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APRESENTAÇÃO    

“Seja a mudança que deseja ver no mundo” 
Mahatma Gandhi 

 

Este trabalho é fruto de uma caminhada junto à Comunidade do Morro da Cruz que 

me trouxe muita alegria, momentos de aprendizado e reflexão. Lá conheci pessoas 

maravilhosas com quem aprendi a valorizar a vida e a natureza, em sua simplicidade. 

Passei a me relacionar com uma realidade que até então desconhecia: a maneira 

Morrocruzense de viver. Estive no Morro pela primeira vez em 2005 visitando o Laboratório 

de Inteligência para o Ambiente Urbano – LIAU, onde um grupo de alunos da EMEF Judith 

Araújo desenvolve um trabalho dedicado à educação ambiental. Naquele momento fizemos 

uma trilha guiada pelos próprios alunos até o Morro Pelado, foi um dia muito bacana. No 

final do ano seguinte recebi um convite para participar de outra trilha no Morro, desta vez 

guiada por outros comunitários, dentre eles a Dona Maria, que nos contou histórias, nos 

falou das plantas e nos ofereceu um chá bem gostoso, que compartilhamos admirando a 

paisagem. Estes momentos me fizeram voltar ao Morro, desta vez em 2007 como 

extensionista junto à gurizada do Grupo Amigos do Verde/LIAU. Neste ano desenvolvemos 

muitas atividades, inclusive a construção da espiral de ervas em frente ao posto de saúde, 

que se tornou o símbolo da nossa parceria e amizade com a Comunidade do Morro da Cruz. 

Já neste momento passamos a interagir com outros grupos da comunidade: grupos de 

mulheres, equipe do posto de saúde além de integrar a Rede Comunitária do Morro da Cruz. 

Nestas andanças e bate-papos me foram apresentadas pessoas especiais, com um 

conhecimento admirável sobre as “ervas de chá”, como chamam as plantas medicinais no 

Morro. Destas pessoas, dos quintais biodiversos, das histórias de vida e da necessidade de 

apoiar a população no cuidado à saúde veio a inspiração para continuar o trabalho. A partir 

de 2008, através de projeto de extensão, passamos a propor atividades para valorização 

dos saberes e práticas relativas às plantas medicinais ao mesmo tempo em que iniciamos a 

pesquisa sobre estes saberes. As informações obtidas junto aos comunitários ajudaram a 

guiar nossas atividades. Já foram realizadas trilhas, oficinas de fitoterapia, de cultivo de 

plantas, de troca de saberes entre outras, além de interagir com outros projetos e iniciativas 

do Morro da Cruz.  

Dedico este trabalho a todas as pessoas da comunidade do Morro da Cruz que 

sempre me receberam de braços abertos e que foram entusiastas e realizadoras das nossas 

idéias e planos. Dedico também aos amigos e amigas que “subiram o Morro”, em algum 

momento, para lá compartilhar sentimentos e experiências.    
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conhecimentos e práticas relacionadas às plantas medicinais são fruto de 

processos de experimentação e construção de saberes, culturalmente diversos, ao 

longo da história da humanidade. O saber local refere-se a um produto histórico que 

se reconstrói e se modifica - e não a um patrimônio intelectual imutável - que se 

transmite de geração a geração, sofrendo influências da “erosão” das condições de 

produção deste saber (Cunha, 1999). A Ciência se desenvolveu a partir de 

investigações e experimentos elaborados e executados pelo homem comum, 

especialistas e magos, todos ancestrais, não muito remotos, do pesquisador 

moderno (Di Stasi, 1995). Viertler (2006) contextualiza a Ciência enquanto uma 

construção cultural feita por e para sociedades e culturas integradas na civilização 

ocidental regida pelo modo de produção capitalista, um sistema econômico instável 

e desumano. Neste contexto, frente ao conhecimento científico, dito como único 

verdadeiro, os conhecimentos e práticas populares que não testáveis e validados a 

partir do método científico, passam a ter um valor menor ou inclusive serem 

desqualificados. Se por um lado o reducionismo científico, presente inclusive nas 

áreas da biologia e da medicina, desconsidera conhecimentos tradicionais a respeito 

de sistemas de cura e biodiversidade, outras abordagens científicas mais 

humanistas, devem ser construídas levando-se em conta a autonomia e importância 

de culturas locais. 

Neste cenário, a etnobiologia e a etnobotânica podem contribuir para a 

promoção da saúde urbana, conservação da biodiversidade e valorização das 

terapêuticas populares. 

 

1.1 Plantas Medicinais e Promoção de Saúde nas Cida des 

 

Segundo Di Stasi (1995) 80% da população brasileira encontra nos produtos 

de origem natural, especialmente as plantas medicinais, a principal ou única fonte de 

recursos terapêuticos. Afirma ainda que 20% da população é responsável por 63% 

do consumo de medicamentos sintéticos disponíveis. Se considerarmos que o Brasil 

é um país urbanizado com cerca de 81% da população vivendo nas cidades e 36% 

desta vivendo em regiões metropolitanas (Menegat & Almeida, 2004), pode-se 

atribuir elevada importância ao uso de plantas medicinais na promoção da saúde 
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nas cidades. Segundo Xolocotzi (1971) a manutenção de hortas e quintais contribui 

com a conservação destas espécies no meio urbano. O uso e cultivo de plantas 

medicinais, em comunidades da periferia, constituem importante recurso local para a 

saúde e sustentabilidade do meio ambiente urbano (Dias, 2002, Brasileiro, 2008). 

Estes são alguns aspectos que propiciam uma rica rede de contatos, troca e difusão 

de conhecimentos nas cidades, que contribuem para a formação de uma cultura 

popular urbana. 

Contudo, é justamente nestes locais que a desvalorização da cultura local e 

perda da autonomia no cuidado com a saúde se expressa de forma mais aguda 

como resultado de um processo de modernização (Amorozo, 2002). Por sua vez os 

governantes locais adotam uma visão de que a cidade não tem nenhum vínculo com 

os ecossistemas do seu entorno, sendo intrínseco ao crescimento urbano eliminar a 

natureza remanescente de seu território, o que causa deterioração da qualidade de 

vida (Menegat & Almeida, 2004). Nesta perspectiva o resgate dos conhecimentos e 

práticas de grupos urbanos poderia contribuir para a valorização desses 

conhecimentos difusos na cultura local, podendo inclusive contribuir para a 

conservação da natureza e promoção da saúde. Permitem dar destaque às pessoas 

que difundem nas cidades um conhecimento muito valioso sobre remédios naturais 

que raramente são estudados. 

Por outro lado, desde a Declaração de Alma-Alta, em 1978, a Organização 

Mundial da Saúde tem chamado a atenção sobre a necessidade de valorizar a 

utilização de plantas medicinais na promoção da saúde humana, em função de que 

80% da população mundial depende dessas espécies, no que se refere à atenção 

primária à saúde (Organização Mundial da Saúde, 1979). Neste contexto, o 

atendimento à saúde deve ser repensado a partir dos recursos da medicina caseira 

frente ao surgimento de uma nova cultura popular urbana (Piccinini, 2008). Assim o 

sistema moderno de saúde pode se beneficiar não somente do conhecimento 

indígena mas também das práticas tradicionais encontradas pelo mundo (IUCN, 

1993). 

 

1.2 A Biodiversidade 

 

O Brasil é um dos países que apresenta megadiversidade (Mittermeier et al, 

2005). A biodiversidade brasileira é complexa, estimando-se a existência de mais de 
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dois milhões de espécies distintas de plantas e microorganismos (Guerra & Nodari, 

2004). A Flora Brasileira conta com mais de 56.000 espécies de plantas (excluindo 

fungos), – quase 19% da flora mundial (Giullietti et al, 2005). 

A megadiversidade dos países tropicais é foco mundial de interesses 

preservacionistas, conservacionistas, sociais, políticos e econômicos. “As plantas 

são uma fonte importante de produtos naturais biologicamente ativos, muitos dos 

quais se constituem em modelos para a síntese de um grande número de fármacos“ 

(Guerra & Nodari, 2004). Estimativas revelam que das 250 mil espécies de plantas já 

identificadas no mundo, apenas 10% foram investigadas com relação a propriedades 

terapêuticas (Mascarenhas, 2004) e das 25 mil plantas que são usadas na 

preparação de remédios caseiros calcula-se que menos de 5% foram objeto de 

algum tipo de estudo – localizado e pontual (Calixto,1996). Assim a identificação de 

princípios ativos de plantas se constitui como um foco de interesse da indústria 

farmacêutica. 

O Brasil foi considerado como prioritário para a bioprospecção e 

desenvolvimento de novos fármacos a partir de substâncias biologicamente ativas 

de plantas, devido ao conhecimento tradicional associado ao uso dessas plantas e a 

crescente degradação ambiental que acaba com espécies antes que se conheçam 

seus potenciais industriais (Soejarto, 1996; Elisabetsky & Wannmacher, 1993). 

As estatísticas demonstram um mercado crescente para os produtos ditos 

naturais como plantas medicinais e fitoterápicos1. A insatisfação frente a drogas 

sintéticas que apresentam efeitos-colaterais e não mais demonstram resultados 

esperados são motivos pelos quais a população está buscando medicamentos mais 

naturais (Calixto, 1996). “No Brasil o crescimento do mercado de medicamentos 

fitoterápicos é da ordem de 15% ao ano enquanto o crescimento anual do mercado 

de medicamentos sintéticos gira em torno de 3 a 4%” (Abifito, 2001 apud Reis et al, 

2004). 

O mercado brasileiro é dominado por indústrias farmacêuticas multinacionais. 

Apesar do custo de um medicamento à base de plantas ser bem mais barato que um 

desenvolvido via síntese orgânica, os baixos investimentos em ciência e tecnologia 

colocam o Brasil em situação de desvantagem frente ao mercado internacional 

(Calixto,1996). Neste cenário, mecanismos de mercado são insuficientes para 

                                                 
1 Os fitoterápicos são aqueles medicamentos preparados exclusivamente à base de plantas medicinais (Guerra e 
Nodari, 2004). 
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garantir lucro e retorno de investimento das indústrias farmacêuticas caso não 

existam incentivos como leis de proteção à propriedade intelectual (como patentes e 

direitos autorais) e subsídios públicos à pesquisa (Mascarenhas, 2004). 

A conservação do meio natural e conhecimentos tradicionais associados, em 

um contexto de intensa especulação econômica acerca da biodiversidade, vem 

gerando debates a nível mundial. Até 1992 havia uma relação desproporcional e 

injusta a respeito dos direitos de propriedade intelectual associados a 

biodiversidade. Os países do hemisfério sul, detentores de megadiversidade tinham 

seus recursos genéticos e conhecimentos tradicionais reconhecidos como de livre 

acesso por sua importância em descoberta de remédios entre outros benefícios, 

enquanto que nos países do norte, detentores de tecnologia, tudo era patenteado 

(Cunha, 1999). 

Frente a esta desigualdade, em 1992 durante a reunião das Nações Unidas 

no Rio de Janeiro foi criada a CDB - Convenção da Diversidade Biológica - um 

instrumento de direito internacional, acordado e aberto a adesões. Este documento 

define a biodiversidade como: 

“a variabilidade de organismos vivos de qualquer origem incluindo 
entre outros, ecossistemas terrestre, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, isto inclui 
diversidade dentro de espécies entre espécies e de ecossistemas” 
(artigo 2, CDB, 1992).  

 

E apresenta seus objetivos: 

“a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de 
seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios 
derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o 
acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada 
de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre 
tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado.“ 
(CDB, 1992). 

 

Relacionando com os aspectos deste trabalho, cabe contemplar a abordagem 

ressaltada por Coelho-de-Souza et al (2009) em que a biodiversidade abrangeria 

uma dimensão cultural representada pelos valores, visões de mundo, 

conhecimentos e práticas que têm íntima relação com o uso direto e os processos 

relacionados à biodiversidade. Diegues (1996), também considera esta relação ao 

colocar que nos países tropicais existe grande diversidade sócio cultural, 

responsável por séculos de manejo do mundo natural, que tem garantido a 

diversidade biológica. 
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1.3 Etnobiologia e Etnobotânica  

 

A etnobiologia é essencialmente o estudo do conhecimento e das 

conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da biologia. O 

princípio motivador desta é estabelecer uma ponte de compreensão cultural entre 

distintas culturas (Posey, 1987).  

A etnobotânica, um dos subcampos da etnobiologia, foi definida 

primeiramente por Harshberger (1986), como estudo das plantas utilizadas pelos 

povos primitivos ou aborígenes. A partir de meados do século XX passou a ser 

compreendida como o estudo das inter-relações entre povos primitivos e plantas, 

acrescentando-se um componente cultural a sua interpretação pelo engajamento 

cada vez maior dos antropólogos (Albuquerque, 1997). Este conceito bem como 

suas práticas evoluíram. Atualmente, etnobotânica engloba o estudo de todas as 

sociedades humanas, passado e presente, bem como todos os tipos de inter-

relações: ecológicas, evolutivas e simbólicas. Assim etnobotânica reconhece a 

natureza recíproca e dinâmica das relações entre humanos e plantas (Alexiades, 

1996). Estas relações são inerentes a diferentes culturas. A cultura pode ser 

entendida como uma rede complexa de significações públicas herdadas 

representadas em símbolos e, comunicadas através do discurso social e atividade 

simbólica (Geertz, 1973). Deste modo as informações relativas ao uso de plantas e 

seus significados associados relacionam-se ao contexto em que são empregadas e 

devem ser analisados conjuntamente. O registro de conhecimentos tradicionais é 

importante para valoração cultural bem como para a compreensão ecológica que o 

conhecimento tradicional fornece sobre o funcionamento dos ecossistemas e manejo 

de recursos (Cunningham, 1996). 

A etnobotânica abrange conhecimentos de diversas áreas como botânica, 

farmacognosia, nutrição, agronomia, antropologia, sociologia entre outras, o que 

contribui para realização de trabalhos sob a ótica da interdisciplinaridade. Como um 

campo de pesquisa representa uma quebra do paradigma científico atual que 

estabelece barreiras artificiais entre áreas do conhecimento. O fortalecimento desse 

campo fomenta a realização de estudos importantes para conservação ambiental e 

cultural aliadas ao desenvolvimento local. Segundo Cunningham (1996) “estes 

estudos estão tomando lugar em uma época de novo desenvolvimento tecnológico, 

busca por novos produtos naturais em um tempo de crise na interface cultura-
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natureza resultando em uma variedade de dilemas éticos para os pesquisadores”. 

Toledo (1982) ao fazer uma reflexão a cerca de como a academia atua frente a um 

mundo em crise em que há a imposição de somente um modelo de sociedade, 

defende uma etnobotânica que possa articular, todo o conjunto de informações que 

se vem obtendo e, ao mesmo tempo garantir a independência científica e 

tecnológica do país ao dispor dos conhecimentos regionais para o seu 

desenvolvimento pleno. A dificuldade da aplicação mais ampla dos resultados de 

trabalhos em etnobotânica nas políticas públicas de conservação no Brasil relaciona-

se a inexistência de vínculos sócio-cultural-ideológico entre as comunidades 

locais/tradicionais, o ambiente acadêmico e a esfera administrativa dos estados 

(Steenbock, 2006). 

 

1.4 Terapêuticas Populares e Medicina Oficial 

 

As práticas terapêuticas populares são culturalmente diversas atribuindo 

diferentes significados à doença e aos processos de cura. Em nossa sociedade 

estas práticas são realizadas no âmbito familiar através do uso de plantas 

medicinais na medicina caseira, recomendadas por especialistas como ervateiros, 

homeopatas e fitoterapêutas populares, benzedeiras, parteiras ou ainda exercidas 

por pessoas ligadas aos diferentes sistemas religiosos. 

Atualmente o conhecimento e as técnicas da medicina popular passam por 

um processo de desvalorização que afeta negativamente a sua continuidade como 

forma autônoma de cuidado à vida. A medicina popular ou tradicional foi estudada 

sob diversos pontos de vista: da antropologia (Loyola, 1984), da história (Weber, 

1999), da psicologia (Quintana, 1998) e da etnobiologia (Kubo, 1997; Magalhães, 

1997, Amorozo, 2002, Coelho-de-Souza, 2003). 

Apesar de as práticas terapêuticas populares serem concebidas, do ponto de 

vista da medicina científica, como sobrevivências folclóricas e reminiscências de 

uma época passada, elas continuam existindo e não foram extintas pelo 

desenvolvimento da urbanização e nem substituídas pelos serviços do atendimento 

médico. Pelo contrário, apresentam-se em expansão e fazem concorrência com a 

medicina oficial, considerada como a única e legítima, tanto em meio rural quanto 

urbano (Loyola,1984; Quintana,1998). Desta maneira, por responderem a interesses 

e necessidade culturais de determinados grupos é que estas práticas continuam a 
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existir, caso contrário já teriam desaparecido. A diversidade de percepções 

envolvidas nos processos de cura e na doença na medicina popular é negligenciado 

pela medicina oficial que fornece somente uma lógica limitada aos mecanismos 

químico-biológicos. Para Loyola (1984) o modelo da relação médico-paciente é 

fundamentado na desigualdade da competência técnica e não nas especificidades 

da condição social. A linguagem e comportamento dos doentes das classes 

populares não se constitui como fator relevante e as representações que têm do 

próprio corpo, da doença e dos princípios de higiene são desqualificadas. Neste 

cenário pode-se considerar pertinente a afirmativa de Quintana (1998) de que as 

terapêuticas populares se constituem em um tema tabu em certos meios científicos, 

principalmente naqueles ligados à área da saúde. 

Dados históricos são apresentados e analisados por Weber (1999) em uma 

pesquisa sobre as mudanças na forma como as autoridades públicas, médicos e 

instituições religiosas se relacionavam com práticas populares de cura praticadas 

entre os anos de 1889 e 1928, período de organizações sociais em que se 

instaurava a república no Rio Grande do Sul. A autora constatou que já naquela 

época existiam conflitos entre as práticas terapêuticas ditas científicas e as práticas 

populares de cura: 

Em 1900 a medicina já era considerada atividade científica, 
apresentada como uma prática homogênea, com suas técnicas 
difundidas para todos os profissionais, e assim autorizada pelo seu 
discurso, excluindo outras possibilidades de conhecimento na área 
da cura. Esta disputa em torno das práticas de cura foi uma das 
arenas em que diversos projetos e imagem de nação chocavam-se 
(Weber, 1999). 

 

Neste período ideologias sanitaristas, modernistas e em menor grau eugenistas 

influenciaram a saúde pública e o exercício da medicina no Rio Grande do Sul. 

A evolução da medicina oficial é influenciada pelo sistema econômico. Para Illich 

(1975) curar deixou de ser uma atividade para ser uma mercadoria, ameaçando a 

capacidade geradora de saúde inerente a toda a cultura tradicional. Assim, o modelo 

de atendimento à saúde vigente acaba excluindo a maioria das pessoas por 

incompatibilidades culturais e por inacessibilidade financeira aos tratamentos de 

saúde. 

Frente a este quadro inúmeros grupos, principalmente em regiões rurais do país, 

trabalham com a valorização da medicina caseira e produção de fitoterápicos. Da 

mesma maneira, a mobilização de setores da sociedade resultou na elaboração de 
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políticas públicas federais como a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (2006) e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

no SUS – PNPIC (2006), vinculadas ao Ministério da Saúde.  

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos tem como 
objetivo geral garantir à população brasileira o acesso seguro e uso 
racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 
sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia 
produtiva e da indústria nacional (Brasil, 2006). 

 
A PNPIC atende, sobretudo, à necessidade de se conhecer, apoiar, 
incorporar e implementar experiências que já vêm sendo 
desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados, entre 
as quais se destacam aquelas no âmbito da Medicina Tradicional 
Chinesa- Acupuntura, da Homeopatia, da Fitoterapia, da Medicina 
Antroposófica e do Termalismo-Crenoterapia. Tais sistemas e 
recursos envolvem abordagens que buscam estimular os 
mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da 
saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na 
escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 
integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. 
Outros pontos compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas 
nesse campo são a visão ampliada do processo saúde-doença e a 
promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. 
(Brasil, PNPIC, 2006) 

 

A implementação destas políticas, entretanto, enfrenta gargalos como 

vontade política de gestores estaduais e municipais, mudanças curriculares dos 

cursos superiores e técnicos da área da saúde, incentivo à participação comunitária 

entre outros.  

 

 

2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Objetivo geral 

• Realizar um levantamento dos conhecimentos sobre o uso de plantas 

medicinais e ritualísticas e percepções sobre saúde da comunidade do Morro 

da Cruz; 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar práticas terapêuticas populares existentes no Morro da Cruz que 

são importantes para a saúde, cultura e economia local; 
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• Identificar as espécies de plantas medicinais e ritualísticas utilizadas e 

comercializadas pela comunidade  

 

• Sistematizar e organizar os conhecimentos populares e científicos que 

possam ser disponibilizados para a população em geral;  

 

• Fornecer subsídios para a atenção em saúde pública 2. 

 

3 METODOLOGIA 

  

3.1 Área de estudo 

 

O Morro da Cruz (Lat. 30º04’48.77” S, Long. 51º09’08.11” O) (Fig.1), bem 

como seus morros vizinhos (Pelado, Companhia e Polícia), integram a crista de 

Porto Alegre. A Crista é formada por um conjunto de morros de rocha granítica 

alinhados, relacionados a processos tectônicos e erosivos do escudo Sul-Rio-

Grandense Esta crista que se situa na região central do município serviu, no século 

XX, como limitador da expansão da cidade para o sul, demarcando fisicamente o 

limite da região norte urbanizada e a região sul, com características rurais (Menegat 

et al, 1999). O principal arroio é o Moinho, mas existem inúmeras nascentes de água 

nos topos dos morros, onde se preserva parte da paisagem natural, pertencentes à 

sub-bacia hidrográfica do Arroio Dilúvio (Menegat et al, 1999).  

                                                 
2 O trabalho gerado traz informações sobre percepções, modos de cuidado à saúde e recursos naturais utilizados 
pela comunidade do Morro da Cruz. Todos estes aspectos fazem parte da cultura popular local e são importantes 
para o planejamento de ações em saúde. Assim, buscou-se envolver os comunitários na pesquisa e em atividades 
para o resgate e valorização de conhecimentos populares. 
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Figura 1: Localização do Morro da Cruz (circulado) no Município de Porto Alegre. 

Fonte: Atlas Ambiental de Porto Alegre ((Menegat et al,1999). 

 

A flora de Porto Alegre tem uma origem e diversidade muito peculiar. Pelo 

menos quatro rotas migratórias de plantas superiores estabeleceram-se colonizando 

terrenos desnudos ou sucedendo floras estabelecidas anteriormente: rota migratória 

meridional, com elementos austrais antárticos, rota oeste, com elementos chaco-

pampeanos, do Brasil central com elementos da periferia da floresta Amazônica e, 

da encosta brasileira, com elementos tropicais da Floresta Atlântica (Porto, 1999). O 

contingente migratório da rota oeste constitui a grande massa da flora de Porto 

Alegre (Rambo, 1954). Atualmente estes elementos florísticos podem ser 

encontrados em remanescentes naturais presentes nos morros que tiveram sua 

vegetação descrita por Rambo (1956). Este autor descreveu as diferentes formações 

vegetacionais dos morros de Porto Alegre considerando a importância de fatores 

climáticos, edáficos e antrópicos. Assim, a vegetação dos morros graníticos 

constituí-se de: campo limpo (entremeado por blocos de granito com vegetação 

rasteira), campo sujo (coberto de carquejas - Baccharis spp. - e touceiras de capim 
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alto), vassourais (arbustos de 1 a 3 metros), matinhas arbustivas (arbustos duros e 

contorcidos das famílias das mirtáceas, sendo o limite superior da formação 

silvática), mato arborescente, capões (presentes nas nascentes e nos recôncavos 

das coxilhas), matos de galeria e mata virgem presente em condições edáficas 

favoráveis (Rambo, 1956). 

O Morro da Cruz localiza-se em um local de interface do ambiente urbanizado 

com o natural sendo composto por um mosaico de áreas construídas destinadas a 

moradia e comércio, campos, matas, áreas cultivadas e de exploração mineral 

(saibreira desativada e pedreira). Esta composição é fruto tanto das práticas 

culturais locais de uso da terra, como da pressão da urbanização e da exploração de 

recursos naturais. A presença de áreas cultivadas (quintais e roças), utilizadas na 

criação de animais como os campos e, as florestas tem importância reconhecida na 

qualidade de vida da comunidade e conservação ambiental da cidade como um 

todo. Nessa região encontra-se, inclusive, um dos maiores fragmentos de mata do 

município (Fig. 2). Segundo Martin et al (1999), os morros do município, além de 

estruturarem a paisagem, possuem um papel fundamental na conservação da 

biodiversidade. Nessas áreas, ainda estão preservadas as funções ecológicas 

desempenhadas pela vegetação, tais como a contenção da perda de solo por 

erosão, a minimização do risco de deslizamento de solo e blocos de granito, a 

proteção das nascentes dos cursos da água e a disponibilidade de habitat para a 

fauna. Contudo, a intensa ocupação urbana é considerada inadequada em muitos 

pontos do Morro da Cruz por apresentar risco geológico de erosão, escorregamento 

de encosta, queda de blocos e extravasamento de cursos d’água causando 

dificuldade de implementação da infra-estrutura urbana básica (Oliveira et al, 1999). 

A dinâmica de ocupação destes locais e o usos da terra mudou rapidamente com o 

passar do tempo. 
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Figura 2: Área urbanizada do Morro da cruz, áreas naturais (Campos e Mato Flores 

da Cunha) e Pedreira. Fonte: Google Earth (2009) 

 

Em 1949 a Prefeitura Municipal de Porto Alegre declarou a região como área 

de utilidade pública para fins de habitação através do decreto 410 de 11/07/49 

(Camp, 1993). Estes territórios, a partir da década de 50 até meados dos anos 70, 

se constituíam em áreas rurais do município, onde vivia uma comunidade pequena 

que praticava a agricultura, o extrativismo, a pecuária ou ainda saía do Morro 

diariamente para trabalhar na parte urbanizada da cidade. Cultivava-se alimentos, e 

produzia-se carne, ovos e leite necessários. Plantas medicinais, frutíferas, 

madeireiras entre outras eram encontradas nos campos e matos do Morro e assim 

como os produtos agrícolas e de origem animal, além de compor a subsistência das 

famílias locais, supriam as necessidades de parte da população urbana de Porto 

Alegre. O nome original do Morro era “Morro da Guampa” devido à criação de 
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animais que era intensa no local. Segundo moradores antigos o acesso se dava por 

trilhos percorridos a pé, a cavalo ou de carroça. A água era proveniente de vertentes 

e a luz era de lampião3. 

Com a urbanização e o êxodo rural, a partir da década de 70, as encostas dos 

Morros passaram a ser ocupadas intensamente por famílias menos favorecidas da 

capital e do interior do estado. O crescimento repentino e não planejado gerou vários 

problemas como poluição das fontes de água, falta de saneamento básico, falta de 

iluminação, acúmulo de lixo, falta de escolas, creches, transporte etc. A mobilização 

política e comunitária foi e ainda é essencial para a melhoria da qualidade de vida. 

Ainda na década de 80 houve luta por água potável e em 1985 foi inaugurada a 

primeira linha de ônibus que levava os moradores até o topo (Camp, 1993). Até hoje 

a comunidade se depara com a maioria dos problemas contra os quais vem lutando 

historicamente. O envolvimento com o narcotráfico reflete a falta de possibilidades e 

perspectivas de modos de vida ao mesmo tempo em que inúmeros grupos 

comunitários se constituem na busca por autonomia de trabalho e manutenção da 

vida comunitária. Estão presentes no Morro da Cruz grupos de mulheres, fundados 

na valorização do feminino e espírito de coletividade, que desenvolvem artesanato, 

costura e produção de alimentos sob a ótica da economia solidária. Podem ser 

citados o Clube de Reciclagem, Grupo de Mulheres Independentes do Morro da 

Cruz, grupo de mulheres do Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), 

grupos de mulheres vinculadas ao Instituto Leonardo Murialdo (ILEM), entre outros. 

A Associação Comunitária, as equipes dos postos de saúde e demais iniciativas 

como projetos de extensão universitária, Grupo Amigos do Planeta Verde (Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Judith de Araújo) e ONGs atuam visando a 

qualidade de vida da população. Estas instituições e iniciativas juntamente com os 

grupos de mulheres estão construindo a Rede Comunitária do Morro da Cruz.  

Atualmente a população é etnicamente mista, sobressaindo-se a população 

afro-descendente. Dentre as opções religiosas da comunidade estão as afro-

religiões (Batuque, Quimbanda e Umbanda), além da Católica e da Evangélica (com 

variadas congregações). 

                                                 
3 Estas informações foram relatadas por moradores locais no período da pesquisa. Optou-se por colocá-las na 
metodologia devido à importância de caracterizar o Morro da Cruz, pela perspectiva de história oral dos 
comunitários. 
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Neste contexto constituiu-se uma comunidade que ainda mantém relações de 

parentesco e amizade, que reproduz uma memória comunitária e onde se 

preservam práticas e conhecimentos locais relacionados à natureza que envolve o 

lazer, o cultivo da terra, principalmente de mandioca, hortaliças, plantas medicinais e 

ornamentais além do extrativismo destes recursos. Assim, ainda hoje algumas 

famílias desempenham estas atividades e obtêm renda através delas. As áreas 

naturais fazem parte do território da comunidade e são importantes para a 

preservação da cultura local. O ambiente de interface urbano-natural remete a 

questão do território que rodeia a cidade: “A cidade não termina onde acabam os 

edifícios, porque existem laços sutis que não são gravados numa fotografia 

instantânea, mas sim num filme razoavelmente longo” (Guillen, 2004). 

 

3.2 A Pesquisa Etnobotânica 

 

A pesquisa etnobotânica foi conduzida com levantamentos efetuados em dois 

níveis diferenciados de coleta de dados: a) junto a 24 famílias atendidas pela 

Unidade Básica de Saúde 8, parceira do projeto, correspondendo a um 

levantamento geral sobre as plantas utilizadas no Bairro e b) junto a quatro 

especialistas em plantas medicinais, os chamados informantes–chave, para um 

levantamento complementar ao primeiro, mais detalhado sobre os usos, formas de 

uso, coleta, cultivo, comercialização e do próprio histórico do local. 

O levantamento geral das plantas foi realizado junto às famílias que moram 

na área atendida pela Unidade Básica de Saúde 8 (UBS8). Esta área é dividida em 

onze blocos sendo que em 2008 foi realizado o trabalho de Vigilância em Saúde no 

bloco 6 devido a uma condição de vulnerabilidade social de parte das famílias, que 

se refere à moradia em áreas de risco, falta de saneamento básico, problemas com 

drogas, desemprego, etc. Estima-se que nesta área residam 86 famílias. A vigilância 

consiste em visitas de acompanhamento das condições de saúde e diagnóstico 

social para o planejamento e gestão dos serviços de saúde e avaliação do impacto 

dos serviços sobre a saúde dessa população. Desta maneira as entrevistas foram 

conduzidas neste bloco para envolver a comunidade ali residente em ações para a 

promoção da saúde e para complementar o diagnóstico da equipe de saúde. Foram 

feitas entrevistas semi-estruturadas baseadas em um roteiro (apêndice 2), que 

contempla questões pertinentes à pesquisa (Alexiades, 1996). Foram registrados 
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usos de plantas, fontes de obtenção, percepções a respeito das terapêuticas 

populares, do sistema público de saúde e da problemática sócio-ambiental. Foram 

entrevistadas pessoas, consideradas “chefes de família”, independentemente do 

gênero. O critério para a participação na pesquisa foi a utilização de plantas 

medicinais pelo entrevistado e sua vontade e consentimento em colaborar com a 

mesma. 

Entre fevereiro de 2008 e outubro de 2009 foi realizada a pesquisa 

etnobotânica junto aos informantes-chave identificados pelos moradores locais como 

conhecedores de plantas medicinais, com os quais, devido a sua disponibilidade e 

interesse foi possível criar vínculos de amizade e confiança. Foram realizadas 

entrevistas informais, sem estrutura ou controle, através da anotação de dados 

durante a conversa (Alexiades, 1996). As perguntas eram feitas seguindo-se a 

orientação de Posey (1987): “de um modo geral quanto mais aberta a pergunta, isto 

é menos restritiva, maior é a liberdade deixada ao informante para responder 

segundo sua própria lógica e conceitos”. Foi adotada também a técnica da 

observação participante. Esta técnica permite “compreender com mais profundidade 

sentidos até então não detectados de referenciais culturais dos seus observados, 

bem como o registro de histórias de vidas, por intermédio da qual se capta o 

processo de memória e reflexão crítica de um ser humano sobre suas vivências” 

(Viertler, 2002). Os informantes foram acompanhados em coletas de plantas 

medicinais, preparo de chás e nos espaços de cultivo e comercialização. O registro 

e interpretação das percepções da cura e das relações sociais e históricas, 

evidenciadas por estas pessoas, se deu ao longo do tempo em momentos de visita e 

conversa.  

As entrevistas e demais momentos compartilhados com os informantes-chave 

são importantes para uma compreensão da cultura popular local a respeito das 

plantas medicinais, das suas práticas, percepções e significações, em uma tentativa 

de identificar categorias êmicas. Estas categorias correspondem àquelas produzidas 

e contempladas dentro da própria cultura, são a visão dos participantes desta, em 

oposição ao ético, ao externo, o ponto de vista do cientista (Albuquerque, 1997). A 

metodologia que enfatiza as categorias êmicas depende fortemente de entrevistas 

com informantes-chave da cultura nativa pois, observações diretas da interação 

entre humanos e plantas são necessárias para interpretar as declarações dos 

informantes a respeito de tais interações (Zent, 1996). 
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Como forma de esclarecer a estes informantes os objetivos e as maneiras de 

divulgação dos dados da pesquisa bem como garantir o retorno do material gerado, 

e atestar sua concordância em participar da pesquisa foram solicitados aos 

informantes-chave as assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (apêndice 1). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

pesquisa da UFRGS. Através da autorização dos informantes foram feitos registros 

fotográficos e fonográficos. 

Foi montado um herbário com exsicatas de 72 plantas medicinais coletadas 

no Morro da Cruz. Este material foi elaborado mediante expedições de coleta com 

os informantes-chave, contendo plantas que são cultivadas, espontâneas ou nativas 

do Estado. O contato inicial com os 4 informantes-chave foi essencial para visualizar 

conhecimentos e práticas relacionados à flora medicinal do Morro da Cruz, 

resultando em um herbário medicinal representativo da cultura local. O herbário foi 

utilizado como apoio para enriquecer a entrevista e auxiliar na identificação de 

espécies relatadas pelos entrevistados residentes no bloco 6. As espécies citadas, 

foram identificadas em campo e/ou coletadas para posterior identificação. O sistema 

de classificação utilizado para as Angiospermas é o da APG II (2003). As exsicatas 

que se mostrarem apropriadas serão incorporadas ao herbário ICN do Instituto de 

Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

3.3 Análise dos Dados 

  

Para a análise dos dados foram compilados os dados referentes às plantas 

utilizadas pelos entrevistados do bloco 6 da UBS 8 e os informantes-chaves, em que 

foram analisadas a distribuição dos diferentes taxa, hábito das plantas e origem. 

Ressalta-se que as informações referentes ao conhecimento sobre usos de plantas 

dos entrevistados da população em geral e dos informantes-chave se tratam de 

informações coletadas de diferentes formas, em que o esforço de campo e o nível 

de experiências compartilhadas foi maior junto aos informantes-chaves. Por esta 

razão, de modo a permitir um contraste, em anexo estão dispostas em tabelas 

separadas. 

 Em relação às entrevistas semi-estruturadas realizadas entre os residentes do 

bloco 6 foram efetuadas análises quantitativas relacionadas a dados sócio-

econômicos e culturais (gênero, opção religiosa, origem, tempo de residência, fonte 



 21 

dos conhecimentos), bem como dados relacionados aos usos medicinais (parte 

utilizada, modos de aplicação, afecções tratadas). 

Além disso, entre estes últimos, foi calculado o valor de importância relativa 

das plantas. Trata-se de um índice que avalia o número de informantes que as 

citaram e a concordância dos usos citados. Foram calculados conforme metodologia 

adaptada por Amorozo & Gely, (1988) gerando um índice de fidelidade expresso por: 

CUP = (ICUP/ICUE) x 100 

Onde: 

ICUP = número de informantes citando o uso principal da espécie 

ICUE = número total de informantes citando uso da espécie. 

  

Foi calculado um fator de correção (FC) para cada espécie, correspondente 

ao número de informantes que mencionou cada espécie, dividido pelo número de 

informantes que mencionou a espécie mais citada, permitindo a extração de valores 

de importância relativos à espécie mais citada pelos informantes (CUPc): 

FC = ICUE/ICEMC 

CUPc= CUP X FC 

onde: 

ICEMC = número de informantes que citaram a espécie mais citada. 

 São ainda descritas e discutidas de forma geral as receitas, alguns aspectos 

dos usos ritualísticos, plantas relativas à mulher e à criança especificamente e ainda 

sobre a comercialização, manejo e locais de coleta. Estas informações e reflexões 

estão relacionadas tanto aos informantes-chave como aos entrevistados do bloco 6. 

As informações referentes às plantas comercializadas tem origem nos 

conhecimentos e atividade dos ervateiros. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Dados Gerais 

 

Foram relatados conhecimentos sobre o uso de 240 espécies (tab.1), 

identificadas taxonomicamente, de importância medicinal e ritualística além de 

outros usos. Os entrevistados da população em geral citaram 160 espécies 

(apêndice 3, tab.5), enquanto que os informantes-chave relataram o uso de 215 
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espécies (apêndice 4, tab.6). Foram citadas, exclusivamente pelos informantes-

chave, 72 espécies, enquanto que 29 foram citadas exclusivamente no levantamento 

realizado no bloco 6. Do total de espécies 234 são Angiospermas, 2 são 

Gimnospermas, 3 Pteridófitas e 1 líquen. Algumas plantas não puderam ser 

identificadas, por falta de coleta e não constam na compilação dos dados.  

Foram registradas espécies pertencentes a 64 famílias botânicas. A família 

com maior número de representantes foi Asteraceae, seguida de Lamiaceae, 

Myrtaceae, Fabaceae, Solanaceae, Rutaceae e Verbenaceae (Fig. 3). Estes dados 

concordam com os obtidos em outras pesquisas no estado, como nos trabalhos de: 

Kubo (1997), Garlet (2000), Vendruscolo (2004).  
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Figura 3: Famílias com maior número de espécies citadas 

 

A maioria das plantas apresenta hábito herbáceo seguido por arbóreo e trepador 

(figura 4). 
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Figura 4: Hábito das espécies de uso medicinal (n=240) citadas entre moradores do 

Morro da Cruz, Porto Alegre, RS. 

 

As espécies nativas do Rio Grande do Sul representam 48% das plantas 

citadas, seguidas das plantas exóticas (41%) e das plantas de origem sul-

americana, cultivadas ou espontâneas (11%) (Fig.5). Para algumas espécies não foi 

possível determinar a origem. Estes dados são similares aos encontrados em 

levantamentos etnobotânicos realizados no estado por Kubo (1997), Garlet (2000) e 

Vendruscolo (2004)  

 
 
TABELA 1: Listagem das espécies de uso medicinal citadas entre moradores do 
Morro da Cruz, Porto Alegre, RS. Nome popular das espécies citadas, seguido de 
nome científico, número de entrevistados do bloco 6 que citaram a espécie (NPG), 
número de informantes-chave que citaram a espécie (NIC), família botânica, hábito 
da planta e origem: AS – sul-americana, E – exótica, N - nativa. 
 

NOME POPULAR 
MONE NOME 
CIENTÍFICO  NPG NIC  FAMÍLIA HÁBITO ORIGEM 

Amendoim 
Arachis hypogaea 
L.   1 FABACEAE erva AS 

Abacateiro,Abacate 
Persea americana 
Mill. 6 2 LAURACEAE árvore AS 

Abacaxi 
Ananas comosus 
(L.) Merr.   1 BROMELIACEAE erva AS 

Abóbora  

Cucurbita 
moschata 
Duchesne   2 CUCURBITACEAE trepadeira AS 
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Abrofo, Abronco, 
Carrapicho de 
Carneiro, 
Carrapichão, 
Carrapicho-do-mato 

Xanthium 
spinosum Linn. 1 3 ASTERACEAE erva N 

Açoita-cavalo 
Luehea divaricata 
Mart. 2 3 MALVACEAE árvore N 

Agrião 
Nasturtium 
officinale R.Br. 6 3 BRASSICACEAE erva E 

Aipim 
Manihot esculenta 
Crantz   1 EUPHORBIACEAE subarbusto N 

Aipinho do banhado, 
Aipo-do-mato 

Apium 
leptophyllum 
(Pers.) F. Muell. 
ex Benth. 1 1 APIACEAE erva E  

Alcachofra 
Cynara scolymus 
L. 6 4 ASTERACEAE erva E 

Alcanfor 
Artemisia alba 
Turra    1 ASTERACEAE erva E 

Alecrim 
Rosmarinus 
officinalis L. 8 4 LAMIACEAE subarbusto E 

Alecrim, Alecrim-de-
caboclo 

Baccharis patens 
Baker 1 1 ASTERACEAE erva N 

Alevante Mentha sp. 3   1 LAMIACEAE erva E 
Alface Lactuca sativa L.   1 ASTERACEAE erva E 

Alfafa 
Medicago sativa 
L.    2 FABACEAE erva E 

Alfazema 
Lavandula 
angustifolia Mill. 1 1 LAMIACEAE erva E 

Alho + Limão Allium sativum L. 5 3 ALLIACEAE erva E 

Alho graúdo, macho 

Allium 
ampeloprasum 
var. 
ampeloprasum 1 1 ALLIACEAE erva E 

Almeirão do mato Hypochaeris sp   1 ASTERACEAE erva   

Ameixa preta 
Prunus domestica 
L.   1 ROSACEAE árvore E 

Amora, Amoreira, 
Amora-preta Morus nigra Linn. 2 2 MORACEAE árvore E 

Amorinha-do-mato, 
Amora, Amora-do-
campo, Amora-branca 

Rubus rosifolius 
Sm. var rosifolius 4 2 ROSACEAE subarbusto N 

Ananás 
Ananas cf. 
bracteatus. Baker   1 BROMELIACEAE erva AS 

Angico 

Parapiptadenia 
rigida (Benth.) 
Brenan 1 1 FABACEAE árvore N 

Anis do mato, Anis 
Ocimum selloi 
Benth.  2 1 LAMIACEAE subarbusto N 

Anis estrelado 
Illicium verum 
Hook. f.   1 MAGNOLIACEAE árvore E 
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Araçá 

Psidium 
cattleyanum 
Sabine 9 2 MYRTACEAE árvore N 

Araticum, Graviola, 
Fruta-do-conde 

Rollinia sylvatica 
(A. St.-Hil.) 
Martius   3 ANNONACEAE árvore N 

Arnica 

Noticastrum 
gnaphalioides 
(Baker) Cuatrec.   1 ASTERACEAE erva N 

Arnica, Arnica-do-
mato 

Chaptalia nutans 
(Linn.) Polack. 4 1 ASTERACEAE erva N 

Arnica, Arnicão-da-
praia,  Quitoco, 
Lucero 

Pluchea sagittalis 
(Lam.) Cabrera 1 3 ASTERACEAE erva N 

Arnica-do-campo, 
Arnique, Arnica 

Stenachaenium 
campestre Baker  3 3 ASTERACEAE erva N 

Aroeira, Aroeira-bugre 

Lithraea 
brasiliensis 
Marchand 1 1 ANACARDIACEAE árvore N 

Arruda, Arruda-macho 
Ruta graveolens 
L. 14 4 RUTACEAE erva E 

Artemísia, Artemigia, 
Catinga-de-mulata, 
Camomila 

Tanacetum 
parthenium (L.) 
Sch. Bip. 3 3 ASTERACEAE erva E 

Avenca 

Adiantum 
raddianum C. 
Presl 2 2 PTERIDACEAE erva N 

Azeitona Olea europaea L.   1 OLEACEAE árvore E 

Aveloz 
Euphorbia tirucalli 
L.   1 EUPHORBIACEAE árvore E 

Babosa 
Aloe arborescens 
Mill. 18 4 LILIACEAE subarbusto E 

Babosa 
Aloe vera (L.) 
Burm. f. 2   LILIACEAE erva E 

Baleeira, Balera, 
Baleinha 

Varronia 
verbenacea (DC.) 
Borhidi (Cordia 
curassavica 
(Jacq.) Roem. & 
Schult.) 2 3 BORAGINACEAE subarbusto N 

Bálsamo 

Sedum 
dendroideum 
Moc. & Sessé ex 
DC.   1 CRASSULACEAE erva E 

Bananeira, Banana 
Musa paradisiaca 
Linn. 6 2 MUSACEAE árvore E 

Bananinha-do-mato, 
Bananinha-do-mato 

Bromelia 
antiacantha 
Bertol. 3 4 BROMELIACEAE erva N 

Bardana 
Arctium minus 
(Hill) Bernh.   3 ASTERACEAE erva E 

Batata inglesa 
Solanum 
tuberosum Linn.   1 SOLANACEAE erva AS 
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Batata-doce, Batata-
doce-roxa 

Ipomoea batatas 
(L.) Lam. 2 2 

CONVOLVULACEA
E trepadeira AS 

Beldroega 
Portulaca 
oleraceae L.   1 PORTULACACEAE erva E 

Bergamoteira, 
Vergamota, 
Bergamota 

Citrus deliciosa 
Tem. 16 3 RUTACEAE árvore E 

Beterraba  Beta vulgaris L. 1 1 
CHENOPODIACEA
E erva E 

Boldo rasteiro, Boldo, 
Boldo-do-chile, Boldo-
miúdo 

Plectranthus 
ornatus Codd 4 2 LAMIACEAE erva E 

Boldo, Boldão, Boldo-
brasileiro, Boldo de 
árvore 

Plectranthus 
barbatus Andrews 21 4 LAMIACEAE subarbusto E 

Buchinha, Buchinha-
do-norte Luffa sp. 2 3 CUCURBITACEAE trepadeira AS 

Buva 

Conyza 
bonariensis (L.) 
Cronquist 1 2 ASTERACEAE erva N 

Cabelo de porco 
Aristida 
condylifolia Caro    2 POACEAE erva N 

Cabelo de porco, 
Graminha 

Juncus 
capillaceus Lam. 2 1 JUNCACEAE erva N 

Cacto 
Opuntia 
monacantha Haw.    1 CACTACEAE árvore N 

Café Coffea arabica L. 3 1 RUBIACEAE Árvore E 

Caixeta 

Cecropia 
pachystachya 
Trécul   1 URTICACEAE árvore N 

Calêndula 
Calendula 
officinalis L. 1   ASTERACEAE erva E 

Calmador (coletada) Alternanthera sp. 1   
AMARANTHACEA
E erva   

Cambará 

Gochnatia 
polymorpha 
(Less.) 1 3 ASTERACEAE árvore N 

Camboim 

Myrciaria 
delicatula (DC.) 
Berg.   1 MYRTACEAE árvore N 

Camboim, Angico-
branco 

Myrciaria 
cuspidata Berg.   3 MYRTACEAE árvore N 

Cana 
Saccharum 
officinarum L. 1   POACEAE erva E 

Cana do Brejo 
Chusquea tenella 
Nees   1 POACEAE   N 

Cancha-larga, Cabelo 
de porco 

Sisyrinchium 
vaginatum 
Spreng.   2 IRIDACEAE erva N 

Cancorosa de 
espinho, Cancorosa-
de-3-espinho, 
Cancorosa 

Jodina rhombifolia 
(Hook. & Arn.) 
Reissek    4 SANTALACEAE árvore N 
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Canela 
Cinnamomum 
zeylanicum Breyn. 14 4 LAURACEAE árvore E 

Canela-de-negro 
Hyptis mutabils 
(L.C. Rich.)Briq.   1 LAMIACEAE erva N 

Canela-de-negro, 
Anis, Cravo-fêmea 

Ocimum 
gratissimum L.   3 LAMIACEAE subarbusto E 

Capim-cidreira, 
Capim-cidró, Capim-
santo, Erva-cidreira, 
Cidró 

Cymbopogon 
citratus (DC.) 
Stapf. 13 1 POACEAE erva E 

Cardamão, 
Cardamomo, 
Gengibre 

Alpinia zerumbet 
(Pers.) B.L. Burtt. 
& R.M. Sm. 2 4 ZINGIBERACEAE erva E 

Carovinha do campo, 
Guavirova-do-campo 

Campomanesia 
aurea Berg   2 MYRTACEAE arbusto N 

Carqueja, 
Carquejinha 

Baccharis 
riograndensis I.L. 
Teodoro & J.E. 
Vidal 1 2 ASTERACEAE erva N 

Carquejão, Carqueja 
Baccharis trimera 
(Less.) DC. 12 1 ASTERACEAE erva N 

Carquejinha, 
Carqueja, Carqueja-
miúda,  

Baccharis 
articulata (Lam.) 
Pers. 17 4 ASTERACEAE erva N 

Carrapicho rasteiro, 
Carrapichinho miúdo, 
Carrapichinho, 
Carrapicho-do-mato 

Acanthospermum 
australe (Loefl.) 
Kuntze 5 1 ASTERACEAE erva AS 

Caruru 
Amaranthus viridis 
L. 9 2 

AMARANTHACEA
E erva AS 

Catinga-de-mulata,  
Palma, Palminha, 
Palma-crespa 

Tanacetum 
vulgare L. 3 3 ASTERACEAE erva E 

Cavalinha 
Equisetum 
hyemale L.   1 EQUISETACEAE erva E 

Cebola Allium cepa L.  3   ALLIACEAE erva E 

Cebolinha do campo 
Hypoxys 
decumbens L.   1 HYPOXIDACEAE erva N 

Cenoura Daucus carota L. 1 2 APIACEAE erva E 

Chá-de-bugre, Erva-
de-bugre, Carvalinho, 
Mata-cavalo 

Casearia 
sylvestris Sw. 7 4 SALICACEAE árvore N 

Chapéu de couro Echinodorus sp.   2 ALISMATACEAE erva N 

Chá-preto 
Camellia sinensis 
(L.) Kuntze 1   THEACEAE arbusto E 

Chicoria Chicorium sp. 1   ASTERACEAE erva E 
Chinchia, Chinchilha, 
Cincilho, Artemísia, 
Picão-do-reino Tagetes minuta L. 2 4 ASTERACEAE subarbusto N 
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Chuchu-branco, 
Chuchu 

Sechium edule 
(Jacq.) Sw. 4 4 CUCURBITACEAE trepadeira AS 

Cidró de árvore, 
Codró, Cidrozinho, 
Cidreirinha 

Aloysia citriodora 
Palau 10 3 VERBENACEAE erva AS 

Cidró -do-mato, Erva-
santa, Erva-da-
pontada, Ponto Alívio 

Aloysia gratissima 
(Gillies & Hook.) 
Tronc. 6 3 VERBENACEAE erva N 

Cinamomo, Cinamão 
Melia azedarach 
Linn. 6 3 MELIACEAE árvore E 

Cincho, Espinheira-
santa-de-sete-
espinhos, Cancorosa 

Sorocea 
bonplandii (Baill.) 
W.C. Burger, Lanj. 
& Wess. Boer 1 2 MORACEAE árvore N 

Cipó Pau-ferro 
Passiflora elegans 
Mast   1 

PASSIFLORACEA
E trepadeira N 

Cipó-cravo 
Tynanthus 
elegans Miers   1 BIGNONIACEAE trepadeira N 

Cipó-japecanga Dioscorea sp   1 DIOSCOREACEAE trepadeira N 

Cipó-mil-homens, 
Cipó-milome 

Aristolochia 
triangularis Cham. 6 4 

ARISTOLOCHIACE
AE trepadeira N 

Cocão 

Erythroxylum 
argentinum O.E. 
Schulz 1 1 

ERYTHROXYLACE
AE árvore N 

Comigo-ninguém-
pode 

Dieffenbachia 
picta Schott 11   ARACEAE erva E 

Confrei 
Symphytum 
officinale Linn.   2 BORAGINACEAE erva E 

Coqueiro da raiz 
vermelha, Coqueiro 

Syagrus 
romanzoffiana 
(Cham.) 
Glassman 1 1 ARECACEAE árvore N 

Coronilha 
Celtis iguanaea 
(Jacq.) Sarg.   1 CANNABACEAE Árvore N 

Corticeira, 
Marrequinha 

Erythina cristagalli 
L. 1 1 FABACEAE árvore N 

Costela de Adão 
Monstera 
deliciosa Liebm. 2   ARACEAE trepadeira E 

Couve 
Brassica oleracea 
var. acephala DC. 1 2 BRASSICACEAE erva E 

Cravo 

Syzygium 
aromaticum (L.) 
Merril. & Perry 4 2 MYRTACEAE árvore E 

Douradinha do campo Waltheria sp.   1 MALVACEAE erva N 

Endro 
Anethum 
graveolens L.  2 1 APIACEAE erva E 

Erva tostão 
Boerhavia diffusa 
L.   3 NYCTAGINACEAE erva N 

Erva-da-graça, Erva-
pombinha 

Croton cf 
gnaphalii Baill.   2 EUPHORBIACEAE erva N 



 29 

Erva-da-vida, Murta 
Heimia myrtifolia 
Cham. & Schlecht 1 1 LYTHRACEAE erva N 

Erva-de-bicho 
Polygonum 
punctatum Helliott 11 3 POLYGONACEAE erva   

Erva-de-passarinho 

Phoradendron 
piperoides (Kunth) 
Trel. 1   SANTALACEAE hemiparasita   

Erva-de-passsarinho   

Tripodanthus 
acutifolius (Ruiz & 
Pav.) Tiegh.   1 LORANTHACEAE hemiparasita   

Erva-de-São -João 
Ageratum 
conyzoides L.   1 ASTERACEAE erva AS 

Erva-doce 
Pimpinella anisum 
L. 7 1 APIACEAE erva E 

Erva-gorda, Tapa-
buraco 

Anredera 
cordifolia (Ten.) 
Steenis 1 2 BASELLACEAE trepadeira AS 

Erva-mate 

Ilex 
paraguariensis A. 
St.-Hil. 1 1 AQUIFOLIACEAE árvore N 

Erva-pombinha 
Lucilia acutifolia 
(Poir.) Cass. 1 2 ASTERACEAE erva N 

Espada de São Jorge, 
Espada de Santa 
Catarina 

Sansevieria 
trifasciata Hort ex 
Paine "Laurentii" 15 2 RUSCACEAE erva E 

Espinheira-santa, 
Cancorosa 

Maytenus muelleri 
Schwacke 
(Maytenus ilicifolia 
(Schrad.) Planch. 
) 1 3 CELASTRACEAE árvore N 

Eucalipto Eucalyptus sp. 9   MYRTACEAE árvore E 
Eucalipto-cidró, 
Eucalipto-cheiroso, 
Euclipto-cidra, 
Eucalipto-cidra 

Eucalyptus 
citriodora Hook. 7 4 MYRTACEAE árvore E 

Feijão branco  
Phaseolus 
vulgaris L.  2   FABACEAE trepadeira AS 

Fel-da-terra, Gervão, 
Zé-da-Silva 

Verbena 
montevidensis 
Spreng.   3 VERBENACEAE erva N 

Figo, Figueira Ficus carica L. 2 3 MORACEAE árvore E 
Flor da pedra Usnea sp.   2  USNEACEAE erva N 

Folha da fortuna 

Bryophyllum 
pinnatum (Lam.) 
Oken   2 CRASSULACEAE erva E 

Fumo 
Nicotiana 
tabacum L.   1 SOLANACEAE erva AS 

Fumo-bravo, Fumeiro-
brabo 

Solanum 
mauritianum 
Scop. 4 4 SOLANACEAE arvoreta N 
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Funcho 
Foeniculum 
vulgare Mill. 15 4 APIACEAE erva E 

Gengibre 
Zingiber officinale 
Roscoe 3 3 ZINGIBERACEAE erva E 

Gervão 

Stachytarpheta 
cayennensis 
Schau. 8 3 VERBENACEAE subarbusto N 

Goiaba, Goiabeira 
Psidium guajava 
Linn. 18 2 MYRTACEAE árvore AS 

Guabiroba, Guavirova 

Campomanesia 
xanthocarpa O. 
Berg 4 3 MYRTACEAE árvore N 

Guaco 
Mikania glomerata 
Spreng.  5   ASTERACEAE trepadeira N 

Guaco, Guaco-do-
mato 

Mikania laevigata 
Sch. Bip. ex Baker 15 4 ASTERACEAE trepadeira N 

Guanxuma branca, 
Guanxuma 

Sida rhombifolia 
L.  7 3 MALVACEAE erva N 

Guiné 
Petiveria alliacea 
Linn. 5 2 

PHYTOLACCACEA
E erva AS 

Hortelã Mentha sp.1 8 4 LAMIACEAE erva E 

Hortelã, Hortelã-preta 
Mentha arvensis 
L.  3   LAMIACEAE erva E 

Hortelã-branca Mentha sp.2 3   LAMIACEAE erva E 

Insulina, Mal-me-quer 

Sphagneticola 
trilobata (L.) 
Pruski 1 4 ASTERACEAE erva N 

Ipê-roxo 

Tabebuia 
heptaphylla (Vell.) 
Toledo 1 1 BIGNONIACEAE árvore N 

Jabuticaba 
Plinia trunciflora 
(Berg) Kausel   1 MYRTACEAE árvore N 

Jambolão 
Syzygium cumini 
(L.) Skeels 2 1 MYRTACEAE árvore E 

Juá 

Solanum 
sisymbrifolium 
Lam. 5 1 SOLANACEAE arbusto N 

Jurubeba, Juazão 
Solanum 
paniculatum L 4 2 SOLANACEAE arbusto N 

Lanceta, Voadeira, 
Buva 

Solidago chilensis 
Meyen 1 3 ASTERACEAE erva N 

Laranja azeda, 
Laranjeira-azeda 

Citrus aurantium 
L.   3 RUTACEAE árvore E 

Laranjeira, Laranja, 
Lranja-do-céu, 
Laranja-de-umbigo 

Citrus sinensis 
(L.) Osbeck  17 2 RUTACEAE árvore E 

Lima 
Citrus limettioides 
Tanaka 3 1 RUTACEAE árvore E 
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Limão Bergamota, 
Limão-vermelho, 
Limão-vergamota, 
Limão 

Citrus limonia 
Osbeck 10 3 RUTACEAE árvore E 

Limão Taiti 
Citrus latifolia 
Tanaka 2   RUTACEAE árvore E 

Língua-de-vaca 
Rumex cf. 
obtusifolius L.   2 POLYGONACEAE erva   

Linhaça 
Linum 
usitatissimum L. 2 1 LINACEAE erva E 

Losna, Losma 
Artemisia 
absinthium L. 7 1 ASTERACEAE erva E 

Louro Laurus nobilis L. 5 3 LAURACEAE árvore E 

Maçã 
Malus x 
domestica Borkh   1 ROSACEAE árvore E 

Maçanilha, Camomila 
Matricaria recutita 
L.  17 4 ASTERACEAE erva E 

Malva Malva parviflora L. 11 4 MALVACEAE erva E 

Malva-cheirosa 
Pelargonium 
graveolens L'Hér.    1 GERANIACEAE subarbusto E 

Malva-cheirosa 
Lantana camara 
L. 3   VERBENACEAE arbusto N 

Mamão, Mamoeiro Carica papaya L. 1 3 CARICACEAE árvore E 

Mamica de cadela 

Zanthoxylum 
astrigerum (R.S. 
Cowan) P.G. 
Waterman   2 RUTACEAE árvore N 

Mamona, Mamoneira 
Ricinus communis 
L 3 3 EUPHORBIACEAE arvoreta E 

Manga 
Mangifera ndica 
Linn.   1 ANACARDIACEAE árvore E 

Manjericão 
Ocimum basilicum 
L. 6 2 LAMIACEAE subarbusto E 

Manjerona 
Origanum 
majorana L. 15 4 LAMIACEAE erva E 

Maracujá 
Passiflora alata 
Curtis   3 

PASSIFLORACEA
E trepadeira N 

Maracujá 
Passiflora edulis 
Sims 4   

PASSIFLORACEA
E trepadeira N 

Marcela 

Achyrocline 
satureioides 
(Lam.) DC 21 4 ASTERACEAE erva N 

Maria-mole 

Senecio 
brasiliensis 
(Spreng.) Less. 4 2 ASTERACEAE erva N 

Maricá 

Mimosa 
bimucronata 
Kuntze (M. 
sepiaria Benth.) 1 3 FABACEAE árvore N 

Melissa de árvore, 
Sálvia, Sálvia-da-
gripe, Erva Santa-
Maria 

Lippia alba (Mill.) 
N.E. Br. 9 2 VERBENACEAE subarbusto N 
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Mesntruz, Mastruço 
Coronopus 
didymus (L.) Sm. 12 3 BRASSICACEAE erva N 

Milho Zea mays Linn. 2 3 POACEAE erva AS 

Murta, Multa 

Blepharocalyx 
salicifolius (H. B. 
& K) Berg 1 1 MYRTACEAE árvore N 

Nabo branco  Brassica rapa L.   1 BRASSICACEAE erva E 

não lembra o nome 
Tropaeolum 
majus Linn.   1 TROPAEOLACEAE erva E 

não lembra o nome 
Solanum 
americanum Mill. 1   SOLANACEAE erva N 

Nogueira 

Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. 
Koch   1 JUGLANDACEAE árvore E 

Noz moscada 
Myristica fragrans 
Houtt. 3 1 MYRISTICACEAE árvore E 

Onda-do-mar 
Tradescantia 
zebrina Heynh.   2 COMMELINACEAE erva   

Onda-do-mar-verde, 
Erva-de-santa-luzia, 
Borboletinha Commelina sp. 1 2 COMMELINACEAE erva AS 
Orégano Origanum sp. 4   LAMIACEAE erva E 

Pariparoba do mato 
Piper mikanianum 
(Kunth) Steud.   1 PIPERACEAE erva N 

Pariparoba, 
Pariparoba-de-árvore, 
Pariparoba-de-casa 

Piper regnellii 
(Miq.) C. DC. 5 2 PIPERACEAE subarbusto   

Parreirinha, Erva-da-
jurema, Parreirinha-
do-mato 

Baccharis 
annomala DC   2 ASTERACEAE trepadeira N 

Pata-de-vaca 
Bauhinia 
variegata L. 1   FABACEAE árvore E 

Pata-de-vaca 
Bauhinia forficata 
Link 6 4 FABACEAE árvore N 

Penicilina, Ampicilina 

Alternanthera 
brasiliana (L.) 
Kuntze  4 3 

AMARANTHACEA
E erva AS 

Pessegueiro  
Prunus persica 
(L.) Batsch   1 ROSACEAE árvore E 

Picão, Picão-preto, 
Picão-do-reino, Picão-
da-índia Bidens pilosa L. 3 2 ASTERACEAE erva N 
Pimenta   Capsicum sp. 1   SOLANACEAE subarbusto AS 

Pimenta malagueta 
Capsicum 
frutescens L.   1 SOLANACEAE subarbusto AS 

Pimenta-do-reino Piper nigrum L.   1 PIPERACEAE erva E 

Pinheiro 

Araucaria 
angustifolia 
(Bertol.) Kuntze   2 ARAUCARIACEAE árvore N 

Pinus Pinus sp.   1 PINACEAE árvore E 

Pitanga, Pitangueira 
Eugenia uniflora 
Linn. 23 4 MYRTACEAE árvore N 
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Pixirica 
Leandra australis 
(Cham.) Cogn.   1 

MELASTOMATACE
AE erva N 

Pixirica branca 

Miconia hyemalis 
A. St.-Hil. & 
Naudin   1 

MELASTOMATACE
AE erva N 

Pixirica, Uva-ursa, 
Manacá-da-serra Leandra sp.   3 

MELASTOMATACE
AE erva N 

Poaia, Cabeça-de-
negro 

Borreria 
verticillata (L.) G. 
Mey. 3 4 RUBIACEAE erva N 

Poejo, Poejinho 

Cunila 
microcephala 
Benth. 20 4 LAMIACEAE erva N 

Ponta Alívio, Mil-em-
rama, Dipirona 

Achilea 
millefolium L. 2 2 ASTERACEAE erva E 

Ponta-alívio, Pronto-
alívio, Ponta-livre 

Salvia microphylla 
H. B. &K. 2 2 LAMIACEAE erva AS 

Quebra-pedra 
Phyllanthus 
tenellus Roxb. 4   EUPHORBIACEAE erva N 

Quebra-pedra, 
Quebra-pedras de 
árvore 

Phyllanthus niruri 
L. 5 1 EUPHORBIACEAE erva N 

Quebra-pedra-
rasteiro, Quebra-
pedra 

Euphorbia 
prostrata Aiton 15 2 EUPHORBIACEAE erva N 

Quebra-tudo 
Calea pinnatifida 
(R. Br.) Less. 3 4 ASTERACEAE trepadeira N 

Radite-do-mato, 
Radite, Dente-de-
leão, Almeirão 

Taraxacum 
officinale F.H. 
Wigg. 7 2 ASTERACEAE erva E 

Repolho 
Brassica oleracea 
var. capitata L.   2 BRASSICACEAE erva E 

Resineira Schinus molle L.   1 ANACARDIACEAE árvore N 

Romã 
Punica granatum 
L. 9 1 PUNICACEAE arvoreta E 

Sabugueiro 

Sambucus 
australis Cham. & 
Schltdl. 10 4 ADOXACEAE árvore N 

Salsa, Salsinha 

Petroselinum 
crispum (Mill.) A. 
W. Hill 8 2 APIACEAE erva E 

Salssaparrilha 
Muehlembeckia 
sagittifolia Meissn. 4 4 POLYGONACEAE trepadeira N 

Sálvia, Sábia Salvia officinalis L. 1 1 LAMIACEAE subarbusto E 

Samambaia - roxa 

Adiantopsis 
chlorophylla (Sw.) 
Fée   3 PTERIDACEAE erva N 

Santa-Maria, Erva-de-
santa-maria 

Chenopodium 
ambrosioides L. 6 4 

AMARANTHACEA
E erva N 

Sempre-viva 
Miriabilis jalapa L. 
Nyctaginaceae   1 NYCTAGINACEAE erva E 
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Sene, Sena, Sene-do-
mato, Fedegoso 

Senna corymbosa 
(Lam.) H.S. Irwin 
& Barneby  6 4 FABACEAE arvoreta N 

Serralha, Serraia 
Sonchus 
oleraceus L. 6 2 ASTERACEAE erva E 

Sete-sangrias 

Cuphea 
carthagenensis 
(Jacq.) J.F. 
Macbr. 1 2 LYTHRACEAE erva N 

Tajujá 
Cayaponia 
martiana Cogn. 1 1 MALVACEAE trepadeira N 

Tanasagem de casa Plantago major L.   1 
PLANTAGINACEA
E erva E 

Tansagem, 
Transagem, Tranchaz 

Plantago cf 
australis Lam. 16 4 

PLANTAGINACEA
E erva N 

Tarumã 

Vitex 
megapotamica 
(Spreng.) 
Moldenke    1 VERBENACEAE árvore N 

Tomate 
Solanum 
lycopersicum L.   1 SOLANACEAE erva AS 

Tomilho 
Thymus vulgaris 
L. 1   LAMIACEAE erva E 

Tuna, Cacto 

Cereus 
hildmannianus K. 
Schum.  1 1 CACTACEAE árvore N 

Umbu 
Phytolacca dioica 
L.   1 

PHYTOLACCACEA
E árvore N 

Unha de gato 

Dolichandra 
unguis-cati (L.) L. 
Lohmann   1 BIGNONIACEAE trepadeira N 

Urinária, Mijadeira, 
não lembra o nome 

Lepidium 
bonariense L. 2 3 BRASSICACEAE erva   

Urtiga, Urtiga-miúda 
Urtica circularis 
(Hicken) Soraru 1 1 URTICACEAE erva N 

Urtigão 
Urera baccifera 
(L.) Gaudich.   1 URTICACEAE arbusto N 

Vassoura vermelha 

Dodonaea 
viscosa (Linn.) 
Jacq.   3 SAPINDACEAE arvoreta N 

Vassourinha-do-mato, 
Chapanã, 
Vassourinha-de-
chapanã, Lixiguana 

Heterothalamus 
psiadioides Less. 2 1 ASTERACEAE arbusto N 

Violeta Viola odorata L. 1   VIOLACEAE erva E 
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4.2 Resultados das Entrevistas Realizadas no Bloco 6 

 

4.2.1 Dados Gerais, Gênero e Opção Religiosa 

 

Foram entrevistadas 24 pessoas, representando 24 famílias e, portanto, 28% 

do número de famílias residentes no bloco 6 (86). Destas 21 eram mulheres e 3 

eram homens. O fato de as mulheres passarem mais tempo em casa e naturalmente 

se interessarem mais pelo assunto, pode explicar esta desproporcionalidade 

relacionada a gênero. Em estudos desenvolvidos por Piccinini (2008) e Vendruscolo 

(2004), em comunidades de Porto Alegre, a participação feminina nas entrevistas 

alcançou índices de cerca de 90%. Metade dos entrevistados têm entre 27 e 40 

anos (fig.6). As atividades profissionais mais citadas entre as mulheres são serviços 

gerais, doméstica e diarista (8 mulheres), costureira (2 mulheres) além de babá e 

cozinheira. Mulheres aposentadas e “do lar” também participaram das entrevistas.  

50%
33%

17%

27 - 40 anos

43 - 56 anos

68 - 75 anos

 

Figura 6: Faixa etária dos entrevistados residentes no Bloco 6 do Morro da 

Cruz, Porto Alegre, RS. 

 

A opção religiosa mais citada foi a Católica seguida da Evangélica e da 

Umbanda (figura 7). Algumas pessoas relataram não seguir nenhuma religião bem 

como terem trocado de religião ao longo da vida. Observa-se que alguns 

conhecimentos relativos às plantas relacionadas as afro-religiões são difundidos na 

comunidade, mesmo entre pessoas de outras opções religiosas. 
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Figura 7: Opção religiosa dos entrevistados do Bloco 6 do Morro da Cruz, Porto 

Alegre, RS. 

 

4.2.2 Origem e Tempo de Residência no Morro da Cruz 

 

A maioria dos entrevistados tem procedência do meio rural do estado do Rio 

Grande do Sul (fig.8). Este dado é concordante com outros estudos realizados em 

Porto Alegre (Vendruscolo, 2004; Piccinini, 2008). Neste estudo 50% dos 

entrevistados reside no Morro da Cruz há mais de 20 anos, entre imigrantes e porto-

alegrenses (fig.9). A medicina popular, como era praticada há tempos atrás, tanto no 

Morro da Cruz como no interior foi muito rememorada. Notou-se que as pessoas 

sentem saudade de modos de vida rural. 

 

13

2

9

Interior - meio rural Interior - meio urbano Porto Alegre

 

Figura 8: Origem dos entrevistados residentes no Bloco 6 do Morro da Cruz, Porto 

Alegre, RS. 
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43 - 68 anos

 

Figura 9: Tempo de residência no local dos entrevistados residentes no Bloco 6 do 

Morro da Cruz, Porto Alegre, RS. 

 

4.2.3 Origem do Conhecimento e Fontes de Obtenção  

 

A maioria dos entrevistados reconhece principalmente a mãe e os avós como 

pessoas importantes no aprendizado sobre usos e práticas relacionados a plantas 

medicinais. Demais parentes, amigos, pessoas mais velhas, benzedeiras e 

ervateiros locais (estes identificados enquanto especialistas e comerciantes), 

também foram citados. Os conhecimentos também são adquiridos e trocados entre 

pessoas da mesma comunidade religiosa e do mesmo local de trabalho. O rádio e a 

televisão também apareceram como meios de divulgação de conhecimentos 

relativos às plantas medicinais. Um exemplo é o xarope de babosa que vem sendo 

difundido no rádio como eficaz no tratamento de várias doenças. 

 A grande maioria dos entrevistados obtém as plantas de variadas maneiras: 

cultiva, compra, coleta em ambientes naturais e junto a parentes e vizinhos (fig.10) e 

estas diferem segundo a espécie botânica. Geralmente, poucas plantas são 

compradas (como a Camomila e a Erva-doce), enquanto que a maioria das espécies 

nativas (Tansagem, Carquejas, Pitanga, Marcela) e ruderais, é coletada nas matas, 

campos, quintais, roças e terrenos. O Mato Flores da Cunha (fig. 2) e a Baliza, bem 

como os caminhos em direção a estes locais são os remanescentes naturais 

acessados para a colheita de chás. O cultivo é frequente variando o número de 

espécies. Os informantes com maior conhecimento são referências na vizinhança 
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por cultivarem um grande número de espécies, fornecerem plantas e ensinarem aos 

vizinhos e parentes sobre seus usos e formas de cultivo. Dentre as plantas 

cultivadas estão principalmente as exóticas. Notou-se um cultivo frequente de 

plantas ornamentais e de importância ritualística como a Espada-de-são-jorge e a 

Comigo-ninguém-pode. 

Nas entrevistas foi recorrente a colocação sobre o desaparecimento das 

plantas medicinais e da prática do cultivo: 

 

“Tá difícil de achar o chá.” 

“Agora não tem mais o chá.” 

“Tem gente que não planta nem em uma 

lata.” 

1717

17 18

Cultivo

Compra

Coleta em
ambientes naturais

Vizinhos e parentes

 

Figura 10: Número de citações conforme a fonte de obtenção das plantas entre os 

entrevistados residentes no Bloco 6 do Morro da Cruz, Porto Alegre, RS. 

 

4.2.4 O Uso de Plantas Medicinais, Outros Remédios e Intoxicação 

 

De maneira geral “a conversa sobre as ervas de chá” agradou aos 

entrevistados que reconheceram a importância cultural, econômica e no cuidado à 

saúde da família: 

 
“Remédio é muito difícil de alguém tomar, meus 
netos é só na base do chá” 
“O nosso remédio é do mato” 
“Só levo no médico quando tem muita febre, do 
contrário só no chá” 
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“Eu gosto muito de chás, é muito difícil ir no médico 
“Chá é mais prático, não precisa gastar” 
“A maioria das vezes tem resolvido” 
“Isto tem fundamento, pra mim tem, fiquei muito 
contente” 
“Remédio de farmácia melhora numa ponta estraga 
na outra” 
“Mil vezes melhor com certeza” 

 

Falar em plantas medicinais e práticas populares de cura trouxe à tona 

opiniões sobre o sistema médico oficial. A medicina popular é confrontada com a 

oficial em diversos momentos sob diferentes aspectos. A precariedade do Sistema 

Único de Saúde (SUS) foi alvo de críticas constantes relacionadas ao acesso a 

consultas, assim como os efeitos colaterais de medicamentos e incompatibilidades 

decorrentes das diferenças de percepções de saúde e cura entre os comunitários e 

os profissionais da saúde. Sob o ponto de vista de autonomia das práticas populares 

de cura há um reconhecimento de sua importância cultural e econômica. A grande 

maioria dos entrevistados afirmou preferir utilizar plantas medicinais antes de buscar 

atendimento médico. Ainda assim a medicina oficial é procurada para a resolução de 

problemas mais graves e as orientações médicas geralmente são seguidas nestes 

casos. 

O uso de plantas paralelamente a outros remédios foi relatado por 50% dos 

entrevistados, que utilizam chás com medicamentos de farmácia para o tratamento 

de gripes e resfriados. 

Os entrevistados relataram que as espécies utilizadas são tradicionalmente 

de uso familiar que não causam problemas de saúde. Entretanto algumas espécies 

foram citadas por terem causado efeitos indesejáveis em pessoas conhecidas por 

problemas pessoais de saúde ou alta dosagem. Entre elas estão: Capim-cidró 

(palpitação e aumento de pressão), Boldão (em excesso dá problema no estômago), 

Cipó-mil-homens (queda de pressão), Ampicilina (palpitação), Abacateiro (desmaio 

por super dosagem) e Buchinha-do-norte. Foram também relatados efeitos 

colaterais pelo uso de remédios de farmácia. 

O interesse em saber mais sobre plantas medicinais foi demonstrado pelos 

participantes da pesquisa que têm uma opinião positiva sobre a incorporação destes 

conhecimentos no sistema público de saúde: 

“Muito bom, mais natural, mais barato” 
“Muito bom, dá um valor” 
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4.2.5 A Diversidade de Espécies Citadas  

 

A média do número de espécies citadas foi de 34,25 por entrevistado. 

Algumas pessoas relataram usos para um número elevado de espécies, 

considerando-se uma única entrevista. Seis entrevistados citaram entre 49 e 65 

espécies. Estas mesmas pessoas reconheceram entre 34 e 39 espécies das 72 

presentes no herbário utilizado como apoio à pesquisa. Desta maneira o herbário 

mostrou-se como um material importante para enriquecer as entrevistas na medida 

em que em uma entrevista pontual não é possível ter o acesso a muitas das plantas 

que as pessoas conhecem e usam. O fato de a planta estar seca, fragmentada e 

fora do ambiente em que ocorre, entretanto, foi limitante para a identificação das 

plantas por muitas pessoas.  

 

4.2.6 Partes Utilizadas e Modo de Aplicação 

 

As folhas são a principal parte da planta utilizada, seguidas das partes 

aéreas, frutos, flores e raízes (fig.11). São geralmente utilizadas as partes aéreas de 

plantas herbáceas e com folhas pequenas como é o caso do Carrapicho-rasteiro, 

Menstruz, Poaia, Erva-de-santa-maria entre outras. Sementes, cascas, bulbos e 

caules também foram citados. A utilização de toda planta refere-se 

predominantemente às plantas cultivadas de importância ritualística contra mau-

olhado, para proteção, etc. 
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Figura 11: Partes da planta utilizada entre os entrevistados residentes no Bloco 6 do 

Morro da Cruz, Porto Alegre, RS. 
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Dentre as formas de uso e preparação das plantas é predominante o uso do 

chá, ministrado via oral, seguido de xaropes, chá para lavagens, emplastros e 

ingestão da planta in natura ou cozida (figura 12). Os chás são preparados tanto na 

forma de infuso ou decoto, conforme a preferência da pessoa e o tipo de planta. Em 

geral cascas, raízes, caules, bulbos, sementes e frutos são fervidos. Algumas 

plantas como as diferentes espécies de Boldo e a Losna são geralmente 

consumidas na forma de chás macerados. É comum o uso de plantas na água 

fervida do chimarrão ou na cuia junto com a erva-mate. Há pessoas que tomam 

diariamente o chimarrão com “ervas de chá”, um hábito relatado como preventivo de 

problemas de saúde. Preparam-se também chás com calda de açúcar-queimado ou 

fervidos no leite e com gemadas para gripes e resfriados. Para alguns problemas de 

saúde relacionados ao sistema digestivo (diarréias), urinário (infecções) e sanguíneo 

(depurativos), costuma-se tomar “chá por água”, ou seja, substituindo a água, até 

que o problema desapareça. 

Chás para lavagens são frequentes para lesões na pele e problemas que se 

manifestam externamente como alergias e doenças infecciosas e parasitárias como 

sarna, micoses, além de sarampo. Nesta categoria também entram as plantas 

utilizadas para bochechos e gargarejos utilizados na saúde bucal além dos banhos 

de assento. 

Os emplastros referem-se a aplicações tópicas de plantas preparadas 

geralmente esquentando-as com óleo de cozinha. Assim são utilizadas para “tirar 

frio de umbigo de nenê”, como cicatrizante de feridas, para furúnculos. 

Algumas plantas consideradas importantes para a saúde são consumidas in 

natura não havendo uma distinção entre o uso medicinal e o alimentício. São plantas 

frutíferas ou folhosas utilizadas em saladas. Dentre estas espécies estão o 

Menstruz, o Dente-de-leão, a Serralha, o Mamoeiro, a Pitangueira e o Araçá. Outros 

usos que podem ser considerados alimentícios são os temperos e plantas 

aromáticas utilizadas na forma de chás. A categoria de alimentos funcionais se 

aplica a estas plantas. “Alimentos funcionais são todos os alimentos ou bebidas que, 

consumidos na alimentação cotidiana, podem trazer benefícios fisiológicos 

específicos, graças à presença de ingredientes fisiologicamente saudáveis” 

(Cândido e Campos, 2005 apud Moraes e Colla, 2006). 
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Tinturas de uso tópico são utilizadas para tratamento de problemas do 

sistema osteo-muscular com a maceração de uma ou mais plantas em álcool etílico 

ou cachaça. Estas tinturas são usadas na popular “fomentação”, que consiste em 

massagens no local dolorido ou machucado. Em tinturas para uso oral usa-se a 

cachaça para curtir as plantas. 

O uso tópico de plantas in natura refere-se a simples colocação de folhas 

sobre a pele, como são utilizadas as Babosas e a Erva-gorda. 

A importância ritualística das plantas e os modos de utilização das mesmas, 

ainda que integrantes do sistema popular de cuidado à saúde, não estão 

contemplados na compilação abaixo e serão discutidos adiante. 
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Figura 12: Modos de uso da plantas entre entrevistados residentes no Bloco 6 do 

Morro da Cruz, Porto Alegre, RS. 

 

As indicações de uso por espécie botânica foram agrupadas conforme os 

sistemas biológicos, problemas de saúde, sintomas, e situações nas quais são 

empregadas. Para esta categorização utilizou-se como referência a Classificação 

Internacional de Doenças (CID10), com adaptações, visto que as categorias 

populares nem sempre correspondem às categorias oficiais. Assim foram incluídas 

na categorização as plantas de importância ritualística. 
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O maior número de indicações de uso refere-se a plantas relacionadas ao 

sistema digestivo, seguido do aparelho respiratório, sistema sanguíneo e imunitário, 

aparelho geniturinário, para lesões na pele, sistema endócrino e problemas 

relacionados ao metabolismo e nutrição. A predominância de uso de plantas 

relacionadas ao sistema digestivo e aparelho respiratório também foi verificada em 

outros levantamentos etnobotânicos como em Kubo (1997), Vendruscolo (2004), 

realizados no Rio Grande do Sul e Pinto et al (2006) e Amorozo (2001) realizados na 

Bahia e no Mato Grosso, respectivamente. Segundo informações dos profissionais 

da saúde da UBS8, são freqüentes os problemas relacionados ao sistema digestivo 

durante o verão e problemas relacionados ao sistema respiratório durante o inverno. 

O levantamento de dados realizado pela equipe de Vigilância em Saúde no bloco 6, 

constatou a presença de domicílios que não têm acesso a rede pública de 

abastecimento de água e de tratamento do esgoto domiciliar havendo despejo de 

dejetos a céu aberto. Esta precariedade intensifica a incidência problemas de saúde 

na comunidade, sendo necessárias medidas preventivas e melhoria da infra-

estrutura urbana básica. 

Dentre os problemas relacionados ao sistema digestivos são citados sintomas 

como cólicas, dores no estômago, vômitos, bem como problemas no fígado e 

intestinos, estando estes ligados ou não ao desenvolvimento de doenças como 

gastrite e úlcera. Tosses, “frio”, gripes, resfriados, bronquites, sinusite, asma, 

pneumonia, entre outros, são os sintomas e doenças relacionados ao sistema 

respiratório e tratados com plantas. Ao sistema sanguíneo e imunitário estão 

relacionados problemas de anemia, hemorróidas, amarelão (icterícia) e impurezas 

no sangue que são tratados com um número expressivo de plantas que limpam e 

afinam o sangue. Em relação ao aparelho geniturinário apareceram sintomas como 

infecções nos rins, bexiga, ovários, cólicas menstruais, além de, pedras nos rins, 

mioma e demais “problemas femininos”, entre outros. Foram relatadas muitas 

plantas utilizadas para diabetes, colesterol e emagrecedoras, classificados na 

categoria de sintomas e doenças do sistema endócrino envolvendo a nutrição e o 

metabolismo. Os sintomas da menopausa também são incluídos nesta categoria. 

Reumatismo, dores nas costas e coluna foram as doenças e sintomas mais citados 

referente ao sistema osteomuscular. 
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As plantas de importância religiosa e ritualística aparecem com 

expressividade considerável e serão contextualizadas quanto a sua importância e 

uso. 

Na categoria outros estão sintomas gerais que podem ser causados por 

diferentes problemas que afetam diversas partes do organismo como infecções, 

dores de cabeça, inflamações, febres, intoxicação, hemorragia. Algumas plantas 

foram relatadas como sendo utilizadas “para tudo”. Considerando-se que a maioria 

das plantas possui variadas aplicações é concebível que espécies tenham efeitos 

desejáveis para diferentes problemas de saúde. 

 

4.2.7 Importância Relativa das Espécies 

 

As espécies e os respectivos índices de concordância corrigida quanto aos 

usos principais estão no apêndice 3 (tab. 5). As dezesseis espécies com o maior 

CUPc, em ordem decrescente foram: Pitangueira, Boldão, Poejo, Goiaba, Quebra-

pedras-rasteiro, Camomila, Guaco (M. laevigata), Marcela, Espada-de-São-Jorge, 

Babosa (A. arborescens), Vergamota, Laranjeira, Funcho, Tansagem, Comigo-

ninguém-pode e Malva (quadro 1). Os valores de importância obtidos para estas 

espécies são maiores que 45. Estes dados concordam com outros estudos 

realizados no RS. Dentre as espécies a Pitanga, Marcela, Goiaba, Poejo, Boldão, 

Funcho, Guaco e Babosa estão entre as plantas com maior CUPc, nesta ordem, no 

estudo realizado em Porto Alegre por Vendruscolo (2004). Já no estudo realizado 

por Kubo (1997) no interior do estado do RS, as plantas, em ordem decrescente de 

importância relativa, também importantes neste trabalho foram: Tansagem, Marcela, 

Guaco, Boldão, Poejo, Camomila, Babosa e Pitanga. As espécies de maior CUPc 

são difundidas na comunidade por seu uso medicinal podendo apresentar 

importância alimentícia como a Pitangueira, Goiabeira, Laranjeira e Vergamoteira. A 

Espada-de-São-Jorge e a Comigo-ninguém-pode, foram citadas por muitas pessoas 

como importante para a proteção e contra mau-olhado. Apesar de não serem 

utilizadas como medicamentos, tem importância reconhecida no bem-estar 

comunitário, o que influencia a saúde. O Poejo, a Camomila, a Laranjeira e o Funcho 

são plantas utilizadas no cuidado a saúde infantil. Para sessenta e duas espécies o 

valor de concordância quanto aos usos principais foi zero, por terem sido citadas 

apenas por um informante, ou por apresentarem duas ou mais indicações diferentes. 
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Contudo muitas destas espécies foram citadas pelos informantes-chave para os 

mesmos usos relatados pelos entrevistados da população em geral. 

 

QUADRO 1: Plantas medicinais e ritualísticas com maiores índices de concordância 
corrigidas quanto aos usos principais, colocadas em ordem decrescente de CUPc. 
Nome popular das espécies citadas, seguido de nome científico, número de 
informantes que citaram usos principais para a espécie (Nº UP), número de 
informantes que citaram usos para a espécie (N º IU), concordância quanto aos usos 
principais (CUP), fator de correção (FC), porcentagem de concordância corrigida 
quanto aos usos principais (CUPc) 

 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO Nº UP Nº IU CUP FC CUPc 

Pitangueira Eugenia uniflora Linn. 23 23 100 1 100 

Boldão Plectranthus barbatus 
Andrews 

21 21 100 0,913 91,3 

Poejo Cunila microcephala 
Benth. 

20 20 100 0,869 86,956 

Goiaba Psidium guajava Linn. 18 18 100 0,782 78,2 

Quebra-pedras-

rasteiro 

Euphorbia prostrata Aiton 15 15 100 0,652 65,217 

Camomila Matricaria recutita L.  15 17 88,235 0,739 65,217 

Guaco Mikania laevigata Sch. Bip. 
ex Baker 

15 15 100 0,652 65,217 

Marcela Achyrocline satureioides 
(Lam.) DC 

15 21 71,428 0,913 65,217 

Espada-de-são-

jorge 

Sansevieria trifasciata Hort 
ex Paine "Laurentii" 

15 15 100 0,652 65,217 

Babosa Aloe arborescens Mill. 14 18 77,777 0,782 60,868 

Vergamota Citrus deliciosa Tem. 14 16 87,5 0,695 60,812 

Laranjeira Citrus sinensis (L.) Osbeck  13 17 76,47 0,739 56,521 

Funcho Foeniculum vulgare Mill. 13 15 86,666 0,652 56,521 

Tansagem Plantago cf australis Lam. 13 16 81,25 0,695 56,468 

Comigo-ninguém-

pode 

Dieffenbachia picta Schott 11 11 100 0,478 47,826 

Malva Malva parviflora L. 11 11 100 0,478 47,826 

 

4.3 Receitas 

 

Muitas receitas foram citadas tanto pelos entrevistados residentes no bloco 6 

(quadro 2), como pelos informantes-chave (quadro 3). Estas receitas têm um caráter 
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tradicional familiar. Através delas é possível compreender melhor o contexto em que 

as plantas medicinais são utilizadas pois fica esclarecido o modo de preparo bem 

como, em alguns relatos, a dosagem. Estudos de receitas populares são 

importantes visto que assim como as plantas possuem numerosos compostos 

químicos que atuam sinergicamente para a produção de um efeito desejado ou não, 

a resposta do organismo é resultante de processos que envolvem diversos sistemas 

biológicos. Mesmo com a identificação de princípios ativos nas plantas ainda se 

conhece muito pouco sobre os efeitos como um todo no organismo. A 

etnofarmacologia atua sob a perspectiva da identificação dos compostos 

responsáveis pela atividade farmacológica e/ou efeito terapêutico. “Em todas as 

etapas do trabalho, os dados devem ser interpretados à luz do relato dos usuários 

desde o processamento utilizado para a elaboração do remédio até a posologia 

empregada” (Elisabetsky e Coelho-de-Souza, 2004). Dados científicos podem 

valorizar formulações caseiras medicinais, estimular seu uso pelas comunidades e 

contribuir para uma melhor compreensão da atuação dos compostos vegetais no 

organismo humano. 

Junto aos informantes-chave foi possível ter acesso a uma riqueza muito 

maior de informações relativas às receitas. Isto se deve pelo maior contato com eles, 

pela oportunidade de observar e participar das suas atividades diárias e, 

inquestionavelmente, às suas experiências no assunto, que se refletem nos 

conhecimentos sobre combinações de plantas, formas de preparo e aplicação dos 

medicamentos caseiros. Eles também se referiram à importância do tratamento 

continuado com as plantas para fins curativos, reconhecendo, entretanto tempos e 

posologias limites para o uso de algumas espécies. 
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4. 4 A Espiritualidade e as Plantas Ritualísticas 
 

A espiritualidade em processos de cura na comunidade do Morro da Cruz se 

expressou na fé, dita como essencial para a cura, e associada a determinadas 

plantas e rituais de proteção e tratamento de sintomas e doenças relacionadas ao 

espírito. Desta forma as práticas rituais presentes neste capítulo referem-se a este 

contexto. Dentre estas foram citadas as benzeduras, simpatias, defumação, patuá e 

banhos para limpeza espiritual. Segundo Di Stasi (1996) práticas como estas 

contribuíram, graças ao seu componente empírico com a seleção e a incorporação 

de espécies vegetais como plantas medicinais eficazes. 

As plantas de importância ritualística têm forte vínculo com as afro-religiões. 

Entretanto estes conhecimentos e práticas transitam na comunidade e são 

interpretados de diferentes maneiras por pessoas adeptas, ou não, destas religiões.  

As informações deste trabalho referem-se ás experiências relatadas por 

informantes-chave e por demais entrevistados da comunidade. Devido a 

complexidade desta temática não é possível aqui caracterizar e aprofundar a análise 

sobre estas práticas de uma maneira mais responsável. Estudos como o realizado 

por Carrió, (2008) no Morro da Cruz, e por Camargo (1988) procuraram caracterizar 

o uso de plantas em rituais afro-brasileiros. 

Neste estudo foram relatados usos para 24 plantas ritualísticas. Estas 

informações estão organizadas na tabela 2 e discutidas a seguir.  

 

4.4.1 A Fé  

 

A fé é um elemento citado por várias pessoas como principal para a cura, não 

só quando se utilizam terapias populares, mas também quando se recorre à 

medicina oficial. Foi possível perceber, principalmente entre evangélicos e atuais ou 

ex-praticantes das afro-religiões, que a doença apresenta uma dupla natureza, 

material e espiritual. Nas falas dos entrevistados fica evidente a valorização da fé: 

 

“Tem que ter vontade para se curar.” 
“A pessoa tem que tomar com a fé, e até sentir que é 
suficiente, tem que fazer tratamento.” 
“Banhos tem rituais e momentos, basta ter fé, eu acredito 
nisso.” 
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Um dos informantes-chave reconhece que a cura pode ser buscada através 

de diferentes práticas, sendo sempre essencial manter a fé:  

 

“...tem muita gente também que apela pro lado da 
benzedura. Para certas coisas é até melhor que ervas de 
chá. Benzedura até faz efeito também, se a pessoa tiver 
fé vai curar, isso é um problema da mente da pessoa, não 
há remédio que vá curar, até espiritismo ta no meio disso 
aí, benzedura, religião, várias coisas, tudo embutidas um 
na outra. Vai muito da fé da pessoa, um conjunto de 
fatores que atua na cura da pessoa, mas se não tiver fé 
não adianta..." 

 

4.4.2 Os Banhos de Descarrego 

 

Os banhos são utilizados para a limpeza espiritual e proteção. Em uma 

ocasião foi possível observar o preparo de um banho, que é feito com água fria em 

que se maceram e esmagam as plantas frescas escolhidas. A pessoa deve tomar o 

banho do pescoço para baixo, nunca molhando a cabeça. Há momentos específicos 

para se tomar um banho de descarrego. Os dias da semana relatados como ideais 

foram segundas, quartas ou sextas-feiras, sendo os demais dias impróprios, 

negativos. O fim do ano e dias antes do feriado dos finados são épocas em que são 

freqüentes os banhos. A colheita das plantas deve ser realizada preferencialmente 

antes do sol nascer. 

Em relação às plantas utilizadas há uma variedade de combinações e 

ocasiões. Por exemplo: a Espada-de-são-jorge é uma planta de São Jorge também 

chamado Ogum. A Parreirinha ou Erva-da-jurema é uma planta da cabocla Jurema, 

podendo ser utilizada por “filhos” desta entidade, como foi relatado: 

“Parreirinha é pra quem é filho de caboclo, do mato, índio, pra 
quem é protegido por índio.” 
“Espada de são Jorge é pra quem é filho de São Jorge, de 
Ogum, a da folha amarela é pra quem é filho de Iansã.” 

 
A Espada-de-são-jorge e a Espada-de-iansã são classificadas como a mesma 

espécie botânica, Sansevieria trifasciata var. “laurentii” (De Wild.) N.E. “Contudo 

correspondem a duas plantas diferenciadas na comunidade por sua morfologia e 

simbologia. Àquelas totalmente verdes são atribuídos poderes mais fortes por 

pertenceram a Ogum e aquelas de margem amarela correspondem a Iansã, ambos 
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orixás africanos” (Carrió, 2008) .As “espadas” também são colocadas cruzadas atrás 

da porta de casa, penduradas ou plantadas para proteção. 

Dentre as plantas utilizadas para banho de descarrego estão: Arruda, Guiné, 

Manjericão, Alecrim, Pitanga, Costela-de-adão, entre outras. 

Em uma ocasião foi indicada uma receita de banho para curar alergias 

atribuídas a uma macumba. A macumba é também chamada de feitiço, sendo 

praticada intencionalmente por pessoas que desejam prejudicar a vida alheia. A 

pessoa com os sintomas já havia procurado o posto médico, onde não encontrou 

resposta nem cura para o seu problema. Consultando-se com uma orientadora 

espiritual da comunidade, esta concluiu que se tratava de macumba, um trabalho 

para o Orixá Chapanã. A receita para a cura consistia em um banho com folhas de 

Pessegueiro, Cinamomo e Erva-de-bicho, misturadas com sal grosso. A pessoa 

deveria tomar um banho com o preparado e jogar o resto fora em uma encruzilhada. 

Nota-se que uma receita muito semelhante foi relatada por esta mesma orientadora 

espiritual para alergias. Porém fora do contexto da macumba, misturar sal grosso e 

atirar o resto do preparado em uma encruzilhada não foram incluídos na receita. 

Elementos simbólicos da cultura local são expressos dependendo a ocasião. 

 

4.4.3 O Cultivo de Plantas Ritualísticas 

 

O plantio de plantas protetoras, contra mau-olhado é freqüente na 

comunidade. O mau olhado, olho-grande, olho-gordo ou simplesmente olho refere-

se a sentimentos de inveja e cobiça, relatados como responsáveis por infortúnios na 

vida das pessoas da comunidade. Em especial são cultivadas a Espada-de-São-

Jorge e a Comigo-ninguém-pode. Estas plantas estão entre as 16 espécies com 

maior importância relativa, de concordância de uso, deste estudo. Dentre outras 

plantas cultivadas para este fim estão: Guiné, Arruda e Gervão. 

A Comigo-ninguém-pode é utilizada em cultos afro-brasileiros de outros 

lugares do país como Belém (PA) e São Paulo (SP) para proteger pessoas e 

ambientes contra maus fluidos. Nestes locais e outras cidades brasileiras são 

comercializados produtos como sabonete e pó de comigo-ninguém-pode, além de 

ser utilizada em banhos (Camargo, 1988). A comunidade do Morro da Cruz 

reconhece seu efeito tóxico e não a utiliza para outros fins que não ritualísticos. 
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4.4.4 Outras Práticas 

 

Com Alho foi relatada a confecção de patuá (colar) e seu plantio para 

proteção além de simpatia para dor de dente. A simpatia para a dor de dente 

corresponde em amarrar o dente de Alho no pulso com uma fralda. 

Foi relatada a prática da defumação para espantar espíritos, trazer sorte e 

dinheiro com folhas de Eucalipto-cheiroso, café e açúcar ou com o pó das folhas 

secas de Quebra-tudo com café para chamar dinheiro e quebrar feitiço. 

Com os galhos e folhas da Guanxuma é feita vassoura para “tirar os maus-

olhados”. Varre-se a casa e coloca-se a vassoura do lado de fora. Nunca guardar 

dentro de casa, pois contamina a casa de novo com o que foi varrido. Só colocar a 

vassoura atrás da porta quando não se deseja receber visita.  

A Arruda foi mencionada como planta utilizada para benzeduras. Dentre as 

entrevistadas estava uma benzedeira da comunidade que relatou benzer para 

cobreiros, dor de dente, de cabeça e para “míngua” (criança que só chora e não 

dorme). 
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4.5 Plantas da Maternidade, da Mulher e da Criança 

 

O estudo das plantas medicinais utilizadas durante a gravidez, no processo 

do parto e pós-parto, bem como importantes para a saúde infantil foi, em primeiro 

momento, motivado pelos conhecimentos das duas informantes-chave, referências 

na comunidade no assunto. Uma delas foi parteira durante 37 anos no Morro da 

Cruz e a outra, uma líder comunitária que ajudava muitas mães a cuidar da saúde 

dos seus filhos. Posteriormente foi possível perceber que parte destes 

conhecimentos eram compartilhados pelas demais pessoas, particularmente 

mulheres e mães, que assim como as crianças, são numerosas na comunidade. 

Estudos de Loyola (1984) e Fachel (1992) também enfatizam o papel protagonista 

da mulher nos cuidados com a saúde da família. Para estas autoras o ato de cuidar-

se é atribuído como uma prática essencialmente feminina, assim como o cuidado 

dos filhos. Assim, a doença sendo uma fraqueza é considerada “assunto de mulher” 

cabendo-lhe não somente encaminhar os doentes aos serviços médicos, mas 

também observar e conhecer os sintomas, os remédios, as dietas e as alternativas 

de tratamento dos diferentes males. As entrevistas demonstraram a importância dos 

tratamentos caseiros na saúde infantil, já que as crianças são mais suscetíveis à 

problemas de saúde.  

Os relatos das informantes-chave trazem suas trajetórias de vida. A origem de 

seus conhecimentos foi atribuída a um dom divino concedido a elas ou a sua família 

e que se expressa desde a infância. Estudos realizados junto à terapeutas populares 

relataram que o despertar para este dom, ou o aprendizado, também ocorreu ou 

iniciou na infância (Loyola, 1984; Quintana, 1998). 

Foram compilados dados referentes a setenta e cinco espécies utilizadas 

neste contexto (tab. 3). Um pouco sobre a vida destas mulheres, receitas e práticas 

são relatadas e analisadas em seguida.  

 

4.5.1 Um Pouco das Histórias de Vida 

 

A Líder Comunitária 

“Nós que entendemos dos remédios do mato, quando vê cai 
na nossa mão.” 
“A dificuldade te ensina a viver, a pobreza te leva a 
realidade.” 
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Esta senhora, de 60 anos, é natural do interior do estado e veio para Porto 

Alegre há 32 anos passando a morar no Morro da Cruz. Ali criou seus 12 filhos 

dentre filhos naturais e de criação. Viveu em meio rural onde todo alimento que se 

consumia era produzido pela sua família, bem como tudo o que era necessário para 

a vida como panelas, xícaras, cuscuzeira e gamelas de barro e de raiz de Figueira e 

Corticeira. Seu pai era um médico homeopata popular atendendo a muitas pessoas 

e ensinando-lhe o que sabia. Além dos conhecimentos herdou a prática de ajudar o 

povo com a medicina caseira: 

 
“...o que eu aprendi eu aprendi com o meu pai. Nas folgas dele 
ou quando ele vinha da roça ele trazia o remédio e fazia o 
remédio homeopático dele em casa, era a sabedoria que ele 
disse que Deus deu pra ele, era de graça o que se ganha de 
graça se doa de graça ele nunca cobrou nada dos pacientes 
dele...” 

  

Já em Porto Alegre ela se tornou uma pessoa reconhecida por buscar 

melhorias da qualidade de vida de sua comunidade e por seus conhecimentos e 

práticas da medicina caseira. Esta mulher possui uma compreensão profunda 

acerca dos problemas sócio-ambientais, principalmente os vivenciados por sua 

comunidade e experienciados em sua trajetória como fica evidente em sua fala: 

 

“...por que há tanta doença hoje, crianças já nascem morrendo? 
Porque o que nós comemos hoje é tudo envenenado, 
contaminado, a pessoa não escolhe, é o que o mundo tá 
oferecendo, de primeiro não existia isso, tudo que plantava era 
sem veneno, era o que a terra oferecia...” 

 

Para a Líder Comunitária, no contexto do Morro da Cruz o cuidado à saúde se 

dá basicamente em meio familiar. A comunidade é humilde e encontra nos vizinhos 

e parentes o conforto e ajuda nos momentos que mais precisa: 

 

“...aqui na cidade eles riem da gente quando faz um chá, oferece 
um xarope, só mesmo a população mais pobre, mais humilde, é 
que vem a procura, porque não tem dinheiro pra ir pro médico, 
eu já ajudei a curar muita gente aqui de feridas, de sarna que dá 
nas crianças, às vezes da sujeira eles vão colocando as 
mãozinhas sujas na boca aí vai pro estômago e já vai pro 
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sangue. Essas pessoas me procuravam muito de primeiro 
porque eu fazia muito chá, muita pomada pra ajudar...” 

 

A Parteira 

“Toda vida eu gostei do mato. O mato faz muito bem pra nossa 
saúde.” 
“Eu era a parteira desse Morro, tinha dia que era 5, 6 partos.” 

 

Esta mulher, de 73 anos, veio para a capital há 37 anos com seus filhos e 

desde então mora no mesmo local no Morro da Cruz. Naquela época o bairro era 

bem diferente com características rurais: 

“...quando eu vim de Passo Fundo eu comprei uma maloquinha 
aqui, era chão batido que nem aqui, paredes do tempo que não 
existia engenho sabe? Da tábua lascada com cunha, entendeu? 
Isso aqui era tudo campo, entre tudo tinha 15 só (casas) 
Armazém era só 2, colégio só esse aí dos padres, essa sanga aí 
era cheia de mulher lavando roupa...” 

 

Esta senhora além de conhecer muitas plantas medicinais e remédios 

caseiros, tem um enorme conhecimento sobre a natureza como um todo. Conhece 

sistemas de cultivo tradicionais baseados nas fases lunares, sementes crioulas, 

técnicas de caça bem como animais silvestres, abelhas nativas produtoras de mel, 

plantas alimentícias, plantas para artesanato, para madeira, lenha entre outros. 

Utiliza muitas plantas medicinais no cuidado diário à saúde, sempre fervidas na água 

do chimarrão. Assim, relatou que os conhecimentos da medicina caseira são 

fundamentais, como eram no interior: 

 
“Outra coisa que lá fora não existia médico. As pessoas se 
quebravam sabe como é que curavam? Pegavam uns pedaços 
de ripa assim, e faziam aquele emplastro assim, aquela 
compressa de vinagre com sal grosso e mentruz, botava bem 
quente e atava aquela taquara ali.” 
 

O seu conhecimento se expressa desde a infância e tem uma origem divina: 

“...isso aí foi um dom que Deus me deu, eu já com 5 anos eu já 
fazia remédio e já curava adulto e criança com chá. A mãe não 
sabia muita coisa, até a mãe ficava admirada, o finado meu pai 
ficava admirado, como é que com 5 anos eu sabia tanta coisa. 
Eu fazia remédio, eu benzia, desde pequena. Fui aprendendo 
fazendo...” 
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Já em Porto Alegre passou a exercer o ofício de parteira, além de trabalhar no 

centro da cidade para sustentar a família. O parto pode ser resgatado enquanto um 

momento natural que acompanha toda a trajetória feminina, sem necessidades 

médicas. Para a parteira não há mistério: 

“...depois que eu me casei que daí que eu aprendi de parteira. 
A mesma parteira que me atendeu meu parto dos primeiros 
filhos, daí eu paguei e ela me ensinou daí dos outros 3 filhos 
que eu ganhei eu mesma me parteriei...” 
 

O sentimento solidário é inerente ao ofício da parteira: 

“...aqui no Morro se eu fosse cobrar de todos os partos que eu 
atendi, se fosse cobrar mesmo, então a maioria das mulheres 
não fazia mais filho por que eu fazia tudo de graça. Não 
tinham condições de me pagar, eu atendia o parto por gostar 
da profissão. Eram muito poucos partos que eu cobrava, mais 
era tudo de graça. Depois, gente assim pobre, que não tinha 
nem forro pra dormir, ganhava a criança no chão assim não 
tinha um colchão um cobertor um lençol não tinha nada pra 
forrar o chão...” 
 

A relação da parteira com a mãe e a criança não se limitava a hora do parto. 

A parteira tinha um papel importante no cuidados com a mãe e o bebê nos dias 

seguintes ao nascimento. Esta relação respeita o tempo naturalmente necessário 

prezando pelo conforto da mãe e da criança: 

“...eu atendia o parto eu cuidava da mulher até cair o imbigo 
do nenê. Ia todo dia dar banho no nenê, ver a mulher como é 
que tava, depois que caía o imbigo eu entregava o nenê para 
mulher, aqui acabou a minha etapa...” 

 

4.5.2 Plantas e Práticas Medicinais no Cuidado à Saúde Fe minina e da 

Gestante 

Plantas medicinais e práticas associadas são conhecidas e utilizadas por 

mulheres para o tratamento de problemas femininos do sistema geniturinário, como 

emenagogas ou como abortivas. Já plantas e práticas importantes no parto e pós-

parto são conhecimentos específicos mais restritos a algumas mulheres. 

A parteira relatou receitas a base de plantas medicinais importantes em 

algumas ocasiões durante o parto e pós-parto, como para a dilatação, para descolar 

a placenta e para a recaída. Também relata cuidados necessários que a mulher 

grávida deve ter para que ela e o bebê não fiquem resfriados. 
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Receita para promover a dilatação: 

“Quando a mulher tá com dor, tá na hora de ganhar e tá com 
pouca dilatação a gente faz um chá de manjerona bem forte 
com arruda e dá morno pra ela tomar com canela. Dá 
dilatação é pra já... Ferve, faz bem forte!” 

 

Receita e prática para descolar a placenta: 

“...a placenta é o companheiro da criança. Depois que nasce, 
tem a placenta. A gente espera de 15 a 20 minutos pra vim a 
placenta, se a placenta não vem a gente não pode puxar não 
pode fazer força, é porque ela ta grudada aqui ó (nas costas). 
Ela gruda aqui. É da mulher pegar muito frio, daí o frio entra e 
gruda a placenta daí tem que fazer bafo, a gente faz bafo de 
Marcela com erva de chimarrão. Bota num penico, uma lata ou 
um baldinho, bota a água fervendo em cima e bota embaixo da 
mulher, no que esfriar aquela água tu troca de novo, daqui a 
pouco dá aquela cólica nela, ela sente aquela cólica forte, aí tem 
que mandar fazer força, vem tudo. A placenta tem que sair 
inteira não pode sair em pedaço, não pode arrebentar a placenta 
dentro da mulher, é aonde que dá infecção e hemorragia...” 

 

A criança na hora do parto pode engolir água do parto e isso causa infecção. 

Para tanto há uma receita que evita este problema: 

 

“...fazia um caldinho de galinha bem gordo bem salgadinho dar 
para criança que engoliu a sujeira do parto, isso dá infecção 
também, dá pra criança até que ela bebe e depois vira pra 
vomitar...” 

 

Segundo a Parteira depois que a mulher ganha a criança, ela pode 

desenvolver normalmente suas atividades. Entretanto deve tomar cuidado para que 

não ocorra a “recaída”. A recaída se caracteriza como distúrbios psicológicos e 

depressão pós-parto. Segundo a parteira esta deve ser a principal preocupação da 

mulher: 

 

“...a mulher tem cuidar pra não recair: Cuidar pra não recair é 
assim: não se incomodar e não levar susto. Se ela se incomodar 
e levar susto, e ela tá menstruada, daí a menstruação pára e 
sobe pra cabeça. Dá uma dor de cabeça desesperada que não 
para nunca. Aí tem que tomar o chá aquele pra descer a 
menstruação. Chá de Arruda com Canela e Manjerona, pra 
descer a menstruação, ferve tudo e toma morno...” 
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A receita para a recaída pode conter diversas plantas medicinais. O chá é 

fervido e feito com folhas de Arruda, de Catinga-de-mulata, Artemígia, Manjerona, 

casca de Canela, Cravo ou Noz-moscada, dependendo da disponibilidade das 

plantas. 

As demais entrevistadas também relataram conhecimentos referentes a 

plantas emenagogas e abortivas. Geralmente não era especificado o modo de uso 

das plantas abortivas. A maioria destas mulheres se referia a estas plantas como 

aquelas de uso restrito durante a gravidez, também diziam saber que “se usa pra 

aborto”, sem explicar ou demonstrar conhecimentos sobre as forma de uso. Ainda 

assim a partir das falas foi possível reconhecer que mulheres da comunidade fazem 

uso destas plantas para fins de controle de natalidade. Dentre as plantas mais 

citadas estão a Canela, Buchinha-do-norte, Arruda, Pariparoba, Cravo e Artemísia. 

Segundo a fala da parteira o efeito emenagogo ou abortivo da planta depende da 

natureza da mulher: 

“...a Manjerona conforme a mulher, ela não pode comer a 
Manjerona que aborta o nenê, o Louro também. Tem mulher que 
pode comer tempero, tem mulher que não pode.” Tem mulher 
que tem útero fraco sabe? Qualquer coisa tá abortando, tem 
coisas que é bom pra segurar, e tem coisa que não dá pra tomar 
porque aborta mesmo...” 

 

Contou o caso de uma vizinha que lhe pediu conselho pois não conseguia 

engravidar: 

“...não use a Manjerona e não use Louro que tu vai ver que tu 
engravida. Mas dito e feito, quando fazia quinze dias que ela 
tinha parado com os temperos, engravidou, veio bem faceira me 
contar” 

 

Na literatura é possível verificar informações sobre plantas utilizadas como 

emenagogas e abortivas bem como problemas oriundos deste uso (Mengue et al 

2001; Mengue et al, 1997; Lima & Silva 2005). Algumas plantas devem ser evitadas 

na gravidez e se utilizadas devem seguir princípios básicos como evitar a maioria 

das plantas durante o primeiro trimestre e o uso de extratos muito concentrados. 

Dentre estas plantas, devem ser evitadas as condimentares por possuírem óleos 

voláteis que contém substâncias que passam para o sistema nervoso central 

facilmente o que em grandes quantidades podem ter ação potencial em estimular a 
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contração uterina (Lima & Silva, 2005). Esta informação vem de encontro ao 

conhecimento da parteira sobre a ingestão de temperos por mulheres. Outras 

categorias de plantas, além das abortivas e emenagogas, devem ser evitadas ou 

usadas com cautela durante a gestação. Dentre estas categorias estão as plantas 

estimulantes do sistema nervoso e laxativas por estimularem a peristalse (Lima & 

Silva, 2005). Problemas sérios de risco de vida, da mulher e do bebê, causados pelo 

uso de plantas com fins abortivos, podem ser evitados através de programas e 

propostas educativas de valorização da auto-estima feminina, sobretudo em 

comunidades mais carentes. A maioria das plantas citadas pelas informantes como 

abortivas ou emenagogas estão citadas nos três estudos referenciados acima. 

Abaixo seguem informações compiladas destes estudos (quadro 4). São utilizados 

os nomes populares da presente pesquisa. 

 

QUADRO 4: Plantas citadas na pesquisa como abortivas ou emenagogas. 
Ordenadas por nome popular, seguido do nome científico e informações da 
literatura.  
Nome popular Nome científico Informações da literatura 

Alcanfor Artemisia alba As plantas deste gênero, quando usadas 
indevidamente podem causar aborto 
devido a presença de tujona, um dos 
componentes principais do óleo volátil 
(Mengue et al, 2001). 
 

Arruda Ruta graveolens É considerada planta abortiva relacionada 
com a presença de alcalóides quinolínicos 
(Mengue et al, 2001). 
 

Artemigia Tanacetum parthenium Restrição de uso interno na gestação e 
lactação por apresentar efeito emenagogo 
e por alterar o sabor do leite (Lima & Silva, 
2005). Apresenta tujona (Mengue et al, 
2001). 
 

Buchinha-do-
norte 

Luffa sp Das espécies deste gênero foram obtidas 
glicoproteínas com ações inibidoras da 
síntese protéica, embriotóxica e abortiva, 
demonstradas em experimentos em 
animais (Mengue et al, 2001). 
 

Canela Cinnamomum 
zeylanicum 

Apresenta efeito emenagogo (Lima & Silva, 
2005). Na índia um preparado com Canela 
é usado como preventivo temporário da 
menstruação (Mengue et al, 1997) 
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Catinga-de-
mulata 

Tanacetum vulgare Apresenta restrição do uso interno na 
gestação e lactação por ter efeito 
emenagogo, abortivo e por provocar 
alteração no sabor do leite (Lima e Silva, 
2005) 
 

Cipó-mil-
homens 

Aristolochia triangularis Utilizado em casos de amenorréia e como 
abortivo. As espécies deste gênero se 
utilizadas em doses excessivas são tóxicas 
por apresentarem ácidos aristolóquicos I e 
II conhecidos há décadas como 
substâncias de efeitos mutagênicos e 
carcinogênicos. (Mengue et al 2001) 
 

Cravo Syzygium.aromaticum Referido na literatura como planta 
provocadora da menstruação (Mengue et 
al, 1997). 
 

Noz-moscada Myristica fragrans Possui efeitos abortivos e mutagênicos 
(Lima e Silva, 2005) 
 

Sene Senna corymbosa Espécies de Senna são consideradas 
popularmente como provocadoras da 
menstruação e abortivas (Mengue et al, 
1997) 
 

 

Foi ainda relatado o uso de plantas galactagogas, ou seja, que estimulam a 

lactação. O Funcho e Alfafa, citadas nas entrevistas, são consideradas adequadas, 

desde que dentro de doses consideradas isentas de risco (Lima e Silva, 2005). 

Os conhecimentos populares também versaram sobre plantas utilizadas para 

problemas femininos nos ovários, mamas e útero, geralmente relacionados a 

processo infecciosos e para o alívio de sintomas pré-menstruais e da menopausa.  

 

4.5.3 As Plantas Medicinais Utilizadas na Saúde Inf antil 

“Meus filhos se gripam, eu vou correndo no mato, eu busco 
Guaco eu busco Bananinha-do-mato.” 

 

Neste trabalho estão presentes plantas medicinais específicas para 

tratamentos de problemas de saúde dos bebês e crianças pequenas. Em um estudo 

com uma população urbana de classe humilde Loyola (1986) compreendeu que as 

mães consagram uma atenção toda especial à saúde da criança, não só porque ela 
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é percebida como um ser frágil e particularmente sujeita a doenças (sobretudo as 

contagiosas) como também por ser incapaz de comunicar suas sensações. Este 

cuidado também é percebido na comunidade do Morro da Cruz, onde alguns 

problemas como resfriados e cólicas são os mais comuns.  

Segundo a parteira quando a mãe pega frio o nenê pode nascer com frio na 

barriga, sendo necessários cuidados para “Tirar o frio da barriga da criança”: 

“...quando a criança recebe friagem ainda na barriga da mãe é 

onde que nasce com gripe, com problema de garganta dor de 

ouvido com tosse, aí usa os chás adoçado com mel. Aí dá 

chazinho de Camomila de Marcela, folha de Laranja, Manjerona, 

Poejo...” 

 

Segundo ela estes chás são os únicos recomendados para uso dos bebês, 

sendo também recomendados para as grávidas. 

Outras entrevistadas relataram o uso de plantas para fins de “tirar o frio da 

barriga e do umbigo de criança”. Este frio causa cólicas, agitação e resfriados nos 

bebês e pode ser tratado com chá por via oral, com emplastros e massagens. Para o 

preparo de um emplastro se esquenta a planta com azeite em uma colher, coloca-se 

em um pano e aplica-se sobre a barriga da criança. As plantas mais citadas para 

estes usos foram a Camomila, Poejo, Manjerona, Erva-doce e o Funcho. 

A Manjerona tem múltiplos usos na saúde infantil. O emplastro além servir 

para “tirar o frio do umbigo da criança” é utilizado para cicatrizar o umbigo do bebê 

recém nascido. O chá é utilizado para diarréia que a criança tem quando os dentes 

começam a nascer. Esta é uma fase delicada na vida da criança. O chá da Poaia, 

também utilizado em baixa concentração para diarréia infantil é desaconselhável 

nesta fase por “apertar a saída do dente”. 

Outras plantas foram citadas para uso em problemas de saúde infantis 

destacando-se as hortelãs para cólica, gripe e vermes, Cinamomo para micoses, 

sarna, brotoeja e alergia, e o Sabugueiro. O Sabugueiro é utilizado para gripes fortes 

e febres causando uma reação de suor intenso na pessoa. Para crianças é utilizado 

para gripes, sapinho e sarampo. Usa-se na forma de chá quente via oral, lavagens e 

em pomada segundo a receita da líder comunitária. Depois que a pessoa usar o chá 

não pode pegar frio, devido a este chá ser um “chá quente” não pode ocorrer choque 

térmico. Esta planta tem importância na comunidade pois foi a única relatada para o 
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tratamento do sapinhos e sarampo, doenças contagiosas comuns na infância sendo 

a primeira causada por um fungo, Candida albicans, e a segunda por vírus. A líder 

comunitária relatou como curou um bebê com o “sapinho recolhido”: 

“...curei ele só com o Sabugueiro e o picumã, saía as 
fezes com os micróbios...” 

 

Também foi relatado o uso dos Guacos para tosse e gripe, porém com 

restrição quanto à concentração do chá e idade das crianças.  

 Schilcher (2005) destaca a importância dos medicamentos a base de plantas 

em seu livro sobre fitoterapia na Pediatria. Coloca como pontos positivos da 

fitoterapia, o fato de que muitas doenças da infância podem ser tratadas por efeitos 

terapêuticos leves, mas adequadas ao tratamento das patologias pediátricas, além 

da importância da participação das mães. Algumas plantas citadas pelas 

entrevistadas aparecem neste livro. Estas espécies estão presentes nas 

monografias da Comissão E do Departamento Federal de Saúde da Alemanha que 

processa dados científicos funcionais das preparações de plantas e ervas 

medicinais, e, nas monografias da ESCOP.1 Dentre estas espécies, com respectivos 

usos relatados (tab. 5) e referendados pela comissão estão: Achilea millefolium L, 

Foeniculum vulgare Mill., Linum usitatissimum L., Matricaria recutita L., Mentha spp., 

Pimpinella anisum L., Sambucus nigra (neste estudo Sambucus australis Cham. & 

Schltdl., espécie muito próxima). 

 

Outras Receitas para Uso Infantil 

 

Receita de farinha fortificante: 

 

 

 “Torrar e moer as folhas do Aipim da Batata-doce e da Folha –

da-fortuna. Misturar a farinha em qualquer alimento. Bom para 

fortalecer o cérebro e os ossos e para desnutrição infantil.” 

 

 

                                                 
1  ESCOP:  The European Scientific Cooperative On Phytotherapy 
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Travesseiro descongestionante: 

“Colocar em um pequeno travesseiro folhas de Alfazema e flores 

de Marcela seca. Colocar junto com a touca (borrete) da 

criança.” 

 

Reflexão sobre as percepções de saúde e histórias d e vida da Parteira e da 

Líder Comunitária 

 

Um processo de mudança de valores e modos de vida acompanha a saída da 

população do campo em direção às cidades, onde as relações sociais passam a ser 

influenciadas por fatores prejudiciais à qualidade de vida. Da mesma maneira os 

ambientes naturais associados a práticas tradicionais que sustentam a autonomia 

das comunidades como a agricultura e a medicina popular estão sendo suprimidas 

em favor de um modelo de sociedade desenvolvimentista em que ganharam espaço 

a urbanização e as práticas da medicina oficial. Práticas estas de reconhecida 

importância, sobretudo nas cidades, mas ainda vinculadas a um sistema frágil e 

problemático de atendimento em saúde.  

No contato com a Parteira e a Líder comunitária foi possível perceber que 

todo o conhecimento que possuíam foi e é muito importante para a vida de todos 

que as cercavam, sendo assim trocado e oferecido aos seus de forma solidária. 

O parto natural, realizado em casa respeita o ritmo da natureza e preserva a 

integridade da mulher. O trabalho da parteira tradicional respeita o tempo do 

trabalho de parto, a hora certa para a descida da placenta a saúde da mãe e do 

bebê. As parteiras mostram que sua prática é orientada para a busca do alívio do 

sofrimento e dos desconfortos que são próprios das circunstâncias do parto, 

evitando vivências negativas (Dias, 2007). Da mesma maneira a medicina 

fitoterápica popular resguarda ao feminino o cuidado de seus filhos e família, 

contribuindo para manutenção de valores fundamentais à vida comunitária. Os 

conhecimentos compartilhados entre as mulheres entrevistadas evidenciam a sua 

importância na comunidade. 

A parteira relata que durante os 37 em que atendeu parto nunca aconteceu 

nada de mal com a mulher e nem com a criança. Esta informação nos remete a 

consolidação de uma prática validada pelo saber tradicional. Entretanto a relação 

entre as práticas de cura oficiais e populares é marcada por conflitos relacionados a 
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diferenças culturais e de classe. Ao relatar uma conversa com um médico “parteiro”, 

a Parteira chega a conclusão que a sua prática é muito diferente da hospitalar, que 

causa maior sofrimento à parturiente: 

“...aí eu perguntei assim pra ele: Doutor o que vocês fazem no 
hospital quando a criança coroa pra nascer e para, fica parada 
nem pra frente .nem pra trás? A gente corta a mulher. E eu disse 
assim, quando a criança aponta a cabeça e para, digo, a gente 
tem que ajudar, a gente engraxa a mão, empurra a vagina da 
mulher pra trás e com essa mão aqui a gente puxa a criança pra 
frente, não precisa cortar, já nasceu criança com 5 quilos e 100 
gramas na minha não e não deu um pique, nenhum corte...” 
 

Da mesma maneira foi possível perceber críticas ao modelo de atendimento à 

saúde vigente que motivado pelo lucro traz sofrimento principalmente às populações 

mais pobres: 

“...hoje a nossa vida tá sendo comercializada, eu enxergo isso, 
talvez eu esteja enganada, através da minha pessoa não ter 
estudo, mas é o que eu penso e o que eu tenho que despejar, 
tenho que falar o que eu sinto...” 

 

Este é o contexto em que a medicina popular reencontra seu espaço e 

rearranja suas práticas, sem nuca deixar de existir. Embora muito desse saber tenha 

sido desconsiderado com a institucionalização do cuidado, valorizar e respeitar estes 

saberes e maneiras de trazer a vida ao mundo e cuidar dela, é buscar a 

humanização das relações na promoção à saúde. 
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4.6 Os Ervateiros do Morro da Cruz 

 

Os ervateiros, informantes-chave desta pesquisa, contribuíram com muitos 

conhecimentos e experiências. O trabalho dos ervateiros está ligado a uma tradição 

familiar de interação e manejo da natureza local. Em relação às plantas medicinais e 

ritualísticas estas práticas consistem no extrativismo e cultivo de diversas espécies, 

incorporação e troca de conhecimentos ao longo do tempo, ajuda à população no 

cuidado à saúde e comercialização. O conhecimento adquirido e trocado nesta 

atividade é muito dinâmico, o que faz dos ervateiros constantes pesquisadores do 

assunto, seja junto aos fregueses ou mesmo na literatura (livros, revistas e jornais). 

Podem ser considerados como sinônimos de ervateiros os seguintes termos: 

raizeiros, erveiros, ervários, ervanários, ervatários, entre outros (Miúra, et al, 2007). 

Estudos realizados em Pelotas (Miúra et. al, 2007) e no Rio de Janeiro (Azevedo & 

Silva, 2005) constataram a atuação de ervateiros não legalizados, atuando de 

maneira informal. Em Pelotas a maioria dos ervateiros é ambulante e enfrentam 

repressão por parte da fiscalização. Em Porto Alegre foi possível conhecer outros 

dois ervateiros, além dos participantes deste estudo. Sabe-se ainda da existência de 

outras pessoas que atuam neste ramo. Dentre estas quatro pessoas apenas uma é 

vinculado oficialmente a uma feira, enquanto que os demais comercializam as 

plantas de maneira informal frente à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio 

(SMIC), o que causou problemas e impossibilidade de continuidade do comércio de 

plantas medicinais. Ainda não há uma explicação formal da SMIC a respeito da 

proibição deste comércio. A inexistência de regulamentação da atividade de 

comércio ambulante de plantas medicinais, em teoria, não impede a sua realização. 

A desvalorização desta prática tradicional e as pressões econômicas de setores 

privados, historicamente vêm marginalizando esta atividade que faz parte da cultura 

porto-alegrense e abastece a cidade com produtos naturais. 

Um pouco das histórias de vida dos ervateiros do Morro da Cruz é trazida 

para uma contextualização de suas práticas e conhecimentos. São identificados 

neste trabalho como Ervateiro extrativista e Ervateiro cultivador, apenas como forma 

de distinção, visto que ambos são extrativistas e cultivadores. 
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O Ervateiro Cultivador 

 

Este senhor de 66 anos, é natural de Viamão e mora no Morro da Cruz desde 

os cinco anos de idade nas mesmas terras onde hoje mora sua família e onde 

cultiva plantas medicinais e ornamentais. Este local está situado no topo do Morro 

da Cruz, já próximo às áreas de campos e matas. A sua família tem como atividade 

econômica a propagação, extrativismo e comércio de plantas medicinais e 

ornamentais, nativas e exóticas. Os jovens também são envolvidos nas atividades já 

reconhecendo as plantas e seus usos. Os cultivos são realizados entre as casas em 

canteiros, vasos e em uma estufa. O sistema de cultivo destas plantas preserva as 

árvores e demais plantas espontâneas, inclusive porque muitas delas têm 

importância medicinal e alimentícia. A venda é realizada em uma feira que ocorre 

semanalmente na região central de Porto Alegre e, de forma itinerante, passando-se 

em casas de outros bairros da cidade. O uso da carroça é uma prática tradicional 

importante para estas famílias, e está ameaçada pela lei municipal que proíbe a 

circulação de carroças na capital. Este ervateiro já foi vendedor ambulante nos 

bairros Cavalhada, Petrópolis e também atuou como vigilante. Há mais ou menos 20 

anos comercializa ervas medicinais, porém sempre foi conhecedor. Sobre o seu 

conhecimento relata que vem aprendendo sobre ervas desde criança e reconhece 

sua mãe como importante neste processo:  

“... a mãe estava sempre com uma chaleira de chá, durou 90 

anos...” 

Ele conta que no Morro as pessoas só andavam a cavalo ou a pé. A região 

era constituída de propriedades rurais com roças de mandioca, cana e criação de 

gado: 

“...estes morros eram tapados de gado, havia um tambo de leite, 
onde eu trabalhava...” 

 

Até mais ou menos 10 anos atrás a sua casa era abastecida com água do 

poço que tem ali perto. Já criou porco, galinha, mas hoje só tem alguns cachorros. 

Sobre as alterações percebidas na paisagem reconhece o aumento de moradias no 

Morro e a urbanização. Para ele o mato continua o mesmo, tem as mesmas plantas 

e os mesmos bichos: inhambu, pomba, mão pelada, gambá, ouriço, passarinho. Isto 

pode ser devido á área particular, atualmente com acesso proibido, da Empresa 
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Máquinas Condor que reserva vegetação nativa. Nesta área está um dos maiores 

fragmentos de mata de Porto Alegre, localmente conhecido com o Mato Flores da 

Cunha. Este remanescente está ameaçado principalmente pela mineração de 

Granito e pela especulação imobiliária. 

 

O Ervateiro Extrativista 

 

Este senhor de 60 anos nasceu no Morro da Cruz em uma comunidade rural 

com modos de vida diferenciados da cidade do entorno. O acesso se dava por uma 

única estrada que chegava ao topo do Morro, onde moravam poucas famílias: 

 
“...quando eu nasci era uma rua só no Morro, que subia e descia o 
morro era só uma rua, e nem era rua, era uns trilhos que parecia rua, 
mais passava era carroça. Naquela época eram pouco mais de 20 
famílias que tinha, era uma casa longe da outra...” 

 

Desde pequeno acompanhava seu pai na colheita de ervas de chá nos matos 

e campos do Morro da Cruz, para a venda na cidade. Além das ervas medicinais seu 

pai também comercializava verduras compradas na Ceasa. A venda era feita de 

carroça. Relata que o conhecimento foi transmitido a seu pai pela sua avó que era 

da etnia Kaingang. Assim, além do conhecimento, também herdou de seu pai a 

atividade de ervateiro. Durante sua vida desenvolveu outras atividades, porém 

sempre compartilhando seu conhecimento e fornecendo plantas às pessoas que lhe 

procuravam. Comercializava plantas em sua casa, mais tarde montando uma banca 

próxima a uma feira da região central da cidade. Infelizmente hoje está 

impossibilitado de comercializar plantas medicinais devido a problemas com a 

fiscalização da SMIC. Apesar disso continua estudando e difundindo seus 

conhecimentos sobre a medicina das “ervas de chá”. Lamenta o ocorrido por 

considerar que este conhecimento está se perdendo: 

“...a juventude não dá muita bola pra esse negócio de ervas de chá. 
Agora se some as bancas de chá da cidade não ver mais em lugar 
nenhum, ai vão ficar mais desinteressados ainda...” 

 

A carroça se constitui como um meio de trabalho importante para várias 

famílias do Morro da Cruz. Através de seus relatos foi possível compreender a 

evolução da atividade dos carroceiros. No passado a carroça era utilizada para a 
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venda de produtos agrícolas e do extrativismo. Hoje em dia os produtos agrícolas 

produzidos no Morro, como chuchu, aipim, batata-doce e hortaliças são vendidos 

localmente 

“Tem muita gente lá em cima agora, e cheio de rua, vende lá em cima 

mesmo.” 

A venda de plantas ornamentais, tanto obtidas do extrativismo como 

compradas na Ceasa ainda é praticada em outros locais da cidade, principalmente 

utilizando-se balaios ou bicicleta. Apenas algumas pessoas utilizam carroça. 

Atualmente a carroça se constitui como meio de trabalho para os papeleiros, que 

recolhem resíduos recicláveis, para pessoas que recolhem materiais vendidos aos 

ferros-velho e para jardineiros. Assim a atividade do carroceiro tem origens 

tradicionais em modos de vida rurais e se adaptou acompanhando o crescimento e 

necessidades urbanas. 

 

4.6.1 As Plantas Comercializadas – Formas de Obtenç ão Valores de Mercado 

 

Foi registrada a comercialização de 113 plantas identificadas na maioria até 

espécie além de outras quatro não identificadas (tab.4). Fatores como a 

sazonalidade e demanda dos fregueses influenciam no elenco de plantas vendidas. 

Este levantamento, devido em parte a estes fatores, é considerado subestimado. 

As plantas são comercializadas pelos ervateiros na sua maioria em forma de 

molhos com a planta fresca. Segundo eles a planta fresca é preferida pelo freguês. 

Visto que em Porto Alegre a maioria das plantas comercializadas em 

supermercados, lojas, farmácias e, mesmo no Mercado Público Municipal vêm seca 

e embalada, o trabalho dos ervateiros tem um grande potencial em um filão de 

mercado, o das ervas frescas, que é pouco explorado. Apenas algumas espécies, 

principalmente aquelas que as cascas e madeira têm uso, são comercializadas 

secas e embaladas.  

Os valores da venda variam de R$ 1,50 a R$ 2,00 o molho. Na 

comercialização da Babosa e da Bananinha-do-mato o valor depende da 

quantidade. Um cacho de Bananinha pode custar de R$ 8,00 a R$ 15,00 e um galho 

de Babosa com várias folhas chega a sair por R$5,00.   

Segundo os ervateiros há tanto fregueses que procuram por uma orientação 

sobre o uso de plantas como aqueles que já procuram por uma planta específica. 
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Dentre os motivos dos fregueses para a escolha de plantas medicinais estão a 

segurança, a eficácia e o baixo custo: 

“...quando comprou um molho de chá, sabe o que vai tomar...” 
“...geralmente quem procura é porque já tem fé que vai curar por 
ali, porque outros tempos atrás já se curou através de ervas e 
porque é bem mais barato...” 

 

Sobre a eficácia do uso de plantas, muitos fregueses retornam a experiência 

aos ervateiros: 

“...me disseram: se não fosse o Senhor eu tinha morrido! Sinal 
de que adiantou!” 
“...sempre deu certo!” 

 

Setenta e uma espécies medicinais ou ritualísticas (61% do total) são obtidas 

exclusivamente por extrativismo, praticado pelos ervateiros ou por terceiros. Trinta e 

oito espécies são cultivadas pelos ervateiros ou outros fornecedores, enquanto que 

as demais espécies têm origem tanto no extrativismo como no cultivo (figura 13). As 

plantas são extraídas dos ambientes campestres (28 espécies), da mata nativa (25 

espécies) e de outros ambientes do Morro da cruz, como quintais, roças, hortas e 

terrenos baldios (35 espécies). As plantas coletadas em ambientes campestres e de 

florestas são na maioria nativas. As coletadas em outros ambientes são geralmente 

plantas ruderais, espontâneas, nativas ou exóticas. Dentre as coletadas 

exclusivamente no campo estão as Carquejas, a Baleeira, a Erva-da-graça, Erva-

pombinha, Quitoco, Arnica-do-campo, entre outras. No ambiente florestal são 

coletados os cipós: Cipó-mil-homens, Cipó-cravo, Cipó-pau-ferro; as arbóreas: Fruta-

do-conde ou Graviola (folhas), Murta (folhas), Chá-de-bugre (folhas), Açoita-cavalo 

(casca) e as herbáceas: Arnica-do-mato e Anis-do-mato. Nos demais ambientes do 

Morro da Cruz são coletadas tanto plantas nativas campestres, que acabam 

ocupando locais antropizados, como a Poaia, o Menstruz, a Tansagem e a 

Guanxuma e como plantas exóticas ruderais a Serralha e o Dente-de-leão. O cultivo 

tem importância na produção de plantas comercializadas. As plantas são cultivadas, 

tanto pelos ervateiros (30 espécies), como por vizinhos (17 espécies) que fornecem 

plantas. São geralmente espécies exóticas amplamente difundidas e 

comercializadas como medicinais. Dentre elas estão o Alecrim, Manjericão, Capim-

cidró, Malva-cheirosa, Babosa, Cidró, Boldos, Manjerona, Chuchu, etc. Algumas 

plantas são revendidas como as cascas e Camomila compradas no Mercado Público 
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Municipal, temperos, Confrei e Alcachofra, comprados em uma das Feiras- 

Ecológicas de Porto Alegre. Ainda há algumas plantas que vem de outros lugares 

como a Erva-tostão e a Cancorosa-de-três-espinhos, não encontradas no Morro. O 

ervateiros trocam “plantas do mato” por “plantas de casa” com comunitários que 

cultivam ervas de seu interesse. Troca-se Marcela e Chá-de-bugre por Babosa e 

Hortelã, Cipó-mil-homens e Boldo por Arruda e Malva e demais plantas do mato por 

Cidró, Erva-da-pontada e Poejo.  

Há dificuldade em encontrar espécies como a Arnica-do-campo 

(Stenachaenium campestre Baker), Bananinha-do-mato (Bromelia antiacantha 

Bertol.) e Cipó-pau-ferro (Passiflora elegans Mast), sendo necessário um maior 

deslocamento a áreas de ocorrência destas plantas ou acesso a locais específicos. 
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Figura 13: Formas de obtenção das plantas comercializadas Figura 13: Formas de 
obtenção das plantas comercializadas: MC – roças, quintais e terrenos do Morro da 
Cruz, CULP – cultivo próprio, CMC – Campos do Morro da Cruz, MMC – Matos do 
Morro da Cruz, CUL – Cultivo de vizinhos ou parentes, CO– Compra, T – Troca, OL 
– Outros locais 

 

4.6.2 Informações ecológicas e de Manejo 

 

Os ervateiros demonstraram conhecimentos sobre aspectos ecológicos e de 

manejo de plantas medicinais bem como sobre a conservação destes recursos 

(quadro 5 e 6). Estes conhecimentos são importantes para a sustentabilidade de sua 

atividade, ainda que fatores externos à suas práticas comprometam a conservação 
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das áreas naturais. Reis (2006) coloca que apesar do alto grau de degradação dos 

ambientes naturais da região sul e sudeste o extrativismo permanece como um 

aspecto de grande relevância social e cultural. Além dos ervateiros boa parte da 

comunidade acessa os recursos naturais locais. 

 

QUADRO 5: Conhecimentos relatados sobre a sazonalidade de algumas espécies. 

Nome popular Conhecimentos relatados sobre a sazona lidade 
 

Erva de santa Maria Ocorre de fevereiro até junho 
 

Erva da graça Ocorre no campo o ano todo 
 

Tansagem Tem por tudo entre agosto e dezembro. Em janeiro não 
tem 
 

Erva-de-bicho Aparece na primavera, por outubro, até chegar o inverno 
quando pega geada e desaparece 
 

Serralha A primavera é a época. 
 

Abrofo Na primavera começa a aparecer. 
 

Sete Sangrias No inverno não é época, aparece de novembro à janeiro, 
dá perto da água. 
 

 

QUADRO 6: Conhecimentos relatados sobre o manejo e ocorrência das espécies: 
 
Nome popular  Conhecimentos relatados sobre o manejo e 

ocorrência das espécies 

Carquejinhas Depois de colhidas levam 90 dias para crescer de novo 
 

Cambará Encontra-se nos matos. Quando as pontas são podadas 
ele vai abrindo para os lados. 
 

Arnicão-da-praia Dá em volta dos banhados. O fogo no campo prejudica a 
regeneração. A arnica é reconhecida pelo cheiro que é 
adocicado. Não se tira a raiz, corta rente ao solo para a 
planta continuar crescendo. 
 

Açoita-cavalo Coleta-se no mato tirando-se a casca só de um lado para 
não matar a árvore. Tem o da flor branca e o da flor 
amarela. 
 

Cipó-mil-homens Um cipó de 2m de comprimento e cerca de 2cm de 
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diâmetro levará cerca de um ano para crescer novamente 
até aquele estágio e "chegar na árvore". O corte é feito na 
base da planta que em seguida "já brota". O Cipó-milome 
tem uma validade de 90 dias depois de colhido, quando 
ficar "marrom" não dá para usar. 
 

Onda do mar Planta de casa que se adaptou ao ambiente florestal, só 
dá perto da água. 
 

Flor da pedra Ocorre em afloramentos rochosos. Melhor que quebra-
pedra, cresce até 5 cm. Quanto mais sol tem mais ela 
cresce. 
 

Caixeta Gosta de ambientes úmidos, dá para comer os dedinhos 
(fruto). 
 

Vergamota O pé que está dentro do mato demora a produzir frutos 
pois pega muita sombra 
 

:  

 

Dentre os fatores que contribuem para a degradação ambiental e 

conseqüente diminuição das populações de plantas medicinais nativas estão as 

queimadas e crescimento de áreas de cultivo de roças e eucalipto sobre os campos, 

a urbanização e a mineração do granito, considerada muito impactante:  

“...aquela saibreira lá atrás do Morro lá, é a parte que dava muita 
erva de chá lá, demoliram tudo, fizeram aqueles baita buracos 
lá, cavocaram tudo, agora tá lá , não nasce nem erva daninha lá, 
não nasce mais nada lá. Depois aquela terra lá, as partes na 
volta vão secando tudo, a água que tinha embaixo vai secando 
tudo, vai se tornando deserto o Morro lá em cima...” 

 

Neste contexto deve-se pensar estratégias de conservação e uso sustentável 

do solo para as últimas áreas naturais do município, em especial os morros da 

capital, que garantem a qualidade vida da população como um todo. A interrupção 

da mineração e recuperação ambiental das áreas mineradas são essenciais para o 

restabelecimento de mínimas condições iniciais de recuperação da dinâmica hídrica 

e da vegetação local. 
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TABELA 4: Plantas comercializadas pelos ervateiros do Morro da Cruz. Nome popular, 
seguido de nome científico, comercializada pelo ervateiro extrativista (EE), comercializada 
pelo ervateiro cultivados (EC) e forma de obtenção: MC – roças, quintais e terrenos do 
Morro da Cruz, CULP – cultivo próprio, CMC – Campos do Morro da Cruz, MMC – Matos do 
Morro da Cruz, CUL – Cultivo de vizinhos ou parentes, CO– Compra, T – Troca, OL – 
Outros locais 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO EE EC 
FORMA DE 
OBTENÇÃO 

Marcela 
Achyrocline satureioides (Lam.) 
DC X  X CMC, T, OL 

Avenca Adiantum raddianum C. Presl    X CULP, MC 

Erva-de-São -João Ageratum conyzoides L. X   MC 

Babosa Aloe arborescens Mill.     MC, T, CULP 

Cidreirinha, Cidró Aloysia citriodora Palau X X CULP, T 

Erva-da-pontada, 
Erva-santa 

Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) 
Tronc.   X CMC, T  

Cardamomo 
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt. 
& R.M. Sm. X X CULP, CUL 

Penicilina 
Alternanthera brasiliana (L.) 
Kuntze    X CULP 

Caruru Amaranthus viridis L.   X MC 

Bardana Arctium minus (Hill) Bernh. X X CULP 

Cabelo-de-porco Aristida condylifolia Caro  X   CMC 

Cipó milome, Cipó-
mil-homens Aristolochia triangularis Cham. X X MMC 

Carqueja miúda, 
Carquejinha Baccharis articulata (Lam.) Pers. X X CMC 

Alecrim de caboclo Baccharis patens Baker X   CMC 

Carquejinha 
Baccharis riograndensis I.L. 
Teodoro & J.E. Vidal X   CMC 

Carquejão Baccharis trimera (Less.) DC. X   CMC 

Pata de vaca Bauhinia forficata Link X X MMC, MC 

Murta 
Blepharocalyx salicifolius (H. B. & 
K) Berg   X MMC 

Erva tostão Boerhavia diffusa L.   X CULP, OL 

Poaia Borreria verticillata (L.) G. Mey. X X CMC, MC 
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Bananinha do mato, 
Banana-do-mato Bromelia antiacantha Bertol. X X MMC, RE 

Folha da fortuna 
Bryophyllum pinnatum (Lam.) 
Oken X   CULP 

Quebra-tudo Calea pinnatifida (R. Br.) Less. X   MMC, MC, 

Guavirova 
Campomanesia xanthocarpa O. 
Berg X X MMC, CUL 

Chá-de-Bugre, Erva-
de-bugre Casearia sylvestris Sw. X X MMC 

Tajujá Cayaponia martiana Cogn.   X MMC, MC 

Arnica do mato Chaptalia nutans (Linn.) Polack. X   MMC 

Erva de Santa Maria Chenopodium ambrosioides L. X   MC 

Canela Cinnamomum zeylanicum Breyn.   X RE 

Laranja-azeda Citrus aurantium L. X   MC 

Vergamota Citrus deliciosa Tem. X   CUL 

Limão Vergamota Citrus limonia Osbeck X   CUL 

Menstruz Coronopus didymus (L.) Sm. X X MC 
Erva-da-graça Croton cf gnaphalii Baill. X   CMC 

Poejo Cunila microcephala Benth. X X CULP, T 

Sete-sangrias 
Cuphea carthagenensis (Jacq.) 
J.F. Macbr. X X CMC, MC 

Cidró Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.   X CUL 

Alcachofra Cynara scolymus L. X X RE  

Vassoura-vermelha Dodonaea viscosa (Linn.) Jacq. X   MMC 
Chapéu de couro Echinodorus sp. X   MC 

Cavalinha Equisetum hhyemale L.   X RE 

Eucalipto cheiroso Eucalyptus citriodora Hook. X X MC 

Pitanga Eugenia uniflora Linn. X X MMC 
Figo   Ficus carica L. X   CUL 

Funcho Foeniculum vulgare Mill. X X CULP, CUL 

Cambará Gochnatia polymorpha (Less.) X X MMC, MC 

Murta 
Heimia myrtifolia Cham. & 
Schlecht. X   CMC 

Lixiguana ou 
vassourinha de 
Chapanã Heterothalamus psiadioides Less. X   CMC 
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Batata doce Ipomoea batatas (L.) Lam. X   CULP 

Cancorosa de 3 
espinhos 

Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) 
Reissek    X OL - Lami 

Louro Laurus nobilis L. X X CUL, RE 
Urinária Lepidium bonariense L. X   MC, CMC 

Falsa-melissa, 
Melissa Lippia alba (Mill.) N.E. Br. X   CUL 

Erva-pombinha Lucilia acutifolia (Poir.) Cass. X   CMC 

Açoita-cavalo Luehea divaricata Mart.   X MMC 

Malva de casa, Malva Malva parviflora L.  X X CUL 

Maçanilha Matricaria recutita L. X X CUL, CULP 

Espinheira-santa, 
Cancorosa 

Maytenus muelleri Schwacke 
(Maytenus ilicifolia (Schrad.) 
Planch. ) X X RE 

Hortelã Mentha sp. X X CULP, T 
Alevante Mentha sp.   X CULP 

Gauco do mato, 
Guaco 

Mikania laevigata Sch. Bip. ex 
Baker X X MMC 

Amora preta (de 
árvore) Morus nigra Linn. X   CUL 

Salsaparrilha Muehlembeckia sagittifolia Meissn. X X MC 

Angico-branco Myrciaria cuspidata Berg. X   MMC 

Manjericão Ocimum basilicum L. X X 
CUL, RE, 
CULP 

Anis Ocimum gratissimum L. X   CULP 

Anis do mato Ocimum selloi Benth.    X MMC 

Manjerona Origanum majorana L. X X CULP, RE 

Maracujá Passiflora alata Curtis X X CULP, MC 

Cipó Pau-ferro Passiflora elegans Mast X   MMC 

Malva-cheirosa Pelargonium graveolens L'Hér.    X CULP 

Guiné Petiveria alliacea Linn. X   MC 
Umbu Phytolacca dioica L. X   MMC 
Pinus Pinnus sp. X   MC 

Pariparoba (de casa e 
do mato) Piper regnellii (Miq.) C. DC.   X CULP 

Tansagem Plantago cf. australis Lam. X X CMC, MC 

Tansagem de casa Plantago major L.   X CULP 

Boldo, Boldo-
brasileiro Plectranthus barbatus Andrews X X CULP, CUL 
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Boldo do chile 
(gambá) Plectranthus ornatus Codd   X CULP 
Arnicão da praia, 
Arnica, Quitoco, 
Lucero Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera X X CMC 

Erva de bicho Polygonum punctatum Helliott X   MC 

Mamona Ricinus communis L   X MC 

Graviola, Fruta-do-
conde 

Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) 
Martius X X MMC 

Alecrim Rosmarinus officinalis L.   X CULP, CUL 
Amora-branca ou 
miúda Rubus rosifolius Sm. var rosifolius X   CMC 

Arruda macho Ruta graveolens L. X X CULP 

Ponta livre Salvia microphylla H. B. &K.   X CULP 

Espada-de-são-jorge 
Sansevieria trifasciata Hort ex 
Paine "Laurentii" X   CUL 

Chuchu Sechium edule (Jacq.) Sw. X X CULP 

Sene 
Senna corymbosa (Lam.) H.S. 
Irwin & Barneby  X   CULP 

Guanxuma Sida rhombifolia L.    X MC, CMC 

Cancha larga Sisyrinchium vaginatum Spreng. X   CMC 

Fumo-bravo Solanum mauritianum Scop. X   MC 

Jurubeba Solanum paniculatum L X   CMC, MC 

Lanceta, Voadeira Solidago chilensis Meyen X   CMC 

Serralha Sonchus oleraceus L. X X MC 

Espinheira santa de 7 
espinhos 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. 
Burger, Lanj. & Wess. Boer X   MMC 

Insulina Sphagneticola trilobata (L.) Pruski X X MC 

Gervão 
Stachytarpheta cayennensis 
Schau. X X CMC, MC 

Arnica do campo Stenachaenium campestre Baker  X X CMC 
Confrei Symphytum officinale Linn.   X CUL, RE 
Jambolão Syzygium cumini (L.) Skeels X   MC 

Ipê roxo 
Tabebuia heptaphylla (Vell.) 
Toledo X   RE 

Artemísia 
Tanacetum parthenium (L.) Sch. 
Bip.   X MC, CULP 

Catinga de mulata ou 
Palma Tanacetum vulgare L.   X CULP 

Dente de Leão Taraxacum officinale Weber X X MC 

Onda-do-mar Tradescantia zebrina Heynh. X   MMC 
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Erva-de-passsarinho 
(2 espécies) 

Tripodanthus acutifolius (Ruiz & 
Pav.) Tiegh. X   MMC 

Cipó-cravo Tynanthus elegans Miers X   MMC 

Flor-da-pedra Usnea sp. X X CMC 

Baleeira 

Varronia verbenacea (DC.) Borhidi 
(Cordia curassavica (Jacq.) Roem. 
& Schult.) X X CMC 

Abronco, Carrapicho 
de Carneiro Xanthium spinosum Linn. X   MC 
Milho Zea mays Linn.   X RE 
Cabelo de Porco  Não identificada   X CMC 
Cipó nó de cachorro  Não identificada   X MMC 
Nó de cachorro  Não identificada X   MMC 
Zé silva  Não identificada   X MC, CMC 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa em etnobotânica, realizada em um contexto de envolvimento 

comunitário em ações para a promoção da saúde e valorização da diversidade 

cultural, dialoga com o conhecimento popular fortalecendo-o. Desta maneira o 

processo de implementação da pesquisa enriqueceu e favoreceu situações de troca 

e aprendizado colaborando, ao fim, com elementos para a promoção da autonomia 

dos grupos detentores deste conhecimento. 

Pesquisas junto a pessoas com conhecimento aprofundado sobre terapias 

populares de cura - os informantes-chave - aliadas a entrevistas com a demais 

pessoas da comunidade, geram resultados representativos a respeito das 

percepções comunitárias de cura, doença e saúde, bem como a respeito dos 

recursos medicinais utilizados. Tanto os informantes-chaves como os demais 

entrevistados relacionam-se com os diferentes sistemas médicos, tanto os populares 

como o oficial. Constroem percepções e apropriações em relação às diferentes 

práticas, seja enquanto usuários ou pessoas referência no tratamento em saúde 

comunitária Estas percepções e apropriações estão relacionadas a vivências 

pessoais ou familiares remetendo a noção de experiência (Rabelo et al, 1999) e 

devem ser analisadas levando-se em conta seu caráter subjetivo e mutável.  

. O presente estudo relatou e analisou conhecimentos que podem ser 

considerados tradicionais, ao assumir o conhecimento tradicional enquanto 

conhecimento local em constante transformação.  Os conhecimentos e as práticas 

relacionadas da medicina popular, são heterogêneos, dialogam e permutam, sendo 

resultantes de processos históricos. Integram assim, a cultura “Morrocruzense”.  

Nas histórias de vida de moradores antigos e que acompanharam a evolução 

da comunidade percebe-se o processo de mudanças, suas causas e o seu contexto. 

A memória comunitária compartilhada reforça o sentimento de pertencimento ao 

lugar e a um grupo social, sendo importante para a sua identidade e auto-estima.  

O Morro da Cruz é um local onde há a emergência de uma cultura popular 

urbana em que a medicina tradicional se faz presente e é praticada em um contexto 

peculiar. Os conhecimentos e práticas ali presentes estão relacionados ao processo 

histórico de modernização, a hegemonia de um modelo científico e econômico e ao 

surgimento das cidades que levou à urbanização envolvente de seu território, 

intensificando a migração que por sua vez trouxe diferentes pessoas e culturas.  
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A manutenção e transformação de práticas populares tradicionais gera um 

conhecimento local que pode ser interpretado como uma forma de resistência. 

Nestes lugares há uma valorização de práticas tradicionais ligadas a natureza pela 

qualidade de vida e satisfação pessoal que representam. Por outro lado a auto-

estima da pessoas é atacada pelo modelo urbano vigente que estigmatiza 

comunidades localizadas em meios periféricos de interface urbano-natural, e que, 

enfrentam problemas sociais como violência e pobreza. Os conhecimentos e 

práticas comunitários são de todos e para todos que participaram de sua construção, 

já as soluções oferecidas pelo sistema capitalista para a alimentação e saúde, são 

excludentes econômica e culturalmente. Desta maneira, ainda é praticada a 

agricultura e a medicina popular, da mesma forma em que grupos comunitários 

organizados trabalham e conquistam sua auto-estima obtendo retornos econômicos 

através de relações de trabalho mais dignas. Esta realidade é similar em outras 

comunidades com características semelhantes.  

No contexto urbano das comunidades populares, rapidamente estabelecem-

se relações recíprocas de parentesco e vizinhança bem como relações com o meio. 

Os migrantes podem ocupar e adensar áreas que antes eram pouco povoadas 

alterando rapidamente a paisagem e modificando modos de vida. Em um mesmo 

local diversas culturas se encontram e interagem. Através da “etnobotânica urbana” 

pode-se investigar como as relações entre humanos e plantas se reconfiguram, 

podendo constituir um contexto específico em que grupos populares urbanos 

mantém vínculos produtivos com o meio ambiente, potencializando a conservação 

da biodiversidade, por sua relação simbólica e material com o meio. 

A grande diversidade de espécies relatadas como medicinais e de 

importância ritualística, a riqueza de práticas que envolvem as receitas, o cultivo 

bem como a presença de especialistas em terapias populares indica que as 

comunidades populares urbanas tem muito a contribuir com o planejamento de 

ações para a promoção da saúde e conservação ambiental local. O trabalho dos 

especialistas locais e ervateiros é fundamental neste processo devido a sua 

experiência em manejo de recursos naturais, por sua importância no auxílio ao 

cuidado à saúde e pelo fornecimento de plantas medicinais. Trabalhos de registro e 

caracterização de suas práticas podem contribuir em uma intervenção junto a órgãos 

públicos para o reconhecimento e valorização de sua atividade enquanto patrimônio 

cultural imaterial. 
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A partir dos dados levantados neste trabalho, recomenda-se que, visando 

contribuir para a autonomia na produção de alimentos e plantas medicinais bem 

como para a integração com a natureza, deve-se incentivar o cultivo de plantas e a 

conservação de remanescentes naturais nas cidades. Da mesma forma, envolver as 

comunidades e sensibilizar profissionais da saúde a respeito de suas possibilidades 

e direitos em utilizar recursos locais da medicina caseira no cuidado à saúde são o 

passo inicial para uma apropriação e legitimação de políticas públicas construídas 

neste âmbito. Ainda assim problemas relacionados a falta de saneamento básico e 

água carecem de soluções urgentes. A saúde compreendida em um contexto amplo 

deve ser promovida pensando-se no bem estar das famílias. Todas as ações de 

valorização da cultura local referentes à medicina caseira, devem estar atentas às 

necessidades básicas da comunidade. 

 Por fim, o estabelecimento de redes e parcerias entre academia, 

organizações comunitárias e setores governamentais para a implementação de 

políticas públicas e desenvolvimento de projetos se configura como um dos 

caminhos a ser trilhado na busca por qualidade de vida com .relações mais éticas, 

solidárias e humanas. Nesta perspectiva a pesquisa e a extensão devem caminhar 

juntas buscando contemplar as problemáticas locais em sua complexidade. Assim a 

extensão supera a idéia de atuação através de uma simples transferência de 

saberes e tecnologias científicas. 
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7 APÊNDICES 

Apêndice 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA 

COMITÊ DE ÉTICA / UFRGS: 3308-3629 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Estamos na comunidade do Morro da Cruz juntamente com o Posto de Saúde de equipe 

número 8  e o Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, buscando 

resgatar o conhecimento popular sobre as plantas medicinais utilizadas pelas pessoas que moram 

aqui.  O trabalho sobre as plantas iniciou em 2006 e continuou em 2007, quando juntamente com 

adolescentes das escolas Morro da Cruz e Judith Macedo de Araújo foi construído um canteiro de 

plantas medicinais no posto. Neste ano e no próximo vamos realizar entrevistas para resgatar este 

conhecimento e divulgá-lo na comunidade e na Universidade. Para isso, queremos que todas as 

pessoas que participarem possam dar sua opinião e contribuição para escolher a melhor maneira de 

fazer a divulgação que pode ser material escrito, canteiros com ervas, saídas á campo, oficinas, etc. 

 Consideramos este trabalho muito importante para estimular as pessoas a se aproximarem 

mais da natureza e para ajudar a comunidade a utilizar as plantas de maneira saudável. 

 Este documento tem a finalidade de esclarecer nossas intenções com a pesquisa e formalizar 

a sua aprovação em participar das entrevistas e ter seu conhecimento divulgado.  

 A qualquer hora, você pode parar nossa conversa ou desistir de participar dela, sem trazer 

nenhum prejuízo a você. Em alguns casos, através da sua autorização, as conversas poderão ser 

gravadas para podermos escrever o trabalho mais tarde e também poderemos tirar algumas fotos. 

As informações que você nos passar serão colocadas no trabalho e divulgadas sem divulgar o seu 

nome.  

 Nós nos comprometemos a trazer os resultados para vocês, deixar cópias de suas fotos e do 

material gerado. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser saber mais sobre nosso projeto, basta falar 

com qualquer uma de nós, Alana Casagrande, Mara Rejane Ritter e Rumi Regina Kubo. 

Você também pode nos telefonar para Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou para minha 

casa. Vou deixar aqui o nosso telefone e endereço: 

Departamento de Botânica – Instituto de Biociências – Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

Av. Bento Gonçalves, 9500  - Porto Alegre, fone 3308 7571 

Alana Casagrande – 51 30266444 

 

Morador(a) do Morro da Cruz: ‘Depois de eu ter sido esclarecido sobre o projeto, de como vai ser 

feito, do direito que eu tenho de não participar ou desistir dele sem prejuízo para mim e ainda, sobre o 

que são os resultados e como serão usados, eu concordo em participar deste projeto.  
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Data:______________________  Local: ____________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________          _______________________________ 

      Morador(a) do Morro da Cruz     Pesquisador (a) 
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Apêndice 2  

Roteiro para entrevistas com os aos moradores do Mo rro da Cruz N° __ 

As Plantas Medicinais 

Nome:___________________________________________________sexo:_______ 

Idade:____Origem (área rural ou urbana): __________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Tempo que mora no Morro e em Porto Alegre: ______________________________ 

Ocupação:___________________________Religião: ________________________ 

Plantas Medicinais utilizadas (nome, partes utilizadas, usos, forma, observações, 

demais conhecimentos) ________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________ 

Fontes de obtenção: (   ) cultivo  (  ) compra  (   ) coleta no ambiente natural (onde 

especificamente) (   ) vizinhos (    ) parentes  (   ) horta comunitária   

Qual a origem do conhecimento?_________________________________________ 

Plantas ritualísticas____________________________________________________ 

Você já passou mal por usar plantas como medicamento? Qual? _______________ 

Conhece pessoas da comunidade que tenham conhecimento sobre plantas 

medicinais? Conhece pessoas que vendem? Costuma utilizar plantas juntamente 

com remédios de farmácia? _____________________________________________ 

Costuma substituir o uso de remédios de farmácia por plantas e vice-versa?_______ 

Tem interesse de saber mais sobre o assunto?______________________________ 

Opinião sobre o uso de plantas medicinais no atendimentos em  saúde 

pública______________________________________________________________

Plantas que reconheceu no herbário didático________________________________ 

Opiniões sobre saúde__________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apêndice 5 – Divulgação de algumas atividades realizadas no Morro da Cruz 

Rede ComunitáriaRede Comunitária

 
             OFICINA SOBRE PLANTAS MEDICINAIS COM A 

PARTICIPAÇÃO DE MORADORES 
EXPERIENTES NO ASSUNTO 

     Quando: 8 de Dezembro de 2008, 14h 
 

          Onde: Posto de Saúde nº 8 - Morro da Cruz 
(ao lado da delegacia) 

 
            Público parceiro: Comunidade, 

profissionais da saúde, estudantes. 

Rede ComunitáriaRede Comunitária

 
 

Feira da Rede Comunitária do  
Morro da Cruz 

6ª Edição  
 
Data: 06 de Dezembro de 2008 
Horário: 9:00 às 17:00 
Local: Complexo Comunitário – Travessa 25 de 
Julho n° 1586   

 
*Ações em saúde, comercialização, cultural, 

comercialização, prestação de serviços 
  

COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE: 
CONSTRUÇÃO DE ESPIRAL DE PLANTAS 

MEDICINAIS E SUCOS NATURAIS 
 

Venham compartilhar suas experiências, conhecimentos e 
comemorar conosco a semana do meio ambiente e os 10 anos 
do grupo Amigos do Planeta Verde - LIAU. Pode trazer suas 

sementes, mudas, idéias e disposição! 
 

Quando: 6 de Junho 2009, 14h - Sábado 
Onde: Posto de Saúde nº 8 - Morro da Cruz 

Travessa 25 de Julho 1525 (ao lado da quadra) 
 

Aberto a toda a comunidade! 
 

UFRGS, UBS 8 e Amigos do Planeta Verde 
Apoio: Madeireira São José, Madeireira Silva e Centro 

Agrícola – CAD – Prefeitura de Porto Alegre 

Rede ComunitáriaRede Comunitária

 

Projeto de Extensão: Valorização dos 
Conhecimentos Populares em Plantas 
Medicinais, Morro da Cruz- Pró-Reitoria de 
Extensão, Prorext - UFRGS convida: 

Oficinas de Reconhecimento da Flora Medicinal 
do Morro da Cruz e de Produção de Fitoterápicos 

(xaropes, pomadas, tinturas, sabão medicinal) 
Produção de Fitoterápicos 
05 de Out. e 23 de Nov. – 13:30h 
Local: Incubadora Tecnológica – Murialdo, ao lado da 
Cruz 
Produção de Fitoterápicos 
17 de Out. – 14h  
Local: Centro Comunitário UBS 8 
Trilha de Reconhecimento da Flora Medicinal do 
Morro da Cruz 
31 de Out. – 14h 
Saída em frente à UBS 8  

Apoio: UFRGS, ILEM, UBS 8 

Rede ComunitáriaRede Comunitária

 

Oficina de Produção de 
Fitoterápicos e Feira da 
Rede Comunitária do 

Morro da Cruz  
 

17 de outubro de 2009 - sábado 
 
Horários:  Oficina: 14h 
Feira: 9:00 às 17:00 h   
Local:  Complexo Comunitário – Travessa 25 de Julho 

n° 1586 - Centro comunitário anexo ao Posto de Saúde 8 

Rede ComunitáriaRede Comunitária

 

Oficina de Produção 
 de Sabão e Sabonete 

Medicinal 
 

23 de novembro de 2009 segunda-feira 
 
Horário: 13:30h 
Local: Incubadora Tecnológica do Murialdo – ao 
lado da Cruz 

Parceria: UFRGS e ILEM 
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Apêndice 6  - Fotos do Morro da Cruz e das atividades realizadas 

 
Foto 1: Vista para o Mato Flores da Cunha 
 

 
Foto 2: Coleta de cipó medicinal, julho de 2008 

 
Foto 3: Banca de “chás”, de um dos ervateiros que hoje não pode  
mais comercializar 

 
Foto 4: Bananinha-do-mato, comerci- 
alizada em feira pelo ervateiro 
 

 
Foto 5: Construção do Espiral de Ervas em frente ao posto 
de saúde – 1º mutirão em abril de 2007 

 
Foto 6: Mutirão no espiral de ervas – junho de 2009 
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Foto 7: Plantio no dia da feira comunitária em setembro de 
2009 
 

 
Foto 8: Segundo espiral de ervas – setembro 2009 

 
Foto 9: Oficina de valorização dos conhecimentos 
populares no Posto de Saúde em dezembro de 2008 
 

 
Foto 10: Oficina de fitoterapia em outubro de 2009 

 

 
Foto 11: Produção de pomada na oficina da feira 
comunitária em outubro de 2009 

 
Foto 12: Oficina de fitoterapia na feira comunitária em  
outubro de 2009 

 

 

 


