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Resumo: O presente trabalho foi realizado com o objetivo de estudar a Etnobotânica e deste modo verificar
os tipos de ervas mais utilizados, se ocorre um padrão de compra de ervas, bem como detectar o perfil de
consumidores que utilizavam estas ervas por sexo e idade e também verificar o conhecimento dos vendedores
destas ervas no Mercado Albano Franco, município de Aracaju, identificando também a principal
funcionalidade de cada erva vendida e suas propriedades medicinais relevantes. A coleta de dados foi dividida
em duas etapas: a primeira realizada através de uma entrevista com vendedores de ervas medicinais,
mediante gravação autorizada; e a segunda através de observações dos consumidores nas bancas do
mercado em estudo, durante dois dias, em períodos alternados: manhã e tarde. Deste modo, foi possível
observar o conhecimento etnobotânico utilizado a partir das ervas medicinais dos frequentadores e
vendedores das mesmas no Mercado Albano Franco.
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Abstract: The present work was undertaken with the objective of studying the Ethnobotany and thus verify
the types of herbs used more if a default occurs purchasing herbs, as well as detect the profile of consumers
who used these herbs for sex and age as well as check knowledge of the sellers of these herbs in Market
Albano Franco, municipality of Aracaju, also identifying the main functionality of each herb sold and its
relevant medicinal properties. Data collection was divided into two stages: the first conducted through an
interview with sellers of medicinal herbs through authorized storage; and the second through observations of
consumers in the market stalls in the study, over two days, on alternate periods: morning and afternoon.
Thus, it was possible to observe the ethnobotanical knowledge used from medicinal herbs goers and sellers in
the same market Albano Franco.
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1. INTRODUÇÃO

O uso de ervas medicinais é realizado de diversas formas, sejam através de chás, banhos, nos alimentos.
Muitas civilizações ocidentais e orientais, em busca da cura, melhora de alguma doença ou mesmo para
afastar maus espíritos, tinham a tradição de utilizar as ervas medicinais, mesmo por que não existia ainda a
prática médica e remédios para determinadas doenças, somente com muitos anos de pesquisa e do
desenvolvimento tecnológico surgiram os medicamentos, mesmo assim ainda hoje percebe-se a procura e a
crença pelas ervas medicinais.

O tratamento com plantas medicinais é denominado de fitoterapia. Esta é a ciência mais antiga no tratamento
e cura de doenças. Observa-se também que na época dos egípcios e assírios utilizavam-se as ervas
medicinais, para cura de determinadas doenças:

Os antigos egípcios, que então estavam relativamente adiantados na arte de curar,
usavam, além das plantas aromáticas, muitas outras cujos efeitos bem conheciam,
como seja a papoula (sonífero), a uva (cardíaca), a babosa e o óleo de rícino
(catárticos), etc. Os assírios, que também adiantados em medicina, incluíam no seu
receituário nada menos de 250 plantas medicinais.( SILVA, 2002 p.77).

Muitos são os registros sobre o cultivo e utilização das plantas medicinais.

Placas de barro de 3.000 a.C. registraram importações de ervas para a Babilônia. Por
volta de 2.000 a.C. aconteceram às trocas com a China, de ginseng, a erva da
longevidade. A farmacopéia babilônica abrangia 1400 plantas. (JORGE, 2014 p.5).

Antigamente as doenças eram tratadas a partir de métodos naturais, ou seja, curandeiros, benzedeiras, era a
partir de ervas que era obtida a cura ou melhora de determinada doença. Não existiam farmácias ou
drogarias, medicamentos. A utilização de ervas tornou-se tradição familiar, pais, avós que passam para seus
filhos, netos, são gerações e gerações que seguem os ensinamentos dos mais velhos na busca da melhora ou
cura de alguma doença, ou até mesmo mau olhado, cansaço ou atrair bons fluidos.

O conhecimento tradicional pode ser entendido como “o conjunto de saberes e
saber-fazer a respeito do mundo natural e sobrenatural, transmitido oralmente, de
geração em geração” e somente pode ser corretamente interpretado dentro do
contexto cultural em que é gerado (DIEGUES e ARRUDA, 2001, p. 31).

As plantas medicinais eram utilizadas para variados fins. Estas eram bastante utilizadas pela população
antigamente. Hoje com o avanço da tecnologia e medicina a procura diminuiu, mas algumas continuam
consumindo estas, devido aos seus costumes, crenças e cultura.

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), O conceito de planta medicinal é qualquer planta que possui,
em um dos órgãos ou em toda planta, substâncias com propriedades terapêuticas ou que sejam ponto de
partida na síntese de produtos químicos ou farmacêuticos.

Este tipo de pesquisa contribui para novas descobertas científicas, o conhecimento etnobotânico que é
passado pela tradição cultural despertou o interesse da Ciência fazendo com que medicamentos fossem
produzidos para combate de doenças.

Para De La Cruz Mota (1997), a devolução elaborada dos dados oriundos da pesquisa Etnobotânica às
populações de origem pode contribuir para maior valorização do conhecimento tradicional local e também das
espécies utilizadas e indicadas.

1. O CONHECIMENTO ETNOBOTÂNICO

É necessário o estudo das plantas medicinais, pois pode contribuir para o aumento do conhecimento científico
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sobre estas espécies. A Etnobotânica vai estudar a influência da Botânica na cultura e as relações existentes
entre o homem e as plantas. A utilização de ervas medicinais no Brasil decorre de várias culturas. O
conhecimento era passado, normalmente de forma oral, sendo transmitido de pai para filho, alcançando
gerações, de forma empírica e contínua. Segundo Albuquerque (2002), a Etnobotânica é basicamente
entendida como a disciplina científica que se ocupa da inter-relação entre plantas e populações humanas e
vem ganhando prestígio cada vez mais pelas suas implicações ideológicas, biológicas, ecológicas e filosóficas.
Em termos práticos e biológicos, o acúmulo de conhecimento oriundo das pesquisas Etnobotânicas,
possibilita:

- A descoberta de substâncias de origem vegetal com aplicações médicas e
industriais, devido ao crescente interesse pelos componentes químicos naturais;

- O conhecimento de novas aplicações para substâncias já conhecidas;

- O estudo das drogas vegetais e seu efeito no comportamento individual e coletivo
dos usuários frente a determinados estímulos culturais ou ambientais;

- O reconhecimento e preservação de plantas potencialmente importantes em seus
respectivos ecossistemas;

- Documentação do conhecimento tradicional e dos complexos sistemas de manejo e
conservação dos recursos naturais dos povos tradicionais, bem como a promoção de
programas para o desenvolvimento e preservação dos recursos naturais dos
ecossistemas tropicais;

- O descobrimento de importantes cultivos manipulados tradicionalmente e por nossa
ciência desconhecidos; (Albuquerque, 2002).

A pesquisa com plantas medicinais, na Etnobotânica, é um trabalho integrado com outras disciplinas,
contempla a realidade do cotidiano das etnias e grupos sociais, procurando valorizar seus conhecimentos.
(Souza, 1998).

1. METODOLOGIA

O local utilizado para pesquisa em campo foi o Mercado Municipal Albano Franco, do município de Aracaju,
devido ao grande número de comerciantes e lojas de ervas medicinais, sendo considerado por turistas e
sergipanos como principal ponto de venda de ervas do estado. Este é localizado juntamente com o Mercado
Antônio Franco e Thales Ferraz, formando os três, um complexo comercial com fins turísticos, gastronômicos
e produtos variados para venda.

Para o desenvolvimento desta pesquisa, inicialmente debatemos sobre qual o foco da pesquisa, para então
realizarmos um levantamento bibliográfico e assim elaborarmos um roteiro de pesquisa com uma pessoa que
cultivasse ou vendesse ervas há certo tempo. Após a elaboração do questionário, para a realização da
entrevista, realizamos um levantamento das pessoas que vendiam erva medicinal no mercado central do
município de Aracaju, Mercado Albano Franco, mediante perguntas, chegarmos ao nosso entrevistado, um
vendedor muito antigo e que tem pleno conhecimento sobre cada erva que vende.

A entrevista foi realizada com autorização do participante pesquisador, este assinou o termo de compromisso
e também nos autorizou mediante gravação de imagem e voz para futuras publicações.

Comprometeu-se com a privacidade do entrevistado e a fidelidade das informações dadas, a participação é
voluntária e ao entrevistado é dado o direito de retirar a qualquer momento o consentimento da entrevista. A
entrevista foi realizada no próprio local de trabalho do participante pesquisador, ou seja, uma banca no
mercado central Albano Franco. Foram realizadas as perguntas do questionário, e todas foram respondidas
mediante a experiência de 29 anos de trabalho do entrevistado. Esta entrevista foi gravada e filmada com
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imagem e voz, através de um aparelho celular e câmara fotográfica.

A entrevista teve como finalidade identificar o conhecimento e experiência do entrevistado com ervas
medicinais, bem como conhecer o tipo e o perfil dos consumidores destas plantas na opinião do vendedor.

Dando sequência ao desenvolvimento da pesquisa, realizou-se observações dos consumidores a fim de
constatar o perfil e o tipo de erva medicinal adquirido pelos consumidores. As observações foram realizadas
no mês de novembro durante dois dias, sexta e sábado, e em períodos alternados: manhã e tarde. Com o
propósito de saber se havia preferência de compra pelo dia e horário de compra dos consumidores.

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a realização desta pesquisa muitos benefícios são esperados, entre eles a contribuição do ensino da
Etnobotânica para a população em geral consumidora ou futuros consumidores, pois as ervas medicinais são
cultivadas há muitos anos desde a época do descobrimento do Brasil. É uma tradição que passa de avós, para
pais e para filhos, mas muitas vezes estas ervas são utilizadas de forma incorreta, pois o pouco conhecimento
sobre as substâncias reagentes, associado ao fato de muitos consumidores pensarem que ervas naturais não
fazem mal à saúde resulta em muitos usos de modo errôneo, ou seja, preparam chás e essências sem saber
uma quantidade exata para beber e acabam provocando uma intoxicação.

Através das perguntas realizadas ao entrevistado voluntário, um vendedor de ervas medicinal com vinte e
nove anos de profissão neste ramo de venda, é possível afirmar que o seu conhecimento sobre as ervas foi
adquirido com seus antepassados, avós, pais, ou seja, é uma tradição familiar. Para ele, seu maior
conhecimento foi adquirido através das suas atividades práticas, e do conhecimento popular, apesar de já ter
participado de um curso extensão, em fitoterapia, com duração de dois anos, na Universidade Federal de
Sergipe. O entrevistado nos relatou que as ervas podem ser encontradas in natura, sementes, pó e
desidratadas. As plantas medicinais podem ser utilizadas na crendice popular (afastar a negatividade), afro
religiosidade (umbanda, candomblé), condimentos culinários e na medicina popular. Pelas indústrias, são
utilizadas na fabricação de cosméticos, perfumes (alfazema), cremes, sabonetes (aroeira, malva), como
também por benzedeiras (arruda) e população na utilização de chás (cidreira, camomila, malva, erva-doce, e
muitas outras, a fim de amenizar, prevenir ou curar determinada afecção ou patologia). Estas plantas podem
ser utilizadas na forma de xarope, infusão, lambedor, banho medicinais.

Ainda de acordo com o vendedor, as plantas medicinais, tem origem nos mais diversos países, Holanda,
França, África, por exemplo, o cravo e a canela, são originárias da índia; alfazema originária do mediterrâneo.
Com relação à origem das plantas medicinais no município de Aracaju – SE, o vendedor, nos informou sobre a
procedência de algumas: a marcela, de origem europeia, é encontrada no baixo São Francisco; outras são
encontradas no município de Laranjeiras.

O entrevistado mediante experiência com a venda de ervas e tradição familiar nos citou durante entrevista,
uma lista de ervas vendidas, as mais procuradas, e a funcionalidade de cada uma. Como listadas abaixo:

Rosmarinus Officinalis (Alecrim) - bronquite asmática renite alérgica, sinusite, gripe, diabetes, colesterol,
Tônico Capilar.

Ocimum basilicum (Manjericão) - culinária.

Cinnamomum zeylanicum (Canela), Dianthus caryophyllus ( cravo), Lavandula officinalis (Alfazema) -
doces.

Myristica fragrans (Noz Moscada) - condimento, cólera, AVC, infarto, febre interna.

Diagnosticou-se o perfil dos consumidores do Mercado Municipal Albano Franco, do município de Aracaju-SE,
com relação ao tipo de erva consumido, sexo e faixa etária. Percebeu-se que não houve um padrão de ervas,
mais vendidas, ou seja, os consumidores observados procuravam ervas específicas, para uma determinada
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finalidade como também ao verem determinado nome de erva mesmo não conhecendo compravam, mediante
instruções para uso e finalidade da erva, passadas pelos vendedores, e estes fatores levaram a uma variação
no consumo de ervas.

Observa-se também com relação às ervas vendidas que a mais procurada e comprada pelos consumidores é
Arruda (). Esta é muito utilizada principalmente para banhos para afastar mau olhado, assim como para
outros fins – fabricação de sabonetes, utilização na culinária, entre outros.

Durante a observação foi também constatado a compra das seguintes ervas e seu respectivo número de
consumidores: Alfazema (1); Arruda (3); Babosa (1); Boldo (1); Bucha (1); Cana do Brejo (2); Candeira (1);
Carqueja (1); Cavalinha (1); Cerejeira (1); Chá Verde (1); Chia (1); Cipó-Suma (1); Coentro (1); Erva- Doce
(1); Espinheira Santa. (2); Gergilim (1); Hibisco (1); Jatobá (1); Maçalão (1); Malva Branca (1); Manjericão
(1); Melissa (1); Pata de Vaca (1); Pau-Ferro (1); Pedra-Mole (1); Picão- Preto (2); Unha de Gato (1);

Estes dados foram possíveis através da observação de trinta consumidores de ervas medicinais, constatou-se
que 60% dos compradores que visitaram o mercado eram do sexo masculino, diferentemente do que ocorria
antigamente em que os consumidores de ervas eram predominantes femininos. Foram poucos os casos de
consumidores jovens, sendo que estes ao serem encontrados, estavam comprando para outras pessoas de
faixa etária mais elevada, membros da família.

Pode-se observar também que turistas, em torno de 2%, dos consumidores analisados, também tinham
interesse pela erva, apesar de não conhecerem algumas das ervas compradas, confiavam na orientação do
vendedor.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa possibilitou concluir que o Mercado Municipal Albano Franco é considerado pelos consumidores,
como principal e mais popular ponto de venda de ervas medicinais, de Aracaju, prestigiado pelos turistas e
moradores locais, além de podermos observar que não existe um padrão ou preferência por alguma erva, as
vendas foram variadas, ou seja, não foi encontrado uma erva de maior preferência pelos consumidores, bem
como com relação ao sexo, observamos que o sexo masculino tem maior preferência pelas ervas e a faixa
etária que mais compra está entre 40-60 anos, o que vai de encontro com as ideias do vendedor entrevistado
na primeira etapa da pesquisa, bem como da população conhecedora de ervas medicinais que tem a crença
de só mulheres utilizarem este tipo de produto, desta forma os dados obtidos são importantes para a
implementação do perfil etnobotânico dos consumidores de ervas medicinais do mercado.
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