
1



PLANTAS MEDICINAIS DO POVO
KANTARURÉ BATIDA

Salvador - Bahia
2011

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SEC

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INDÍGENA
MAGISTÉRIO INDIGENA

APRESENTAÇÃO

Este trabalho é resultado do exercício de pesquisa desenvolvido 
pelas professoras indígenas Roniclécia Santos Ramos e Sheila Gomes 
Araujo, da etnia Kantaruré, que lecionam na escola Santa Rita de 
Cássia, concluintes do curso do Magistério indígena. Esta pesquisa é 
fruto de um grande percurso vivido durante o curso do magistério, na 
escola e dentro da comunidade. Aqui, apresentaremos informações 
sobre as plantas e Ervas medicinais para a saúde corporal do nosso 
povo. O nosso propósito diante deste trabalho é mostrar para nossa 
comunidade indígena não só o que aprendemos, mas sim, o grande  
privilégio de divulgar o nosso trabalho para outras pessoas e as-
sim demonstrar o quanto preservamos nossos costumes e tradições 
diversas.A utilização de plantas e Ervas medicinais é  muito impor-
tante para diversas situações da nossa vida.
A escolha do tema foi provocada pela observação feita pelas profes-
soras quanto ao desuso de muitos (as) parentes, da etnia Kantaruré, 
da importância da utilização das plantas e ervas medicinais na cura 
de algumas enfermidades.
Pretendemos com isso divulgar a cultura e orientar o povo da co-
munidade no que se refere à importância de preservar costumes e 
tradição que os antepassados têm nos ensinado e deixado como 
fonte de afirmação cultural, valorizando a nossa identidade, respeit-
ando os costumes e crenças dos Kantaruré na cura de doenças.      
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CEREUS GIGANTEUS 
ENGELM

Nome popular: Mandacaru   

Utilidade: É uma planta nativa situada no campo e na 

caatinga. A raiz serve de remédio para combater os 

sintomas de gripe e também seu fruto é uma fonte 

de alimentação para os indígenas de nossa comuni-

dade. Os galhos são para os animais se alimentarem na 

época do verão.

MUSA SPP

Nome popular: Coração de bananeira 

Utilidade: é uma planta facilmente encontrada na 

roça, pois ela serve de remédio para combater os 

sintomas de gripe e gastrite.
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ANACARDIUM  
OCCIDENTALE

Nome popular: Cajueiro vermelho 
Utilidade: é uma planta nativa bastante utilizada e facil-
mente encontrada na roça seu fruto é muito utilizado 
para o nosso consumo tanto como o suco quanto o 
doce, sua fruta é muito rica em vitaminas c e sua casca é 
utilizada para combater vários tipos de infecções como: 
infecções de urina, de útero, ovário. A casca cosida é 
para banho morno e lavar ferimento com cicatrização 
imediata.

ANACARDIUM  
OCCIDENTALE

Nome popular: Andú 
Utilidade:é uma planta raramente en-
contrada na roça. O seu fruto serve de 
alimento e de remédio para combater os 
sintomas de derrame cerebral.



12 13

ANNONA GLABRA 

Nome popular: Araticum 
Utilidade: é uma planta bastante utilizada pelos 
indígenas e facilmente encontrada na roça, caat-
inga e cerrado. Sua raiz serve de remédio para 
combater o veneno da cobra, e o fruto serve de 
alimentação para indígenas.

HYPTIS PECTINATA 
L. POIT

Nome popular: Samba Caitá 
Utilidade:é uma planta fácil de ser encontrada 

na roça ou em quintais, serve para combater in-
fecções de urina, rins, útero e ovário, também é 

utilizada como alimento para animais
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ERYTHRINA VERNA VELL

Nome popular: Mulungu 
Utilidade: é uma planta que raramente é encontrada 
tanto no cerrado quanto na caatinga. Sua semente 
serve de remédio para infecção de urina e também 
para fazer artesanatos.

ERYTHRINA VERNA VELL

Nome popular: Alecrim de caco 
Utilidade: é uma erva encontrada em quintais é 
bastante utilizada para prevenir aborto e alivia con-
trações de dores em caso de suspeita de perda e para 
a gripe normal.
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ALOE VERA

Nome cientifico: Aloe vera
Nome popular: Babosa 
Utilidade: uma planta que é encontrada na roça,é uti-
lizada para ferimentos, dores de cabeça e de vitamina 
para combater a queda de cabelo. Não é recomendada 
para mulheres gestantes porque causa aborto.

PUNICA GRANATU

Nome popular: Romã 
Utilidade: é uma planta que é facilmente encontrada 
nos quintais onde o fruto serve de alimento e de 
remédio, a casca serve para infecção de garganta e 
dor de cólica. 
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ALOE VERA

Nome popular: Acerola 
Utilidade: é uma planta que se encon-
tra nas roças onde os frutos são ricos de 
vitamina, ela serve de alimento e combate 
a gripe.

ROSMARINUS 
OFFICINALIS

Nome popular: 
Alecrim do mato 
Utilidade: é uma vera que 
utilizada em rituais indígenas 
e também serve de remédio 
para a gripe, facilmente en-
contrada na caatinga e em 
quintais.
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LPPIA MYCROPHYLLA 
CHAM

 Nome popular: Alecrim de vaqueiro 
Utilidade: é uma erva fácil de ser encontrada na caat-
inga e no cerrado, onde o mesmo serve para combat-
er os sintomas da gripe e para o uso em nosso ritual.

Nome popular: Pau-piranha 
Utilidade: é uma planta fácil de ser encontrada na 

caatinga e no cerrado, serve para prevenir o aborto 
e causa também o aborto. Não é recomendado para 

mulheres gestantes.
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Nome popular: Aroeira 
Utilidade: é uma planta facilmente encontrada na caat-
inga e no cerrado,a mesma é muito importante para 
o uso das plantas e ervas medicinais no nosso povo 
combatendo os sintomas de câncer do colo do útero e 
outros tipos de 
infecções.

SPONDIAS TUBEROSA 
ARRUDA

Nome popular: Umbuzeiro 
Utilidade:é uma planta nativa que se encontra com 
muita facilidade na roça e no cerrado. A casca serve 
para combater aborto e diarréia, seu fruto de alimento 
para os indígenas e os animais. 
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BUMELIA OBTUSIFOLIA  

Nome popular: Quixabeira
Utilidade: facilmente encontrada e bastante utilizada 
na roça e no cerrado, onde o fruto serve de alimento 
tanto para os indígenas quanto para os animais e a 
casca serve de remédio para pancadas com hematomas 
e outros tipos de dores.

MELOCACTUS 
ZEHNTNERI

Nome popular: Coroa de Frade 
Utilidade: é uma planta que tambem é fácil de ser en-
contrada na caatinga e no cerrado onde antigamente 
servia de alimento para os indígenas de antigamente, 
hoje não serve mais só serve apenas a raiz para gripe.
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CAESALPINIA 
PYRAMIDALIS

Nome popular: Catingueira grande 
Utilidade: é facilmente encontrada na roça, cerrado 
e na catinga onde a mesma serve para combater os 
sintomas de câncer de útero, próstata , bronquite 
asmático e gripe normal.

MENTHA S.P

Nome popular: Hortelã 
Utilidade: é uma erva que utilizamos muito é 
facilmente encontrada em quintais. A folha serve 
para com,bater gripe ,dores e febre.
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Nome popular: Pinhão- roxo 
Utilidade:  é uma planta que também utilizada e facil-
mente encontrada na roça ,onde ela serve de remé-
dio para cicatrizar ferimentos e também para banho 
em nosso ritual.

Nome popular: Pinhão-branco: 
Utilidade: é uma planta que é facilmente encontrada 
e muito utilizado em cortes para combater o sangue 
e cicatriza mais rápido.
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Nome popular: Pinhão- roxo 
Utilidade:  é uma planta que também utilizada e 
facilmente encontrada na roça ,onde ela serve de 
remédio para cicatrizar ferimentos e também para 
banho em nosso ritual.

COMMIPHORA 
LEPTOPHLOEOS

Nome popular: Carcarazeiro 
Utilidade: é utilizado em bebidas a casca ou na água 
para pancadas com hematomas e facilmente de se 
encontrar no cerrado, onde a semente do mesmo 
serve para o nosso artesanato.
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Nome popular: Pinhão- roxo 
Nome popular: Chucainho- 
Utilidade: é uma planta que muito utilizada a raiz para 
gripe é facilmente encontrada tanto na roça quanto 
no cerrado.

Nome popular: Buji: 
Utilidade: é uma planta que também é facilmente de 
se encontrar tanto na catinga quanto no cerrado é 
utilizada a raiz na água para dores na coluna.

COMMIPHORA 
LEPTOPHLOEOS
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Nome popular: Jarrinha 
Utilidade: É bastante utilizada as folhas para banho 
morno de asseio para a dona do corpo, sinusite e in-
fecção de urina, onde a mesma é encontrada na roça 
e no cerrado.

ARISTOLOCHIA  
ARCUATA

Nome popular: Jarrinha 
Nome popular: Cassatinga 
Utilidade: é uma planta muito utilizada a casca para 
diarréia e também é facilmente encontrada na caat-
inga no cerrado,a mesma não é recomendavél para 
mulheres gestantes tomar pode causar aborto.

CRYPTOSTEGIA 
GRANDIFLORA
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MAYTENUS RÍGIDA

Nome popular: Bom-nome 
Utilidade: é uma planta facilmente encontrada no cer-
rado e na caatinga ,onde o mesmo é bastante utili-
zado na água ou na bebida para os rins.

MELISSA OFFICINALIS

Nome popular: Cidreira 
Utilidade: é uma erva muito utilizada as folhas 
para fazer chá ou lambedor para gripe é facil-
mente encontrado nos quintais.
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Nome popular: Sete-dor 
Utilidade: é uma erva que também é bastante utili-
zada as folhas no chá para febre, dores de ouvidos ou 
lambedor para combater a gripe é facilmente encon-
trado nos quintais.

Nome popular: Cidreira 
Utilidade: é uma erva muito utilizada as folhas 
para fazer chá ou lambedor para gripe é facil-

mente encontrado nos quintais.

MELISSA OFFICINALIS
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MELISSA OFFICINALIS

Nome popular: Sete-dor 
Utilidade: é uma erva que também é bastante utili-
zada as folhas no chá para febre, dores de ouvidos ou 
lambedor para combater a gripe é facilmente encon-
trado nos quintais.

MELISSA OFFICINALIS

Nome popular: Cigureza 
Utilidade: é uma erva também muito utilizada as fol-
has para lambedor e chá combatendo os sintomas da 
gripe.
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CYMBOPOGON 
DENSIFLORUS

Nome popular: Capim – santo 
Utilidade: é uma erva bastante utilizadas as folhas 
para fazer o chá para quem tem pressão alta e o 
lambedor para gripe, o mesmo é fácil de ser encon-
trado.

ARAUCÁRIA 
ANGUSTIFÓLIA

Nome popular: Pinheira 
Utilidade: é uma das plantas mais utilizada as folhas 
para fazer o chá para gripe e rouquidão e febre a 
planta serve de alimentos para todos os indígenas 
,onde a mesma é facilmente encontrada na roça e 
no cerrado.
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CYMBOPOGON 
DENSIFLORUS

Nome popular: Capim – santo 
Utilidade: é uma erva bastante utilizadas as folhas 
para fazer o chá para quem tem pressão alta e o 
lambedor para gripe, o mesmo é fácil de ser encon-
trado.

DIASPIS ECHINOCACTI

Nome popular:Palmas 
Utilidade: é uma planta que serve de remédio para 
furúnculos, onde a mesma é facilmente encontrada 
nas roças.
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CAPSICUM 
FRUTENSENS

Nome cientifico: Capsicum frutensens
Nome popular:Pimenta – malagueta 
Utilidade: é uma planta que as folhas serve de 
remédio para vermelhão que passa em ferimentos 
e a fruta serve de remédio para gogo de galinha .

PSIDIUM GUAJAVA 

Nome cientifico: Psidium guajava 
Nome popular: Goiabeira  
Utilidade: é uma planta facilmente encontra na roça 
ou em quintais é bastante utilizadas as folhas serve 
de remédio para diarréia e o fruto serve para todos 
se alimentarem.
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BYRSANIMA 
SERICEA

Nome popular:Muricizeiro  
Utilidade:é uma planta nativa que é facilmente 
encontrada tanto na roça quanto na catinga e no 
cerrado,onde a mesma é muito utilizada as folhas 
para fazer o chá para combater o colesterol e a 
glicose e o fruto para alimentação dos indígenas 
kantaruré. 

SPONNDIAS 
TUBEROSA

Nome popular: Umbú- cajá 
Utilidade: é uma planta nativa que é facilmente 
encontrada na roça e muito utilizada a casca para 
infecções de urina e de rins.
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MELANOXYLON 

Nome popular: Braúna 
Utilidade: é uma planta que só se encontra no 
cerrado,onde a mesma é utilizada a casca é para 
pancadas com hematomas no corpo de seres hu-
manos e em animais.

MELANOXYLON 

Nome popular: Jurema preta 
Utilidade: é uma planta mais conhecemos como 
erva facilmente encontrada e muito utilizada a ras-
pa para combater dores em dentes, onde a mesma 
é usada também em rituais indígenas.
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CORONOPUS 
DIDYMUS 

Nome popular: Mastruz
Utilidade: é uma erva muito importante que fica 
situada em quintais pois serve de remédio para 
dores ,gripe , pneumonia e pancadas combatendo 
os hematomas.

CITRUS SINENSIS

Nome popular: Laranjeira 
Utilidade: é uma planta facilmente encontrada na 
roça e bastante utilizada as folhas para fazer chá 
para gripe e o chá da casca é para falta de sono 
,onde a fruta é para o alimento.
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CITRUS LIMONUM  

Nome popular: Limão
Utilidade: é facilmente encontrado na roça e em 
quintais ,onde líquido do mesmo serve de remédio 
para combater os sintomas da gripe o suco e cheirar 
a casca para enjôo

CITRULLUS 
VULGARIS  

Nome popular: Melancieira 
Utilidade: é uma planta que é facilmente de ser en-
contrada nas roças,onde ela é bastante utilizada as 
folhas para coceira.
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SENNA MACRANTHERA

Nome popular: Fedegoso 
Utilidade:é facilmente de se encontrar na catinga 
e nas roças pois é utilizado a raiz para combater os 
sintomas.

PRUNOS SP

Nome popular: Fedegoso 
Utilidade:é facilmente de se encontrar na catinga e nas 
roças pois é utilizado a raiz para combater os sinto-
mas.
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CARICA PAPAYA

Nome popular: Mamão 
Utilidade: é uma planta muito utilizada na 
nossa comunidade pois a fruta da mesma 
serve de remédio e indicado para pessoas 
que tem intestino preso.

ZIZIPHUS
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OCIMUM BASILICUN BACCHARIS APHYLLA

Nome popular: Vassourinha 
Utilidade: é uma erva facilmente encontrada no 
cerrado, quintais e roça, onde a raiz da mesma 
serve de remédio para dores na barriga e a fol-
has para banhos de limpeza para o corpo.
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BACCHARIS APHYLLA

 Nome popular: Vassourinha 
Utilidade: é uma erva facilmente encontrada 
no cerrado, quintais e roça, onde a raiz da mes-
ma serve de remédio para dores na barriga 
e a folhas para 
banhos de limpeza 
para o corpo.

FLEURYA AESTUANS

Nome popular: Vassourinha 
Nome popular: Cansanção 
Utilidade: é uma planta facilmente encontrada em 
catinga, cerrado e roça, onde a raiz da mesma serve 
de remédio para gripe é utilizado em rituais indígena.
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PILOSOCEREUS ROSAE 

Nome cientifico: Chique-chique 
Utilidade: é uma planta facilmente encontrada em 
cerrado e catinga onde sua raizservede remédio para 
gripe e sua palma e fruta serve de alimentação para 
os indígenas.

CNIDOSCOLUS 
PHYLLACANATHUS

Nome popular: Faveleira
Utilidade: uma planta facilmente encontrada no cerra-
do na catinga e muitas vezes nas roças onde seu leite 
serve de remédio para combater verrugas.
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A realização desta pesquisa permitiu identificar alguns aspectos 
relevantes sobre o uso e o conhecimento de plantas medicinais da 
aldeia Kantaruré  a diversidade de plantas medicinais conhecida 
é bastante elevada e a obtenção das plantas na própria comuni-
dade sugere uma correlação entre uso/conhecimento de plantas 
medicinais e disponibilidade das mesmas; a flora medicinal local 
é representada, em boa parte, por plantas silvestres neotropicais, 
onde uma parcela significativa é nativa da região nordeste; a trans-
missão do conhecimento tradicional feito localmente e por via oral 
demonstra uma rica herança cultural da comunidade.À medida 
que os dados foram sendo analisados qualitativamente surgiu a 
necessidade de complementar as informações obtidas, question-
ando os entrevistados quanto à concepção de
saúde e doença. Quanto ao retorno de resultados, outra atividades 
propostas que podem vir a ser realizadas são: a elaboração de um 
livro  contendo informações sobre os resultados desta pesquisa; 
a realização de entrevista sobre a elaboração de medicamentos 
natural; e a entrega de uma cópia deste trabalho no posto médico 
da aldeia.No decorrer desta pesquisa foram relatadas algumas di-
ficuldades enfrentadas  no dia dia  dos mesmos. Além das plantas 
medicinais utilizadas para a manutenção ou
recuperação da saúde, outros fatores parecem estar envolvidos: 
sentimento de pertencer a uma comunidade; a proximidade 
entre familiares; a prática de atividades físicas, nas lavouras ou em 
caminhadas; o contato com a flora e a fauna.
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