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RESUMO  

         Numerosas populações do nordeste brasileiro têm estreita relação com a flora da 

região e mantêm uma quantidade significativa dela. seu conhecimento, essencial para o 

desenvolvimento de estudos bioprospectivos e estratégias de conservação. A espécie 

Ximenia americana L. (Olacaceae), também conhecida como ameixa selvagem, é uma 

das espécies de grande importância nesta região e tem significativa para a medicina 

tradicional local. Vários usos foram atribuídos à planta, incluindo usos cosméticos, 

veterinários e o uso medicinal. Diarreia, dores musculares, picadas de cobra e escorpião, 

lesões, queimaduras, tosse e erupções cutâneas estão entre as doenças que podem ser 

tratadas com produtos naturais dessas espécies. Dada a importância de X. americana para 

as aceitas de diversas comunidades brasileiras, o objetivo deste estudo foi levantar 

informações sobre o conhecimento etnobotânico atual dessa espécie e seus usos 

tradicionais na comunidade rural Jardim de cima no município de Itaporanga - PB. 

Palavras-Chave: Plantas medicinais, Conhecimento popular, Etnobotânica, Caatinga, 

Ameixa. 

POPULAR KNOWLEDGE OF THE MEDICINAL USE OF WILD PLUM 

(Ximenia americana L.) IN THE RURAL COMMUNITY JARDIM DE 

CIMA, MUNICIPALITY OF ITAPORANGA – PB. 

ABSTRACT 

            Numerous populations in northeastern Brazil have a close relationship with the 

region's flora and maintain a significant amount of it. their knowledge, essential for the 

development of bioprospective studies and conservation strategies. The species Ximenia 

americana L. (Olacaceae), also known as wild plum, is one of the species of great 

importance in this region and has significance for local traditional medicine. Several uses 

have been attributed to the plant, including cosmetic, veterinary and medicinal uses. 

Diarrhea, muscle aches, snake and scorpion bites, injuries, burns, coughing and skin 

rashes are among the illnesses that can be treated with natural products from these species. 

Given the importance of X. americana for the acceptance of several Brazilian 

communities, the objective of this study was to gather information about the current 

ethnobotanical knowledge of this species and its traditional uses in the rural community 

Jardim de Cima in the municipality of Itaporanga - PB. 
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INTRODUÇÃO 

          A área do conhecimento que utiliza plantas medicinais para cura das doenças é 

chamada fitoterapia e a ciência que estuda a relação (usos e costumes) dessas plantas com 

o homem é chamada de etnobotânica (ALBUQUERUE, 2005). A etnobotânica abrange 

o estudo das inter-relações das sociedades humanas com a natureza (ALCORN, 1995), 

fazendo parte desse campo de estudo não somente as sociedades indígenas, mas também 

as sociedades industriais e suas relações estabelecidas com a flora (ALBUQUERQUE, 

2005). 

O conhecimento sobre plantas medicinais na maioria das vezes representa o único recurso 

terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos, que é disseminado de maneira 

informal por meio da medicina popular e transmitido de geração para geração por 

famílias, vizinhos e pessoas próximas sendo considerado tão antigo quanto à espécie 

humana 

A utilização de recursos vegetais como fontes primárias para a saúde ainda é uma prática 

importante para populações que vivem próximas a ambientes naturais. Por isso, o uso de 

plantas medicinais se destaca pelo conhecimento tradicional das comunidades como fonte 

alternativa de prevenção e tratamento de doenças (SILVA, OLIVEIRA, 2017). 

Os raizeiros, conhecidos também como herbolários, curandeiros, herbários (FRANÇA et 

al., 2008), são pessoas possuidoras do conhecimento popular acerca do modo de preparo, 

indicação e comercialização das plantas medicinais. O Brasil é um dos países com 

maiores índices de biodiversidade, abrigando cerca de 50 mil espécies de plantas 

superiores, das quais apenas uma pequena parcela foi estudada cientificamente por seus 

potenciais usos terapêuticos (SILVA, SANTOS, 2017). O país possui uma rica 

diversidade cultural e um valioso conhecimento tradicional do uso de plantas em sistemas 

médicos, tornando -o um local com potencial significativo para pesquisas relacionadas. 

Muitas espécies nativas utilizadas como medicamentos ainda precisam passar por 

avaliação científica para que suas propriedades farmacêuticas sejam confirmadas e 

utilizadas com segurança (MARANGONI, 2015). 

No entanto, o uso de plantas como medicamento em estados do norte do Brasil, como o 

Paraíba, é uma prática que persiste por gerações (LEMOS, ARAUJO, 2015). Mas ainda 

existem lacunas na pesquisa científica, principalmente nos estudos etnobotânicos que são 

insuficientes (COUTINHO et al., 2014). 

No entanto, deve - se notar que muitas variedades de plantas com usos terapêuticos 

generalizados estão ameaçadas pela retirada excessiva, o que com o tempo contribui para 

a perda de conhecimento (LOPES, AMBIVERO, LOUREIRO, 2015). 

A espécies ameixa silvestre (Ximenia americana L.), pertencente à família Olacaceae. 

Popularmente conhecida por ameixa-do-mato ou ameixa-brava e outros nomes, conforme 

o local em que está adaptada (BRASILEIRO et al., 2008). 

De acordo com Fernadez & Bezerra (1990), a ameixa silvestre faz parte do extrato 

arbustivo-arbóreo da Caatinga, figurando como uma das principais espécies. No período 



seco, quando a maioria das espécies da Caatinga perde as folhas, essa planta destaca-se 

por apresentar-se com as folhas totalmente verdes, o que caracteriza uma planta resistente 

à seca. O período de frutificação é muito curto e concentra-se nos meses de dezembro a 

janeiro. O fruto da ameixa silvestre é uma baga e, apesar de não ser considerada fruta 

comercial, é comestível. (Franco & Barros, 2006). 

Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo caracterizar o uso da Ximenia americana 

L. como planta medicinal na comunidade Rural Jardim de Cima, município de Itaporanga 

- PB. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A direção da medicina comum é influenciada pela riqueza de conhecimentos acumulados 

sobre as interações diretas homem-ambiente e pela transmissão de relatos de primeira 

mão transmitidos por gerações sucessivas, tornando corriqueira a sobrevivência desse 

saber tradicional (MOREIRA et al 2002). 

Sendo reguladas pela ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, foi definido 

como planta medicinal sendo espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos 

terapêuticos (BRASIL, 2011). Hoje mais da metade da população mundial utiliza as 

plantas medicinais no tratamento de doenças, devido aos resultados desejáveis associados 

ao uso, baixo custo, boa reprodutibilidade e constância na qualidade. 

A Ameixa silvestre (Ximenia Americana L) é uma arvore de pequeno porte, podendo 

medir de um a quatro metros de altura. Possui espinhos e seu fruto é uma drupa amarelo 

alaranjada, possui formato arredondado, medindo cerca de 2 cm de diâmetro, contendo 

polpa aromática parcialmente doce, adstringente, pouco aquosa e que envolve uma 

semente amendoada de cor branca. O fruto não é comercializado, porém é comestível. 

A Ximenia americana é apontada por vários autores tanto pelo seu uso medicinal, 

(LORENZI, MATOS, 2008; MATOS, 2007) como forrageiro (OLIVEIRA et al., 2009), 

e comestível (CHAVES, BARROS, 2009). Em estudos de localização e utilização de 

espécies de ervas medicinais presentes em uma determinada região da Paraíba, 

verificaram que essa é uma espécie bastante utilizada no combate às infecções, ferimentos 

e falta de ar. 

Omer e Elnima (2003) realizaram testes de atividade antimicrobiana e antifúngica dos 

extratos clorofórmico, metanólico e aquoso do caule, folhas e rizomas de Ximenia 

americana e concluíram que o extrato metanólico foi o mais ativo, com o aquoso exibindo 

uma forte atividade antimicrobiana. 

Observou -se que os principais elementos nas soluções americanas de Ximenia casca e 

folha incluem cálcio, magnésio, potássio e sódio. A presença dos elementos mencionados 

sugere que não há quantidades razoáveis de metais tóxicos e prejudiciais à saúde humana, 



o que poderia ser um sinal de segurança no uso da planta para tratar doenças (SILVA, 

2016). 

Condensados de taninos, saponinas e redutores de açucares foram encontrados em 

análises realizadas para determinar as atividades antioxidante e cicatrizante, bem como o 

desenvolvimento e estabilidade de formas farmacêuticas semi - sólidas à base deste 

extrato. A casca apresentou significativa atividade antioxidante (BRASILEIRO, 2008). 

Um potencial efeito antimicrobiano da Ximenia americana a torna uma alternativa 

intrigante para o tratamento de doenças infecciosas provocadas por cepas resistentes de 

Staphylococcus aureus (Silva et al, 2015). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Área de estudo 

           O estudo foi realizado na comunidade rural Jardim de Cima em Itaporanga, 

Paraíba, Brasil (figura 1). A comunidade Jardim de Cima e uma das maiores comunidades 

rural de Itaporanga. A entrada para a comunidade fica na BR 361, no km 105.  

O Município de Itaporanga está localizado na região Oeste do Estado da Paraíba está 

inserido na mesorregião sertão paraibano e região metropolitana do Vale do Piancó, 

composto por 18 municípios, fazendo parte da bacia hidrográfica do Rio Piancó. Clima 

da Região, segundo a classificação de Kôppen (1948), é do tipo Bsh, semiárido, marcado 

por uma estação seca e outra chuvosa. A média anual das precipitações pluviométricas 

fica em torno de 780 mm. A estação chuvosa inicia-se, no mês de janeiro e prolonga-se 

até junho, com estação seca estendendo-se por cerca de seis meses (julho a dezembro). 

De acordo com a CPRM (2005), com vegetação do tipo Caatinga (CPRM, 2005). A 

escolha da área de estudo deveu-se ao fato do município de Itaporanga apresentar uma 

facilidade de acesso e a escolha da comunidade foi por causa grande quantidade 

encontrada da Ximenia americana L na comunidade rural Jardim de cima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1: Localização do município de Itaporanga.  

 
Fonte: Google Imagens 

 

Coleta dos dados  

            Após o reconhecimento do local de estudo, foram coletados dados usando método 

que incluíram entrevista semiestruturada e observação participante (ALBUQUERQUE et 

al., 2010). Num primeiro momento da pesquisa, foram obtidas informações 

socioeconômicas do povoado, com intuito de traçar o perfil da população.  

Entrevistados moradores da comunidade, homens ou mulheres, responsáveis pela casa e 

que se encontravam presentes no momento da entrevista. Visitou-se 25 residências da 

comunidade, das quais 3 se encontravam vazias. O questionário contendo perguntas sobre 

características socioeconômicas e informações sobre o conhecimento e o uso da referida 

planta como indicações, modo de preparo, partes utilizadas e contraindicações.  

Após os esclarecimentos prévios, todos os abordados concordaram em participar do 

estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido atendendo às exigências 

da Resolução 196/96 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil, a maior parte da população brasileira utiliza produtos à base de plantas 

medicinais nos seus cuidados com a saúde, seja pelo conhecimento na medicina 

tradicional indígena, quilombola, entre outros povos e comunidades tradicionais, seja 

pelo uso popular (da população) da medicina popular, de transmissão oral entre gerações 

ou nos sistemas oficiais de saúde, como prática de cunho científico, orientada pelos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Foram realizadas 29 entrevistas dentro da comunidade, e em todas afirmou-se conhecer 

a planta e suas possíveis formas de utilização. Os entrevistados são considerados 

membros de uma sociedade tradicional, que se caracteriza pela transmissão do 

conhecimento de forma oral, feita pela socialização no interior do próprio grupo 

doméstico e de parentesco sem a interferência de instituições mediadoras. 

Nesse estudo, 69% dos entrevistados são do sexo feminino, mostra no gráfico 4. O 

presente estudo foi caracterizado por uma população de faixa etária ampla, variando de 

20 a 83 anos, tanto no sexo feminino como no masculino, sendo que 63% deles tinham 

mais de 50 anos. Em relação à idade, Amorozo (1996) cita que as gerações mais antigas 

conservam o conhecimento tradicional da utilização de plantas para o tratamento da 

saúde, pois à medida que os anos passam, os mais velhos tendem a entender mais sobre 

assuntos de interesse vital para a comunidade e são considerados pelo seu saber. Quanto 

à escolaridade, a maior parte dos entrevistados (59%) possuía apenas ensino fundamental 

incompleto. 

Segundo Ritter et al. (2002), as pessoas têm a necessidade de buscar substitutivos mais 

baratos nos cuidados à saúde, podendo ocasionar o uso errôneo de algumas espécies 

vegetais. 63% dos entrevistados adquiriu conhecimentos sobre o uso da Ameixa selvagem 

(Ximenia americana L.) através dos pais, seguindo dos avós. Isso ajudar compreender que 

as pessoas com idades mais avançadas são os transmissores do assunto. 

Os moradores citaram afecções que podem ser tratadas com a planta: infecções (15 

citações), inflamações (9 citações), gastrite (3 citações) e má circulação (2 citações). As 

indicações se assemelham a outras descritas na literatura. Na região Nordeste do Brasil, 

Agra et al., (2007) descreveram que a maceração da casca de Ximenia americana é 

utilizada para o tratamento de inflamações, enquanto Albuquerque et al., (2007) citam 

que a casca da planta é utilizada como cicatrizante e anti-inflamatório, além de analgésico. 

Diferentes usos também são reportados na literatura. 

Afirmou - se que a casca e a raiz eram as partes da planta mais utilizadas para tratar essas 

infecções. Quanto ao modo de preparo e dosagem, foram especificados como garrafada ( 

13) ou chá (8) para uso oral e pó da casca (4) para aplicação direta na área afetada ( 4). 



No estudo percebeu- se que, assim como observado nos estudos de Garlet & Irgang (2001) 

e Silva & Bündchen (2011), os entrevistados não fazem distinção entre as doenças, os 

sintomas, os órgãos e os resultados esperados. Os termos sobre utilizações das plantas 

foram reproduzidos conforme mencionados pelos informantes, como por exemplo: “pra 

gripe”, “pra bronquite”, “pro pulmão”, “dor no peito”, “limpa o sangue”, “abaixa 

pressão”. 

Segundo os entrevistados, a garrafada é realizada colocando as cascas dentro de um 

recipiente cheio de água que foi fechado e deixado até que a água adquira uma tonalidade 

âmbar devido à extração de metabólitos secundários. A casca e a raiz podem ser 

combinadas e cozidas por alguns minutos com água quente para fazer o chá. Após a 

cozedura, a preparação é guardada num recipiente tampado. O processo para o pó é usar 

uma casca, que é exposta ao sol para secar antes de ser picada, triturada é peneirada e 

colocada em locais de lesões expostas. A garrafada e o chá podem ser consumidos de 2 a 

3 vezes ao dia. 

Os entrevistados ainda foram questionados sobre possíveis contraindicações quanto ao 

uso de Ximenia americana L. e a maioria deles (18 entrevistados) respondeu que não há 

restrições quanto ao uso, enquanto 6 entrevistados relataram que gestantes devem evitar 

o uso da planta e 5 informaram que o uso por crianças deve ser evitado. Quando 

questionados sobre qual planta seria recomendada para substituir a Ximenia americana L. 

para obter o mesmo resultado, foram dadas as seguintes respostas: Mangabeira (20), 

Camaçari (2), Mulatinha (5) e Imburaninha (2). 

  

Diversos fatores podem influenciar na qualidade e, consequentemente no valor 

terapêutico de medicamentos caseiros. O horário de coleta, sazonalidade, temperatura, 

desenvolvimento, disponibilidade de água e nutrientes, altitude, radiação UV, além das 

condições de coleta e processamento do material vegetal (GOBBO-NETO, LOPES, 2007; 

CHAVES et al., 2013). Dessa forma, é importante identificar as melhores condições de 

coleta da planta para que se tenha um melhor efeito terapêutico. 
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(Gráfico 04) 
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(Gráfico 07) 

 

(Gráfico 08) 

 

As propostas da Organização Mundial da Saúde (OMS), que têm incentivado a 

valorização das terapias convencionais, são fortalecidas pelo uso adequado de plantas 

medicinais. Sendo estes amplamente reconhecidos como um recurso terapêutico muito 

útil nos programas da Política de Atenção Primária à Saúde do SUS. Por outro lado, na 

maioria das vezes, as atividades curativas atribuídas pelo público em geral carecem de 

estudos científicos que atestem sua eficácia, o que pode representar risco à saúde do 

usuário devido ao uso indevido. 

Os resultados do estudo levaram à conclusão de que o uso de plantas medicinais faz parte 

da cultura popular da comunidade e é frequentemente utilizado para ajudar a tratar ou 

aliviar sintomas de doenças. O estudo também auxiliou no entendimento da flora local, 
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na conciliação social e cultural, bem como na integração da comunidade local e do meio 

acadêmico. Por fim, é fundamental ressaltar que a pesquisa com plantas medicinais 

também contribui para uma etapa crucial da bioprospecção ao auxiliar na seleção de 

plantas para pesquisas farmacológicas. 

 

CONCLUSÃO  

 

Ficou evidente que a população local tem amplo conhecimento e utiliza a Ameixa 

selvagem (Ximenia americana L) para o tratamento de diversas afecções. O 

desenvolvimento deste estudo possibilitou avaliar seu potencial como planta terapêutica. 

Muitos dos usos potenciais mencionados pelos moradores são consistentes com a 

literatura. A Ximenia americana mostrou - se bastante significativa para a comunidade 

rural Jardim de cima, servindo como um recurso tanto para a medicina convencional 

quanto para futuras pesquisas bioprospectivas sobre a tensão de uso que a espécie vem 

sofrendo. 

Estudos etnobotânicos, como o que foi realizado, ajudam a chamar a atenção da 

comunidade científica e da população para a importância de se proteger o conhecimento 

sobre o modo de se explorar, de maneira sustentável, os recursos florestais na caatinga. 
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