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INCENTIVO AO CULTIVO E USO DE PLANTAS 
MEDICINAIS.  
 
 
Regional do Araripe/ Município: Araripina 
Comunidade: Sítio Água Branca. Distrito Lagoa do Barro/Araripina-PE. 
Equipe Responsável: Serliete de Carvalho Mendes, José Eudes Lima, Francisco Jéferson. 
Email, para contato: serliete@hotmail.com, eudeslima@ipa.br, jéferson@ipa.br. 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 

O Instituto Agronômico de Pernambuco-IPA seguindo as políticas de 
desenvolvimento sustentável referenciadas pelo ministério de desenvolvimento agrário-
MDA, executando as ações de base agroecológica no estado, vem desenvolvendo a 
atividades de resgate do plantio de plantas medicinais bem como o seu uso nas 
comunidades rurais com foco na agricultura familiar. Essa atividade vem dar suporte ao 
resgate de um importante programa de plantas medicinal iniciado e incentivado pelo ex-
governador Miguel Arraes, através da secretaria de ação social coordenado pela senhora 
Madalena Arraes. 

 
OBJETIVO 
 

O objetivo desta atividade é de resgate através do incentivo e fortalecimento do 
cultivo, beneficiamento de plantas medicinais com foco na agregação de renda, e valoração 
da cultura local bem como o seu uso adequado pela comunidade em geral. 
 
METODOLOGIA 

 
  O  Sítio água Branca está nas coordenadas geográfica S 07º 44’ 17,4” W 40º 23’ 

05, 4”, localizado na Lagoa do Barro, distrito de Araripina, distando da sede do município 
em 32 km. Através das visitas de rotina ás comunidades rurais, descobriu-se o potencial do 
sitio água branca para esta atividade. A escolha da comunidade levou em consideração o 
perfil ,interesse , experiência de uso  com plantas medicinais pelas agricultoras.. Assim a 
ênfase da assistência técnica   para a agricultora  Sítio Água Branca o foi focada no cultivo 
de plantas medicinais. 
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RESULTADOS OBTIDOS 

Algumas das espécies de plantas medicinais inseridas no Sitio Água Branca: 
 
PLANTA USO  Parte da planta utilizada 
Penicilina Toda dor e insônia  
Hortelã Prisão de ventre, bronquite, 

combate a verminose. 
Folhas 

Capim-santo Gripe, resfriados, 
controlador de pressão. 

Folhas 

Citronela Dor, reumatismo, controle 
de insetos. 

Folhas 

Angico de Caroço Bom para gripe, e ossos. Raspas da raiz 
Aroeira Infecção de ovário,  Folhas 
Poejo Asma, bronquite Folhas 
Malvas sete dores Confecção de 

anticoncepcional 
Folhas 

Espinho de cigano Falta de ar, asma. Raiz 
Umburana de cambão Inalação, banho Sementes 
Quixaba Dores na coluna Folhas 
Pata-de-vaca Diabetes, anemia Folhas 
Anador Febre, epilepsia Folhas 
Boldo 
Manjerona 

Problemas intestinais, 
estômago. 

Folhas 

Marcela Flatulências Folhas 
 

  Sendo ainda uma atividade artesanal em relação ao beneficiamento elas produzem 
xaropes (lambedor) e vendem na feira agroecológica de Araripina, nas sextas e sábados. 
No processo In natura elas vendem folhas cascas e sementes para uso medicinal. A renda 
oriunda das vendas dos produtos na feira agroecológica e de R$ 70 reais por feira. 

 A expectativa futura delas é a expansão da atividade através da inclusão de outras 
famílias e jovens através da aquisição de um laboratório fitoterápico para a comunidade do 
sítio Água Branca. 
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      Fig.1 CAPIM SANTO                       Fig.2.         MANJERICÃO. 

         
 
 

         
    Fig. Xaropes. (lambedor) 
 
 
 
 
 
 


