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Inhapi

Pau Darco-roxo. Planta nativa do bioma 
caatinga Serve para controlar diabetes. 
Raspa a casca e coloca na água junto com a 
raspa do cajueiro vermelho, e toma.

Mamona. Fazendo o azeite ele 
serve para vermelhidão nas pernas. 
e também para dar aos animais com 
indigestão. Além disso, ajuda os 
animais a parir.

Umburana-de-cheiro, planta nativa. 
Colocando a raspa da casca na água e 
beber como também cozinhando serve 
para a mulher fazer banho de assento para 
combater quintura e inflamações nas 
partes intimas. Toma água ou se banha.

Aroeira. É um antinflamatório 
ótimo para diversas infecções 
internas e externas. ‘’Raspa o 
entrecasca  coloca na água e 
bebe’’. Para mulher que tiver 
infecção íntima pode fazer este 
processo e se banhar.

 Gorgoia ou melancia da praia, é 
uma planta nativa e está sendo 
usada  pe los  homens  para  
problemas de próstata. Pega a raiz 
machuca em um pilão  coloca na 
água e toma, ou machuca bem a 
raiz e faz o chá. 

Plantas Nativas Saber Cultura e Vida

        As plantas nativas são fontes de alimento humano e 
animal, de conhecimento e vida. Os nossos pais sempre as 
tiveram como árvores  da VIDA.
          Dona Maria Cicera da Silva, conhecida  como Leda, agricultora, 
no sítio Retiro em Inhapi Alagoas, coordenadora do Movimento de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) e pescadora no estado de 
Alagoas, junto com seu esposo, o senhor José Valdo Gomes de 
Menezes, tem no seu roçado uma variedade de plantas nativas e ervas 
medicinais, o casal conserva, usam e ensinam para outras pessoas as 
utilidades das plantas medicinais, repassando assim este saber que é 
cultura. A variedade é extensa, e contempla especies como Quebra 
Pedra, Sambacaitá, Angico de Caroço, Aroeira, Quixabeira, Federação, 
Chumbinho, Vassourinha, Bom Nome, Mamona, Babosa, Juazeiro 
entre outras.

n° 2305Bom Nome. Planta nativa da 
caatinga, muito utilizada como 
planta medicinal para animais. 
Raspa a madeira coloca na água 
e fornecer aos animais com o 
intuito de combater anemia.
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Girassol, muito usado pelos nossos 
avós. Torrado junto com a semente de 
mostarda e junco serve para fazer o chá 
que  tomando previne derrame (AVC). E 
a semente de girassol junto com a 
semente do andú ambas, torradas é um 
ótimo café, por muitos anos foram 
usadas pelos nossos avós e pais. Hoje 
são poucas as pessoas que fazem o uso 
da semente para usar no lugar do café, 
em sua maioria, a utilização é para  
remédios.

Sambacaitá. Serve para fazer 
cozimento e lavar ferimento, pode-
se também ser torrado e pisado 
depois colocar no ferimento. o 
sambacaitá é  antiflamatório, 
cicatrizante e antisptico.

Angico de Caroço. Serve para 
comba te r  t osse  e  l ava r  
ferimento, para isso colocar a 
raspa da casca na água e tomar. 
Ele também é um ótimo 
antiflamatório.

 Quixabeira, planta nativa serve 
como tratamento de machucão. Para 
ajudar na cura da pancada, colocar a 
raspa da madeira na água e tomar. A 
quixabeira também pode ser usada 
para combater inflamação na coluna.  

Mororó, Uma planta nativa que 
serve para combater a diabetes. 
Para controle da doença utilizar a 
raspa na água e toma em jenjum 

Juazeiro Esta planta tem várias 
utilidades, a raspa é muito utilizada 
para escovar os dentes, as folhas 
servem para ração animal. A raspa 
junto com a raspa da aroeira e ameixa 
é utilizada na fabricação de sabonetes 
medicinais

Umburana de Cambão. Esta é uma 
planta nativa que serve  para ajudar 
as vacas a ter um parto mais rápido.
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