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Resumo 
 

A espécie Gallésia integrifólia é presente em formações florestais do Complexo Atlântico brasileiro, sendo empregada 

no tratamento de diversas doenças por comunidades, que preservam tal saber. O objetivo foi mostrar, por revisão 

bibliográfica, o conhecimento etnobotânico e a importância da utilização e preservação de espécies vegetais da 

medicina, utilizando essa espécie como comparativo.  Normalmente, tais comunidades possuem amplo conhecimento 

sobre a flora medicinal da região, influenciando em pesquisas científicas. A etnobotânica ajuda a conservar o 

conhecimento de determinada população, para que as informações sejam manuseadas corretamente e expandidas para a 

sociedade. Esses estudos despertam interesse de diversos pesquisadores, por relacionar uma fonte de baixo custo para 

novos fármacos. 

Palavras-chave: Exploração Vegetal. Farmacognosia. Medicina Popular Brasileira. Produtos Naturais. 

 

Abstract 
 

The Gallésia integrifolia species is present in forest formations in the Brazilian Atlantic Complex, being used in the 

treatment of various diseases by communities, which preserve such knowledge. The objective was to show, through a 

bibliographic review, ethnobotanical knowledge and the importance of using and preserving plant species in medicine, 

using this species as a comparison. Usually, these communities have extensive knowledge about the region's medicinal 

flora, influencing scientific research. Ethnobotany helps to preserve the knowledge of a specific population, so that 

information is handled correctly and expanded to society. These studies arouse the interest of several researchers, as 

they relate a low-cost source for new drugs. 

Keywords: Vegetable Exploration. Pharmacognosy. Brazilian Popular Medicine. Natural Products. 
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Introdução 

 

As plantas são utilizadas por todo tipo de população para controlar pragas e doenças, esses 

compostos geralmente são bases para síntese de diversos fármacos. Há um grande interesse por 

estes produtos por que eles apresentam uma gama de propriedades que podem ser utilizadas para o 

bem-estar dos seres humanos (LUPE, 2007).  

O Brasil possui uma grande fonte de recursos naturais, pois detemos grande parte da 

biodiversidade do planeta e esta apresenta uma variedade excepcional variando de acordo com cada 

região de nossas extensões continentais, o que é de grande valia para o desenvolvimento de estudo 

sobre os produtos naturais. Porém, apenas 8% da flora brasileira foi estudada na busca de 

compostos bioativos e uma pequena parcela destas espécies tiveram sua avaliação a procura de suas 

propriedades medicinais (SIMÕES et al., 2004). 

 O conhecimento popular destas espécies apresenta a melhor forma de se chegar a um 

denominador comum de como essas espécies podem ser utilizadas, através da relação desse 

conhecimento com estudos as propriedades químicas de substâncias isoladas e identificadas das 

mesmas. Esses estudos são de suma importância também para preservar o saber local de grupos 

étnicos, que ao empregar os produtos naturais a fim de um benefício aos moradores locais, 

disseminam o conhecimento às gerações (CALIXTO; RIBEIRO, 2004; NEVES, 2012).  

Assim, o objetivo deste estudo foi mostrar o conhecimento etnobotânico e a importância da 

utilização e preservação de espécies vegetais presentes na medicina popular brasileira utilizando 

essa espécie como um comparativo.   

 

Material e métodos 

 

Para produzir este trabalho, foi realizado um levantamento de bibliografias em periódicos, 

livros, teses e relatórios de pesquisa digitais e/ou impressas sobre tópicos relacionados á Gallesia 

integrifolia (Spreng) Harms e levantamentos etnobotânicos, constituindo um banco de referências 

qualitativas, desejando apresentar a importância desta espécie para uma determinada população e, 

assim, a uma proposta de um levantamento etnobotânico para a manutenção do conhecimento 

popular de uma determinada região. 

 

Discussão 

 

Etnobotânica 

 

Para se conhecer novas substâncias deve haver uma interação entre algumas áreas como a 

fitoquímica, que trabalha com a purificação, o isolamento e a elucidação de princípios ativos, a 

farmacologia, que estuda os efeitos farmacológicos de extratos e dos constituintes químicos 

isolados, e a etnobotânica, que busca informações a partir do conhecimento de diferentes povos e 

etnias. Sendo a última um constituinte básico da maioria dos estudos fitoquímicos e farmacológicos, 

no auxílio da seleção de espécies medicinais de acordo com a utilização pela população, 

enfatizando a busca pelo conhecimento transmitido de geração em geração a respeito de seus 

recursos naturais e a aplicação destes em seus sistemas de saúde e doença, se ocupando da inter-

relação entre pessoas e plantas (ALBUQUERQUE; HANAZAKI, 2006; COTTON, 1996). Estudos 
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com abordagem na etnobotânica e na etnofarmacologia procuram viabilizar de maneira segura, a 

validação prévia do uso terapêutico de plantas medicinais amplamente utilizadas na medicina 

tradicional de vários estados do Brasil, além da sua discussão na aplicação para esse tipo de uso 

(MACIEL; PINTO; VEIGA JUNIOR, 2002). 

 Para a Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003), grande parcela da população 

mundial dependem essencialmente de plantas na atenção básica de saúde, devido a preciariedade 

dos sistemas de saúde e dos altos custo dos fármacos manipulados. Porém, não é conhecido o 

numero exato de pessoas que utilizam plantas medicinais, mas esse contigente tem aumentado, com 

o desenvolvimento de iniciativas pró-fitoterapicas. A Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2002) reconhece a importante contribuição da medicina tradicional na prestação de assistência 

social e por isso, solicitou  uma intensificação na cooperação entre praticantes da medicina, a fim de 

reduzir os gastos com fármacos manipulados e afim de aprimorar os conhecimentos da população 

sobre a biodiversidade que os cerca. 

 Desse modo os estudos da etnobotânica possibilitam uma gama de descobertas de substância 

que antes não eram conhecidas e de novas reservas alternativas de substâncias de grande utilização 

médicas e industriais (ALBUQUERQUE, 2000). A contribuição da medicina popular por caboclos, 

índios, curandeiros e raizeiros tem altíssimo grau de importância na busca de novos princípios 

ativos para o desenvolvimento de novos medicamentos, pois através desses conhecimentos a 

pesquisa deve seguir um direcionamento (BUSSMANN, 2004).  

 A literatura revela que é muito mais provável encontrar atividade biológica em plantas 

orientadas pelo seu uso na medicina popular do que em plantas escolhidas ao acaso. Cerca de três 

quartos das substâncias naturais empregados na indústria farmacêutica foram isoladas a partir de 

recomendações da medicina popular. 

 

Família Phytolaccaceae 

 

A família Phytolaccaceae, da ordem Caryophyllales, foi morfologicamente descrito 

primeiramente por Heimerl e, posteriormente, por Walter (CEVALLOS-FERRIZ; ESTRADA-

RUIZ; PÉREZ-HERNÁNDEZ, 2008). É representada por arbustos, ervas trepadeiras e, até mesmo, 

por espécies arbóreas, preferencialmente associadas a ambientes florestais. Segundo Godofredo 

(2009), as plantas desta família são tipicamente entomófilas, ou seja, suas flores atraem abelhas, 

vespas, moscas e borboletas e seus frutos são dispersos por pássaros. 

Esta família possui apenas 18 gêneros e cerca de 70 espécies crescendo em diferentes 

lugares, os quais estão amplamente distribuídos em regiões tropicais e subtropicais, algumas poucas 

espécies podem estar presentes em regiões temperadas (CEVALLOS-FERRIZ; ESTRADA-RUIZ; 

PÉREZ-HERNÁNDEZ, 2008). No Brasil, ocorrem nove gêneros, dos quais cinco ocorrem no Rio 

Grande do Sul e cerca de 30 espécies.  

De acordo com Cevallos-Ferriz, Estrada-Ruiz e Pérez-Hernández (2008), esta família é 

dividida em 5 subfamílias: Phytolaccoideae, Rivinoideae, Microteoideae, Agdestioideae e 

Barbeuioideae. A subfamília Rivinoideae é representada pelos gêneros Gallesia, Hilleria, 

Ledenbergia, Petiveria, Rivina e Seguieria. O gênero mais largamente distribuído é o Phytolacca, 

aparecendo por toda a América e sendo encontrado no México cinco espécies desse gênero. 
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Diversos estudos mostraram que as principais substâncias bioativas presente em certas 

espécies desta família, como no gênero Petiveria, são os polissulfitos, derivados sulfóxido de 

cisteína e sulfonas, tais como dissulfito de dipropila (1), sulfeto de dibenzila (2), dissulfeto de 

dibenzila (3), trissulfito de dibenzila (4), tetrassulfito de dibenzila (5), hidroximetilsulfito de benzila 

(6) e o Di (benziltritio) metano (7) mostrados na Figura 1 encontradas em Benevides et al. (2001) e  

Blainski et al. (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Alguns constituintes sulfonados isolados de espécies da família Phytolaccaceae. Fonte: Benevides 

et al. (2001) e  Blainski et al. (2010). 

 

Estudos revelaram ainda a ocorrência de cumarinas, triterpenos e aminoácidos além de 

flavonóides, como o 6-formil-8-metil-7-O-metilpinocembrina (A), 6-hidroximetil-8-metil-7-O-

metilpinocembrina (B), 6-hidroximetil-5,7-di-O-metilpinocembrina (C) e o 3-O-ramnosideo do 

dihidrocampferol (D), da dihidroquercetina (E) e da mircetina (F) isolados por Delle Monache e 

Suarez (1992) em espécies da mesma subfamília, representados na figura 2 por Benevides (2001) e 

Blainski (2010). 

Segundo Escalante et al. (2002), alguns gêneros dessa família são ricos em saponinas com 

importantes atividades biológicas, como moluscida, anti-inflamatória e antifúngica. Para Braz-Filho 

(1994), as saponinas triterpênicas que foram isoladas dos frutos de Phytolacca dodecandra (endod) 

foram estudadas intensamente e revelaram potente atividade moluscicida, assumindo condições 

favoráveis e promissoras para eficiente utilização. Esses estudos despertaram o interesse para a 

investigação dessa família visando o controle e o combate da esquistossomose e seus veículos 

transmissores de doenças. 
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Figura 2 - Alguns flavonóides isolados de espécies da família Phytolaccaceae. Fonte: Benevides et al. (2001) 

e  Blainski et al. (2010). 

 

 

Gallesia integrifólia (Spreng) Harms 

 

O enquadramento taxonômico para a espécie estudada está apresentado a seguir (AKISUE; 

AKISUE; OLIVEIRA, 1986): 

 

❖ Reino Plantae 

❖ Divisão: Spermatophyta 

❖ Subdivisão: Magnoliophyta ou Angiospermae 

❖ Classe: Magnoliopsida 

❖ Subclasse: Caryophyllidae 

❖ Ordem: Caryophyllales 

❖ Família: Phytolaccaceae 

❖ Gênero: Gallesia 

❖ Espécie: Gallesia integrifólia 

A espécie vegetal Gallesia integrifolia (Spreng) Harms (figura 3), pertencente à família 

Phytolaccaceae, é conhecida popularmente por Pau d’alho, Gorarema, Guararema, Ibararema e 

Ubirarema. Apresenta as seguintes sinonímias científicas: Crataeva gorarema, Gallesia 

acorododendron e Gallesia gorarema. A espécie foi descrita pela primeira vez por Sprengel no ano 

de 1821 sob o nome de Thouinia integrifolia spreng (AKISUE; AKISUE; OLIVEIRA, 1986). 
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Figura 3 - Folhas Gallesia integrifolia (Spreng) Harmas. Fonte: Os autores. 

  

Essa espécie ocorre nas formações florestais do complexo atlântico, em vários estados 

brasileiros, desde o Ceará (latitude 04º S) até o Paraná (latitude 25º 30’ S). Ocorre 

preferencialmente em terrenos profundos, úmidos e de alta fertilidade, sendo considerado padrão de 

terra de boa qualidade. Portanto, esta ampla distribuição geográfica envolvendo ambientes com 

características de solo e clima muito diferentes é um indicativo de alta variação genética na espécie 

(SATO et al., 2004). 

A G. integrifolia possui hábito arbóreo de grande porte, com 15 a 30 m de altura e 70 a 140 

cm de diâmetro do tronco, floresce de fevereiro até abril e seus frutos amadurecem no período de 

setembro a outubro, quando adquirem coloração parda, (LORENZI, 2002; RODRIGUES; 

CARVALHO, 2001). Segundo Barros, Silva e Aguiar (2005), seus frutos são indeiscente tipo 

sâmara, que facilita a dispersão e suas sementes germinam tanto em ambientes com claridade com 

baixa umidade e alta quantidade de luminosidade como também em ambientes de mata fechada com 

alta umidade e baixa de luminosidade, correspondendo aos diferentes ambientes encontrados ao 

longo das trilhas.  

Espécies de Gallesia possuem madeira de múltiplo uso, empregada principalmente em 

serrarias e produção de energia, prestando-se também para a fabricação de celulose e papel. 

Atualmente é empregada em substituição ao pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia). A madeira 

e outras partes da planta exalam um forte odor característico de alho quando verde, por isso é 

denominada vulgarmente de pau-d’alho, nome válido em todo o País, e que no comércio 

internacional recebe a denominação “Garlic Wood” (LIMA et al., 2010).  

Há relatos da utilização do pau d’alho, na medicina popular, no tratamento externo de otite, 

verminoses, gonorréia, reumatismo, em combate a tumores da próstata citados por Akisue, Akisue e 

Oliveira (1986). Carneiro (2009) relatou estudos etnobotânicos da utilização desta espécie no caso 
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de dores nas pernas, já as folhas e caule são indicados como hipotensores e redutores da taxa de 

colesterol, segundo Feijó (2008). 

Portanto, além de ser um bioindicador de qualidade do solo, o pau d’alho também possui 

propriedades medicinais que motivam o estudo e conservação desta espécie (BARBOSA et al., 

1999). Os mesmos autores fizeram uma análise dos constituintes químicos do óleo essencial da 

casca de Gallesia gorazema, onde foram identificadas 6 substâncias não-sulfonadas, como alcoóis 

ramificados, fenóis e cetonas aromáticas e 19 substâncias sulfonadas, tais como polissulfitos, 

sulfóxidos e sulfonas. Segundo estudos apontados por Anwar et al. (2008), essas substâncias 

naturais contendo enxofre frequentemente exibem diversas atividades biológicas, tais como 

propriedades antioxidante, antimicrobiana e citotóxica contra certas células cancerígenas. 

 

Considerações finais 

 

Com base na pesquisa realizada, pode-se afirmar que a etnobotânica inclui todos os estudos 

concernentes à relação entre populações tradicionais e as plantas, apresentando como características 

básicas de estudo essa relação, que procura uma aproximação e vivência que permitam conquistar a 

confiança das mesmas, resgatando, assim, todo conhecimento possível sobre a relação de afinidade 

entre o homem e as plantas de uma comunidade, caracterizando assim, a importância da 

etnobotânica e etnofarmacologia.  Pois, a partir dessa, se conhece o perfil de uma comunidade e 

seus usos em relação às plantas, já que cada comunidade tem seus costumes e peculiaridades, 

visando extrair informações que possam ser benéficas sobre usos medicinais de planta.  

Assim, constitui-se um importante recurso para planejar o desenvolvimento de novas drogas 

terapêuticas, podendo satisfazer as necessidades econômicas, sociais e culturais específicas dos 

envolvidos. Assim, sendo comprovado o valor biológico de tais espécies através dos estudos 

fitoquímicos, pode-se sugerir o manejo sustentável dessas, como proposta de atividades econômicas 

para esses grupos, além de ser uma forma de preservação de tais espécies que são relevantes em 

seus ecossistemas. 
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