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Extração alternativa
Pesquisa no Vale do Ribeira indica
novas formas de aproveitar
as plantas medicinais da Mata Atlântica

FITOQUÍMICA

Pesquisadores paulistas e ca-
tarinenses descobriram no-
vas formas de explorar as
plantas medicinais e, assim,
contribuíram para evitar o

desaparecimento de algumas espécies,
como resultado de um amplo estudo
realizado durante quatro anos na Mata
Atlântica do Vale do Ribeira, sudeste
paulista. Apoiados tanto em entrevis-
tas com moradores como em análises
químicas e testes em animais de labo-
ratório, eles demonstraram que três
plantas podem ser usadas no lugar da
espinheira-santa (Maytenus ilicifolia) -
alvo de uma coleta predatória iniciada
há 20 anos, quando a Central de Medi-
camentos (Cerne), um órgão hoje ex-
tinto do Ministério da Saúde, atestou a
eficácia dessa espécie contra úlcera,
gastrite, indigestão e artrite, como par-
te de um programa de pesquisas de
plantas medicinais brasileiras. Os cien-
tistas das universidades Estadual Pau-
lista (Unesp) e Federal de Santa Catari-
na (UFSC) mostraram também que
uma trepadeira conhecida como taiuiá
(Wilbrandia ebracteata) pode ser em-
pregada para tratar úlceras e problemas
digestivos, como já sabiam os morado-
res da região.

A taiuiá é da mesma família que o
chuchu (Sechium edule) - tem uma fo-
lhagem parecida, com folhas palmadas,
e gavinhas, extensões que parecem mo-
las e fixam a planta sobre outras. No
entanto, diferentemente do que pensa-
vam os habitantes do Vale do Ribeira, a
melhor parte da planta a ser explorada
não é a raiz - na verdade um tipo de
caule diferenciado chamado rizoma -,

que apresenta efeitos tóxicos, mas a fo-
lha, que tem a mesma ação farmacoló-
gica sem toxicidade, como mostraram
os testes de laboratório. ''A venda do ri-
zoma elimina a planta, enquanto a da
folha, não': afirma Luiz Claudio Di Sta-
si, do Instituto de Biociências da Unesp
de Botucatu. "Sugerimos novas formas
de exploração econômica e colabora-
mos para a conservação dessa espécie."

Coletores e benzedeiras - Ao lado de
Maurício Sedrez dos Reis, do Centro de
Ciências Agrárias da UFSC, Di Stasi co-
ordenou dez biólogos e oito agrôno-
mos que, entre 1996 e 2000, entrevista-
ram 200 moradores de três cidades do
Vale do Ribeira (Eldorado, Sete Barras
e Jacupiranga) envolvidos de algum
modo com as plantas medicinais -
eram usuários, coletores ou benzedei-
ras, que viviam havia dez anos na re-
gião. Como resultado, os pesquisadores
publicaram na edição de março-abril
da revista Phytomedicine as evidências
da segurança de usar extratos de folhas
e os riscos de usar os de raízes de taiu-
iá. Também em março, na revista Fito-
terapia, apresentaram um levantamen-
to preliminar de 290 remédios feitos
com 114 espécies de plantas e indicados
para 628 usos medicinais. No livro
Plantas Medicinais na Amazônia e na
Mata Atlântica, que deve sair este mês
pela Editora da Unesp, Di Stasi e Clélia
Hiruma-Lima, também de Botucatu,
comparam a diversidade das plantas dos
dois ecossistemas e mostram as simila-
ridades entre os usos populares.

Já a comprovação de que três plan-
tas estudadas - Maytenus aquifolium,

Sorocea bomplandii e Zolernia ilicifolia
- podem substituir a espinheira-santa
verdadeira, por exibirem ação farrnaco-
lógica similar, foi publicada na edição
de novembro-dezembro de 2001 do Iour-
nal of Ethnopharmacology. Chamadas
de adulterantes da espinheira-santa,
embora popularmente tenham o mes-
mo nome da planta com que se con-
fundem, essas espécies também são ár-
vores com folhas pontiagudas e bordas
serreadas. Só na época da flor ação, que
ocorre uma vez por ano, é possível dis-
tinguir as espécies. As análises químicas
e os testes com camundongos sugerem
que a ação contra lesões gástricas das
adulterantes da espinheira-santa decor-
ra da existência das substâncias mais
comuns nessas espécies, como os flava-
nóides, provavelmente por aumentar
os fatores de proteção do organismo ou
a atividade antioxidante.
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"Testamos uma estratégia de ação
sobre o ecossistema da Mata Atlântica
para estudar produtos da floresta po-
tencialmente úteis como medicamen-
tos e associar o interesse de melhorar
a qualidade de vida da população do
Vale do Ribeira e conservar o ambien-
te",diz Di Stasi, que trabalha na região
desde 1986. Os pesquisadores desen-
volveram uma abordagem abrangente,
que começou com as entrevistas com
os habitantes locais, passou pelos testes
farmacológicos, toxicológicos e de
controle de qualidade, e seguiu até o
impacto da exploração desses recursos
sobre a Mata Atlântica, com indicações
de estratégia de manejo sustentável e
de exploração racional dos recursos
naturais.

Pimenta contra úlcera - Após catalo-
garem o conhecimento dos moradores
do Vale do Ribeira, a partir de indica-
ções de plantas de uso popular e valor
comercial, os pesquisadores seleciona-
ram dez espécies com atividade contra
úlceras mais elevada que doses equiva-
lentes de cimetidina, omeprazol e car-
benoxolona - os fármacos mais usados
no tratamento de lesões do aparelho
digestivo. No seu pós-doutoramento,
feito com financiamento do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq) na Faculdade
de Farmácia da Universidade de Gra-
nada, na Espanha, Di Stasi cuida da ca-
racterização farmacológica de substân-
cias naturais, como os flavanóides e a
paepalantina, sobre o trato digestivo,
em colaboração com Wagner Vilegas,
do Instituto de Química da Unesp de

Espinheira-santa: risco de
extinção menor com exploração de

três espécies com ação similar
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Araraquara, que analisa as plantas do
ponto de vista químico.

Entre as espécies estudadas despon-
ta um grupo de pimentas da família das
piperáceas, que, além da ação farrnaco-
lógica com acentuada atividade analgé-
sica comprovada em laboratório, re-
presenta uma alternativa de exploração
da Mata Atlântica, por conter óleos es-
senciais úteis para a indústria
de cosméticos e de alimen-
tos. Os estudos estão mais
adiantados com a pari-
paroba (Piper cernu-
um), da qual já se co-
nhece a composição
química básica, a ação
farmacológica

e o ciclo biológico (como cresce e se re-
produz), incluindo a melhor época de
coleta - informação essencial para o
manejo sustentado da espécie na flo-
resta. "O uso múltiplo dos recursos flo-
restais", comenta Di Stasi, "permite a
redução da exploração de determina-
das espécies, como o palmiteiro e a es-
pinheira-santa, reduz os riscos de ex-
tinção e de desequilíbrio ambiental, ao
mesmo tempo em que garante a ex-
ploração sustentável dos recursos flo-
restais pelos habitantes da região': Para
as prefeituras e as organizações locais,
como a Associaçãodos Extratores e Pro-
dutores de Plantas Medicinais do Vale
do Ribeira (Aepam), os pesquisadores
elaboraram o laudo de padronização
dos extratos das plantas, com a carac-
terização química e física de cada
espécie e dos testes em animais de la-
boratório, que indicam as atividades
benéficas e os limites de toxicidade. Di
Stasi ressalta: "Sempre procuramos
tornar os resultados de nosso trabalho
úteis localmente". •




