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Coleção de
Plantas Medicinais,

Aromáticas e
Condimentares

da Embrapa Tabuleiros Costeiros



A implantação da Coleção se deu a partir de visitas e 

entrevistas semi-estruturadas a usuários de postos de saúde e 

donas de casa de povoados rurais de 32 municípios do estado 

de Sergipe assistidos por extensionistas da empresa de 

pesquisa e extensão do estado de Sergipe (Aracaju, Nossa 

Senhora do Socorro, Própria, Lagarto, Areia Branca, Itabaiana, 

Pedra Mole, Boquim, Pedrinhas, São Cristovão, Umbaúba, 

Poço Verde, Cumbe, Japaratuba, Pirambu, Neópolis, Simão 

Dias, Arauá, Capela, Poço Redondo, Canhoba, Amparo do São 

Francisco, Cedro de São João, Muribeca, Ilha das Flores, 

Itabaianinha, Japoatã, Riachão do Dantas, Canindé do São 

Francisco, Porto da Folha, Nossa Senhora de Lourdes e Tobias 

Barreto).

Buscou-se a identificação botânica das plantas mais citadas e 

utilizadas com finalidade medicinal no Estado de Sergipe, o 

que não foi possível em todos os casos, devido a dificuldade 

na identificação de algumas. Inicialmente, foram introduzidas 

na Coleção, aquelas mais citadas nas entrevistas e 

levantamento etnobotânicos realizados. 

Os acessos são constituídos de plantas cultivadas em canteiros 

com 3 m x 1 m, em solo adubado com húmus de minhoca, e 

irrigadas por aspersão. A ocorrência de pragas e doenças é 

monitorada e o controle é feito sempre que necessário. A 

Coleção de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 

foi estabelecida na sede da Embrapa Tabuleiros Costeiros, em 

Aracaju, SE e,  uma duplicata de no mínimo um acesso de cada 

gênero tem sido mantida no Campo Experimental de 

Itaporanga, em Itaporanga d´Ajuda, SE

Ao longo dos séculos, no Nordeste, os quintais e arredores das 

casas tornaram-se espaços de cultivo e manutenção de ervas 

medicinais, aromáticas e condimentares, muitas vezes 

associados a fruteiras, plantas ornamentais e hortaliças. 

Entretanto, nos últimos anos, com o aumento da urbanização, 

o desaparecimento progressivo dos quintais ameaça a 

conservação e manutenção dos recursos genéticos dessas 

espécies.

A Coleção de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 

da Embrapa Tabuleiros Costeiros conta com 29 acessos 

identificados, representantes de 25 espécies, de 13 famílias. 

Inclui espécies nativas e exóticas, algumas ruderais; de hábitos 

herbáceos e subarbustivos.
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Origem e número de acessos da Coleção de Plantas Medicinais, Aromáticas e 

Condimentares da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju, SE, 2017.


