VOLUME 19 (3), 2017

ISSN 1516-0572
ISSN on line 1983-084X

REVISTA BRASILEIRA DE
PLANTAS MEDICINAIS
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS

PUBLICAÇÃO DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS
C.N.PJ. nº 03.394.109/0001-49

Ficha catalográfica elaborada pela Divisão de Agrotecnologia
do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas CPQBA da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Revista Brasileira de Plantas Medicinais = Brazilian Journal of Medicinal Plants
Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais-SBPM
vol.1, n.1 (1998). Botucatu : FUNDIBIO, 1998Trimestral
Texto em português e inglês
ISSN 1516-0752
ISSN 1983-084X (on line)
1. Plantas medicinais.

CDD 581.634

REVISTA BRASILEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS

Órgão oficial da Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais - SBPM
EDITOR
Thereza Christina Monteiro de Lima

CONSELHO EDITORIAL / ADVISORY BOARD
Agronomia: Pedro Melillo de Magalhães
Química: Valdir Cechinel Filho
Farmacologia: Caden Souccar

Editores Associados / Associate Editors
Amauri Alves de Alvarenga-UFLA/Lavras-Brasil

Magnólia A.S. Silva-UFRGS/Porto Alegre-Brasil

Ari de Freitas Hidalgo_UFAM/Manaus-Brasil

Maria Ângela A.Meireles-UNICAMP/Campinas-Brasil

Arie Fitzgerald Blank-UFS/São Cristovão-Brasil

Maria das Graças L. Brandão-UFMG/Belo Horizonte-Brasil

Clélia A. Hiruma Lima-UNESP/Botucatu/-Brasil

Maria de Fátima B. Coelho-UFERSA/Mossoró-Brasil

Elfriede Marianne Bacchi-USP/São Paulo-Brasil

Maria do Carmo Vieira-UFGD/Dourados-Brasil

Eliana Rodrigues-UNIFESP/São Paulo-Brasil

Mauricio Sedrez dos Reis-UFSC/Florianópolis-Brasil

Fabio Vianello-Universidade de Padova/Pádua-Itália

Raquel Regina D. Moreira-UNESP/Araraquara-Brasil

Francisco Célio M. Chaves-EMPRABA/Manaus-Brasil

Roberto Fontes Vieira-EMPRABA/Brasília-Brasil

Jorge F.S. Ferreira United State Dep. Agric./Riverside-EUA

Sandra M.P. da Silva-IAC/Campinas-Brasil

José Abramo Machese-UFRPR/Pato Branco-Brasil

Wagner Vilegas-UNESP/Araraquara-Brasil

Luci de Senna Valle-UFRJ/Rio de Janeiro-Brasil
Lucia H. O’Dwyer de Oliveira-UNESP/Botucatu-Brasil
Luiz Antonio Gallo-ESALQ/Piracicaba-Brasil

ENDEREÇO / ADDRESS
Revista Brasileira de Plantas Medicinais
Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais
www.sbpmed.org.br/

A Revista Brasileira de Plantas Medicinais foi aceita para indexação (até a presente edição) nas seguintes bases de dados: SciELO (Scientific
Electronic Library Online); CAS (Chemical Abstracts Service); IFIS (International Food Information Service); CAB Abstracts; BIOSIS Abstracts;
Elsevier/EMBASE - Excerpta Medica; AGRIS/FAO; SCOPUS; AGROBASE.
RBPM is presently in the following international data bases: SciELO (Scientific Electronic Library Online); CAS (Chemical Abstracts Service);
IFIS (International Food Information Service); CAB Abstracts; BIOSIS Abstracts; Elsevier / EMBASE - Excerpta Medica; AGRIS/FAO;
SCOPUS; AGROBASE.

REVISTA BRASILEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS

Rev. Bras. Pl. Med. v.19, n.3, 2017

ISSN 1516-0572
ISSN on line 1983-084X
SUMÁRIO/CONTENTS

Influência da luminosidade nas folhas de citronela (Cymbopogon nardus (L.) Rendle). / Influência da
luminosidade nas folhas de citronela (Cymbopogon nardus (L.) Rendle). ARAÚJO C.F.; RIBEIRO-JÚNIOR
N.G.; EBURNEO L.; SILVA I.V. . ...................................................................................................................

311

Saber docente: uso de plantas medicinais como terapia complementar / Teaching knowledge: use of
medicinal plants as a complementary therapy. BADKE, M.R.; AGUIAR, C.R.M.; ALMEIDA, C.; RIBEIRO,
M.V.; BARBIERI, R.L. ....................................................................................................................................

318

Indução de resistência à podridão parda em pós-colheita de pêssegos pelo uso de extratos vegetais
/ Induction of resistance to brown rot in postharvest peaches by the use of plant extracts. BASEGGIO, E.
R.; GIACOBBO, C. L.; GALON, L.; MAZARO, S. M.; LOVATO, M.; CRUZ, M. P. da. . .................................

325

Propagação in vitro de romãzeira (Punica granatum Linn.) / In vitro propagation of pomegranate
(Punica granatum Linn.). CAMARGO, S.S.; SOUZA, A.L.K.; SOMMER, L.R.; MOREIRA, M.R.; SCHUCH,
M.W................................................................................................................................................................

332

Análise morfofisiológica de Campomanesia xanthocarpa O. Berg sob adubação com nitrogênio e
fósforo / Morphophysiological analysis of Campomanesia xanthocarpa O. Berg under nitrogen and phosphorus fertilization. CARNEVALI, T.O.; VIEIRA, M.C.; CARNEVALI, N.H.S.; COELHO, D.V.B.S.A.; HEREDIA
ZARATE, N. A.; CARDOSO, C.A.L.; PINTO, J.V.C........................................................................................

343

Espécies com potencial medicinal ocorrentes em comunidades rurais de Caxingó, Piauí, Brasil /
Species with medicinal potential occurring in rural communities in the municipality of Caxingó, Piauí, Brazil. CARVALHO, Y.S.; SILVA, M.S.S.; VIEIRA, I.R.; CASTRO, K.N.C.; GUIMARÃES, M.A.; ROPKE C.D.;
ANDRADE, I.M. de.........................................................................................................................................

352

Extrato acetato de etila de Schinus lentiscifolius March (Anacardiaceae) aumenta atividade da
Superóxido dismutase no tecido cardíaco de camundongas velhas / Ethyl acetate extract of Schinus
lentiscifolius March (Anacardiaceae) increases superoxide dismutase activity in old female mice heart tissue.
CORRÊA, J.B.; SULZBACHER, M.M.; SANTOS, A.B.; LUDWIG, M.S.; GEHRKE, I.T.S.; HECK, T.G..........

364

Efeito hipoglicemiante e avaliação da bioatividade do extrato metanólico das raízes de Amasonia
campestris (Lamiaceae) / Hypoglycemic effect and evaluation of bioactivity of the methanol extract
of the roots from Amasonia campestris (Lamiaceae). GUIMARÃES JUNIOR, B.S.; NASCIMENTO, A.A.;
ALVES, C.M.; RIBEIRO, R.B.; ABREU, M.M.; GOMES, M.R.F......................................................................

382

Atividade da peroxidase em resposta ao uso do ácido indolbutírico (aib) na propagação por estaquia da erva-mate (Ilex paraguariensis Saint Hilaire) / Peroxidase activity in response to use indolbutyric acid (aib) on cutting propagation of yerba mate (Ilex paraguariensis Saint Hilaire). HETTWER,
V.F.J.M.; NIENOW, A.A.; SCHONS, J............................................................................................................

388

Comparação do efeito do alimento à base de amendoim (Arachis hypogaea L.)in natura e torrado na
redução do ganho de peso em modelo experimental / Comparison of the effect of the raw and roasted
peanut (Arachis hypogaea L.) food on the weight gain reduction in an experimental model. MEDEIROS,
A.F.; ALBUQUERQUE, A.I.S.; COSTA, I.S.; OLIVEIRA, F.C.; ROCHA, M.G.F.; OLIVEIRA,E.P.S.F.; ALBUQUERQUE, D.F.; FREITAS, L.M.; DAVIM A.L.S.; SANTOS, E.A.; MORAIS, A.H.A......................................

397

Potencial de óleo de chia (Salvia hispanica) no controle do mofo cinzento em pós-colheita de morangos e de Botrytis cinerea in vitro / Chia (Salvia hispanica) oil potential in post-harvest control of gray
mold of strawberries and Botrytis cinerea in vitro. OLIGINI, K.F.; PEREIRA, M.O.; FRANCESCHI, V.T.;
VISMARA, L.S.; CRUZ, M.P., MAZARO, S.M................................................................................................

406

Aristolochia não é planta medicinal de uso interno: uma revisão / Aristolochia is not a medicinal plant
of internal use: a revision? PAULERT, R., ZONETTI, P.C., ROSSET, I.G......................................................

415

Plantas medicinais em quintais rurais: um estudo etnobotânico no município de Monsenhor Gil,
Piauí, Nordeste do Brasil / Medicinal plants in the rural ackyarbds: an ethnobotanical study over the city
Monsenhor Gil, Piauí, Northeast, Brazil. PEREIRA, L.G.; VIEIRA, SANTOS, C.P.; F.J.; BARBOSA, F.S.Q.;
BARROS; R.F.M.............................................................................................................................................

425

Efeito de antioxidantes e posição dos explantes no cultivo in vitro de pimenta rosa / Antioxidant
effect and position of explants in Pepper tree in vitro culture. PINTO, F. ; REZENDE, R.K.S.; SANTOS, S.C.;
SCHMIDT, G.A...............................................................................................................................................

437

Atividade antioxidante, doseamento de flavonoides e perfil químico em extratos de Clusia grandiflora (Clusiaceae) / Antioxidant activity, flavonoid content and chemical profile of extracts from Clusia
grandiflora (Cluseaceae). RIBEIRO,M.M.J.; MACEDO,A.L.; ANHOLETI,M.C.; LOBÃO,A.Q.; VALVERDE,A.L.;
PAIVA,S.R......................................................................................................................................................

443

Fitoterápicos e nutracêuticos mais vendidos para o tratamento da obesidade nas drogarias e farmácias da cidade de Porteirinha, MG / Herbal and nutraceutical more sold for the treatment of obesity
in drugstores and pharmacies in the city of Porteirinha, MG. SANTOS, A.T.; LOPES, M.M.P.; LACERDA,
G.A.................................................................................................................................................................

450

Evaluation of antimicrobial and modifying resistance to antibiotics activities of Anadenanthera
colubrina var. cebil in Staphylococcus aureus / Avaliação das atividades antimicrobiana e modificadoras da resistência aos antibióticos de Anadenanthera colubrina var. cebil em Staphylococcus
aureus. SILVA, K.M.C.; OLIVEIRA, A.L.S.; SOUSA, J.N.; SILVA, R.A.C.; OLIVEIRA;F.A.A.; FIGUEIRÊDO,
G.S.; CITÓ, A.M.G.L.; SIQUEIRA JÚNIOR, J.P.; FERREIRA, J.H.L.; BARRETO, H.M. ...............................

458

Determinação do potencial antioxidante, antibacteriano e antifúngico da fração proteica dioscorina
de inhame (Dioscorea cayennensis) / Determination of the antioxidant, antibacterial and antifungal
potential of the dioscorin protein fraction of yam (Dioscorea cayennensis). SOUSA, A.P.; NASCIMENTO, E.S.; MADRUGA, M.S.; LIMA, E.O.; SILVA, D.F.; GADELHA, T.S.; GADELHA, C.A.A. ........................

463

Herbários: resgate histórico e científico / Herbaria: an historical and scientific rescue. MACHADO,
C.C.C.; BARBOSA, L.G.; FELIX, L.P.; BORGES, L.A.A.P. ...........................................................................

472

INSTRUÇÕES AOS AUTORES
A Revista Brasileira de Plantas Medicinais - RBPM
é publicação trimestral e destina-se à divulgação de
trabalhos científicos originais, revisões bibliográficas e
notas prévias, que deverão ser inéditos e contemplar
as grandes áreas relativas ao estudo de plantas
medicinais. Manuscritos que envolvam ensaios
clínicos deverão vir acompanhados de autorização
de Comissão de Ética constituída, para realização
dos experimentos. Os artigos podem ser redigidos
em português, inglês ou espanhol, sendo sempre
obrigatória a apresentação do resumo em português
e em inglês, independente do idioma utilizado. Os
artigos devem ser enviados por e-mail rbpm@ibb.
unesp.br, com letra Arial 12, espaço duplo, margens
de 2 cm, em Word for Windows. Os artigos devem
ter no máximo 20 páginas. Artigos com fotografias e
gráficos coloridos podem ser publicados, a critério do
Corpo Editorial, se o autor se comprometer, mediante
entendimentos prévios, a cobrir parte das despesas de
publicação. No e-mail, enviar telefone para contatos
mais urgentes.
REVISÕES E NOTAS PRÉVIAS
Revisões e Notas prévias deverão ser organizadas
basicamente em Título, Autores, Resumo, Palavraschave, Abstract, Key words, Texto, Agradecimento (se
houver) e Referência.
ARTIGO CIENTÍFICO
Os artigos deverão ser organizados em:
TÍTULO: Deverá ser claro e conciso, escrito apenas
com a letra inicial maiúscula, negrito, centralizado, na
parte superior da página. Se houver subtítulo, deverá
ser em seguida ao título, em minúscula, podendo ser
precedido de um número de ordem em algarismo
romano. Os nomes comuns das plantas medicinais
devem ser seguidos pelo nome científico entre
parênteses, verificado em www.tropicos.org e www.
ipni.org.
AUTORES: Começar pelo último sobrenome dos
autores por extenso (nomes intermediários somente
iniciais, sem espaço entre elas), co-autores separados
com ponto e vírgula, em letras maiúsculas, negrito e
2 linhas abaixo do título. Após o nome de cada autor
deverá ser colocado um número sobrescrito que
corresponderá a instituição e endereço (Rua, CEP:
cidade-país). Indicar o autor (*) que deverá receber a
correspondência, com e-mail. Os autores devem ser
separados com ponto e vírgula.

RESUMO: Deverá constar da mesma página onde
estão o título e os autores, duas linhas abaixo dos
autores. O resumo deverá ser escrito em único
parágrafo, contendo objetivo, resumo do material
e método, principais resultados, conclusão e sem
citação bibliográfica.
Palavras-chave: Deverão ser colocadas uma linha
abaixo do resumo, na margem esquerda, podendo
constar até cinco palavras, separadas com vírgula.
ABSTRACT: Apresentar o título e resumo em
inglês, no mesmo formato do redigido em português
(parágrafo único), com exceção do título, em negrito,
apenas com a inicial em maiúscula, que virá após a
palavra ABSTRACT.
Key words: Colocar abaixo do abstract as palavraschave em inglês, podendo constar até cinco palavras,
separadas com vírgula.
INTRODUÇÃO: Deverá constar breve revisão de
literatura e os objetivos do trabalho. As citações de
autores no texto deverão ser feitas de acordo com os
seguintes exemplos: Silva (1996); Pereira & Antunes
(1985); (Souza & Silva, 1986) ou quando houver mais
de dois autores Santos et al. (1996).
MATERIAL E MÉTODO: Deverá ser feita apresentação
completa das técnicas originais empregadas ou com
referências de trabalhos anteriores que as descrevam.
As análises estatísticas deverão ser igualmente
referenciadas. Na metodologia deverão constar os
seguintes dados da espécie estudada: nome científico
com autor; nome do herbário onde a excicata está
depositada e o respectivo número (Voucher Number).
RESULTADO E DISCUSSÃO: P o d e r ã o s e r
apresentados separados ou como um só capítulo,
podendo conter no final conclusão sumarizada.
AGRADECIMENTO: Deverá ser colocado neste
capítulo (quando houver).
REFERÊNCIA: As referências devem seguir os
exemplos:
Periódicos:
AUTOR(ES) separados por ponto e vírgula, sem
espaço entre as iniciais. Título do artigo. Nome da
Revista, por extenso, volume, número, página inicialpágina final, ano.
KAWAGISHI, H. et al. Fractionation and antitumor
activity of the water-insoluble residue of Agaricus
blazei fruiting bodies. Carbohydrate Research, v.186,

n.2, p.267-73, 1989.
Livros :
AUTOR. Título do livro. Edição. Local de publicação:
Editora, Ano. Total de páginas.
MURRIA, R.D.H.; MÉNDEZ, J.; BROWN, S.A. The
natural coumarins: occurrence, chemistry and
biochemistry. 3.ed. Chinchester: John Wiley & Sons,
1982. 702p.
Capítulos de livros:
AUTOR(ES) DO CAPÍTULO. Título do Capítulo. In:
AUTOR (ES) do LIVRO. Título do livro: subtítulo.
Edição. Local de Publicação: Editora, ano, página
inicial-página final.
HUFFAKER, R.C. Protein metabolism. In: STEWARD,
F.C. (Ed.). Plant physiology: a treatise. Orlando:
Academic Press, 1983. p.267-33.
Tese ou Dissertação:
AUTOR. Título em destaque: subtítulo. Ano. Total de
páginas. Categoria (grau e área de concentração) Instituição, Universidade, Local.
OLIVEIRA, A.F.M. Caracterização de Acanthaceae
medicinais conhecidas como anador no nordeste
do Brasil. 1995. 125p. Dissertação (Mestrado - Área
de Concentração em Botânica) - Departamento de
Botânica, Universidade Federal de Pernambuco,
Recife.
Trabalho de Evento:
AUTOR(ES). Título do trabalho. In: Nome do evento
em caixa alta, número, ano, local. Tipo de publicação
em destaque... Local: Editora, ano. página inicialpágina final.
VIEIRA, R.F.; MARTINS, M.V.M. Estudos etnobotânicos
de espécies medicinais de uso popular no Cerrado. In:
INTERNATIONAL SAVANNA SYMPOSIUM, 3., 1996,

Brasília. Proceedings… Brasília: Embrapa, 1996.
p.169-71.
Publicação Eletrônica:
AUTOR(ES). Título do artigo. Título do periódico
em destaque, volume, número, página inicial-página
final, ano. Local: editora, ano. Páginas. Disponível em:
<http:// www........>. Acesso em: dia mês (abreviado)
ano.
PEREIRA, R.S. et al. Atividade antibacteriana de óleos
essenciais em cepas isoladas de infecção urinária.
Revista de Saúde Pública, v.38, n.2, p.326-8, 2004.
Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em:
18 abr. 2005.
Não citar resumos e relatórios de pesquisa a não
ser que a informação seja muito importante e não
tenha sido publicada de outra forma. Comunicações
pessoais devem ser colocadas no rodapé da página
onde aparecem no texto e evitadas se possível.
Devem ser, também, evitadas citações do tipo Almeida
(1994) citado por Souza (1997).
TABELAS: Devem ser inseridas no texto, com letra
do tipo Arial 10, espaço simples. A palavra TABELA
deve ser em letras maiúsculas, seguidas por algarismo
arábico, quando citadas no texto devem ser em letras
minúsculas (Tabela). O título da Tabela em Arial 12 e
os dados dentro da Tabela em Arial 10.
FIGURAS: As ilustrações (gráficas, fotográficas,
desenhos, mapas) devem ser em letras maiúsculas
seguidas por algarismo arábico, Arial 12, inseridas
no texto. Quando citadas no texto devem ser em
letras minúsculas (Figura). As legendas e eixos
das Figuras devem ser em Arial 10. As Figuras que
são fotografias, pranchas, etc. devem ser enviadas
também em arquivos separados, com resolução 300
DPI, 800 x 600, com extensão JPEG, para impressão
de publicação.

Processo de avaliação: Os manuscritos são analisados por pelo menos dois pareceristas, segundo roteiro de
análise, baseado principalmente no conteúdo científico. Os pareceristas recomendarão a aceitação, com ou sem
necessidade de retornar; recusa ou sugerir reformulações, que neste caso, o artigo reformulado retornará aos
pareceristas para avaliação final. Quando no mínimo 2 pareceristas aprovarem, sem necessidade de retornar, o
artigo estará pronto para ser publicado. Os nomes dos pareceristas permanecerão em sigilo, omitindo-se também
perante estes os nomes dos autores.

Direitos autorais: Ao encaminhar um manuscrito para a revista, os autores devem estar cientes de que, se

aprovado para publicação, o copyright do artigo, incluindo os direitos de reprodução em todas as mídias e formatos,
deverá ser concedido exclusivamente para a Revista Brasileira de Plantas Medicinais. A revista não recusará as
solicitações legítimas dos autores para reproduzir seus artigos.

ATENÇÃO: Artigos que não estiverem de acordo com essas normas serão devolvidos.
Observação: São de exclusiva responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos nos trabalhos.

Contudo, reserva-se ao Corpo Editorial, o direito de sugerir ou solicitar modificações que julgarem necessárias.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
The Brazilian Journal of Medicinal Plants [BJMP]
is a quarterly publication devoted to the dissemination
of original articles, reviews and preliminary notes,
which must be inedited, covering the broad areas of
medicinal plants. Manuscripts involving clinical trials
must be accompanied of an authorization by the Ethics
Committee of the Institution where the experiment was
carried out. The articles can be written in Portuguese,
English or Spanish; however, an abstract in both English
and Portuguese is obligatory, independently of the used
language. Papers should be sent by e-mail to rbpm@
ibb.unesp.br, typed in Arial 12, double space, 2 cm
margins, Word for Windows. The articles should not
exceed 20 pages. Photographs and colored graphs
will only be published if accepted by the Editorial
Board and if the author assures, through previous
agreement, to contribute to the publishing costs.
Telephone numbers for urgent contact should also be
included in the submission e-mail.
REVIEWS AND PRELIMINARY NOTES
Reviews and Preliminary Notes must be basically
structured into Title, Authors, Resumo, Palavraschave, Abstract, Key words, Text, Acknowledgement
(optional), and References.
ARTICLES
Articles must be structured as follows:
TITLE: The title must be clear and concise, typed
in bold, with only the first letter in uppercase, and
centralized on the top of the page. A subtitle, if
available, must follow the title, in lowercase letters, and
may be preceded by a roman numeral. The common
names of medicinal plants must be followed by their
scientific names in parentheses, available at www.
tropicos.org and www. ipni.org.
AUTHORS: Cite first the last name of authors in full
(use only the initials of first and intermediate names
without spaces), co-authors separated by semicolon, in
uppercase letters, bold, starting two lines below the title.
Following each author’s name, a superscript number
must indicate the respective Institution and address
(street, zip code, town, country). The corresponding
author must be identified with an e-mail address.
Authors’ names must be separated by a semicolon.
RESUMO: “Resumo” must be on the title page, starting
two lines below the authors’ names. It must be written
in only one paragraph containing aims, summarized
material and methods, main results, and conclusion.
No literature citations must be included.

Palavras-chave: “Palavras-chave” must start one line
below “Resumo” at the left margin, typed in bold, and
should include up to five words separated by commas
ABSTRACT: It must contain the title and the abstract
in English, with the same format as that in Portuguese
(single paragraph), except for the title which must be
typed in bold with the first letter in uppercase and
included after the word ABSTRACT.
Key words: The key words in English must be typed
bellow the ABSTRACT and should include up to five
words separated by commas
INTRODUCTION: The introduction must contain a
brief literature review and the aims of the work. Authors
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