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IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA E ÍNDICE REMISSIVO DAS PLANTAS 
MENCIONADAS NA TRIAGA BRASILICA, COM OS POSSÍVEIS 

NOMES CIENTÍFICOS, PORTUGUESES E INDÍGENAS 
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 O objetivo deste apêndice é listar as plantas da Triaga Brasílica, cuja identifi-

cação foi discutida individualmente no Capítulo 3, a fim de que o leitor tenha uma 

visão geral destes simples, sua identificação científica moderna (quando possível), 

com a respectiva família botânica entre parênteses, e a sinonímia em português e 

em língua indígena, quando ocorrer. 

A ordenação alfabética foi feita pelo nome da planta citado na transcrição da 

Triaga Brasílica de Serafim Leite1. Abaixo do nome da planta, entre colchetes, sua 

utilização na receita (raiz, semente, extrato, casca, pó etc.), ao que se segue, quan-

do for o caso, o nome da planta em português atual e, finalmente, seu nome científi-

co. A última coluna da tabela remete o leitor à página deste trabalho onde a planta 

foi discutida. 

 

Nome da planta na Triaga Sinônimos em português moderno, 
língua tupi e/ou língua brasílica 

Identificação botânica atual Pág 

abutua 
[raiz] 

abútua, bútua, parreira-brava, par-
reira-do-mato, uva-do-rio-apa2, bu-
tua, cipó-cobra, caápeba, erva-de-
nossa-senhora, pecauem 

Espécies dos gêneros Cissam-
pelos L. e Abuta L. e talvez a 
espécie Cocculus platyphylla 
Willd (Menispermaceae) 

57 

    

acoro 
[raiz] 

ácoro, ácoro-verdadeiro, pimenta-
das-abelhas 

Acorus calamus L. (Araceae) 72 

    
alcaçuz 
[extrato] 

alcaçuz-doce, alcaçuz-glabro, ma-
deira-doce, raiz-doce 

Glycyrrhiza glabra L. (Legumi-
nosae) 

107 

    
angelica 
[extrato] 

angélica, angélica-da-boêmia, angé-
lica-dos-jardins, erva-do-espírito-
santo, angélica-do-pará 

Duas espécies de Angelica L.: 
A. archangelica L. e A. silvestris 
L. (Umbelliferae); indicações de 
Dicorynia paraensis Benth. 
(Leguminosae) 

107 

    
angelicas do Brazil 
[casca] 

angélica Angelica silvestris L. (Umbellife-
rae) 

93 

    
angericó 
[raiz] 

angelicó (?) Aristolochia sp (Aristolochiace-
ae) 

71 

    
aristoloquia redonda 
[raiz] 

aristolóquia redonda, papo-de-peru, 
jarrinha, erva-de-parto, raiz-de-
cobra 

Aristolochia rotunda L. (Aristo-
lochiaceae) 

82 

    
assafrão 
[pó] 

açafrão, açafrão-verdadeiro Crocus sativus L. (Iridaceae) 96 

    
aypo 
[raiz] 

aipo, salsão Apium graveolens L. (Umbelli-
ferae3) 

64 

                                                           
1 Vide Apêndice II deste trabalho.  
2 Como foi discutido no Capítulo 3, é pouco provável que esta abútua seja a planta referida na 

Triaga Brasílica.  
3 A família Umbelliferae também é denominada, atualmente, Apiaceae.  
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batata do campo 
[raiz] 

batata, batata comum, batatinha, 
gitica 

Solanum tuberosum L. (Sola-
naceae) 

84 

    
canella da India 
[casca?] 

canela-da-Índia, canela-do-Ceilão, 
canela-da-China 

Cinnamomum cassia Blume, C. 
zeylanicum Nees (Lauraceae)4 

91 

    
capeba 
[raiz] 

caapeba, nhandi, pariparoba, catajé, 
malvaísco, malvarisco, pimenta-
longa, aguaxima 

Pothomorphe umbellata (L.) 
Miq., Piper hilarianum L. e Pi-
per cernuum Vell. (Piperaceae) 

63 

    
cidra 
[semente] 

cidreira Citrus medica L. (Rutaceae) 99 

    
cipó de cobras 
[?] 

raiz-de-cobra, cipó-cobra, pau-de-
cobra 

Jatropha elliptica (Pohl) Muell. 
Arg. (Euphorbiaceae) 

91 

    
cominhos 
[semente] 

falso-anis, falso-aneto Cuminum cyminum L. (Umbelli-
ferae) 

100 

    
contra-erva ou cáápià 
[raiz] 

caá-apiá, caapia, caapiá, caiapiá, 
erva-da-cobra, pica de macaco  

Três espécies do gênero Eupa-
torium L.: E. cannabinum L., E. 
perforatum Bip. ex Baker e E. 
odoratum L. (Compositae5); 
também Dorstenia brasiliensis 
Lam. (Moraceae) 

89 

    
cravo do Maranhão 
[?] 

pau-cravo, cravo da mata, canela-
cravo 

Gêneros Dicypellium e Caryo-
phyllatum (Lauraceae) 

92 

    
erva cáácica, ou erva de 
sangue 
[?] 

cáa-cica, erva-andorinha, caá-tiá, 
mastruço, erva-de-santa-maria, 
erva-das-cobras, chá-do-méxico, 
uzaidela, menstruço, ambrósia 

Euphorbia pilulifera L. (Euphor-
biaceae) e Chenopodium am-
brosioides L. (Chenopodiaceae) 

97 

    
erva doce 
[semente] 

anis Pimpinella anisum L. (Umbelli-
ferae) 

100 

    
gengibre 
[raiz] 

 Zingiber officinale L. (Zingibe-
raceae) 

73 

    
ibiraé 
[casca] 

buranhém (?) [ibiraém, imiraém, 
guaranhém, gurá-en, ivuranhê]6 

Pradosia lactescens Radlk 
(Sapotaceae) (?) 

95 

    
ipecacoanha branca 
[raiz] 

ipecacuanha, ipeca, poaia, uragoga, 
ipê-caá-coêne 

Provavelmente a espécie Ce-
phaelis ipecacuanha Rich. (Ru-
biaceae) 

85 

    
ipecacoanha negra 
[raiz] 

ipecacuanha, ipeca, poaia, poaia-
preta 

Provavelmente a espécie Psy-
chotria ipecacuanha Stokes 
(Rubiaceae) 

88 

    
jaborandi 
[raiz] 

 Espécies do gênero Pilocarpus 
L. (Rutaceae) e Piper L. (Pipe-
raceae) 

75 

                                                           
4
 Gêneros nativos no Brasil: Aniba, Cinnamomum, Nectandra e Ocotea; também o gênero Lau-

rus (Lauraceae); indicações dos gêneros Vellozia e Barbacenia (Velloziaceae)  
5 A família Compositae também é denominada, atualmente, Asteraceae.  
6
 Consultar o item no Capítulo 3 acerca da dificuldade de identificação deste simples.  
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jarrilho 
[raiz] 

salsaparrilha Várias espécies do gênero 
Smilax L., possivelmente a 
espécie S. officinalis Humb. 
(Liliaceae) 

69 

    
jarro 
[raiz] 

aron, capuz-de-fradinho, jeró Várias espécies do gênero 
Arum L. (Araceae) 

68 

    
jerubeda 
[raiz] 

jerubeba, jurubeba, jurupeba, juri-
beba, juripeba, jeroveva, juveva, 
jurubebá, jupeba 

Várias espécies do gênero 
Solanum L. (Solanaceae) 

66 

    
junça 
[raiz] 

chufa, tiririca-amarela, manimbu, 
coco-capim, junquinha, junquinha-
mansa 

Cyperus esculentus L. (Cype-
raceae) 

72 

    
limão 
[raiz] 

 Citrus limonum Risso (Rutace-
ae) 

71 

    
malvaisco 
[raiz] 

malvaísco, malvarisco, guanxima, 
aguanxima  

Althaea officinalis L. (Malvace-
ae) 

74 

    
mil-homens 
[raiz] 

jarrinha, jarrinha-do-campo, jarrinha-
preta, cachimbo-de-turco, cassaú, 
cipó-mil-homens, milhomes, milho-
mens, urubu-caá, mata-porcos, pa-
tinho, caçaú, cipó-mata-cobras, 
angelicó, papo-de-peru 

Possivelmente, várias espécies 
do gênero Aristolochia L. (Aris-
tolochiaceae) 

59 

    
nhambuz 
[semente] 

nhambu, nhambi, inambu (?) Gomphrena sp (Amaranthace-
ae) (?) 

103 

    
noz moscada 
[flor] 

moscadeira Myristica fragrans Hoult. (Myris-
ticaceae) 

96 

    
opio 
[extrato] 

ópio, dormideira-branca, papoula do 
oriente 

Papaver somniferum L. (Papa-
veraceae) 

106 

    
orelha de onça 
[raiz] 

mocutaíba, mucitaíba, orelha-de-
onça-miúda, orelha-de-onça-branca 

Várias espécies do gênero 
Tibouchina L. (Melastomatace-
ae); indicações das espécies 
Enterolobium gummiferum 
(Mart.) Macbride (Leguminosa-
e, Mimosoidae) e Zollernia 
ilicifolia Vog. (Leguminosae, 
Caesalpinioidae) 

80 

    
pagimiroba 
[raiz] 

pagimirioba, fedegoso-grande, fe-
degoso-verdadeiro, ibixuma, maio-
ba, magerioba, manjerioba, pajama-
rioba, pagamarioba, tararaçu, tara-
rubu, mamangá, mata-pasto, lava-
pratos, sene 

Espécies do gênero Cassia L. e 
Senna L. (Leguminosae, Cae-
salpinioidae7) 

78 

                                                           
7 Há a tendência atual de se considerar a antiga família Leguminosae como uma super-família, 

desmembrada em três famílias distintas: Mimosaceae, Caesalpinaceae e Fabaceae. O gênero Cassia 
tem sido recentemente estudado e várias espécies deste gênero foram reclassificadas no gênero 
Senna (J. B. Harborne et al., Chemotaxonomy of the Leguminosae, p. 97; cf. R. M. Polhill & P. H. 
Raven, Advances in Legume Systematics, vol. 1, p. 274).  
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pindaiba 
[semente/extrato] 

pindaíba, pindaíva, pindaubuna, 
pindaíba-vermelha, pindaíba-reta, 
pindaíba-do-brejo, pindaíba-d’água, 
pau-de-embira, pimenta-do-mato, 
pau-de-anzol, benjoeiro, limoeiro-
do-mato, estoraqueiro, árvore-de-
bálsamo 

Duguetia lanceolata ; possivel-
mente, espécies de Xylopia, 
como X. brasiliensis, X. emar-
ginata e X. sericea (Annonace-
ae); indicações de duas espé-
cies de Styrax, S. ferrugineus e 
S. pohllii (Styracaceae) 

102 

    
salsa da horta 
[semente] 

salsa, salsinha, cheiro-verde, cheiro Petroselinum sativum L. (Um-
belliferae) 

101 

    
urucu 
[semente] 

urucum, açafraeiro, açafroa Bixa orellana L. (Bixaceae) 104 

    

 


