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As plantas medicinais que proporcionam a prevenção e até a cura de muitas doenças são 
utilizadas sob as formas de chás, infusões, bebidas, lambedor, sumo, emplastro, compressas e, 
a depender da fé, através das rezas efetuadas por curandeiras (os) e benzedeiras (os). Além 
disso, muitas plantas medicinais são utilizadas na produção de bebidas tradicionais e rituais 
religiosos em comunidades e grupos residentes no entorno da Baía de Todos os Santos (BTS). 
Como não existem muitos relatos sobre a caracterização química destas bebidas, nem uma 
avaliação quanto à presença de contaminantes que prejudiquem a sua qualidade, este trabalho 
analisará as bebidas oriundas de plantas medicinais utilizadas no entorno da BTS 
considerando os seus usos sob aspectos histórico, cultural e químico. Em termos de objetivos 
específicos buscar-se-á: identificar as bebidas produzidas a partir de plantas e as suas formas 
de uso; averiguar os aspectos histórico-culturais envolvidos; caracterizar os compostos 
químicos presentes; e avaliar a presença de possíveis contaminantes químicos nestas bebidas. 
O estudo terá natureza descritiva, de abordagem quali-quantitativa, com base na coleta de 
bebidas tradicionais, medicinais ou utilizadas em rituais religiosos para que sejam avaliadas 
quanto à sua composição química e presença de contaminantes. Os participantes da pesquisa 
serão informados previamente do seu teor para decidirem quanto à participação, a partir do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Espera-se que o estudo possa gerar 
informações pertinentes sobre a utilização de bebidas à base de plantas medicinais na BTS, 
agregando informações sobre os aspectos medicinais, históricos, culturais, químicos e 
religiosos, além de indicar ações de melhoria na qualidade destas bebidas tradicionais 
comercializadas no entorno da BTS.
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