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Palavras Chave: Plantas Ornamentais, Toxicidade, Seminário 

Introdução 

Planta ornamental é toda planta cultivada por sua 

beleza sendo bastante utilizadas na arquitetura de 

interiores e no paisagismo de espaços externos
1
. No 

Brasil, a produção de flores e plantas ornamentais 

vem crescendo aproximadamente 20% ao ano
2
. 

Dentro do vasto mercado de plantas ornamentais, 

podem ser encontradas, ainda, aquelas que 

possuem propriedades tóxicas. É bem comum, 

pessoas e animais sofrerem intoxicação pela 

ingestão de espécies vegetais tóxicas
3
. Sendo 

assim, o presente estudo foi realizado na escola 

estadual Vigário Pedrosa no município de Escada-

PE, com o objetivo de alertar os alunos de três 

turmas de primeiro ano do ensino médio, sobre os 

perigos causados por plantas ornamentais contendo 

substancias tóxicas, bem como explorar essas 

substancias químicas nas aulas de químicas.  

Resultados e Discussão 

A pesquisa foi desenvolvida no mês de 
outubro de 2012, na escola estadual Vigário 
Pedrosa, no município de Escada - PE.  
Primeiro momento: Seleção das plantas através de 
revisão bibliográfica específica, sobre plantas 
ornamentais que apresentava toxicidade. Utilizou-se 
também de registro fotográfico. O material 
selecionado serviu de suporte para a montagem da 
apresentação do seminário, mostrando as dez 
principais plantas ornamentais tóxicas, comumente 
encontradas na região.  

A apresentação do seminário foi realizada 
em três turmas de primeiro ano do ensino. Ainda 
com o intuito de averiguar o grau informação que os 
alunos tinham em relação às plantas ornamentais foi 
solicitado, a todos os 110 alunos que preenchesse 
um questionário contendo algumas informações 
básicas sobre as plantas ornamentais.  

As plantas utilizadas no presente trabalho 
foram Allamanda cathartica, Euphorbia pulcherrima, 
Catharanthus roseus, Dieffenbachia maculata, 
Euphorbia milii, Nerium oleander, Philodendron 
imbe, Plumeria rubra, Ricinus communis, Abrus 
precatorius.  

Segundo momento: foi realizada uma aula 
geminada (100 minutos) utilizando as principais 
classes de substancias químicas (saponina, taninos, 

alcaloídes, flavoinoídes, glicosídeos cardiotônicos) 
presentes nas plantas ornamentais tóxicas para  
 
contextualizar conteúdos específicos de química 
como funções orgânicas, processos de separação 
de substancias, polaridade e propriedades físicas de 
substancias orgânicas. O trabalho desenvolvido 
apresentou com base no questionário aplicado aos 
110 alunos, os seguintes resultados: 65 % dos 
alunos tem pelo menos uma das plantas exibida no 
seminário em sua residência, 15 % dos alunos 
afirmaram conhecer algum caso de intoxicação por 
algumas dessas plantas, 75 % afirmaram já ter 
utilizado (geralmente em brincadeiras) uma dessas 
das plantas exibidas, 100% dos alunos ficaram 
surpresos em saber, que plantas tão comum na 
nossa região como a mamona, olho-de-pombo e a 
espirradeira são capazes de matar uma pessoa, 
mesmo quando ingerida uma pequena quantidade 
da parte da planta ornamental que é toxica. 

Conclusões 

 Através da pesquisa, foi constatado que a 
maioria dos alunos não sabia que essas plantas 
ornamentais apresentadas, possuía algum princípio 
ativo capaz de causar intoxicações. Assim o 
trabalho torna-se importante pelo fato de servir 
como ferramenta de conscientização na 
comunidade escolar quanto aos perigos dessas 
plantas ornamentais em residências, parques, 
praças e no próprio jardim da escola. Vale lembrar 
que segundo dados obtidos pela SINITOX (Sistema 
Nacional de Informação Toxicológica), 60% dos 
casos de intoxicações no Brasil ocorrem por meio 
de plantas, demonstrando desconhecimento da 
população em relação às espécies ornamentais 
toxicas. As várias classes de substancias tóxicas 
estudadas em sala de aula, a partir das plantas 
ornamentais tóxicas, serviu de ferramenta de 
contextualização para melhorar o processo de 
ensino aprendizagem em sala de aula. 
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