
 

 

 

 

 

 

 

 

JURUBEBA: IMPORTÂNCIA E SUA ULTILIDADE  

 

Por Sthefany Penélope Alves Santos – Discente 
da disciplina Ecologia Geral II – Curso de Ciências 
Biológicas ênfase Ciências Ambientais da UFPE, sob 
coordenação do prof. Gilberto Rodrigues. 

 

Na região do Centro de Capacitação 

Agrocomunitário (CCA), localizado no povoado de 

Lagoa da Cruz, município de Princesa Isabel – PB, 

divisa com Quixaba, Pernambuco, encontra-se 

grande quantidade de uma planta conhecida 

popularmente por Jurubeba-verdadeira, jupeba, 

juribeba, jurupeba, gerobeba ou joá-manso. 

 A jurubeba pode ser encontrada em todas as 

regiões do Brasil. Contudo, é oriunda das regiões 

tropicais, por isso no norte e nordeste do país é 

encontrada com mais frequência. Seu nome vulgar 

deriva do tupi "yú", espinho, e "peba", chato. 

Essa espécie Solanum paniculatum, que faz 

parte da família das Solanáceas, apresenta-se de 

duas formas: uma com folhas mais recortadas e 

inflorescências com racemos mais longos; outra com 

folhas menos recortadas e inflorescências com 

racemos mais curtos, portanto com menos flores. 

 
Fig. 1. Jurubeba 

Solanum é o gênero mais representativo da 

família Solanaceae e consiste de cerca de 1.500 

espécies perenes, arbustos, árvores e trepadoras. São 

encontradas com um tamanho de 3 a 5 metros de 

altura e produzem pequenos frutos e flores com 

coloração lilás ou brancas, o fruto é uma baga 

esférica, amarelada quando madura, presa a um 

pedúnculo comprido juntos, como cacho. 

 É uma planta rústica resistente a seca, própria 

de clima tropical e subtropical. Devido a sua 

rusticidade a planta adapta-se a diversos tipos de 

solo e não é exigente em fertilidade, por isso são 

encontradas facilmente em solos áridos do sertão 

nordestino. 

Esta espécie está listada como uma droga oficial 

na Farmacopeia Brasileira, as suas raízes, folhas e 

frutos tem importância medicinal antianêmica, para 

desordens de fígado e digestivas, tendo como 

princípios ativos esteroides, saponinas, glicosídeos e 

alcaloides. 

A medicina popular recomenda o seu chá como 

tônico cardiovascular, estimulante do apetite, 

do fígado e do baço, contra problemas da digestão, 

diurética, hipoglicemiante, antianêmica, febrífuga e 

cicatrizante. 

A raiz age como tônico do sistema digestivo e 

contra a anemia. No uso externo, o decoto das folhas 

contribui com a cicatrização de feridas e com o alívio 

de hematomas causados por contusões. Juntos, 

agem contra as obstruções hepáticas, hepatites, 

abcessos internos, tumores e erisipelas. 
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Fig. 2. Folha pra chá de Jurubeba 

 
A raiz age como tônico do sistema digestivo e 

contra a anemia. No uso externo, o decoto das folhas 

contribui com a cicatrização de feridas e com o alívio 

de hematomas causados por contusões. Juntos, 

agem contra as obstruções hepáticas, hepatites, 

abcessos internos, tumores e erisipelas. 

Conforme os interesses relativos a economia, 

a jurubeba tem  bastante participação, pois somente 

seus frutos são vendidos para indústrias de bebidas, 

pois estes são componentes fundamentais para a 

produção do vinho da jurubeba. 

 

 
Fig. 3. Fruto da jurubeba 

 
Apesar de suas diversas formas de utilização 

da planta, já foram relatados casos de bovinos que 
ingeriram partes desta e apresentaram problemas 
neurológicos, como: crises epiléticas, perda de 
equilíbrio. Porém ainda não foram encontrados 
relatos de casos em seres humanos. 

 

 
Fig. 4. Bebida alcólica 

 
Os aspectos gerais, características e utilidades 

da planta, que foram apresentados, exaltam sua 
importância econômica, médica, gastronômica e 
biológica, aproveitado pelos seus cultivadores, no seu 
local de origem e em outros lugares do mundo para 
onde são exportados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências para consulta: Dicionário das plantas úteis do Brasil, 
5th ed. Cruz, G. L. Rio de janeiro: Bertrand (1995). 

 

 ALGUMAS DICAS: 
 
� A jurubeba pode ser consumida como 

acompanhamento nas refeições, tanto a 
conserva como a fruta crua, mas nesse caso 
deve ser picada bem fina. 

 
� Evitar doses elevadas de seu consumo, pois 

pode causar intoxicação, acompanhada de 
náuseas, vômitos, diarreia, cólicas 
abdominais, confusão mental, edema cerebral 
e morte. 

 
� É Utilizada em tratamento de afecções da 

pele, como a acne. 
 
� O chá de suas folhas é usado contra ressaca e 

externamente cicatriza ferida. 
 
� Auxilia em vários casos da área médica como 

tratamento natural. 
 


