
ABRE CAMINHO ou PERIQUITINHO DE OGUM: 

Sua aplicação é também de cunho litúrgico. Nas formas de banho de 
defesa, sacudimento e defumação, com o principal objetivo de abrir os 

caminhos seja no trabalho ou na vida pessoal. 

Os pós feitos de suas folhas secas e triturados servem para misturar no pó 
de pemba ou pó de abre caminho. 

Também se usa a folha seca no meio da carteira profissional ou da carteira (a exemplo do acocô) 

e o correto é devolver a folha de onde foi retirada. 

Orixás: Ogum 
Características: Folhas bem finas e de coloração roxa de um lado e verde do outro. 

 

 
EGENDA:  

Esta planta tem a excelente função de auxiliar o desenvolvimento dos 

novos médiuns, usado em banhos. Tem o poder de trazer logo os guias do 
filho de santo. 

Formas de Uso: Banho antes dos trabalhos. 

Orixás: Ogum 

Características: Planta rasteira, com folhas de coloração verde e rocha, geralmente verde por 
cima e roxa por baixo, mas podendo variar.  

    
  

ALECRIM:  

Esta também é uma erva utilizada para quase tudo nos rituais, mau olhado, quebrante, etc. Seu 
uso medicinal está voltado para o coração, como um tônico, mas Poe ser dilatador seu efeito, 

deve-se tomar cuidado com a quantidade do uso. 

Não confundir com alecrim do cruzamento, também conhecido por alfazema do Brasil, ou 

alecrim do norte, como é conhecido na Bahia, este já tem maior aplicação litúrgica no seu poder 
de afastar Egum. 

Formas de uso: Alecrim – Chá 

Alecrim do Cruzamento – Banho, defumação, pó e sacudimento 
Orixás: Oxalá, Oxossi. 

Características: Alecrim – Folhas opostas cruzadas, e estreitas, de bordas 

voltadas para baixo de coloração verde escuras, exala cheiro aromático, 
forte e agradável. 

Alecrim de Cruzamento – Caule estirado esgalhado, com folhas bem 

pequenas e verdes. 

 
 

GUINÉ, PIPI ou AMANSA SENHOR: 

Uma erva muito utilizada por caboclos e pretos velhos em suas mirongas. Excelente para banho 
de descarrego e sacudimento. Usa-se colocar uma folha sob o pé para atrair coisas boas. 

Importante, seu uso interno é altamente restrito, apesar de ter funções medicinais, as doses 



teriam que ser mínimas e muito bem administradas para não causar efeitos nocivos que podem 

levar inclusive a morte. 
Externamente, o guiné tem diversas aplicações analgésicas. Emprega-se as folhas machucadas, 

em compressas, para acalmar as dores de cabeça, dores reumáticas, etc. 

Forma de Uso: Banhos e compressas externas, proibido uso interno. 
Orixás: Oxossi 

Características: Sub-arbusto de até de um metro e meio de altura, ramos eretos, folhas médias e 

verde clara. 

 
 

LOURO:  

Outra erva muita conhecida nas cozinhas, como condimento e tempero e 
que também tem qualidades litúrgicas e medicinais, no ritual é muito 

utilizada em defumação e banho para atrair prosperidade. Tem bons 

resultados para combater a ausência da menstruação (amenorréia) em 
forma de chá, ou no combate da nevralgia e reumatismo fazendo fricções 

com o azeite extraído das folhas. Sobre as partes doloridas. 

Forma de Uso: Defumação, banho e chá. 

Orixás: Yasã / Oya 
Características: Árvore de tronco liso. 

Folhas semelhantes as da laranjeira, são mais duras que o normal, como se estivessem secas. 

ARRUDA:  
Mais uma erva bastante usada ritualisticamente, conhecida por 

todos e ao mesmo tempo requer muitos cuidados, tanto no 

sentido litúrgico como medicinal. Seu uso litúrgico é bastante 
vasto, principalmente como amuleto e banhos, porém este último 

não pode ser aplicado na cabeça, salvo filhos de Ogum e Exu, os 

Orixás desta erva. 

Pó da folha seca: Seu uso medicinal é bastante moderado, pois tem ação vermicida 
(ótimo contra pulgas e piolhos). 

Durante a gravidez a arruda tem um efeito especial sobre o útero, ocasionando 

hemorragia grave, levando ao aborto e a morte. "Acrescentamos que o aborto é raro e 
que a administração desta substancia com um fim criminoso (aborto)". Pode acarretar 

a morte da mãe sem que haja parto". (Dictionnaire des Plantes Medicinales, Pg. 541, 

Pelo Dr. A. Héraud). 
Repetimos a advertência que, tratando-se de uma planta muito ativa, só deve ser 

administrada com muita prudência, quando usada internamente. 

O chá de arruda é bom calmante dos nervos e trata urina presa. 

Formas de uso: Amuleto, pó externamente e chá. 
Orixás: Ogum e Exu. 

Características: É um sub-arbusto com folhas pequenas verdes claras fortemente 

aromáticas. 
 

 

ALFAVACA, ERVA DE BOIADEIRO ou MANJERICÃO 
DE FOLHA LARGA: 

Esta erva é muito utilizada pelos caboclos em rituais de 



sacudimento (geralmente junto com peregum) tem suas folhas aromáticas, 

estimulantes e diuréticas. Aplica-se nos casos de ardor ao urinar, enfermidades dos 
intestinos, estômago, rins e bexiga. 

Externamente usa-se para gargarejo em casos de dor de garganta, aftas, etc. 

Com o chá das folhas, ou com o chá das sementes em maceração, preparam-se 
compressas que as mães lactantes aplicam sobre os bicos dos seios afetados. 

Forma de uso: chá, sacudimento, gargarejo. 

Orixás: Oxalá, Oxossi, Oxum. 

Características: Planta muito cheirosa de folhas ovais ou oval – elípticas, compridas. 
Inflorência em espigas. 

   

   

MANJERICÃO:  

A erva boa pra tudo, esta é a melhor definição do manjericão que é bastante conhecido 

na cozinha em forma de cozimento.Tem como principal característica litúrgica o 

poder de elevação espiritual por isso é muito utilizada em banho da coroa, amaci. 

Formas de uso: Banho e chá. 
Orixás: Oxalá. 

Características: Pequenas folhas ovais arredondadas de coloração verde clara 

inflorência em espigas. 
 

 

PEREGUM, PAU D'ÁGUA ou IPEREGUM: 
Uma erva de uso extremamente ritual difere em suas cores para diferenciar os orixás 

que pegam cada uma delas e são extremamente apreciadas para rituais de 

sacudimento, acompanhadas de outras ervas ou não, muito utilizadas também em 

banho de amaci ou que antecedem cada trabalho de seu respectivo orixá. 
Formas de uso: Banho de sacudimento. 

Orixás: De acordo com as cores, sendo verde de ogum, verde e amarelo de Oxossi e 

Logunedé, verde e branco de Ossain, vermelho de Oia e Xangô. 



Características: São folhas lisas e compridas, um pouco mais estreitas e menores do 

que a colônia, por exemplo, encontradas nas cores acima citadas. 
O Peregum vermelho (Xangô e Oya) também é chamado de folha de fogo. 

Erva 
 

Orixá 
Aplicações 

Fitoterápicas 

Aplicações 
Litúrgicas 

Boldo do Brasil ou 

Tapete de Oxalá 
  Todos, exceto Exú. 

Males do fígado, 

diurético, dores de 

cabeça. (uso 
moderado) 

Banho de amací. 

Abre Caminho ou 

Piriquitinho de 

Ogum 

  Ogum   

Sacudimento e 

banhos para 
abertura de 

caminhos. 

Cipó Insulina     Combate a diabete   

Anador (Periquito)     

Calmante das 

dores, diurético, 

depurativo do 

sangue. 

  

Novalgina     

Hemorragias, 

regras abundantes, 

mucosidade nos 
intestinos. 

  

Terramicina   Xangô e Iansã 

Anti-infeccioso, 

depurativo do 
sangue, picadas 

venenosas. 

Banhos e 

defumações para o 

trabalho do Orixá 

Tetrex     Anti-infeccioso   

Cauda de cavalo, 
Cavalinha ou 

Bambuzinho 

  Iansã 

Remineralizante, 
Anti hemorrágica, 

cálculos renais 

  

Peregum, Pau 
D`água verde e 

amarelo 

  Logunedé e Oxóssi   
Defumações para o 
Orixá e banhos de 

amací. 

Cipó Abútua ou 

Jarrinha 
    

Anti-inflamatório, 
menstruação 

difícil, calmante. 

  

Atroveram     
Dores e cólicas 

estomacais 
  

Camomila 

Brasileira 
    

Males do 

estomago, 

menstroação 
difícil, colesterol, 

triglicerides 

  

Bálsamo do Brasil     Gastrite, úçceras e   



feridas 

Bálsamo do Perú     
Dores musculares, 
contusões, uso 

externo. 

  

Peregum verde 
inteiro 

  Ogum   
Amací e 
sacudimento 

Incenso Ibora, 

Incenso Ripália 
  Todos 

Tônico do coração, 

dores musculares 
Defumação 

Espelina Carijó, 
Cipó Abútua Púrga 

    Laxante forte   

Mentrasto, Erva de 

São João 
    

Anti depressivo, 

gazes, cólicas 
uterinas. 

  

Coqueiro Geriva   
Baianos e 
Boiadeiros 

Anemia (Fruta), 

Diurético (Casca), 
Fortificante do 

Sangue (Raiz) 

Sacudimento e 

defumações para 
linhas de 

Boiadeiros 

Boldo 

Chileno/Índio 
    

Cálculos do fígado, 

gazes intestinais, 
digestão difícil 

  

Babosa / Aloes   Obaluaiê 

Anti-cancerígina 

(com mel), 
hemorróidas 

(supositório) 

estômago, fígado. 

Defumação 

 

__._,_.___  

 


