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RESUMO 

 

 

 A busca por alternativas alimentares e medicinais mais econômicas e naturais pelas 

sociedades autóctones tem depredado grande quantidade de espécies da flora mundial, inclusive, 

da sul-mato-grossense. Os levantamentos etnobotânicos têm proporcionado o registro de espécies 

utilizadas tanto na medicina como na alimentação alternativa, resgatando informações culturais 

que foram passadas ao longo das gerações e que poderiam ser perdidas. O objetivo deste trabalho 

foi realizar o estudo etnobotânico de plantas medicinais, em resquícios de mata nativa na fazenda 

Paradouro, em Dourados - MS. As espécies coletadas eram indicadas pelos mateiros por serem 

utilizadas pela população douradense como alternativa medicinal. Foram identificadas 

taxonomicamente por comparação com as espécies descritas nas bibliografias consultadas e com 

espécies depositadas no herbário DDMS. A descrição medicinal foi feita com base no saber 

popular e na bibliografia consultada. Foram identificadas as 32 famílias e 57 espécies: 

Apocynaceae (Aspidosperma polyneuron M. Arg.), Anacardiaceae (Mangifera indica L., Schinus 

molle L. e Astronium graveolens Jacq.), Araceae (Philodendron pipinnatifidum Scott ex Endl.), 

Aristolochiaceae (Aristolochia spp.), Asteraceae (Vernonia crenata Grarden, Chuquiragua 

tomentosa Baker, Erigeron bonarienses L., Baccharis dracunculifolia DC., Emilia coccínea 

(Sims) F. Don e Ageratum conyzoides L.), Bignoniaceae (Tabebuia avellanedeae Lor. Ex 

Griseb., Bignonia ungis L. e Anemopaegma arvense (Vell.) Stell. ex de Souza), Boranginaceae 

(Patagonula americana L. e Cordia glabrata (Mart.) DC.), Caesalpinioidea (Dimorphandra 

mollis Benth., Bauhinia forticata Link.. e Hymenaea confertiflora (Hayne) Benth.), Cannaceae 

(Canna aurantiaca Hortmo), Cecropiaceae (Cepropia pachystachya Terc.), Euphorbiaceae 

(Croton urucurana Baill), Flacourtiaceae (Casearia gossypiosperma Briquet), Lauraceae 

(Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez.), Lecythidaceae (Cariniana legalis (Mart.) Kuntze e 

Guarea guidonia (L.) Sleumer), Labiatae (Leonotis nepetaefolia (L.) W.T. Airton), 

Melastomaceae (Melastoma akermani Mure), Meliaceae (Melia azedarach L., Trichilia silvatico 

DC. e Cedrela fissilis Vell.), Monimiaceae (Citriosma oligandra Tul.), Moraceae (Maclura 

tinctoria (L.) Engl.), Myrtaceae (Campomanesea sp. e Eugenia uniflora L.), Oleaceae 

(Priogymnanthus hassleriaus), Papilionoideae (Machaerium stipitatum (DC.) Vogel e 

Myrocarpus frondosus Allemao), Piperaceae (Piper aduncum L.), Poaceae (Guadua angustifólia 
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Kunth e Imperata brasillensis Trin), Rubiaceae (Chiococa anguifuga Mart. e Genipa americana 

L.), Rutaceae (Balfourodendron rildelianum (Engl.) Engl., Metrodorea stepularis  Mart, 

Zanthoxylum riedelianum Engl. e Pilocarpus jaborandi Holmes), Sapindaceae (Talisia esculenta 

(St. Hill) Radik), Smilacaceae (Similax goyazana A. DC.), Solanaceae (Physalis pubens L., 

Solanum americanum Mill e Capsicum baccatum L.), Teophrastraceae (Clavija nutans (Vell) 

Stahl), Ulmaceae (Trema micrantha (L.) Blum), Urticaceae (Urtica baccifera Gaudichalld.) e 

Violaceae (Anchieta salutaris Hill.). As doenças para as quais houve maior número de espécies 

indicadas foram problemas de estômago, diabetes, febres, tosses e bronquites, cicatrizações em 

geral e de feridas, além de um grande número de plantas diuréticas. 

Palavras-chave: medicina popular, floresta semicaducifólia,  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Mais de dois terços das espécies usadas como plantas medicinais são ainda coletadas da 

natureza (silvestre), principalmente, em países tropicais e de florestas úmidas. A situação 

econômica de grande parte dos países do terceiro mundo impulsiona a população na utilização 

desse tratamento no adiantamento primário à saúde (Rodrigues; Casali, 2002). 

 Os ecossistemas estão sendo ameaçados pelo incremento da população e pela ineficiência 

das leis de proteção. A maior preocupação são as florestas tropicais e outros ecossistemas frágeis, 

como o Cerrado, cuja fauna e flora estão desaparecendo. Apesar disso, segundo Witte (1998), o 

ser humano desde sempre usa muito limitadamente os recursos vegetais. Na alimentação, por 

exemplo, são conhecidas 3000 espécies significativas de meio milhão existentes na terra; destas, 

apenas 150 são consideradas de verdadeira importância econômica ao nível mundial. 

 Isso demonstra a necessidade urgente de se domesticar aquelas espécies úteis, reflorestar 

áreas desmatadas e racionalizar o uso das florestas, a fim de preservar essas espécies e garantir o 

repasse de conhecimento às gerações futuras. 

Há milhares de anos, os índios brasileiros já faziam uso das plantas medicinais e 

aromáticas em seus rituais, e no processo de cura de suas enfermidades. Seguindo a rota dos 

colonizadores e os fluxos migratórios da população, inúmeras espécies de plantas de outras 

regiões foram introduzidas e incorporadas à cultura brasileira, tornando a fitoterapia uma 

realidade para 80% da nossa população (Vieira et al., 2002). 
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 O resgate do conhecimento popular tem merecido atenção especial nos últimos anos, por 

causa do processo acelerado de aculturação e perda de valiosas informações populares, o 

desaparecimento de espécies ainda nem estudadas, o crescente interesse pela fitoterapia devido à 

preferência de muitos consumidores por produtos de origem natural e ao difícil acesso da maioria 

da população brasileira ao medicamento e à assistência médica, além do crescente interesse das 

indústrias na busca de novos fármacos (Rodrigues & Casali, 2002).  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve por objetivos: 

 

 Conhecer por meio de estudos etnobotânicos a flora medicinal da Fazenda Paraduro, 

com resquícios de mata nativa de Mato Grosso do Sul. 

 

 Divulgar esse conhecimento por meio de exsicatas que permitam a visualização das 

espécies vegetais editadas, facilitando o intercâmbio entre pesquisadores. 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Características do Estado 

 

 O Estado de Mato Grosso do Sul está localizado na região Centro-Oeste do Brasil e faz 

divisa ao norte com o Mato Grosso; a Nordeste, com Goiás e Minas Gerais; a Leste, São Paulo e 

ao Sul com Paraná.  

O trabalho foi realizado em Dourados, município localizado na porção sul do Mato Grosso do 

Sul, abrangendo área de 4086 km. Localiza-se a 18° 07’ 03” de latitude oeste e 54° 25’ 07” de 

longitude oeste, com altitude de 425 m. Está situado a 100 km da fronteira com o Paraguai e a 

210 km da capital, Campo Grande. Em relação à hidrografia, está localizado na bacia do rio 

Paraná e forma um divisor de águas entre o Rio Brilhante, ao Norte e o Rio Dourados, ao Sul. A 
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rede hidrográfica abundante conta com córregos tributários. O clima tropical continental tem duas 

estações distintas: seca – com inverno que vai de maio a junho; chuvoso – com verão que pode 

ultrapassar 30°C durante o dia, de setembro a maio. As precipitações pluviométricas chegam a 

120 mm (média mensal entre outubro e abril). A vegetação, anteriormente constituída por campos 

de cerrado, campos limpos e matas, transformou-se em áreas de lavoura, predominando as 

lavouras de soja e milho (Gressler & Swensson, 1988; Mato Grosso do Sul, 1990). 

Os solos da região de Dourados são classificados como Latossolo Vermelho distroférrico 

(Embrapa, 1999), caracterizados por possuir horizonte B latossólico de cor 2.5y ou mais 

vermelho na maior parte dos primeiros 100 cm de horizonte B (incluindo BA) com baixa 

saturação por bases e teor de ferro entre 180 a 390 g (Embrapa, 2000).    

 

 

3.2. Características do bioma Floresta Estacional Semedecidual Submontana 

 

A Floresta Estacional Semidecidual Submontana é uma formação que ocorre nas encostas 

interioranas da Serra da Mantiqueira e Serra dos Órgãos nos planaltos centrais, ocupando 

diversos estados: Espírito Santo, sul da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, ao norte 

e sudoeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Dentre os gêneros mais comuns, estão os 

indivíduos caducifólios que também ocorrem na Ombrófila Atlântica. Este tipo de vegetação é 

condicionada pela dupla estacionalidade climática, sendo uma tropical, com épocas de intensas 

chuvas seguidas por estiagem acentuada e outra subtropical, sendo período seco, mas com seca 

fisiológica provocada pelo frio intenso. Há quatro formações que são delimitadas por essa 

vegetação: aluvial, terras baixas, submontana e Montana (IBGE, 1992). 

3.3. O Estudo etnobotânico 

 

As plantas medicinas são o recurso primário natural na medicina tradicional e também 

indústria farmacêutica. Grandes quantidades são usadas no preparo de infusões e decocções tanto 

nos países onde a medicina tradicional é um grande recurso terapêutico, social e econômico, 

como também nos países industrializados onde é crescente a parcela da população que vem 

usando as plantas medicinais (Andrade, 1999). 
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O Brasil é um dos países com maior biodiversidade biológica mundial, e estima-se que 2/3 esteja 

nas zonas tropicais e aproximadamente 37% na América Tropical (Vieira & Martins, 2000). Sua 

área territorial encontra-se dividida atualmente em seis complexos ecossistemas: Cerrado, 

Floresta Amazônica, Caatinga, Floresta Atlântica, Pantanal e Pradarias de Campos Limpos 

(Rodrigues & Carvalho, 2001). 

Apesar do grande número estimado de espécies vegetais existentes, apenas uma pequena 

parcela tem sido pesquisada cientificamente quando ao seu potencial. Por serem foco de interesse 

mundial, vêm sendo alvo de biopirataria e de ações governamentais descoordenadas, que 

dificultam o uso sustentável deste valioso manancial biológico. Assim, esse potencial de recursos 

naturais encontra-se ameaçado pela destruição natural, por meio da expansão agrícola, 

queimadas, exploração madeireira além de extrativismo predatório (Vieira et al., 2002). 

Para se fazer um levantamento de planta medicinal, são usadas diferentes estratégias, 

considerando-se as inúmeras espécies existentes, dentre elas, a randômica ou aleatória, onde 

estudam-se todas as plantas da região indistintamente, a quimio-taxonômica, procuram-se 

espécies que têm alguma propriedade com função específica, com base em parentesco entre elas; 

e a etnobotânica, cujo papel do elemento da comunidade é imprescindível e sem sua participação 

o trabalho não acontece (Ming, 1997). 

 Dessa forma, a etnobotânica é a “disciplina que se ocupa do estudo do conhecimento e das 

conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito do mundo vegetal”. Toda 

sociedade humana acumula um acervo de informações sobre o meio que a envolve, ou o 

ambiente que vai lhe possibilitar interagir para promover necessidades de sobrevivência, 

incluindo-se conhecimento relativo ao mundo vegetal como qual estas sociedades estão em 

contato (Armorozo, 1996; Catton, 1996). 

 Assim, percebe-se que o levantamento etnobotânico, dependendo da sua condução, pode 

resgatar junto às comunidades rurais informações preciosas, podendo, portanto ser utilizado como 

ferramenta básica geradora de princípios às atividades práticas, estudos e pesquisas futuras 

(Andrade, 1998). 

A acumulação do conhecimento oriundo das investigações etnobotânicas com seu espírito 

inovador e construtivo, criativo e motivacional, possibilita a descoberta de substâncias de origem 

vegetal com aplicações médicas e industriais devido ao crescente interesse pelos compostos 

químicos naturais, possibilitando o estudo das drogas vegetais e seu efeito no comportamento 
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individual e coletivo dos usuários frente a determinados estímulos culturais ou ambientais; o 

reconhecimento e preservação de plantas potencialmente importantes em seus respectivos 

ecossistemas; documentação do conhecimento tradicional e dos complexos sistemas de manejo e 

conservação dos recursos naturais dos povos tradicionais e o descobrimento de importantes 

cultivares manipulados tradicionalmente (Albuquerque, 2002).     

Sangalli (2000), em levantamento etnobotânico realizado em áreas de mata e Cerrado, 

encontrou, dentre outras, Lantana trifolia Piper gaudichaudianum, Piper amalago, Clavija 

nutans, Croton floribundus, Croton urucuran e, Bromelia balonsae . 

Di Stasi et al. (2002) em levantamento de plantas medicinais realizados na Mata Atlântica 

do Estado de São Paulo, encontrou as espécies Ageratum conyzoides, Vernonia sp., Hymenaceae 

courbaril, Piper gaudichaudianum, solanum paniculatum, indicadas para cólica menstrual, 

gastrite, bronquite, antiinflamatórias e complicações estomacais. 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Caracterização do município de Dourados 

 

 O trabalho foi desenvolvido na cidade de Dourados, município localizado no centro-oeste 

do Brasil, porção sul do Estado do Mato Grosso do Sul, abrangendo área de 4082,2 Km2. 

Localiza-se a 18º07’03’’ de latitude oeste e 54º25’07’’ de longitude oeste, com altitude de 452 m. 

 O clima tropical continental tem duas estações distintas: com inverno que vai de maio a 

junho; chuvoso com verão que pode ultrapassar 30ºC durante o dia, de setembro a maio. As 

precipitações pluviométricas chegam 120nmm de média mensal entre outubro e abril. 

 A vegetação é condicionada pela dupla estacionalidade climática. Anteriormente esta 

vegetação foi constituída por campos de cerrado, campos limpos e matas, mas transformou-se em 

áreas de lavoura, onde predominam a soja e o milho (Gressler & Swensson, 1988). 

O solo, originalmente sob vegetação de cerrado é classificado como Latossolo Vermelho 

distroférrico, de textura argilosa e topografia plana (Embrapa, 1999).  

 

4.2. Característica do local das coletas 
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 As coletas foram realizadas na fazenda Paradouro (km 22 da Rodovia MS 162, antiga 

270, que comunica os municípios de Dourados e Itahum, com área de aproximadamente 300 ha). 

A área tem vegetação classificada como Floresta Estacional Semedacidual Submontana, 

caracterizada por apresentar espécies caducifólias encontradas na Floresta Ombrófila Atlântica 

(Melo et al., 1998).  

 

4.3. Currículo do mateiro 

 

 As coletas foram feitas na companhia de dois mateiros. O senhor Milton Valdez Camargo 

é natural de Rio brilhante-MS e reside em Dourados há aproximadamente 16 anos, trabalha com 

a comercialização de plantas medicinais na feira livre de Dourados. Desde sua infância faz uso 

das plantas medicinais que comercializa, além de ser amplo conhecedor de espécies que habitam 

o Cerrado, das formas de utilização e das formas utilizadas para fins terapêuticos. 

 O senhor Jorge Eugênio Amaral nasceu no Estado do Rio Grande do Sul, e reside em 

Dourados, MS há cerca de 20 anos, onde cultiva e comercializa diversas espécies medicinais. 

Tem conhecimentos das espécies de plantas nativas, e mantém contatos constantes com tribos 

indígenas da fronteira brasileira e outros mateiros dos países vizinhos. 

 

4.4. Coleta e preparo das amostras 

 

 Foram realizadas seis coletas aleatórias, no período de outubro de 2003 a junho de 2004, 

sempre com a presença de um mateiro que indicava as plantas coletadas como tendo propriedades 

medicinais. Foram coletados ramos, cascas, flores e frutos, com o auxílio de tesoura de poda ou 

podão. Quatro ou mais ramos eram retirados e acondicionados em sacos plásticos de 100 litros, 

sendo as plantas identificadas com o nome popular, local e data da coleta. As espécies eram 

também fotografadas no todo e com detalhe das cascas, flores, frutos e outros. As características 

e descrição medicinal empírica das plantas foram devidamente anotadas em caderno de campo. 

Após cada coleta, os materiais coletados, eram encaminhados ao laboratório de botânica da 

UFMS- Dourados, onde eram colocados entre folhas de jornal e papelão, em prensas de madeira 

e amarrado com cordas, para então serem levados à estufa para secagem com uma temperatura de 

55 a 65° C. Quando secos, eram confeccionadas exsicatas, em cartolinas brancas, onde os ramos 
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eram fixados por fita adesiva especial; cada exsicata era identificada com etiqueta contendo o 

nome da família, nome científico, popular, data e local da coleta, coletores, descrição botânica da 

planta e indicações terapêuticas.  

 As exsicatas eram submetidas a estudos morfológicos para identificação botânica, com 

base nas bibliografias disponíveis. Foram caracterizadas as famílias, gêneros e espécies, além dos 

nomes populares, com as respectivas caracterizações morfológicas e propriedades medicinais, 

segundo as informações do mateiro e também da bibliografia consultada. Depois, foram 

catalogadas e introduzidas no herbário DDMS, da UFMS em Dourados-MS. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na área estudada foram encontradas 56 espécies representadas por 32 famílias botânicas, 

onde se destacaram as seguintes famílias com respectivas espécies: Apocynaceae (1), 

Anacardiaceae (3), Araceae (1), Aristolochiaceae (1), Asteraceae (6), Bignoniaceae (3), 

Boraginaceae (2), Caesalpinioideae (3), Cannaceae (1), Cecropiaceae (1), Euphorbiaceae (1), 

Flacourtiaceae (1), Lauraceae (1), Lecythidaceae (2), Labiatae (1), Melastomaceae (1), Meliaceae 

(3), Monimiaceae (1), Moraceae (1), Myrtaceae (2), Oleaceae (1), Papilionoideae (2), Piperaceae 

(1), Poaceae (2), Rubiaceae (2), Rutaceae (4), Sapindaceae (1), Smilacaceae (1), Solanaceae (3), 

Ulmaceae (1), Urticaceae (1) e Violaceae (1). 

As características das plantas coletadas e identificadas encontram-se listadas a seguir. 

 

 Apocynaceae 

 

Nome científico: Aspidosperma polyneuron M. Arg. 

Nome popular: peroba-miúda 

Descrição botânica: altura de aproximadamente 20-30 m. Folhas glabras, simples, com limbo de 

forma obovada, base atenuada, ápice agudo e margem inteira. Filotaxia alterna. Floresce nos 

meses de outubro-novembro e seus frutos amadurecem entre os meses de agosto-setembro. 

Aplicação medicinal: 
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Bibliográfica: Serve contra infecções por germes, picadas de insetos, especialmente contra 

malária. Produz o mesmo efeito do quinino, com a vantagem de não irritar o estômago e nem 

provocar surdez. Também é tônico e febrífugo. (www.plantamed.com.br, 2004). 

Popular: O chá da casca é indicado contra malária, febre e gripe.  

Queiroz, S. M.-19; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Anacardiaceae 

Nome científico: Mangifera indica L. 

Nome popular: manga. 

Descrição botânica: Árvore que atinge até 30 m de altura, possui folhas lanceoladas com ápice 

agudo e base obtusa, filotaxia verticilada e folhas simples. Flores em cachos piramadais e em 

forma de rosinhas ou estrela com cor esverdeada e vermelha. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: São consideradas nocivas à saúde por ter grande quantidade de terebentina, porém 

são indicadas contra bronquite, cólicas, contusões, diarréias, parasitas intestinais e tosse, sendo 

usada também em casos de dores estomacais (Penna, 1946). As folhas recentes são antiasmáticas. 

As sementes são vermífugas. O xarope, feito com a polpa é peitoral. A resina é depurativa, o suco 

dos galhos é aconselhado nas diarréias. Alem desses usos serve para: febre afecções cutâneas, 

leucorréias e gonorréia. (Gonsalves, 1998). 

Popular: O chá da casca é indicado contra tosse e gripe. 

Queiroz, S. M.-69; Camargo, V. M.- 15/06/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Schinus molle L. 

Nome popular: aroeira 

Descrição botânica: árvore grande com casca fina e escamosa. Folhas compostas com folíolos 

lanceolados, pontiagudos e glabros. 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: A casca é adstringente, tônica, emenagoga, diurética e vulnerária, atuando ainda, 

contra a diarréia e a leucorréia. Sua resina é indicada para o reumatismo e ínguas, serve como 

purgativo e combate às doenças da via respiratória. Emprega-se também contra a blenorragia, 

bronquite, orquites crônicas e as doenças da via urinaria (Alzugary & Alzugary, 2002). 
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Popular: O chá da casca serve contra reumatismo e é bom para tomar com outros remédios. 

Queiroz, S. M.-59; Camargo, V. M.- 16/03/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Astronium graveolens Jacq. 

Nome popular: guarita.   

Descrição botânica: altura de 15-25 m, tronco liso. Folhas compostas imparipinadas sustentadas 

por pecíolo, folíolos glabros de tamanhos desiguais. Floresce em agosto-setembro e seus frutos 

amadurecem em outubro-novembro. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Casca adstringente com 12% de tanino, considerada peitoral e contra diarréia, 

maior balsâmico do mundo, fruto caustico com óleo contra calo, dor de dente e parasitas da pele. 

Popular: O chá da casca é usado para dores na coluna e também contra reumatismo (Pott; Pott, 

2000). 

Queiroz, S. M.-26; Camargo, V. M.- 15/12/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Araceae 

 

Nomecientífico: Philodendron bipinnatifidum  Scott ex Endl. 

Nome popular: cipó-imbé 

Descrição botânica: Arbusto epífito de textura semilenhosa, de aproximadamente 0,5 m de 

altura, pouco ramificado. Folhas grandes ovaladas e de ponta aguda. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: O decocto das folhas frescas e cascas do caule do cipó é indicada em uso interno, 

nas hidropisias e, em banhos, na erisipela, inflamações reumáticas e orquites. Empregam-se 

somente folhas frescas como vulnerárias e o suco como vesicatório (Alzugary; Alzugary, 2000). 

Popular: O cipó curtido no álcool serve para tratar reumatismo e para combater dores nas juntas. 

Queiroz, S. M.-63; Camargo, V. M.- 16/03/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Aristolochiaceae 

Nome científico: Aristolochia spp. 

Nome popular: cipó-mil-homens, cipó -homens, giboinha.   
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Descrição botânica: planta perene, liana, glabra, herbácea de base lenhosa, de coloração verde 

muito escura, com aproximadamente 1-2 m de comprimento, nativa dos cerrados do centro do 

paìs. Propaga-se por sementes e também por pedaços de raízes. È uma planta daninha freqüente 

em áreas agrícolas. Suas flores são semelhantes a jarras.  

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Estomacal, antiinflamatório, usado em lesões cutâneas, diarréia, asma, diurético, 

estimulante das funções digestivas, empregado na cistite, hidropisia, febres palustres, antiofídico, 

e em afecções cutâneas nas ulceras e orquite. O decocto das folhas è usado como estomacal, 

diurético, febrífugo e emenagogo (Lorenzi, 2000). 

Popular: O chá do cipó é usado contra desinteria, dores de barriga, cólera, menstruação irregular, 

reumatismo e dores na coluna. 

Queiroz, S. M.-23; Camargo, V. M.- 15/12/2004.Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Asteraceae 

 

Nome científico: Vernonia crenata Grardn. 

Nome popular: assa-peixe 

Descrição botânica: pode atingir 4m de altura, possui folhas simples, alternas e pecioladas. 

Inflorescência em capítulos agregados em panículas escorpióides, flores actinomorfas, com 

filetes curtos e estigma em numero de dois. Fruto aquênio, castanho. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: As folhas são empregadas como depurativas e diuréticas e as flores são aromáticas 

(Almeida; Proença; Sano; Ribeiro, 1998). O chá da planta inteira é usado para gripe e 

externamente para machucados (Silva, 1998). 

Popular: O chá da flor e das folhas é usado contra gripe e bronquite. 

Queiroz, S. M.-37; Camargo, V. M.- 15/12/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Nome científico: Chuquiragua tomentosa Baker.  

 Nome popular: espinho-agulha. 

Descrição botânica: Aproximadamente 2 m de altura, caule piloso contendo espinhos 

pontiagudos. Ramos lenhosos, castanho pubescentes com espinhos duplos e duros, folhas 
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membranáceas oblongas com ápice cuspidado, margem inteira. Apresentam alguns pelos na parte 

inferior. Herbácea ereta.  

 Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: o chá desta erva serve para impedir o impaludismo, usam-se as folhas e os talos. 

Esta planta é amarga e tônica, diaforética e diurética. Preconizada nas febres intermitentes do 

fígado e bexiga e nas blenorragias (Penna, 1946). E também anti-histérica. È empregada nas 

dores de estomago e intestino causada por flatulência. (Lorenzi, 2000). 

Popular: O chá com as folhas e a raiz serve para dores na coluna e para problemas cardíacos. 

 Queiroz, S. M.- 44; Camargo, V. M.- 16/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Erigeron bonarienses L. 

Nome popular: voadeira, encosta, erva-lanceta, margaridinha-do-campo. 

Descrição botânica: Planta anual, herbácea, ereta, não ramificada, de caule estriado densamente 

folioso, altura de 0,6-1,2 m. Propaga-se por sementes. Vegeta em toda América tropical. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: anti-hemorroidária, diurética, vermífuga, antidiarréica. É usada toda a planta 

(Caribe; Campos, 1997). 

Popular: Do ramo se faz o chá e este é usado contra hemorróidas, doenças sexualmente 

transmissíveis, e reumatismo. 

Queiroz, S. M.-38; Camargo, V. M.- 15/12/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Baccharis dracunculifolia DC. 

Nome Popular: alecrim-do-Campo, vassoureira, vassourinha, alecrim-de-vassoura, cilca. 

Descrição botânica: Planta nativa do Centro-Sul do País, ocorrendo principalmente em 

pastagens, campos cultivados e terrenos baldios. Reproduz-se por sementes, sendo resistente à 

seca e não tendo exigências maiores com relação a solo ou água. Planta perene, arbustiva, muito 

ramificada, de ramos lenhosos e pilosos com 2 a 3 m de altura. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: tônica, eupéptica, febrífuga e aperiente. Usam-se as folhas em chá para cansaço 

físico, debilidade orgânica geral, aplicações febris, inapetência, infecções digestivas, distúrbios 

gástricos (Caribe; Campos, 1996). 
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Popular: O chá da folha é indicado para pressão alta e para problemas cardíacos. 

Queiroz, S. M.-34; Camargo, V. M.- 15/12/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Emilia coccínea (Sims) F. Don 

Nome popular: serralha-mirim, serralhinha, serralha-brava. 

Descrição botânica: Planta anual, herbácea, ereta, glabra ou esparsante pilosa, de 0,2 a 0,5 m de 

altura, originária da África e disseminada em toda a costa Brasileira. Propaga-se apenas por 

sementes. Floresce durante o verão, sendo facilmente disseminada pela ação do vento. 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: febrífuga, antiasmática, anti-ofiltalmica. È indicada contra asma, bronquite 

asmática, gripes, resfriados, dores do corpo, faringite e amigdalite. É feito chá das folhas. Contra 

afecções das vias urinarias e como diurético. São utilizadas raízes, flores e folhas. Tratamento de 

feridas, pruridos, eczemas, chagas e escaras. É usada compressa das folhas (Lorenzi; Mator, 

2002). 

Popular: É um depurativo do sangue, serve para tratamentos contra gastrites e reumatismo. 

Queiroz, S. M.-08; Camargo, V. M.- 20/10/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Ageratum conyzoides L. 

Nome popular: erva-de-são-joão, picão-branco, maria-preta; 

Descrição botânica: planta anual, herbácea, altura varia de 0,30 a 0,80 m, nativa da América do 

Sul, propaga-se exclusivamente por sementes. Folhas opostas.É comum em áreas úmidas do 

nordeste do Brasil. Flores de cor lilás e brancas; 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: Possui efeitos cicatrizantes, inibe contrações intestinais, analgésico, artrose, 

antiinflamatório (Lorenzi; Mator, 2002). 

Popular: Indicado para cólicas e excesso de menstruação e também serve para combater 

hemorragias na hora do parto. 

Queiroz, S. M.-07; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Bignoniaceae 
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Nome cientófoco: Tabebuia avellanedeae Lor. Ex Griseb. 

Nome popular: ipê-roxo, piúva. 

Descrição botânica: Folha com cinco folíolos, peciolada e dentada. As flores são roxa-violáceas, 

com cálice piloso. Inflorescência em panículas. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: As cascas e os cernes devem ser secos ao sol. As flores são utilizadas frescas ou 

secas à sombra. O chá do pó da casca tem utilização para varizes, hemorróidas, úlceras varicosas, 

depurativo (após sífilis), eczemas, reumatismo, feridas, imunoestimulante, antitumoral. O chá das 

flores frescas é utilizado em afecções da boca (Panizza, 1995). Na madeira são encontradas 

grandes quantidades de lapachol e outras substâncias parecidas dotadas de forte atividade 

antiinflamatória (Matos, 1998). 

Popular: O chá da casca é indicado contrareumatismo, câncer, úlcera, é bom para o sangue. 

Queiroz, S. M.-68; Camargo, V. M.- 15/06/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Bignonia ungis L. 

Nome popular: unha-de-gato.  

Descrição botânica: folhas elípticas, com ápice cuspidado e base aguda, margem inteira, pilosa 

na face inferior na região da nervura principal. Arbusto com espinhos recurvos que lembram unha 

de gato. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Possui propriedades diuréticas, anti-reumáticas e anti-sifiliticas, folhas e cascas 

(Balbach, 1998). 

Popular: O chá das folhas é indicado para problemas cardíacos, de pressão alta e também serve 

como depurativo do sangue. 

Queiroz, S. M.-41; Camargo, V. M.- 16/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Anemopaegma arvense (Vell.) Stell. ex de Souza 

Nome popular: Catuaba, vergatesa. 

Descrição botânica: floresce de agosto a novembro, após queimadas, e excepcionalmente, após 

chuvas inesperadas. A frutificação ocorre de setembro a março. O subarbusto pode atingir 0,60 

m. 
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Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: Folhas e raízes colocadas sob defusão em água ardente è afrodisíaco (Almeida; 

Proença; Sano; Ribeiro, 1998).  

Popular: Sua casca é fina e o chá dela é estimulante. 

Queiroz, S. M.-21; Camargo, V. M.- 15/12/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Boraginaceae 

Nome científico: Patagonula americana L. 

Nome popular: guajuvira 

Descrição botânica: árvore de porte médio, de cor verde-escura. Folhas simples, glabras e 

obovadas. Floresce nos meses de setembro-novembro e seus frutos amadurecem nos meses de 

novembro-dezembro. 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: As folhas são utilizadas externamente em inflamações, feridas e ulcerações 

(Simões; Mentz; Schenkel; Irgang; Stehmann, 1998).O chá da casca fortifica os nervos, combate 

o colesterol, males do fígado, dosrréias e tumores intestinais (Korbes, 1995). 

Popular: O chá da casca é bom para os nervos. Combate o colesterol, dores no fígado, diarréia, 

doenças venéreas e tumores intestinais. Sua folha tam é usada em aplicações sobre tumores. 

Queiroz, S. M.-66; Camargo, V. M.- 16/03/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome cientifico: Cordia glabrata (Mart.) A. DC. 

Nome popular: louro-preto, louro-do-Mato-Grosso, louro-branco; 

Descrição botânica: Altura de 8-10 m, com tronco de 0,3-0,4 m de diâmetro. Folha simples, com 

pecíolo de 3-4 cm, coriáceas, totalmente lisas em ambas as faces, porém verde mais clara ou 

prateada na face inferior, de 8-12 cm de comprimento por 6-7 cm de largura. Ocorre na Bacia do 

Rio Paraguai, incluindo os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Paraguai. 

Floresce nos meses de julho-setembro com a planta despida de sua folhagem. Os frutos 

amadurecem em setembro-outubro. Propaga-se por sementes. 

Aplicações medicinais: 
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Bibliográfica: Não foram encontradas indicações medicinais bibliográficas. Apícola, forrageira, 

ornamental, madeira. Madeira decorativa empregada na confecção de móveis em geral, planta 

ornamental, arborização, flores muito visitada pelos colibris (Pott & Pott, 2000). 

Popular: O chá da casca e da flor são indicados para problemas intestinais, servindo contra 

desinteria e febre. 

Queiroz, S. M.-22; Camargo, V. M.- 15/12/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 

 Caesalpinioideae 

 

Nome científico: Dimorphandra mollis Benth. 

Nome popular: canafístula, barbatimão-de-folha miúda, barbatimão-falso, faveira; 

Descrição botânica: Planta perene, arbórea, de casca grossa com ramos ferrugíneo-pubescentes, 

de 3 a 5 m de altura, com vagens de 12 a 18 cm de comprimento, nativa do Brasil. Propaga-se por 

sementes, é uma planta freqüente em Cerrados. 

Aplicações medicinais: 

Bibliográfia: Seu uso medicinal está associado com a substancia rutina encontrada nas favas, o 

que provoca contrações uterinas. A casca possui propriedades adstringentes, servindo para 

lavagens ou para atuar em hemoptise (Almeida; Proenca; Sano; Ribeiro, 1998). 

Popular: Com o chá da casca se faz gargarejo para dores de garganta. 

Queiroz, S. M.-33 Camargo, V. M.- 15/12/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Bauhinia forticata Link. 

Nome popular: Pata-de-vaca, mororò, unha-de-vaca, pata-de-boi. 

Descrição botânica: floresce em novembro, arvore alta, com acúleos, de folhas bilobadas com 9 

a 12 nervuras, lóbulos agudos ou acuminados, de flores com pétalas brancas.  

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Utilizam-se as folhas, cascas do tronco e /ou raízes para fazer chá que pode ser 

usado tanto externamente como internamente em casos de mordidas de cobra e elefantíase 

(Caribe; Campos, 1997). Também possui ação antidiabètica, tônica, renal, diurética e depurativa 

(Penna, 1946). 
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Popular: O chá da folha é usado contra o colesterol e desinteria e também para diabete e dores 

de barriga. 

Queiroz, S. M.-35; Camargo, V. M.- 15/12/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Hymenaea confertiflora (Hayne) Benth.             

Nome popular: Jatobá 

Descrição botânica: altura de 10-18m. Folhas alternas, compostas, bifolioladas. Inflorescência 

em panículas axilares com flores brancas. Fruto legume com única semente vermelha. Floresce 

novembro-janeiro. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Para afecções pulmonares e tosse é usada à resina (Penna, 1946). São usadas as 

folhas para fazer balsamo servindo como anticarratal, cicatrizante, para hemoptises e para 

infecções intestinais.Resina da casca (ou do fruto) fervida para xarope e bronquite. Também para 

dor de estômago e costas, contusão, fratura, fortificante, sinusite (em pó), vermes, diarréia e 

inflamação (Pott; Pott, 2000). 

Popular: O chá da casca e a sua seiva são usados como fortalecedor dos pulmões e também é 

usado contra bronquite. 

Queiroz, S. M.-39; Camargo, V. M.- 15/12/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Cannaceae 

 

Nome científico: Canna aurantiaca Hortmo 

Nome popular: caeté 

Descrição botânica: Limbo com margem inteira, nervura paralelinérvea, nenhuma das faces 

contem pilosidades. Limbo com formato elíptico, ápice agudo e base obtusa. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: O cozimento das folhas frescas é diurético (Penna, 1946). 

Popular: A raiz é usada como calmante e também combate à gonorréia. 

Queiroz, S. M.-56; Camargo, V. M.- 23/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Cecropiaceae 
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Nome científico: Cipropia pachystachya Terc. 

Nome popular: embaúba, lixeira. 

Descrição botânica: Planta dióica medindo entre 4 a 7m, as folhas são dividas em 5-10 lobos. 

Prefere as matas secundarias, pode ser encontrada em capoeiros novos, é característico de solos 

úmidos em beira de matos e em clareiras. Floresce entre setembro e outubro, seus frutos 

amadurecem nos meses de maio e junho; 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: O chá é preparado com as folhas secas e tem efeito diurético. As folhas podem ser 

usadas para o controle da hipertensão, também tem função antiinflamatória (Lorenzi; Mator, 

2002). 

Popular: Usado como emagrecedor, serve para tratamentos de tireóide e úlcera, também é 

cicatrizante e comestível (doces), para tratamento é usado o chá das folhas e também da casca. 

Queiroz, S. M.-04; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

                                           

 Euphobiaceae 

 

 Nome científico: Croton urucurana Baill 

 Nome popular: Sangra d’água, sangue-de-dagro 

 Descrição botânica: Possui as folhas em forma de coração, quando estão para cair ela adquirem 

a coloração vermelho-amarelado, caem principalmente no outono. As flores são pequenas e 

esbranquiçadas, são inflorescências espigadas terminais. Quando seu tronco é cortado ou ferido 

ela libera uma seiva que em contato com o ar se torna vermelha. É nativa de terrenos úmidos e 

pantanosos. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Tanto sua resina como sua casca é utilizada para estancar sangramento, acelera a 

cicatrização e evita a infecção (resina). Antibactericida, anti-hemorrágica, antiviral, antioxidante, 

também é utilizada para combater ulceras no estomago e no intestino (Lorenzi; Mator, 2002). 

Popular: Possui uma ação cicatrizante, combate úlceras e é indicado para gastrites e dor nas 

costas. 

Queiroz, S. M.-01; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 
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 Flacourtiacea 

 

Nomes científico:  Casearia gossypiosperma Briquet     

Nome popular: espeteiro 

Descrição botânica: altura de 10 a 40 m. Folhas simples, membranáceas, alternas, com margem 

crenada, limbo glabro com base obtusa e ápice acuminado. Floresce em setembro-outubro e a 

maturação dos frutos se da nos meses de outubro-novembro. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Não foram encontradas indicações bibliográficas; 

Popular: A infusão das folhas é usada para tratamentos de reumatismo, nervo ciático e também 

para a coluna. 

Queiroz, S. M.-24; Camargo, V. M.- 15/12/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Lauraceae 

 

Nome científico: Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez. 

Nome popular: canela-preta.                

Descrição botânica: Árvore de aproximadamente 6 m de altura, caule tipo tronco, bastante 

ramificado, folhas lanceoladas alternas, simples e glabras, limbo com ápice cuspidado e base 

aguda. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Casca diurética e emenagoga. Usa-se para enfermidades como: azia, atonia e 

catarros intestinais, enterite catarral e crônica, flatulências, irritações gastro-intestinais, lienteria; 

a casca usa-se como infusão (Balbach, 1998). 

Popular: O chá da folha serve para combater sarampo, gripe forte, e febre alta. 

Queiroz, S. M.-61; Camargo, V. M.- 16/03/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Lecythidaceae 

 

Nome científico: Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 

Nome popular: jequitibá-rosa, jequitibá-vermelho, jequitibá-cedro, jequitibá-branco 
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Descrição botânica: A altura varia de 30 a 50m, com um tronco de 70 a 100cm de diâmetro. 

Folhas membranáceas, glabras, de 4 a 7 cm de comprimento pó 2 a 4 cm de largura. É uma das 

maiores da flora Brasileira. Floresce durante os meses de dezembro a fevereiro. A maturação dos 

frutos verifica-se no período de agosto a setembro; 

Aplicação medicinal:  

Bibliografia: A casca serve para combater diarréias, angina, leucoréias, hemorragias uterinas, 

afecções da boca e garganta, infecções das amídalas (Penna, 1946). 

Popular: O chá da casca é indicado para aftas, o chá pouco concentrado é emagrecedor, srvindo 

também para frieiras (lavagem com o chá) e como anticéptico. 

Queiroz, S. M.-16; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

                                          

Nome científico: Guarea guidonia (L.) Sleumer 

Nome popular: marinheiro, camboatã, cedro-branco, jataúba; 

Descrição botânica: Árvore de copa globosa e densa, de 15 a 20m de altura, com um tronco de 

50 a 80cm de diâmetro. Nativa de quase todo o Brasil desde a região amazônica até São Paulo 

Rio-de-Janeiro e Mato grosso do Sul. Folhas compostas pinadas, flores róseo-esbranquicadas, 

dispostas em racemos axilares. Frutos são cápsulas globosas ou oblongas, deiscentes de cor 

rosada, contendo de 3 a 5 sementes envoltas por ariolo vermelho. Multiplica-se apenas por 

sementes.  

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: A casca do tronco possui propriedades adistringente, purgativa, febrífuga e 

abortiva. A casca das raízes é utilizada contra hidropsia. As sementes maceradas em bebidas 

alcoólicas são também usadas com a mesma indicação, tem propriedades antiinflamatórias 

(Lorenzi; Mator, 2002). 

Popular: O chá da casca é usado contra a malária, febre e gripe. 

Queiroz, S. M.-10; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

          

 Labiatae 

 

Nome científico: Leonotis nepetaefolia (L.) W.T. Aiton 

Nome popular: cordão-de-frade, cordão-de-São Francisco, cordão-de-frade-verdadeiro; 
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Descrição botânica: Planta herbácea ou subarbustiva anual, ereta, pouco ramificada fortemente 

aromática, de caule quandrangulado, de 8 a 16m de altura. Originaria da África tropica e 

naturalizada em todo o Brasil. Folhas membranáceas, simples, compostas, longo-pecioladas, com 

a face inferior de cor verde-esbranquiçada, 5 a 12cm de comprimento. Flores labiadas de cor 

alaranjada, com sépalas terminadas em ponta aguda e áspera, reunidas em inflorescências 

globosas axilares distribuídas ao longo da haste à semelhança de um cordão com nós que os 

frades usavam na cintura; 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: São atribuídas as suas preparações propriedades Tonica, estimulante, diurética, 

febrífuga, sudoritica, carminativa e antiespasmódica. Seu uso é feito principalmente para tratar 

casos de bronquite crônica, tosses, asma brônquica, dores de origem reumática. É usada nos casos 

de inflamação urinária, e de hemorragia uterina. O uso de suas inflorescências soa para estimular 

a secreção de bile e melhorar a digestão. O decocto de suas folhas é usado como antidesentérico e 

para dissolver cálculos renais. Seu uso externo é na forma de banhos aromáticos e indicados 

contra reumatismo, nevralgias, ulceras e na forma de cataplasma contra contusões (Lorenzi; 

Mator, 2002) 

Popular: Usam-se as folhas maceradas para o combate de micoses, e o chá da folha é indicado 

para problemas no estômago. 

Queiroz, S. M.-05; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Melastomaceae 

 

Nome científico: Melastoma akermani   

Nome popular: pixirica, tapixirica. 

Descrição botânica: Mure menciona esta planta não descrita por autores. Pequeno arbusto com 

ramos arredondados. Folhas opostas, ovais de pecíolos curtos e felpudos. Nervuras grossas quase 

paralelas do ápice à base. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Emprega-se nas palpitações do coração e afecções das vias urinarias (Balbach, 

1998). 
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Popular: Serve para combater arritmia, afecções genitais e das vias urinarias. É muito encontrada 

no cerrado. 

Queiroz, S. M.-14; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Meliaceae 

 

Nome científico: Melia azedarach L.  

Nome popular: Cinamomo 

Descrição botânica: possui folhas lanceoladas, alternas e compostas de intensa cor verde 

brilhante na superfície superior. Seus frutos são drupas globosas e lisas, amarelas quando 

maduras. Flores em panículas. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Tonica, estimulante e febrífuga. A casca da raiz combate diarréia e outras doenças 

intestinais, bem como reumatismo e o cólera-morbo (Penna, 1946). As folhas são consideradas 

estomáticas, anti-histericas, emagogas e resolutivas. Os frutos são purgativos e anti-helminticos, 

tem seu uso desaconselhado, internamente, por alguns autores. Outros classificam as folhas e 

flores como vermífugos e purgativos (Alzugary; Alzugary, 2000). 

Popular: Da folha e da casca é bom para combater a febre, reumatismo, diarréia. 

Queiroz, S. M.-40; Camargo, V. M.- 15/12/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Trichilia silvatico DC. 

Nome popular: cadiguá, catiguá-branco; 

Descrição botânica: A altura varia de 4 a 10m. Folhas composta imparipinadas, folíolos em 

número de 5 a 7, inflorescências em panículos auxiliares. Fruto cápsula elíptica, deiscente, 

contem uma semente que ao abrir-se deixa expor um aríolo vermelho muito vistoso. Ocorre 

principalmente em planícies aluviais e início de encostas em solos profundos e férteis de lenta 

drenagem. Floresce nos meses de março e abril, os frutos amadurecem de agosto a outubro; 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: A infusão é aconselhada para reumatismo, é amarga; Tonica em doses pequenas e 

purgativo em dose maior 9Penna, 1946). 

Popular: A casca é usada para curar feridas e seu chá é bom contra úlceras. 
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Queiroz, S. M.-18; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

                                           

Nome científico: Cedrela fissilis Vell. 

Nome popular: cedro, cedro-rosa, cedro-vermelho; 

Descrição botânica: Floresce durante os meses de agosto e setembro, seus frutos amadurecem 

com a árvore totalmente desfolhada em julho e agosto. Produz anualmente grande quantidade de 

sementes. Sua altura varia entre 20 e 35m. É uma planta característica das florestas semidecíduas; 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: O chá da casca é utilizado para o tratamento de inflamação do fígado causada por 

malária, e para dores nas pernas. Também é utilizada para lavar certos ferimentos (Ming, 1997). 

Popular: O chá da casaca combate a gripe, dores de barriga, febre e dores de estômago. 

Queiroz, S. M.-15; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Monimiaceae 

 

Nome científico: Citriosma oligandra Tul. 

Nome popular: Negamina, Negra-Mina, Folha-Santa; 

Descrição botânica: arbustos brasileiros, encontrados nos estados do Sudeste e do Centro-Oeste 

em capoeiras, orlas de matas e matas ciliares. Reprodução por sementes, preferindo locais semi-

sombreados. Floresce no mês de fevereiro e tem os frutos maduros em julho. As folhas frescas 

têm aroma forte e particular, um tanto aliáceo e de limão.  

Aplicação medicinal:   

Bibliográfica: Carminativa, tônica, hepática, antiespasmódica, anti-reumática e aromática 

(Penna, 1946). Usam-se as folhas em chás para afecções hepáticas, flatulências, cólicas, 

nevralgias. Usam-se as folhas em banho para reumatismos artritismos e artroses (Caribe; 

Campos, 1961) 

Popular: O banho com as folhas é usado contra dores no corpo e mal olhado. 

Queiroz, S. M.-29; Camargo, V. M.- 15/12/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Moraceae 
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Nome científico: Maclura tinctoria (L.) Engl.  

Nome popular: amoreira-do-mato    

Descrição botânica: Árvore com aproximadamente 5 m de altura. Folhas simples e elípticas, 

glabras, ápice acuminado, margem serrada, base obtusa com estípulas. Plantas unissexuadas, com 

caule meio amarelado. 

Aplicação medicinal: 

Biliográfica: Usa-se a seiva contra dor de dente. É cicatrizante e contra dor de cabeça. Chá da 

casca contra reumatismo e antiinflamatório para dente extraído (Pott; Pott, 2000). 

Popular: O chá do fruto verde e também o leite da casca são usados contra leucemia e 

reumatismo. 

Queiroz, S. M.-48; Camargo, V. M.- 23/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Myrtaceae 

 

Nome científico: Campomanesea sp. 

Nome popular: guavira 

Descrição botânica: Arbusto com aproximadamente 2,0 m de altura, folhas simples e opostas, 

limbo obovado com ápice agudo e base obtusa. 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: Segundo Rodrigues & Carvalho (2001), as folhas e a casca do caule são usados 

contra afecções do aparelho urinário e contra diarréia; 

Popular: O chá do fruto e das folhas é usado contra tosse, dor de barriga, dor de estomago, 

bronquite e coqueluche. 

Queiroz, S. M.-55; Camargo, V. M.- 23/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Eugenia uniflora L. 

Nome popular: pitanga, pitangueira, pitanga-vermelha, pitanga-roxa. 

Descrição botânica: Altura de 6-12 m. Folhas simples levemente descolores,glabras, brilhantes 

na face superior. Flores solitárias ou em grupos de 2-3 nas axilas da extremidade dos ramos. 

Fruto drupa globosa achatada e sulcada, vermelho, amarelo ou preto quando amadurece, contém 
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12 sementes. Floresce durante os meses de agosto-novembro. Os frutos amadurecem outubro-

janeiro. 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: As folhas são tônicas, cicatrizantes, servindo também para combater dores 

reumáticas. O fruto é refrigerante e passa por ser calmante no sangue (Penna, 1946); 

Popular: O chá tanto da folha quanto da casca é usado para tratamento de pressão alta, coração, e 

também é usado como calmante. 

Queiroz, S. M.-50; Camargo, V. M.- 23/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Oleaceae 

 

Nome científico: Priogymnanthus hassleriaus 

Nome popular: osso-de-burro 

Descrição botânica: altura de 10-20m, folhagem é brilhante, as folhas são simples e opostas, 

glabras em ambas as faces, inflorescência em espiga extra axilares muito pequenas de cor branca, 

fruto drupa globosa e de cor verde. Floresce dêem julho-setembro. Os frutos amadurecem a partir 

de novembro. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Não foram encontradas indicações bibliográficas; 

Popular: A infusão das folhas é usada para tratamentos de reumatismo, nervo ciático e também 

para a coluna. 

Queiroz, S. M.-24; Camargo, V. M.- 15/12/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Papilionoideae 

 

Nome científico: Machaerium stipitatum (DC.) Vogel 

Nome popular: marmeleira-do-mato. 

Descrição botânica: Altura de 10-20m com tronco canelado de 40-50m de diâmetro. Folhas 

compostas imparipinadas, com 9-15 folíolos glabros e membranáceos.  

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Não foram encontradas indicações bibliografiacas; 
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Popular: O chá da casca e da folha é bom para combater problemas do fígado e estômago. 

Queiroz, S. M.-71; Camargo, V. M.- 15/06/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Myrocarpus frondosus Allemao 

Nome popular: cabreúva, cabriúna, bálsamo. 

Descrição botânica: Altura 20-30m. Folhas compostas imparipinadas, com 7-9 folíolos glabros. 

Floresce durante os meses de setembro-outubro e os frutos amadurecem em novembro-dezembro. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Serve como cicatrizante e o bálsamo é fortificante nervino (Penna, 1946). 

Popular: Com a casca se faz um xarope bom para bronquite. 

Queiroz, S. M.-53; Camargo, V. M.- 23/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Piperaceae 

 

Nome científico: Piper aduncum L. 

Nome popular: Jaborandi-falso 

Descrição botânica: Arbusto ereto. A altura varia entre 2 e 4m. Nativa do sudeste do Brasil. 

Folhas simples, cartáceas. Flores pequenas reunidas em espigas alongadas. Multiplica-se por 

sementes; 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: O chá ou a infusão de suas folhas é empregado como Tonico, carminativo, 

antipasmódico, contra hemorragia e para afecções do fígado, vesícula e baço. Ação eficaz para 

picada de cobra, ação estimulante e colagoga (Lorenzi; Mator, 2002). Toda planta é adstringente, 

é usada pelas mulheres impudicas para tonisarem os orgaos sexuais. Os frutos são diuréticos e 

antiblenorrágicos. Servem para tratamento de úlcera crônica (Penna, 1946) 

Popular: Indicado para reumatismos, artrite, diabete e inflamações pulmonares, servindo 

também contra dores no estômago e para fortalecer os cabelos. 

Queiroz, S. M.-02; Camargo, V. M.- 20/10/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Poaceae 
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Nome científico: Guadua angustifólia Kunth 

Nome popular: taboca 

Descrição botânica: Planta perene, ereta, muito entourecida, sublenhosa, de colmos ocos com 

nós uniformemente espaçados, de 3-6m de altura. Folhas alternas. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Aa raiz é aperiente, usada em banhos e xaropes, na hidropsia (Penna, 1946). 

Popular: Das folhas e da raiz se faz o chá que é indicado como antidiurético (rim). 

Queiroz, S. M.-20; Camargo, V. M.- 15/12/2003 Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Imperata brasillensis Trin 

Nome popular: capim-sapé, sapé-macho, navalhas, jucapé. 

Descrição botânica: planta perene, ereta, perfilhada, rizomatosa, herbácea, glabra, altura 40-

80cm. Inflorescência panícula racemosa, com flores brancas situadas acima da folhagem. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: O rizoma é usado como diurético e é considerado um sudorífero fraco (Penna, 

1946); 

Popular: O chá da raiz é usado em tratamento dentário em crianças e também serve para 

problemas renais. 

Queiroz, S. M.-31; Camargo, V. M.- 15/12/2003 Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Rubiaceae 

 

Nome científico: Chiococa anguifuga Mart. 

Nome popular: cipó-cruz 

Descrição botânica: planta trepadeira 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: O chá do cipó é usado como diurético, antidrópico, combate hipoemia 

intertropical e também é indicado em casos de mordida de cobra e enfermidades cutâneas, assim 

como gonorréia, sífilis e reumatismo (Penna, 1946). 

Popular: O chá do cipó é indicado para dores na coluna. 

Queiroz, S. M.-42; Camargo, V. M.- 16/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 
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Nome científico: Genipa americana 

Nome popular: genipapo 

Descrição botânica: floresce em novembro, possui folhas largas, as superiores são oblongo ovais 

e as inferiores pinadas. As flores são amarelas, e os frutos são do tamanho de uma laranja. A 

casca é mole, quando maduros, muito aromático, com uma polpa escura no interior, quando 

novos dão a casca a tinta azul. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Do fruto se faz refresco. A raiz é purgativa. A casca é empregada em banhos nas 

ulceras e diarréias; em cozimento é útil no curativo das ulceras escorbúticas e venéreas. O suco 

do fruto emprega-senas hidropisias e é diurético (Balbach, 1998). 

Popular: Emagrecedor, também serve para tratamento de tiróide e úlcera, também é cicatrizante, 

normalmente são usados chá casca e das folhas.  

Queiroz, S. M.-12; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Rutaceae 

 

Nome científico: Balfourodendron rildelianum (Engl.) Engl. 

Nome popular: guatambu, pau-marfim, pau-liso, marfim. 

Descrição botânica: Altura de 20-30m, folhas compostas trifolioladas. Floresce a partir do final 

de setembro, prolongando-se até novembro. A maturação dos frutos ocorre durante os meses de 

agosto-setembro. Fruto drupa amarelo-esverdeado. Inflorescência racemo lateral ou axilar.  

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: As folhas são empregadas em banhos para combater reumatismo e da casca extrai-

se um óleo indicado para combater bronquite. Tem potencial tintorial, pois da casca extrai-se a 

cor amarela (Almeida; Proença; Sano; Ribeiro, 1998) 

Popular: O chá da casca é indicado para tratamento contra diabete. 

Queiroz, S. M.-43; Camargo, V. M.- 16/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Metrodorea stepularis  Mart 

Nome popular: laranjeira-do-mato 
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Descrição botânica: Àrvore com aproximadamente 9m de altura, copa estreita, folhas compostas 

de 2-3 folíolos desiguais membranáceos, levemente pubescentes. Floresce durante os meses de 

novembro-janeiro e os seus frutos amadurecem em junho-julho. Folhas opostas pecioladas, 

glabras e margem inteira.  

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Usa-se a casca em decocção para combater as febres, inclusive as intermitentes. O 

suco da casca, diluído em água, serve para o mesmo fim (Balbach, 1998). 

Popular: O chá das folhas é utilizado para fazer xaropes contra bronquite sendo também uma 

fonte de vitaminas. 

Queiroz, S. M.-45; Camargo, V. M.- 16/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Zanthoxylum riedelianum Engl. 

Nome popular: mamica-de-porca, tembetari, tembetaíba; 

Descrição botânica: Planta aculeada de 8 a 18m de altura, com tronco de 0,40 a 0,60m de 

diâmetro. Folhas compotas pinadas com 4-6 pares de folíolos esparsamente pubescentes. A 

madeira é empregada para acabamento na construção civil. É usada no paisagismo em geral. 

Produz grande quantidade de semente, propaga-se por sementes. Floresce durante os meses de 

maio-junho e os frutos amadurecem a partir do mês de outubro. É oriunda do Brasil, abundante 

no Rio de Janeiro.  

Aplicações medicinais:  

Bibliográfica: A casca é acre e amargosa e empregada em banhos como tônico, também tem 

indicação para fazer cessar dores de dente(Penna, 1946). 

Popular: O chá da casca é usado contra gripe, febre e malária. 

Queiroz, S. M.-25; Camargo, V. M.- 15/12/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Pilocarpus jaborandi Holmes 

Nome popular: jaborandi-verdadeiro 

Descrição botânica: Flores dispostas em espiga e folhas alternas compostas com até 5 folíolos 

opostos e lanceolados. 

Aplicação medicinal:  
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Bibliográfica: Possuem ação sudorífera e excitante, as folhas são utilizadas para combater 

inúmeras enfermidades: paralisia, beritéri, cólicas intestinais e hepáticas, blenorragia, amenorréia, 

caxumba, edema pulmonar, hemoptise, hemorragias, nervosismo e dores de dente (Alzugry; 

Alzugary, 2002). 

Popular: Afolha possui ação anestésica, assim é usada para dor de dente. A folha também tem 

ação hidratante para os cabelos. 

Queiroz, S. M.-11; Camargo, V. M.- 20/10/2003 Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Sapindaceae 

 

Nome científico: Talisia esculenta (St. Hill) Radik 

Nome popular: pitomba, pitombeira, olho-de-boi. 

Descrição botânica: Altura de 6-12m. Folhas compostas pinadas, com 2-4 pares de folíolos 

membranáceos, glabros. Floresce durante os meses de agosto-outubro. A maturação dos frutos 

ocorre nos meses de janeiro-março. Flores em cachos pequenos. O fruto de forma globosa 

acompridada. 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: O caroço é adstringente, aplicado contra diarréias crônicas (Penna, 1946). 

Popular: O chá da casca e da folha serve de tratamento para pessoas que tenham ataque 

epilético. 

Queiroz, S. M.-54; Camargo, V. M.- 123/01/2004 Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Smilacaceae 

 

Nome científico: Similax goyazana A. DC. 

Nome popular: japecanga, cipó-japecanga. 

Descrição botânica: liana, monóica, com xilopódio marrom avermelhado, folhas simples 

alternadas, inflorescência umbelas axilares, flores actinomorfas, estames em numero de 6 e 

estiletes em numero de 3. Fruto baga globoso, verde-oliva, sementes de 1 a 3 vermelhas. 

Aplicação medicinal: 
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Bibliográfica: O chá das folhas, da raiz e dos rizomas é diurético, servindo também para 

problemas hepáticos (Almeida; Proença;Sano; Ribeiro, 1998). Usado como depurativo, sendo que 

a raiz é muito usada para combater afecções dérmicas, reumatismo e sífilis (Penna, 1946). 

Popular: O chá da raiz deste cipó é usado como depurativo, também serve como cicatrizante e 

contra a sífilis (lavagem). 

Queiroz, S. M.-28; Camargo, V. M.- 15/12/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 Solanaceae 

 

Nome científico: Physalis pubens L. 

Nome popular: camapu.          

Descrição botânica: planta herbácea sublenhosa na base, bem ramificada, 8-12m de altura. 

Frutos amarelados, carnosos em forma de balão. 

Apicação medicinal: 

Bibliográfica: A seiva da planta é usada contra dores de ouvido. As folhas são diuréticas, tem 

aplicação contra as inflamações de bexiga e icterícia. O fruto verde cru, é laxativo e diurético . 

Também é usada para tratamento de reumatismo, artrite e para problemas no fígado (Gonsalves, 

1998). 

Popular: O suco da folha se usa contra dores de ouvido e em fricções contra reumatismo. O chá 

é um eficiente remédio para problemas do fígado. 

Queiroz, S. M.-57; Camargo, V. M.- 23/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Solanum americanum Mill 

Nome popular: Maria-pretinha, erva-moura, erva-de-licho, caraxixu; 

Descrição botânica: Planta anual, herbácea com altura que varia de 0,40 a 0,50m. Nativa do 

continente Americano. Propaga-se por sementes. Seus frutos quando verde são venenosos, depois 

de maduros são comestíveis. É hospedeira de nematóides. Tem folhas simples e os frutos são 

pretos quando maduros, os frutos são bagas globosas. Multiplicam-se por sementes; 

Aplicação medicinal:  

Bibliográfica: Possui propriedades analgésicas, sedativa, narcótica leve, expectorante, 

anafrodisíaca, diurética, emoluente e depurativo, é indicada para espasmos na bexiga e dores nas 
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articulações; além de ser um vermífugo eficaz é empregado também como um cicatrizante, 

psoríase, eczema e úlcera. Suas folhas são boas para queimadura, abcessos e furúnculos (Lorenzi; 

Mator, 2002). 

Popular: As folhas maceradas servem para micoses e o chá das folhas serve para dores de 

estômago. 

Queiroz, S. M.-06; Camargo, V. M.- 20/10/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

Nome científico: Capsicum baccatum L. 

Nome popular: pimenta-cumari 

Descrição botânica: Planta perene, herbácea, ereta de ramos escandentesquando adulta, muito 

ramificada, robusta, denso-pubescente, de 1-2m de altura quando dispões de suporte para se 

apoiar. Propaga-se por sementes. É uma planta para fins condimentares que facilmente escapa ao 

cultivo tornado-se indesejável. É encontrada ao Sul e Sudeste a nível doméstico para o 

aproveitamento de seus frutos ovalados como pimenta. Flores solitárias. Ou reunidas, em número 

de duas, três e quatro, são brancas esverdeadas. Fruto pequeno baga fusiforme, quando maduros 

são vermelhos. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: A tintura preparada com os frutos já foi aplicada durante a epidemia da cólera. 

Pisada com farinha é enérgico. As folhas são supurativas, aplicam-nas com azeite para rebentar 

tumores. Na homeopatia aplicam-se os frutos para combater blenorragia, uretrite, inflamação de 

garganta (Penna, 1946). 

Popular: Bom para combater hemorróidas e problemas sanguíneos. 

Queiroz, S. M.-72; Camargo, V. M.- 15/06/2003 Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

                                          

 Teophrastraceae 

 

Nome científico: Clavija nutans (Vell) Stahl 

Nome popular: Chá – de - bugre, laranjinha. 

Descrição botânica: Arbusto com altura entre 0,5 a 2,0 m. Caule cilíndrico, sem ramificações, 

formando nós bem espaçados. Folhas simples, inteiras, coriáceas, pecioladas, lanceoladas, ápice 
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agudo, base atenuada, margem ondulada medindo mais de 0,30 m de comprimento, de coloração 

verde-prateada. Inflorescências em dicásio, com flores pequenas, de coloração alaranjada. Frutos 

não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Bibliográficas: É usada para desinteria, dores na coluna e febres (Pott; Pott, 2000). 

Populares: O chá das folhas é indicado para os problemas renais, fígado e pâncreas. 

Queiroz, S. M.-09; Camargo, V. M.- 20/10/2003 Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 

 Ulmaceae 

 

Nome científico: Trema micrantha (L.) Blum 

Nome popular: Candiuba, Taleiro, Motamba; 

Descrição botânica: A altura varia entre 5 e 12m. Folha simples, face superior áspera e inferior 

pubescente. Ocorre em todos os tipos de ambientes, exceto os muito úmidos, o que explica a sua 

vasta dispercao. Produz anualmente grande quantidade de sementes, amplamente disseminadas 

por pássaros. Floresce de setembro a janeiro, os frutos amadurecem de janeiro a maio; 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Na terapia popular se emprega contra leucorréias e para oftalmias (Hoenhe, 1939). 

Folha e casca adstringente, para feridas, sífilis e reumatismo; contém esteróides, triterpenóides, 

taninos e saponinas (Pott;Pott, 2000). 

Popular: É usada para fazer torniquetes em casos de mordida de cobra. 

Queiroz, S. M.-03; Camargo, V. M.- 20/10/2003. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 

 Urtiaceae 

 

Nome científico: Urtica baccifera Gaudichalld. 

Nome popular: urtiga-roxa.   
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Descrição botânica: Subarbusto com 1,5m de altura, flores com coloração violeta e roxa, 

reunidas em panículas axilares e apicais. Folhas elípticas com ápice acuminado, margem 

denteada com pilosidades no limbo. Flores unissexuadas. 

Aplicação medicinal: 

Bibliográfica: Bom remédio contra calculo renal. Salada, suco, chá da urtiga agem 

poderosamente com depurativo do sangue, pelo que se usa nas afecções da pele, gota e 

reumatismo. Aumenta a secreção do leite nas mulheres que amamentam. Misturada com outras 

ervas estimula as funções digestivas, facilita a secreção de urina, ajuda no tratamento das diabetes 

e da anemia (Penna, 1946). 

Popular: O chá da casca e das folhas é usado contra diabete, colesterol, pressão alta e problemas 

de coração. 

Queiroz, S. M.-47; Camargo, V. M.- 23/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

 

 Violaceae 

 

Nome científico: Anchieta salutaris Hill.    

Nome popular: cipó-suma.                 

Descrição botânica: Folhas simples, opostas. Oblongas, com ápice agudo e margem inteira. 

Folha glabra. Trepadeira de caule suberoso e bracacento. 

Aplicação botânica: 

Bibliográfica: Raiz emética e purgativa é utilizada nas moléstias exantemáticas que produzem 

erupções cutâneas, na coqueluche, no reumatismo, na sífilis, sarna e dermatoses (Balbach, 1998). 

Popular: O chá da casca é usado como depurativo e contra reumatismo e sarna. 

Queiroz, S. M.-51; Camargo, V. M.- 23/01/2004. Fazenda Paradouro-MS-Brasil. 

 

A pouca disponibilidade de informações e outros levantamentos etnobotânicos dificultam 

informações que ajudem a conservar esse recurso biológico; já que o extrativismo e a biopirataria 

vem crescendo gradativamente, fazendo com que muitas espécies possam se perder sem que um 

levantamento adequado seja feito. Nesse aspecto vê-se a necessidade do levantamento 

etnobotânico para que, tanto o potencial medicinal como econômico da planta possam, ser 
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registrados, certificando que estas plantas não sejam ameaçadas de extinção pela retirada 

indiscriminada e predatória de seu habitat de origem. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo etnobotânico possibilita o resgate do conhecimento popular e da cultura, 

permitindo a descoberta de vários produtos fototerápicos capazes de promover a cura de diversas 

doenças como reumatismo, diabetes, úlceras. 

Porem, Dourados possui uma imensa diversidade de flora, do que exige a necessidade de 

mais levantamentos etnobotânicos, para o aumento do conhecimento medicinal da região, assim 

como para a preservação dessa diversidade.  
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7. ANEXOS 

 

                            

   Leonotis nepetaefolia (L.) R. Br.                                Trema micrantha (L.) Blum. 

 

             

      Croton floribundus Spreng.                                            Solanum americanum Mill. 

 

                             

         Trichilia silvatico DC.                                                       Smilax goyazana A. DC. 
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         Vernonia crenata Grardn.                                         Cedrela fissilis Vell 

         

                 Physalis pubens L.                                        Canna aurantiaca Hortmo 

                     

       Citriosma oligandra Tul.                                                  Aristolochia spp. 
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   Chuquiragua tomentosa Baker.             Hymenaea stignocarpa (Mart.) Hayne                          
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