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RESUMO 

 

 

 

O Brasil é um dos países que detém grande parte da biodiversidade biológica mundial. As 

espécies vegetais dos vários ecossistemas brasileiros, dentre elas, aquelas com propriedades 

medicinais, vêm sendo extintas, devido às modificações ambientais induzidas pelo homem. 

Dentre as metodologias para se conhecer as plantas medicinais, estão os levantamentos 

etnobotânicos, que podem proporcionar o registro de espécies vegetais utilizadas tanto na 

medicina como na alimentação, sendo alternativas para o resgate das informações culturais dos 

povos que utilizam a flora. O objetivo deste trabalho foi identificar espécies com potencialidades 

medicinais na região de Dourados-MS, com base no conhecimento empírico de mateiros. As 

coletas foram realizadas no período de junho de 2002 a outubro de 2003, nas fazendas Santa 

Luzia, Ouro Verde, Areeira e Fazendinha Ecológica, circunvizinhas à cidade de Dourados. As 

coletas eram aleatórias, feitas sempre na companhia do mateiro, que identificava as espécies 

medicinais segundo o seu conhecimento popular e relatava suas propriedades medicinais. Depois, 

fez-se a identificação taxonômica por comparação com a bibliografia consultada, além das 

características medicinais. Além do material para as exsicatas, coletaram-se partes das plantas 

usadas como medicinais. As exsicatas estão depositadas no herbário DDMS. Foram identificadas 

44 famílias,  agrupadas em 82 espécies destacando-se: Asteraceae (Vernonia polyantes Less., 

Vernonia ferruginea, Chuquiragua cfc. Tomentosa Baker, Chaptalia integerrima, Ptecocaulon 

lanatum Kuntze), Araceae (Acrocomia aculeata ( Jacq ) Lodd., Philodendron bipinatidum schott 

ex Endlicher ) Anarcadiaceae (Anarcadium humile A. St. Hill ), Aristolochiaceae ( Aristolochia 

esperanzae kze.), Anonaceae (Annona coriacea L.,Duggetia furfuracea ST. Hill ) B. et H.), 

Apocinaceae (Echites glauca Roem & schutt, Mandevilla vellutina ( Mart. Ex Stadelm) RE. 

Woodson), Bignoniaceae (Jacaranda decurrens symetrifoliolata, Amphilophylum sp., Pyrostegia 

vesnuta Miers, Anepoegma arvense (Vell) stellf ex de Souza), Bromeliaceae (Bromelia 

anticantha Bertol.), Boraginaceae (Pantanogoula sp.), Burseraceae (Protium heptaphyllum Aubl. 

March), Caesalpinaceae (Cassia ferruginea, Scharad ex DC, Copaiba langsdorffii Desf., 

Dimorphandra mollis Benth., Bauhinia sp.), Cactaceae (Cereus jamacaru D.C.), Cariocaraceae 



(Caryocar brasiliense Camb.), Cecropiaceae (Cecropia pachystachya Trec), Celastraceae 

(Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss.), Cochlospermaceae (Cochlospermum regium (Mart. Et schl.) 

pilg), Dioscoreaceae (Dioscorea sp.), Euphorbiaceae (Euphorbia brasiliensis L., Croton 

floribundus Spreng., Aporosella chacoensis (Mor) Spreg.), Fabaceae (Acosmium subelegans 

(Mohl.) Yaf, Croton urucurana Baill), Juncaceae (Juncus capillaceus Lam.), Lamiaceae 

(Leonorus sibiricus L.), Lauraceae (Ocotea sp.), Loganiaceae (Budleja brasiliensis. Jack.), 

Lorantaceae (Phoradendron sp.), Malvaceae (Sida cordifolia L.), Meliaceae (Cedrela sp.), 

Mimosaceae (Anadenanthera colubrina (Vell.) Bremam, Anadenanthera falcata (Benth) Spreng), 

Myrtaceae (Campomanesia eriantra, Eugenia sp., Eugenia uniflora L., Eugenia pitanga, 

Campomanesia sp.), Monimiaceae (Sipiruna Guianensis Aubl), Moraceae (Maclura tinctoria 

(L.)Engl, Soracea bampladie (Baill) Burger, Brosimum gaudichauddi, Dorstenia brasiliensis 

Lam.), Rubiaceae (Alibertia sp.)Rutaceae (Zanthoxylum sp., Zanthoxilum chaifolium), Piperaceae 

(Piper amalago L., Potomorpha umbelata cf.), Plantaginaceae (Plantago tomentosa), Poaceae 

(Olyra cf.caudata Trin.), Pteridaceae (Pteridium aquilinum (L.) kuhn.), Sapotaceae 

(Chrysophyllum sp.), Sapindaceae (Serjana erecta Radelk cf.), Solanaceae (Solanum lycocarpum 

st. (Hill), Cestrum sp.), Smilacaceae (Smilax campestris Griseb, Smilax fluminensis Stend,Smilax 

brasiliensis Spreng.), Sterculiaceae (Guazuma ulmifolia), Tiliaceae (Luehea sp.), Teophrastraceae 

(Clavija nutans (Vell.)Stahl.) Urticaceae (Urera aurantica Wedd.), Zingiberaceae (Hedychium 

coronarium J. Konig.). As indicações medicinais mais conhecidas popularmente foram 

problemas de estômago, rins, diabetes, hipertenão, tosses, gripes, bronquite e cicatrização. 

 

Palavras - chave: Conhecimento popular, plantas medicinais, levantamento etnobotânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

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

aromáticas em seus rituais, e no processo de cultura 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). 

Assim, 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: O Cerrado, Pradarias de Campos limpos e Florestas Meridionais, a Floresta 

Atlântica, a Caatinga, a Floresta Amazônica e o Pantanal (Rodrigues & Carvalho, 2001). 

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

parcela tem sido pesquisada cientificamente quando ao seu potencial que por serem foco de 

interesse mundial, vem 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 de destruição, por meio da expansão agrícola, queimadas, 

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

Di Stasi (1996) alerta ainda que o conhecimento sobre o potencial medicinal das plantas, 

acumulado por milênios pelas antigas civilizações vem se perdendo, necessitando-se então 

resgatar as formas de uso empírico das plantas. Parte significativa das descobertas sobre plantas 

medicinais tem como ponto de partida a informação obtida de comunidades tradicionais, que 

incorporam produtos naturais em suas práticas de manejo e sobrevivência (Elizabetski, 1991). 

No Brasil e na região Centro-oeste, existe poucas bibliografias que registram a 

ocorrência das espécies medicinais. Em Mato Grosso do Sul, são escassas as pesquisas científicas 

sobre levantamentos etnobotânicos, onde uma quantidade ainda menor de resultados é levada ao 

conhecimento da população, por meio de publicações como as de Berg & Silva (1988), Carvalho-

Okano (1992), Pott e Pott (1994), Sangalli (2000), Pereira (2000), Santos (2002), Gouveia 

(2001), Bratti (2003) e Fortes (2003), ao qual contribuíram para o conhecimento da Flora Sul-

Matogrossense. 



Nesse sentido, a pesquisa etnobotânica, sendo uma forma de resgate cultural, registra e 

documenta o conhecimento tradicional e a informação sobre os usos empíricos das plantas, os 

quais estão em franco processo de desaparecimento (Martinez & Pochettino,1992).Pode- se 

definir a etnobotânica como  o estudo das relações que o ser humano tem com os vegetais que 

crescem no ambiente em que vivem,o conhecimento que possuem por meio dos anos de 

domesticação e utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

Fazer o levantamento etnobotânico da flora medicinal de áreas de Cerrado e em resquícios de 

mata nativa de Dourados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Características do Estado 

 

O Estado de Mato Grosso do Sul se localiza na região Centro-Oeste do Brasil e faz 

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

Paulo e ao Sul com Paraná.  

Apesar da posição geográfica de baixa latitude, a região compreendida pela bacia do Rio 

Paraná, com seus vales convergidos para o sul, favorece o avanço das massas polares que 

rapidamente se tropicalizam, as precipitações pluviométricas chegam a 120 mm (média mensal 

entre outubro e abril) e temperaturas, na primavera e verão, variam de 30º C em quase todo o 

estado onde o calor é quase constante (Parra, 2000). 

Segundo Rizini (1997), a divisão fitogeografica do estado é a província central, sendo 

heterogênea e de difícil divisão, que reflete a interação das três províncias florestais: Amazônica, 

Chaquenha e da Bacia do Paraná (Parra, 2000). 

Os solos da região são avermelhados, sendo classificados como latossolo roxo e 

latossolo vermelho, originando de rochas basálticas, com o relevo apresentando discretas 

ondulações (IBGE, 1992) 

 

 

3.2. Características dos biomas mata e cerrado 

 

Segundo Raven (1996), bioma é um conjunto de ecossistemas terrestres, climaticamente 

controlados, que são caracterizados por uma vegetação própria, entre os quais existe um 

intercâmbio de água, nutriente, gases e componentes biológicos. São determinados em grande 

parte pela temperatura e precipitação, de modo que o mesmo bioma pode ser encontrado em 

continentes diversos, onde o clima é semelhante, cuja distribuição resulta de três tipos de fatores 

físicos diferentes. A distribuição de calor do sol e a relativa sazonalidade das diferentes porções 

da terra, os padrões globais de circulação de ar, particularmente as direções nas quais prevalecem 



os ventos carregados de umidade e alguns fatores geológicos que se interagem para produzir os 

padrões variáveis de vegetação na face da terra. 

No Brasil, a diversidade biológica é de aproximadamente 20 a 22% do número total de 

espécies do planeta, sendo considerado o maior detentor de diversidade no mundo. É sustentado 

pelos diferentes biomas brasileiros que vão desde os extensos manguezais até a floresta 

Amazônica que representa 50% do território brasileiro (Souza & Couto, 2002). 

A floresta Estacional Submontana ocorre nas encostas da serra da Mantiqueira e serra 

dos Órgãos, nos planaltos centrais, ocupando diversos Estados, os gêneros de plantas mais 

comuns estão as caducifólias, que também ocorrem na floresta Ombrólia Atlântica (Mato Groso 

do Sul , 1990). 

De acordo com Adamoli et al. (1986), fisionomicamente, a região dos cerrados 

caracteriza um tipo de savana mais ou menos densa, possuindo uma cobertura herbácea contínua 

com 50 a 70 cm de altura e apresentando dossel descontínuo de árvores e arbustos característicos 

com galhos retorcidos, cascas espessas, havendo muitas espécies com grandes folhas coriáceas. 

Os cerrados possuem características climáticas próprias, predominantes na maior parte 

do seu território, mas que vão mudando gradualmente em virtude das influências climáticas das 

regiões vizinhas. O clima dessa região é subdividido segundo Azevedo e ou & Caser (1980), em 

função de sua heterogeneidade, em cinco sub-regiões, sendo que o Mato Grosso do Sul situa-se 

na sub-região com influência Austra continental, mais fria e seca.  

As matas ciliares envolvem todos os tipos de vegetação arbórea vinculada a beira de 

rios, onde segundo Ab’Saber (2000), se confunde com o amplo sentido de matas de beira rio. Sua 

vegetação às margens de cursos d’água são dependentes de sua área ou região de ocorrência e de 

sua composição florística. 

 

3.3 As plantas medicinais, o homem e o conceito de etnobotânica 

 

Ao procurar plantas para o seu sustento, o homem foi descobrindo plantas com ação 

tóxica ou medicinal, dando início a uma sistematização empírica dos seres vivos, de acordo com 

o uso que podia fazer deles, onde indícios quanto ao uso dessas plantas, foram encontrados nas 

mais antigas civilizações (Pozer & Mentz, 2000). 



A relação entre o conhecimento popular e o conhecimento científico, pode ser 

enquadrada dentro de uma visão dialética. O conhecimento popular alicerçado sobre bases 

empíricas e em resultados práticos que contribuam para a solução de problemas defrontados no 

cotidiano, se contrapõe ao conhecimento científico, pois se fundamenta em teorias comprovadas 

experimentalmente, aceitas pela classe científica. O método científico fundamenta-se nas 

proporções ou hipóteses, que tem sua veracidade ou falsidade conhecida por meio de 

experimentação (Castro & Ferreira, 2001). 

O homem é, e sempre foi importante agente de mudanças vegetacionais, e de evolução 

vegetal, porque sempre foi dependente do meio botânico para a sua sobrevivência, manipulando-

a não somente para suprir as suas necessidades mais urgentes, mais também na sua magia e 

medicina, no uso empírico ou simbólico, nos ritos gerenciados de sua vida e mantedores de sua 

ordem social (Albuquerque, 2002). 

O levantamento etnobotânico visa resgatar e valorizar a sabedoria popular no uso de 

plantas medicinais, por conseqüência, o ambiente em que estas se encontram. Schultes & Von 

Reis (1995), comentam que em seus primórdios, a etnobotânica foi implicitamente formada por 

motivos imperialistas. Coletadores foram enviados a reunir plantas úteis das áreas ocupadas por 

grupos de cultura tradicionais e as plantas coletadas seriam usadas na exploração comercial do 

mundo moderno. 

Hoje, o estudo e pesquisa etnobotânicos, tem superado mudanças, sendo 

significativamente ampliados neste século, desde que o termo foi usado pela primeira vez em 

1895, e no momento o que preocupa é a coleta de dados e uma estrutura por onde esses dados 

contribuirão assim para o desenvolvimento de todas as classes e todas as nações, e especialmente 

para o desenvolvimento planejado da região da qual dados específicos foram coletados (Piva, 

2002).  

O pesquisador necessita estar despojado das categorias culturais que traz impregnado 

para melhor compreender a cultura que observa, de modo a facilmente identificar as categorias 

êmicas da sociedade que investiga, onde a realidade objetiva dos fenômenos biológicos seja 

percebida pelo etnobotânico pelas explicações mágicas. Inquestionavelmente este é um dos 

grandes objetivos da etnobotânica: investigar e estudar o uso de plantas com finalidades 

medicinais com o firme propósito de oferecer elementos práticos para outros investigadores nas 



áreas de fitoquímica e farmacologia, favorecendo a descoberta de novos medicamentos 

(Albuquerque, 2002). 

Desse modo, a contribuição da ciência será decisiva para a valorização da etnobotânica, 

reconhecendo cientificamente o valor sócio cultural e econômico, bem como do potencial 

terapêutico que as plantas possuem (Di Stasi, 1997). 

 

3.4. Conservação da biodiversidade florística 

 

Segundo Müller (1995), a conservação da biodiversidade é feita pelo seu uso nacional e 

proteção das espécies de plantas existentes. Para tanto é necessário que as várias formas de vida 

no caso do universo etnobotânico sejam conhecidas, protegidas e usadas com critérios 

sustentados. Outro aspecto de grande importância é o conceito social da floresta já que este ainda 

não foi explorado no Brasil, tendo, portanto um peso essencial na conservação das espécies. 

Vê-se, portanto, a relativa importância da etnobotânica no estudo da vegetação, que pode 

compreender três aspectos: fisionomia, estrutura e composição (Rizzini, 1997). 

Definir e proteger a biodiversidade implica em reconhecer a sua complexidade, onde o 

homem não pode ser visto apenas como elemento de pressão antrópica, mas também como 

elemento criativo, capaz de estabelecer novos modos de se relacionar-se entre si e com a 

natureza, exigindo, portanto, o avanço do conhecimento científico sobre as características das 

espécies, estabelecendo então, projetos para sua apropriação, uso e proteção, seus conflitos e sua 

compatibilização em termos da relação sociedade-natureza e sócio-política (Becker, 2001). 

Proteger as espécies que constituem à biodiversidade é uma tarefa difícil, mas necessária 

(Müller,1995), sendo portanto lícito agir num universo controvertido, implementar estratégias de 

conservação, ou simultaneamente sensibilizar instituições de modo a favorecer a negociação 

entre os diferentes grupos de interesse, alcançando assim um compromisso sobre sua proteção e 

sua utilização sustentável  (Orston, 1996). 

 

3.5. Estudo etnobotânico 

 



O levantamento etnobotânico acelera a identificação e o conhecimento de espécies 

sujeitas à extinção, já que o processo de desmatamento, vem se acentuando cada vez mais. 

Para se fazer um levantamento de planta medicinais, 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). 

Sangalli (2000), em levantamento etnobotânico realizado em regiões de mata e cerrado, 

encontrou Urera aurantiaca, Lantana trifolia Piper gaudichaudianum, Piper amalago, Clavija 

nutans, Croton floribundus, Croton urucurana, Bromelia balonsae. 

Rodrigues & Neves (2000) realizaram um levantamento florístico e fitossociológico em 

matas ciliares do Brasil e encontraram grande variedade de espécies como: Unonopis lindmanii, 

Acrocomia aculeata, Vernonia polyanthes, Prottium heptaphyllum, Cassia ferruginea, Ocotea 

velloziana, Persea pyrifolia, Cariniana estrellensis, Anadenanthera columbrina  Inga 

uruguensis, Soraceae bomplandii, Campomanesia xanthocarpa, Petiveria alaceae, Piper 

aduncum, P. Amalago, P. gaudichadianum, Alibertia edulis, Genypa americana, Zanthoxylum 

riedelianum, Solanum paniculatum, Guazuma ulmifolia, Celtis pubens, Trema micrantha e Urera  

Baccifera. 

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 panicutulatum, indicados para cólica 

menstrual, gastrite, bronquite, antiinflamatório, complicações estomacais. 

Viera et al. (2002) por meio de estudos florísticos no cerrado e Pantanal de Mato Grosso 

do Sul, citou espécies prioritárias na região, e importantes na indústria: Calophyllum brasiliense, 

Copaifera langsdorffii, Borudichia Virgiloides, Croton urucurana, Dimorphandra mollis, 

Dimorphandra gardneriana,Hymenaea stignocarpa, Lafoensia pacari, Siparuna guianensis, 

Taberia impetiginosa, Tabebuia avellanedae, Cochlospermum regium. 

É Nesse sentido que o manejo de vários produtos florestais de forma sustentável surge 

como uma excelente proposta e que as plantas medicinais, como mais um produto para 



comercialização, integram esse novo momento de ação sobre os ecossistemas. Para tal, novos 

estudos precisam ser feitos e as pesquisas interdisciplinares, priorizadas.( Di Stasi, 2002). 

 

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 uma área de 4.086 

Km2. Localiza-se a 18º07’03’’ de latitude oeste e 54º25’07’’ de longitude oeste, com altitude de 

452 m. 

O município situa-se a 100 Km da fronteira com o Paraguai, Pedro Juan Caballero e a 

210 Km da capital, Campo Grande. O clima tropical continental possui duas estações distintas: 

com inverno que vai de maio a junho; chuvoso com verão que pode ultrapassar 30º C durante o 

dia, de setembro a maio as precipitações pluviométricas chegam 120mm/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, transformou-se em 

áreas de lavoura, onde predominam as lavouras de soja e milho (Gressler & Swensson 1988.; 

Mato Grosso do Sul (1990). 

O clima é classificado pelo sistema internacional de Köeppen como CWA – 

mesotérmico úmido (Mato Grosso do Sul, 1990). 

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

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

 

4.2. Característica dos locais das coletas 

 

As coletas foram realizadas na fazenda Santa Luzia –localizada na rua Tancredo Neves, 

próxima à rodovia MS 162 Km 22, que liga Dourado a Itahum; fazenda Ouro Verde, localizada à 

margem direita da BR 267, sentido Campo Grande, na linha do Potreirito, Km 20, com área total 



de 132 hectares; Fazendinha Ecológica, localizada à margem esquerda da rodovia MS 156 Km 

11, que liga Dourado a Porto Cambira; Fazenda Areeira que se localiza próxima a BR 162, KM 

48. 

Segundo o manual técnico da vegetação brasileira (IBGE, 1992) a fazenda Santa Luzia é 

classificada como Mata Ciliar ou ribeirinha; a Fazenda Ouro verde como Floresta mesófila 

Semidecídua; Fazenda Areeira como Cerrado Sentido Restrito, caracterizado pela presença de 

arvores baixas, inclinadas e tortuosas; a Fazendinha Ecológica apresenta dois biomas distintos: 

Cerrado Campo sujo e Mata Ciliar.   

 

4.3. Currículo do mateiro 

 

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. 

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. 

 

4.4. Coleta e preparo das amostras 

 

Foram realizadas 09 coletas aleatórias, no período de junho de 2002 a outubro de 2003, 

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

medicinais. Foram coletados raízes, ramos, cascas, flores e frutos, com o auxilio 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 fotografadas, e as características e descrição medicinal empírica das 

plantas foram devidamente anotadas em caderno de campo, na ordem em que iam sendo 



encontradas. Depois de coletadas, as plantas foram levadas ao laboratório de botânica da UFMS- 

Dourados (DDMS), onde os ramos foram colocados entre folhas de jornal e papelão, prensados 

em prensas de madeira e amarrado com cordas, para então serem levados à estufa para secagem 

com uma temperatura de 55 a 65° C. As partes suculentas como frutos, sementes, alguns tipos de 

folhas e flores eram pulverizadas com álcool 70% para evitar o ataque de fungos. Quando secas, 

foram confeccionadas exsicatas, em cartolinas brancas, onde os ramos eram fixados por fita 

adesiva especial, para então serem identificadas com etiquetas contendo o nome da família, nome 

científico da planta, popular, data e local da coleta, coletores, descrição botânica da planta e 

indicações terapêuticas.A espécies foram incluídas em famílias de acordo com o sistema de 

Cronquist (1981), e as determinações foram baseadas em caracteres morfológicos vegetativos e 

reprodutivos. 

A identificação dos espécimes foi feita com o auxílio de bibliografias disponíveis, como 

(Corrêa,1926-1978; Pott & Pott,  1994 ; Lorenzi,1991;Lorenzi & Matos,2002; Almeida et 

al.,1998 e outros autores) e conferidas no herbário CG- MS (Campo Grande- MS). As espécies 

identificadas estão depositadas no herbário de UFMS- Campus de Dourados (DDMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O levantamento etnobotânico numa abordagem randômica proporcionou o conhecimento e 

cadastro de várias espécies medicinais, onde algumas espécies ainda não haviam sido coletadas na 

região. A grande diversidade das plantas deve-se a riqueza dos diferentes biomas visitados; onde a 

presença de mateiros também foi importante no conhecimento popular das espécies, devido a sua 

utilização em tratamentos medicinais na comunidade. 

Nas áreas estudadas foram encontradas 90 espécies representadas por 44 famílias botânicas, 

onde se destacaram as famílias; Asteraceae (7), Arnarcadiaceae (2), Annonacaceae (2), Apocynaceae 

(2), Araceae, Arislolochiaceae (2), Bignoniaceae (4), Boraginaceae, Sapindaceae, Loganiaceae, 

Smilacaceae (4), Myrtaceae (7), Rutaceae (3), Euphorbiaceae (5), Urticaceae (2), Cecropiaceae, 

Monimiaceae, Teopherastraceae, Rubiacea (2), Caesalpinaceae (3), Sapotaceae (2), Meliaceae, 

Piperaceae, Sterculiaceae (2), Lamiaceae, Malvaceae,(2), Moraceae (3), Arecaceae, Mimosaceae (2), 

Caesalpinaceae (2), Cactaceae, Solanaceae, Cocholospermaceae, Tiliaceae, Lauraceae, Zingiberaceae 

(2), Dioscoriaceae, Piperaceae, Lorantaceae, Caryocaraceae, Fabaceae, Juncaceae, Plantaginaceae, 

Solanaceae. 

A característica das plantas coletadas e identificadas, encontra-se, listadas a seguir. 

 

5.1. Fazenda Santa Luzia 

 

Asteraceae: 

Vernonia polyantes 

Nome popular: Assa - Peixe 

Descrição botânica: Folhas lanceoladas, base acunheada, ápice agudo, margem denteada. Caule 

anguloso. Inflorescências em dicásio, de capítulos com flores beges. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas e raízes combatem problemas bronco - pulmonares. Tosse e gripe. 

Também é indicado no tratamento de reumatismo. 

Bibliograficas: Vieira & Martins (2000), indicam as folhas para o tratamento de bronquite, 

pneumonia, gripe, resfriado, contusões e luxações. 

 



Silva,C.B. - 09: Amaral, J.E.; Moura, S.S.; Ramos, M.B.M. 25/06/02. Fazenda Santa Luzia – 

Dourados – MS - Brasil. 

 

Aristolochiaceae 

 

Aristolochia esperanzae kze. 

Nome popular: Cipó – mil - homens 

Descrição botânica: Trepadeira, glabra, muito vigorosa. Caule sulcado, glabro, folhas pecioladas, 

cordiformes, membranáceas, de ápice emarginado; com base cordiforme alternas; pseudo-

estipuladas. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá de toda a planta é utilizado no tratamento do fígado, estômago, febre, malária. É 

afrodisíaco. 

Bibliográficas: Pott & Pott (1994), citam que espécies do gênero apresentam propriedades 

emenagogas, estomáquicas, antissépticas, aperientes, estimulantes do útero e do funcionamento 

dos rins, baço e fígado; empregadas nas febres intermitentes. 

Vieira & Martins (2000), indica suas raízes como colagoga para congestão e dores em geral. 

 

Silva,C.B.; - 02, Moura, S.S.; Ramos, M.B.; Amaral,J.E. 25/06/02. Fazenda Santa Luzia - 

Dourados - MS - Brasil. 

 

Cecropiaceae 

 

Cecropia pachystachya Trec. 

Nome popular: Embaúba, Lixeira, Lixa. 

Descrição botânica: Árvore com aproximadamente 5,0 m de altura, de caule oco ereto. Folhas 

simples, alternas, palmipartidas e multipartidas, formando até dez lóbulos sendo seis maiores e 

quatro menores, pilosas em ambas as faces sendo a superior de consistência áspera. Cada lóbulo 

apresenta limbo obovo – lanceolado e ápice agudo. Flores minúsculas estão dispostas em 



espádices múltiplas com comprimento superiores a 0,15m, protegidos por grandes espatas. Frutos 

não foram observados. 

Indicações medicinais:  

Populares: O chá das raízes e folhas é usado para combater inflamações dos rins e bexiga. 

Bibliográficas: Pott & Pott (1994) citam que a folha é indicada para os problemas de coração, tosses 

e bronquites. As folhas, brotos e frutos agem como cicatrizantes. 

 

Silva,C.B. - 13; Amaral, J.E.; Moura, S.S.; Ramos, M.B.M. 25/06/02. Fazenda Santa Luzia – 

Dourados – MS - Brasil. 

Sangalli, A. – 69; Gomes, S.G.; Camargo, M.V. 19/05/2000. Fazenda Azulão – Dourados - MS - 

Brasil. 

 

Celastraceae 

 

 

Maytenus ilicifolia Mart ex Reis. 

Nome popular: Espinheira - santa 

Descrição botânica: Subarbusto com aproximadamente 1,0 m sendo ramificado desde a base Caule 

lenhoso e cilíndrico e com ramos novos angulosos e multicarenados. Apresenta folhas alternas, curto-

pecioladas, coriáceas, lanceoladas a elípticas, de ápice muito agudo, com base obtusa; a sua margem 

estão dispostos vários pares de dentes espinhosos até o ápice. Flores e frutos não foram vistos 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas é utilizado para dores de estômago, e a planta inteira como depurativo 

do sangue, inflamação do útero e gastrites. Externamente é utilizada como cicatrizante para banhos 

externos, e como chá.  



Bibliográficas: Segundo Penna (1946), é adstringente estomacal, empregada nas afecções cutâneas, 

úllceras do estômago, rins e fígado; é desinfectante, laxante, diurética, tônica e cicatrizante  

 

Silva,C.B. - 01, Moura, S.S.; Ramos, M.B.; Amaral, J.E.-25/06/02.Fazenda Santa Luzia – 

Dourados – MS - Brasil. 

 

Euphorbiaceae 

 

 

Croton urucurana Baill. 

Nome popular: Sangra d’água. 

Descrição botânica: Árvore com altura entre 3,0 a 4,0 m. Casca cinza – esverdeado e tronco 

ramificado só no ápice. Folhas simples, inteiras, alternas, com largos pecíolos pubescentes triangular 

– ovaladas ou codiformes, ápice acuminado, base cortada, margem inteira, sendo pilosas em ambas as 

faces. As folhas mais velhas apresentam coloração vermelho – alaranjada. Presença de estípulas. 

Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares: O líquido retirado da casca, é indicado para curar corte, frieira, assadura. É usado como 

antibiótico e purgativo. 

Bibliográficas: Penna (1946), cita a espécie como adstringente. 

 

Silva,C.B. - 12; Amaral, J.E.; Moura, S.S.; Ramos, M.B.M.25/06/02. Fazenda Santa Luzia – 

Dourados – MS - Brasil. 

Sangalli, A. – 15; Gomes, S.G; Camargo, M.V. 11/11/1999. Fazenda Azulão – Dourados – MS - 

Brasil. 



 

Euphorbia brasiliensis L. 

Nome popular: Sete - sangrias 

Descrição botânica: Erva com 0,50 m de altura, caule anguloso, pubescente, ramificado desde a 

base, de cor arroxeada nas regiões mais próximas da base. Folhas simples, inteiras, opostas, oblongas 

a elípticas, ápice agudo, base truncada, bordos denteados de cor roxas e pilosas. Flores e frutos não 

foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas é utilizado para combater a hipertensão e diabetes. Também é utilizado 

como depurativo. 

Bibliográficas: Segundo Corrêa (1969- 1978, v. IV), a planta tem seiva cáustica e esmagada serve 

para o tratamento de ulcerações crônicas. 

Cardoso et al. (1967) relata que a planta apresenta atividades antiinflamatórias e anti-sépticas. 

 

Silva, C.B. - 10; Amaral, J.E.; Moura, S.S.; Ramos, M.B.M. Fazenda Santa Luzia – Dourados – 

MS - Brasil. 

  

Loganiaceae 

 

Buddleja brasiliensis Jacq. 

Nome popular: Verbasco brasileiro 

Descrição botânica: Planta perene, arbustiva, ereta, caule quadrangulado ou com expansões aladas e 

de aspecto cotonoso, de 80-1,40 cm de altura. Propaga-se por meio de sementes. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá de suas folhas e raízes são utilizadas como depurativo e inflamatório. 



Bibliográficas: Segundo Rodrigues & Carvalho (2001) folhas e flores são indicadas como calmante, 

béquica, sudorífica, emoliente e anti-hemorroidal. A planta toda é utilizada para combater artrites, 

contusões e reumatismo. 

 

Silva,C.B. - 04; Amaral, J.E.; Moura, S.S.; Ramos, M.B.M.-25/06/02. Fazenda Santa Luzia - 

Dourados - MS - Brasil. 

 

Myrtaceae 

 

Campomanesia eriantha Blume. 

Nome popular: Sete - capote. 

Descrição botânica: Subarbusto com aproximadamente 1,00 m de altura e ramificado desde a base. 

Folhas opostas cruzadas, compostas por três pares de folíolos opostos cruzados, inteiros. Folhas 

opostas, cruzadas, compostas por três pares de folíolos opostos cruzados, inteiros, ápice agudo, base 

obtusa e margens inteiras. Flores solitárias partem das gemas foliares e nos ápices dos ramos, 

apresentando cálice gamossépalo,corola dialipétala de coloração amarela e grande quantidade de 

estames. Floresce no período de outubro a novembro. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas e cascas é usado para combater cólica e desinteria. 

Bibliográficas: Não foram encontradas. 

 

Silva,C.B. - 06; Amaral,J.E.; Moura,S.S.; Ramos, M.B.M. 25/06/02. Fazenda Santa Luzia - 

Dourados - MS - Brasil. 

 

Rutaceae 



 

Zanthoxilum sp. 

Nome popular: Mamica – de - porca 

Descrição botânica: Árvore que chega até 3,0 m de altura. Caule cilíndrico e ápice lenhoso. Folhas 

compostas paripenadas, alternas, com até dez folíolos compostos, ápice cuspidado e acuminado, base 

acunheada, margem ondulada e glabra. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas é febrífugo. Já o chá da casca é utilizado como depurativo do sangue, 

cicatrizante e no tratamento contra manchas brancas. 

Bibliográficas: Penna (1946) cita que a casca é utilizada em banhos como tônico e analgésico para 

dores de dente. 

 

Silva,C.B. - 07; Amaral, J.E.; Moura, S.S.; Ramos, M.B.M. Fazenda Santa Luzia – Dourados – 

MS - Brasil. 

 

Zanthoxilum chaifolium 

Nome popular: Mamica - de - cadela 



Descrição botânica: Árvore com aproximadamente 2,0 m de altura, e com tronco e ramos cobertos de 

acúleos de base alargada, marrom-escuros. Caule cilíndrico e lenhoso. Folhas compostas paripenadas, 

alternas, com até dez folíolos compostos; ovais - oblongos. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas e casca é indicado para reumatismo no sangue; depurativo, cicatrizante e 

males do fígado. 

Bibliográficas: Rodrigues & Carvalho (2001) citam que a raiz e casca do caule na forma de decocto 

ou infuso servem para tratar manchas da pele e vitiligo. Vieira & Martins (2000) indica a sua raiz 

para vitiligo. 

 

Silva,C.B. - 08; Amaral, J.E.; Moura, S.S.; Ramos, M.B.M. Fazenda Santa Luzia – Dourados – 

MS - Brasil. 

 

Sapindaceae 

 

Serjana erecta Radelk cf. 

Nome popular: Erva lucero ou kitoco 

Descrição botânica: Arbusto com diversos ramos, que partem de uma base comum, com 0,50 m de 

altura. Ramos lenhosos,torcidos e com sulcos longitudinais pouco profundos, folhas pecioladas, 

alternas, compostas de cinco peciolos obovado - circulares; ápice acuminado, base atenuada, margens 

dentadas próximo ao ápice.O pecíolo e o eixo foliar são alados; a nervura do pecíolo apresenta-se 

saliente e sulcada longitudinalmente. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: É indicado para dores de estômago, má digestão e fígado. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994) é calmante. O chá das folhas é indicado contra ulceras e 

as raízes, hipertensão. 



 

Silva,C.B. - 03; Amaral, J.E.; Moura, S.S.; Ramos, M.B.M. 25/06/02. Fazenda Santa Luzia – 

Dourados – MS - Brasil. 

 

Smilacaceae 

 

 

Smilax Campestris Griseb. 

Nome popular: Japecanga brava 

Descrição botânica: Sarmentosa,com muitos acúleos nos caules, tortuosa e glabra. Haste glabra, 

ligeiramente angulosa e estriada apresentando espinhos de base longa. Folhas pecioladas, alternas, 

oval - alongadas, lisas, sendo as mais velhas com pequenos espinhos ao longo de toda a margem, 

ápice mucronado, base cordiforme a obtusa; curvinérvea. Flores e frutos não foram observados. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das raízes é indicado para o tratamento dos rins e como depurativo do sangue. 

Bibliográficas: Vieira & Martins (2000) indicam nas afecções da pele. 

 

Silva,C.B. - 05; Amaral,J.E.; Moura, S.S.; Ramos, M.B.M. 25/06/02. Fazenda Santa Luzia – 

Dourados – MS - Brasil. 

 

Urticaceae 

 

Urera aurantica Wedd. 



Nome popular: Urtiga branca, urtiguinha. 

Descrição botânica: Subarbusto com aproximadamente 1,0 m de altura, caule ereto, oco, angular, 

sem ramificações. Folhas simples, inteiras, alternas, ovadas, com pecíolos urticantes. Flores de cor 

branca, pequenas reunidas em panículas axilares e apicais, em meados de março. Frutos não foram 

vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares: A raiz é usada em forma de chás como diurético. 

Bibliográficas: Corrêa (1969 – 1978, v. V) cita que a planta é diurética. Penna (1946), relata que o 

chá das folhas é usado para afecções do peito e o uso externo da pele. O suco das folhas para 

hemorragia e a raiz é diurética. Pott e Pott (1994) citam que usada como diurético. 

 

Silva,C.B. - 11; Amaral,J.E.; Moura, S.S.; Ramos, M.B.M. 25/06/02. Fazenda Santa Luzia - 

Dourados - MS - Brasil. 

Sangalli, A. – 06; Gomes, S.G.; Camargo, M.V. 19/07/1999. Fazenda Azulão – Dourados – MS - 

Brasil. 

 

 

5.2. Fazenda Potreirito 

 

Bignoniceae 

 

Amphilophylum sp. 

Nome popular: Cipó - cruz, cainca. 

Descrição botânica: Planta de caule lenhoso, anguloso e flexível. Folhas opostas cruzadas, 

compostas por dois folíolos opostos, inteiros, ovados, ápice cuspidado, base acunheada, margem 

inteira. Presença de gavinhas. Flores dispostas em inflorescências apicais, tipo racemo. Os frutos não 

foram vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares: O chá do cipó (caule) é usado para dores de coluna. 

Bibliográficas: Não foram encontradas.  

 



Silva,C.B. - 26; Moura, S.S.; Camargo, M.V. 14/07/02. Fazenda Potreirito – Dourados – MS - 

Brasil. 

 

Pyrostegia venusta Miers. 

Nome popular: Cipó – são - joão. 

Descrição botânica: Planta perene, trepadeira, lenhosa, com ramos de 2,0 a 4,0 m de comprimento, 

de florescimento muito ornamental. 

Indicações medicinais: 

Populares:Externamente, o chá serve  como cicatrizante, contra erisipela e manchas na pele. 

Bibliográficas: Corrêa (1984), cita que o cale e Tônico é antidiarréico. 

Caribé & Campos (1991) citam que o chá e usado internamente contra diarréias e debilidade orgânica 

em geral.  

 

Gomes, C.A.S. – 27; Silva,C.B.; Moura, S.S.; Camargo, M.V. 28/08/02. Fazenda Potreirito – 

Dourados - MS - Brasil. 

 

Burseraceae 

 

Protium heptaphillum Aribl. March. 

Nome popular: Amesca. 

Descrição botânica: Árvore com aproximadamente 1,0 m. Folhas compostas, imparipinadas, dois 

jugos, com folíolos glabros, oblongos, coriáceos, acuminados. Flores e frutos não foram observados. 

Indicações medicinais: 

Populares: Após retirada a casca, a resina e moída, e com  pó trata-se ferida grave. 

Bibliográficas: Pott e Pott (1994) indicam suas folhas na forma de chás contra a tosse, bronquite e 

coqueluche, úlceras, problemas de pele e hemorragia. Sua resina e usada como antisséptico. Vieira & 

Martins (2000), indicam a casca do caule como xarope para bronquite, tosse e coqueluche.  

 

Gomes, C.A.S. – 33; Silva, C.B.; Moura, S.S.; Camargo, M.V. 28/08/02. Fazenda Potreirito – 

Dourados - MS - Brasil. 

 



Caesalpinaceae 

 

Copaifera langsdorffii Desf. 

Nome popular: Copaíba, pau - óleo. 

Descrição botânica: Árvore grande, com aproximadamente 8,0 m. Tronco com casca castanho - 

escuro. Folhas compostas de folíolos paripenados opostos, 2 – 3 jugos ovados-lanceolados, ápice 

agudo a mucronado, glabros, coriáceos, curto-peciolados, obtuso, margem inteira, lustrosa na parte 

superior. O fruto é uma drupa, pedunculado, ovóide, contendo uma semente com arilo. 

Indicações medicinais:  

Populares: O óleo retirado do tronco é usado como cicatrizante, também é indicado para dores de 

ouvido, tosse e bronquite. 

Bibliográficas: Vieira & Martins (2000) indicam a raiz como afrodisíaca e o óleo para resfriados e 

cólicas. 

 

Silva,C.B. - 17; Moura, S.S.; Camargo, M.V. 14/07/02. Fazenda Potreirito  - Dourados – MS - 

Brasil. 

 

Euphorbiaceae 

 

Croton foribundus  Spreng. 

Nome popular: capichinguí 

Descrição botânica: Árvore de ate 8,0 m de altura,com folhas simples,inteiras elíptico- ovadas,com 

ápice agudo, base acunheada e margem ondulada, glabras na face superior e pilosas na inferior, que e 

de coloração prateada. Os ramos mais novos apresentam-se angulosos e as inflorescências surgem os 

ápices em racemos flexíveis, do tipo amento.frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas e casca são usados em banhos externos, para combater piolhos, micoses 

e sarnas em geral. 

Bibliográficas: Segundo Corrêa (1926- 1952,v. 1), a casca é anti-sifílica, as folhas combatem úlceras 

e os frutos são tônicos. Espécies do gênero croton tem sido utilizadas no tratamento de câncer, 



tumores e verrugas, alem de demonstrar atividade anti-leucêmica contra leucemia linfocítica.(Kuchan 

et al.1976) 

 

Gomes,C.A.S. - 31; Silva,C.B.; Moura,S.S.; Camargo,M.V. 28/08/02. Fazenda Potreirito – 

Dourados – MS - Brasil.  

 

Lamiaceae 

 

 

Leonorus sibiricus L. 

Nome popular: Rubim, chá – de - frade, erva – dos - zangões. 

Descrição botânica: Planta anual ou bianual, aromática, herbácea, ereta, de 0,40- 1,20 m de altura. 

Folhas levemente pubescentes, em ambas as faces, de 8-16 cm de comprimento. Flores e frutos não 

foram vistos . 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas é depurativo do sangue, também e usado contra ma digestão. 

Bibliográficas: Ming et al.(1997), indica o chá das folhas contra azia e queimação do estômago. 

Gomes, C.A.S. - 29;Silva, C.B.; Moura, S.S.; Camargo, M.V. 28/08/02. Fazenda Potreirito – 

Dourados – MS - Brasil. 

 



Malvaceae 

 

 

Sida cordifolia L. 

Nome popular: Malva - silvestre, malva - branca,malva - veludo ,vassourinha. 

Descrição botânica: Planta perene,subarbustiva, ereta, ramificada, densamente revestida de 

pubescência aveludada, de 0,60- 1,40 m de altura. Flores amarelo - claras. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas é usado para combater alergias. Também é calmante. 

Bibliográficas; Não foram encontradas. 

 

Gomes,C.A.S. - 30; Silva,C.B.; Moura,S.S.; Camargo,M.V. 28/08/02. Fazenda Potreirito –

Dourados – MS - Brasil. 

 

Meliaceae 

 

Cedrela sp. 

Nome popular: Cedro 



Descrição botânica: Árvore de 20 a 35 m de altura. Folhas compostas, folíolos de ápice agudo e base 

atenuada, borda lisa e forma lanceolada, apresenta indumento tanto na parte superior como na parte 

inferior, de coloração verde-acinzentada. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares: A casca é utilizada na forma de infusão para problemas do coração e refrescante 

intestinal.  

Bibliográficas: Penna (1946), cita que, plantas do mesmo gênero são recomendados como 

adstringente.   

 

Silva,C.B. - 19; Moura, S.S.; Camargo, M.V. 14/07/02. Fazenda Potreirito  - Dourados – MS - 

Brasil. 

 

Myrtaceae 

 

Eugenia sp. 

Nome popular : Pitanguinha. 

Descrição botânica:Arbusto com aproximadamente 1,5 m de altura, perenifólio com raíz gemífera, 

forma moitas. Floresce de agosto a novembro e frutifica de outubro a dezembro. 

Indicações medicinais:  

Populares: Infecções de garganta e expectorante. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994), a folha é utilizada para diarréia. Também e vermífuga, 

contra reumatismo, problemas de garganta, tosse, problemas respiratórios e esclerose, febre, ação 

digestiva, gases e contra bactérias. O fruto é estomacal e calmante. 
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Monimiaceae 

 

Sipuruna guyanensis Aribl. 

Nome popular: Negra - mina. 



Descrição botânica: Árvore de aproximadamente 5,0 m, com folhas simples, coriáceas, cheirosas, 

peciolados.  

Indicações medicinais:  

Populares: O sumo retirado da folha e misturado com óleo é indicado para problemas da pele, 

alergias e ressecamento. 

Bibliográficas: Rodrigues & Carvalho (2001) indicam a planta toda como antiflamatória, 

carminativa, estimulante, na cefalalgia, nas gripes, resfriados e reumatismo. 

 

Silva,C.B. - 14; Moura, S.S.; Camargo, M.V. 14/07/02. Fazenda Potreirito – Dourados – MS - 

Brasil. 

 

Moraceae 

 

 Maclura tinctoria (L.) Engl. 

Nome popular: Amoreira – do- mato, amoreira. 

Descrição botânica: Árvore com aproximadamente 4,0 m d altura, ramificada, caule de coloração 

amarelada. Presença de látex. Folhas simples, inteiras, elípticas, ápice acuminado, base obtusa, 

margem erradas e estipulas. Plantas dióicas. Flores e frutos não foram vistos 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas, cascas e raízes é usado para desintoxicar o pâncreas, combater 

infecções uterinas e da próstata. Tomar o leite da casca diluído em água, em pequenas doses e 

indicado para combater reumatismo do sangue. 

Bibliográficas: Pott e Pott (1994), escrevem que a seiva e usada para dores de dentes e de cabeça; e 

cicatrizante. O chá da casca e indicado para reumatismo e como antiinflamatório para dentes 

extraídos.  
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Piperaceae  

 



 

Piper amalago L.  

Nome popular: Falso Jaborandi, cana – de – macaco - graúda. 

Descrição botânica: Subarbusto com altura entre 1,0 e 2,0 m. Caules lenhosos, finos, sulcado, com 

nós salientes, de onde partem folhas alternas com estípulas. As folhas são inteiras, simples, glabras, 

ovais-lanceoladas, com ápice acuminado, base obtusa e bordos inteiros. Flores e frutos não foram 

vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares: O chá das folhas é utilizado no tratamento da pele, machucaduras e queimaduras. 

Também combate a queda de cabelo. 

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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Rubiaceae 

 

Alibertia sp. 

Nome popular: Marmeleira, marmelo, marmelo – de - cachorro, marmelinho – do - campo, 

marmeleiro, marmelada, marmelada-preta. 

Descrição Botânica: Árvore com altura de 3,0 a 4,0 m, ou muitas vezes na forma arbustiva, dotada 

de copa baixa e globosa densa. Tronco curto e ramificado desde a base com casca rugosa. Folhas 



simples, opostas, coriáceas, de margem onduladas e recurvadas. As flores e os frutos não foram 

vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas é usado contra diabetes e hipertensão. 

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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Smilacaceae 

 

Smilax fluminensis Stend. 

Nome popular: Japecanga graúda. 

Descrição botânica: Sarmentosa, tortuosa e glabra. Folhas pecioladas, grandes alternas, lisas,oval 

alongadas, ápice mucronado, base cordiforme a obtusa; curvinérvea. Flores não foram vistas. 

Indicações medicinais:  

Populares: O chá das raízes e utilizado para tratamento dos rins e como depurativo do sangue. 

Bibliográficas: Rodrigues & carvalho (2001) citam que a raiz em decocto  ou infuso atua nas 

afecções da pele, como anti sifílica,anti reumática, depurativa,diurética e soporífica. 
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Sterculiaceae 

 

Guazuma ulmifolia. 

Nome popular: Chico - magro, mutamba. 

Descrição botânica: Árvore brasileira, ramosa, copada, de porte mediano, com altura de até 8,0 m. 

Tronco de coloração amarelada. Folhas simples, inteiras, alternas, obovo-elípticas, com ápice 

acuminado. Flores não foram vistas. Frutos na forma de cápsula septicida. 

Indicaões medicinais: 



Populares: O chá da casca é diurético e emagrecedor.  

Bibliográficas: Segundo Penna (1946) a entrecasca pisada é indicada para combater obstruções do 

fígado. O cozimento serve para lavar feridas velhas; também em xarope é empregada contra tosse, 

pneumonia e asma.   
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Teophrastraceae 

 

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 

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: 

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

Bibliográficas: Segundo e Pott (1994) é usada para desinteria, dores na coluna e febres. 
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Arecaceae 

 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd.  

Nome Popular: Macaúba, bacaúva, coco – de - espinho, coco - xodó. 

Descrição botânica: Palmeira Monóica, de aproximadamente 20 m, glabra, salvo a face dorsal dos 

folículos Glauco-tomentosos e os frutos às vezes pubescente, estipe cilíndrico - fusiformes, 

densamente aculeado. Folhas aglomeradas no ápice do estipe, vinte a trinta, compostas pinadas, com 

quatro a cinco metros de comprimento, pecioladas. Flores não foram vistas. O fruto é uma drupa com 

cerca de 5 cm de diâmetro, amarela, globosa, epicarpo cactáceo, mesocarpo fino, fibroso, 

mucilaginoso; endocarpo ósseo, semente adnata ao endocarpo, globosa. 

Indicações Medicinais:  

Populares: O chá das folhas é utilizado para combater diabetes e hipertensão.  

Bibliográficas: Almeida et al. (1998), cita que a ingestão da polpa dos frutos em jejum, produz o 

efeito purgativo. O olho extraído da polpa serve para amenizar as dores de cabeça e nevralgias. 
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5.3 Fazenda Areeira-Cerrado 

 

 

 

 

Bignoniaceae  

 



 

Anepoegma arvense (Vell) Stellf. ex de Souza. 

Nome Popular: Catuaba, tatuaba, verga - tesa, vervena. 

Descrição Botânica: Subarbusto hermafrodita de até 60 cm, glaberescente com ramos estriados. As 

folhas são opostas, compostas, trifoliadas, curto-pecioladas a sésseis; folíolos sésseis com limbo 

linear a eliptico, ápice agudo. Inflorescências não foram vistas. O fruto é uma cápsula bivalve de cor 

verde- oliva claro, elíptico a orbicular, com sementes aladas. 

Indicações Medicinais: 

Populares: Tonico usado para impotência sexual, sendo as raízes consideradas afrodisíacas.  

Bibliográficas: Segundo Almeida et al. (1998), as folhas e raízes sob infusão em água ardente 

compõe a tradicional garrafada que a população atribui propriedades afrodisíacas. 
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Jacaranda decurrens symetrifoliolata 

Nome Popular: Carobinha do campo, chichita. 

Descrição Botânica: Subarbusto com 0,5 0m de altura. A parte superior é em forma de xilopódio 

lenhoso com cerca de 0,60 m de profundidade. O caule é nodoso e emite grande número de ramos 

pubescentes, de cor avermelhada. Os pecíolos foliares são angulosos, semi-sulcados e pubescentes. 

Folhas bipinadas, opostas cruzadas e imparipinadas com folíolos alados, pilosos, sésseis e sulcados. 



As flores não foram vistas. Os frutos possuem forma de cápsulas septicidas, com numerosas sementes 

aladas.  

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá das raízes é utilizado como depurativo do sangue e cicatrizante de feridas uterinas 

e dos ovários.  

Bibliográficas: Segundo Barros (1987), as folhas são utilizadas no tratamento de reumatismo. 
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Mymosaceae 

 

Anadenanthera falcata (Benth) Spig.  

Nome Popular: Angico - preto - do - cerrado, Angico - cascudo, angico - do - campo. 

Descrição Botânica: Árvore de 5-8 m, com casca cinza, suberosa e avermelhada na porção mais 

interna, copa bastante densa e ramificada. As folhas são alternas, compostas, paripenadas, pecioladas 

com estípulas diminutas, folíolos em pares opostos, superiores a 12 pares por folíolo inteiros, lineares, 

sésseis, com ápice mucronado e pilosos. As flores não foram vistas. O fruto é tipo vagem, de 0.03 a 

0,08 mm de comprimento, deiscendente por apenas uma sutura com sementes elípticas e achatadas.  

Indicações Medicinais: 



Populares: Antireumática. O xarope das folhas é usado para bronquite. O chá da casca é 

expectorante e também usado contra a gripe. 

Bibliográficas: De acordo com Pott e Pott (1994) e Almeida et al.(1998), a casca é adstringente, 

cicatrizante, depurativa e anti-hemorrágica. É usada também no combate a tosse, bronquites e dores 

de cabeças 
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Caesalpinaceae 

 

Dimorphanda mollis Benth.  

Nome Popular: Barbatimão - falso. 

Descrição Botânica: Árvore com altura de 8-14 m, com tronco de 30 - 50 cm de diâmetro. Folhas 

compostas pinadas, com 6-19 pares de folíolos, de 10-12 mm de comprimento. Floresce a partir do 

final de outubro, prolongando-se até janeiro. A maturação dos frutos ocorre em agosto-setembro. 

Produz anualmente grande quantidades de sementes viáveis. Os frutos são vagens semideiscendentes, 

achatadas, com mesocarpo farináceo adocicado.  

Indicações Medicinais: 

Populares: Depurativa, cicatrizante e contra coceiras.  

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994) é útil em hemorragia intestinal, ferimentos e lavagen 

vaginal. 
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Cactaceae 

 



 

Cereus jamacaru D.C. 

Nome Popular: Mandacaru, jamacarú, mandacaru - de - boi. 

Descrição Botânica: Arbusto grande de 3-8 m de altura, suculento, espinhento, de caule 

multiarticulado em ramificações candelabriformes. Ocorre em abundância em diferentes tipos de 

solos, bem como afloramento rochosos. As folhas são substituídas pelos ramos articulados de cor 

verde, com espinhos nos vértices dos ramos, de cor branca e amarela. Flores e frutos não foram 

vistos. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá ou sumo dos ramos combate infecções da pele. 

Bibliográficas: Segundo Lorenzi (2002), o suco dos ramos é utilizado internamente no tratamento de 

doenças do pulmão, escorbuto e infecções da pele. Externamente é empregado contra úlceras. A 

infusão ou decocto, de suas raízes é usado no tratamento de problemas renais, principalmente para 

cálculos nos rins. É também considerada emenagoga. 
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Malvaceae 

 



Sida cordifolia L. 

Nome popular:Malva-silvestre, malva-branca,malva-veludo ,vassourinha. 

Descrição botânica: Planta perene,subarbustiva, ereta, ramificada, densamente revestida de 

pubescência aveludada, de 0,60 - 1,40 m de altura. Flores amarelo - claras. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas e usado para combater alergias. Também é calmante. 

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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Myrtaceae 

 

 

Psidium firmum Berg.  

Nome popular: Araçá verde, goiabinha, limãozinho. 

Descrição Botânica: Arbusto hermafrodita, medindo até 1m, glabra. Folhas opostas, coriáceas, curto 

- pecioladas, oval a elíptica, de base arredondada a obtusa. Flores não foram vistas. O fruto é uma 

baga com cerca de 1 a 3 cm de diâmetro, verde-amarelada quando madura, globosa, coroada pelo 

cálice persistente; epicarpo membranáceo, brilhante, meso e endocarpo carnoso. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá das folhas combate a dor reumática. 

Bibliográficas: Segundo Almeida et al (1998) as folhas são utilizadas como adstringente. Sob a 

forma de chás são utilizadas para combater a diarréia. 
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Mimosaceae 

 

Anadenanthera colubrina (Vell) Breman 
 

Nome popular: Angico branco, cambuí - angico. 

Descrição Botânica: Árvore com altura de 12 a 15 m com tronco de 30-50 cm de diâmetro, folhas 

compostas bipinadas com 15 - 20 jugos, folíolos opostos, de 4 - 6 mm de comprimento, com 20 - 80 

jugos. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O decocto das cascas é utilizado como depurativo do sangue e contra má digestão.  

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994), a casca é utilizada como cicatrizante e o melado fervido 

contra tosse. As sementes contem alcalóides, alucinógenos e narcotizantes, usadas contra gripe e dor 

de cabeça.  
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Solanaceae 

 

 

Solanum licocarpum. St. (Hill.) 

 

Nome popular: Fruto- do- lobo, lobeira. 



Descrição Botânica: Arbusto com aproximadamente 0,50 m de altura, grande ramificação; caules 

angulosos e sulcados, provido de acúleos e pêlos estrelados que lhe conferem aspectos aveludados. 

Folhas simples, inteiras, alternas, oblongo-lanceoladas ou oblongo ovadas, ápice agudo, base oblíqua, 

margem sinuosa, apresenta acúleos dispersos na nervura central .Florescências simosas terminais ou 

nas axilas foliares. Flores monocíclicas e rotáceas, corola de coloração violeta e pilosa. Os frutos são 

bagas grandes de cor verde a pós maduras, amareladas. 

Indicações Medicinais: 

Populares: Os frutos após cortados e secos, são usados em chás (20g/L) para combater diabetes, 

colesterol e inflamações do pâncreas. 

Bibliográficas: Segundo Lorenzi (2002) o chá das folhas em decocção é indicado contra afecções das 

vias urinárias, cólicas abdominais e renais, espasmos e epilepsia. O suco dos frutos é aplicado 

externamente para eliminação de verrugas. Os frutos assados e quentes são indicados em aplicação 

direta sobre órgãos atrofiados para sua reconstituição. 
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Cochlospermaceae 

 

 



Cochlospermum regium (Mart. Et schl.) Pilg. 

Nome popular: Algodãozinho – do - campo, algodãozinho – do - cerrado. 

Descrição Botânica: Subarbusto com aproximadamente 1 m de altura. Raízes com mais de 1 m de 

profundidade, incluindo rizóforo. Caule aéreo e avermelhado. Folhas simples, alternas, coriáceas e 

lobadas, com 3 a 5 lobos ovados, bordos denteados apresentam pêlos, ápices acuminados e coloração 

mais opaca na base inferior. As flores e frutos não foram vistos. 

Indicações Medicinais: 

Populares: As raízes na forma de decoctos são utilizadas para combater infecções e inflamações, 

banhos de assentos são indicados nas inflamações e corrimentos. 

Bibliográficas: Ferreira (1980), Pott e Pott (1994) indicam a raiz como purgativa depurativa, as 

cascas são usadas para fazer comprensas em abcessos. 

 

Silva, C.B. - 47; Rolão, J.G., Camargo, M.V. 24/03/03. Fazenda Areeira Dourados – MS - Brasil. 

 

Annonaceae 

 

Annona coriacea L. 

Nome Popular: Araticum, fruta – do - conde. 

Descrição Botânica: Árvore de até 8 m de altura. Folhas alternas, ovais, coriáceas. Fruto oval a 

arredondado, externamente de cor verde oliva e inteiramente creme - amarelada quando madura, 

bastante aromática, com numerosas sementes. Flores não foram observadas.  

Indicações Medicinais: 



Populares: O chá de sua casca é utilizado como anti-reumático, diurético, desnutrição. A casca seca 

do fruto é utilizada em forma de farinha para combater vermes. 

Bibliográficas: Segundo Lorenzi (2000) a espécie nativa possui propriedades de uso mais ou menos 

semelhantes a A. squamosa. As folhas são sudoríficas, carminativa, estomáquica anti-helmintica por 

via oral. Externamente, em comprensas e bochechos; no tratamento de estomatite, nevralgias e 

cefaléias, bem como na forma de cataplasma em furúnculos e úlceras para induzir a supuração. 
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Duggetia furfuraceae (St. Hill.) B. et H. 

Nome Popular: Dugget, Araticum – do - campo. 

Descrição Botânica: Arbusto com troncos lenhosos múltiplos, e altura inferior a 1 m. Ramos finos. 

Folhas simples, inteiras, lanceoladas, pecioladas, alternas, ápice agudo, base atenuada, margem 

inteira, de coloração mais pálida na face inferior. Estípulas ausentes. Flores solitárias e axilares, com 

3 sépalas imbricadas e 6 sépalas róseas. Frutos múltiplos. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá é diurético. 

Bibliográficas: Segundo Ferreira (1980), Pott e Pott (1994) cascas e raízes combatem o reumatismo. 
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Apocinaceae 

 

Echites glauca Roem & Schult. 

Nome Popular: Mangaba, mangabeira – do - norte, fruta – de - doente. 

Descrição Botânica: Árvore hermafrodita medindo até 7 m, glabra ou pubescente, tronco áspero, 

ramos lisos avermelhados; látex branco e abundante. Folhas opostas, simples, pecioladas, limbo 

elíptico ou oblongo, ápice abruptamente acuminado ou obtuso; base obtusa ou arredondada. Flores e 

frutos não foram observados. 

Indicações Medicinais: 



Populares: O chá de casca é indicado para o tratamento contra diabetes e asmas. O látex do tronco é 

indicado para gripe, tosse comprida e bronquite. 

Bibliográficas: Segundo Almeida et al (1998), o chá das folhas é usado para cólicas menstruais e o 

decocto da raiz é usado junto com quiabinho (manilot tripartido) para tratar luxações e hipertensão. 
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 Caryocaceae 

 

 

Caryocar brasiliense Camb. 

Nome Popular: Pequi, pequiá, piqui. 

Descrição Botânica: Árvore com altura de 6 - 10 m, com tronco tortuoso de 30 - 40 cm de diâmetro. 

Folhas compostas trifoliadas, com folíolos pubescentes. Florescem durante os meses de setembro-

novembro. Os frutos iniciam a maturação em meados de novembro, prolongando-se até início de 

fevereiro. Flores não foram vistas. O fruto drupóide coriáceo - carnoso, paripenado, 1 a 4 envolvidos 

pelo mesocarpo; mesocarpo amarelo-claro, carnoso, endocarpo lenhoso, espinhoso, sementes 

reniformes, cálice persistente. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá das folhas e casca é indicado contra gripe, tosse, bronquite e ácido úrico. 

Bibliográficas: Almeida et al (1998) sita que o óleo da polpa tem efeito tonificante, sendo usado 

contra bronquites, gripes, resfriados, e no controle de tumores, é comum o óleo ser misturado ao mel 

de abelha ou banha de capivara em partes iguais sendo usado como expectorante. 
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Fabaceae 

 

Acosmium subelegans (Mohl .) Yak. 

Nome Popular: Genciana. 

Descrição Botânica: Arbusto com altura superior a 1 m de altura. O caule apresenta casca com 

cortiça rugosa. Folhas alternas, imparipenadas e compostas por 6 a 8 pares de folíolos, simples, 

inteiros, ovados, coriáceos, com ápice retuso, base truncada e margem lisa, dispostos de forma oposta. 

Flores e frutos não foram vistos.  

Indicações Medicinais: 

Populares: O decocto da casca é usado como depurativo do sangue. 

Bibliográficas: Pott e Pott (1994), sita que a casca é usada para lavar feridas, é cicatrizantes, e o chá 

para dores de barriga.  
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 Anarcadiaceae 

 

Anarcadium humile A. st. Hill. 



Nome Popular: cajuzinho – do - campo, cajuzinho – do - cerrado. 

Descrição Botânica: Subarbusto lenhoso, de pouco mais de 25 cm de altura, provido de grosso 

xilopódio rasteiro e tortuoso que emite ramos aéreos, formando verdadeiras colônias, nativo em áreas 

de cerrado e campos rupestres de todo o Brasil. Folhas simples, geralmente em tufos, com nervuras 

salientes e de cor mais clara na face inferior, de 10 - 20 cm de comprimento. Flores róseas, dispostas 

em panículas terminais. Os frutos (pseudo - frutos) são oblongos, vermelhos ou amarelos, de 3 a 5 cm 

de comprimento, com polpa carnosa e doce. O verdadeiro fruto é do tipo aquênio. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá da raiz é utilizado para os males da próstata. 

Bibliográficas: Segundo Lorenzi (2002) a infusão tanto de suas folhas como da casca como do 

xilopódio é indicada contra diarréia administrada na dose de 3 xícaras das médias por dia e preparada 

por adição de 1 litro de água fervente, em um recipiente contendo 1 xícara das pequenas cheia com a 

parte da planta bem picada. 
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 Rubiaceae 

 

Alibertia sp.  

Nome Popular: Marmelo, marmelinho. 

Descrição Botânica: Árvore com altura de 3-4 m, ou muitas vezes na forma arbustiva, dotada de 

copa baixa e globosa densa. Tronco curto e ramificado desde a base com casca rugosa. Folhas 

simples, opostas, coriáceas, e margens onduladas e recurvadas. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá das folhas é utilizado contra diabetes. 

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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Malvaceae 

 



Sida cordifolia L. 

Nome popular: Malva - silvestre, malva - branca, malva - veludo, vassourinha. 

Descrição botânica: Planta perene,subarbustiva, ereta, ramificada, densamente revestida de 

pubescência aveludada, de 0,60- 1,40 m de altura. Flores amarelo - claras. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas e usado para combater alergias. Também e calmante. 

Bibliográficas: não foram encontradas. 

 

Silva, C.B. - 94; Rolão, J.G., Camargo, M.V. 24/03/03. Fazenda Areeira Dourados – MS - Brasil. 

 

 Asteraceae 

 

Pterocaulon lanatum Kuntze. 

Nome popular: Velame, velamão. 

Descrição botânica: Planta herbácea, com 40 a 80 cm de altura. Caule resistente, pouco ramificado 

na parte inferior, porém mais ramificado na porção posterior, sendo o mesmo cilíndrico e enfolhado 

em toda sua extensão, com uma folha por nó, possui uma certa pilosidade de cor acinzentada.  

Indicações medicinais: 

Populares: Indicado para tosse e gripe. 

Bibliográficas: Segundo Lorenzi (2000) a espécie é indicada na medicina caseira. 
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 Compositaceae 

 

Pitocarpha rotundifolia (Less.) Baker. 

Nome popular: Para - tudo, infalível. 

Descrição botânica: Árvore com altura de 4-8 m, dotada de copa arredondada, com ramos 

acizentados-tormentosos. Tronco tortuoso de 15-25 cm de diâmetro, com cascas grossas, corticosas e 

fissurada longitudinalmente. Folhas alternas, simples, coriáceas, de margens interiras e um pouco 

onduladas, glabras e rugosas na face superior. 



Indicações medicinais: 

Populares: O chá da casca é utilizado contra cólicas menstruais, e cicatrizantes. 

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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Juncaceae 

 

Juncus capillaceus Lam. 

 

Nome popular: Pêlo – de - porco, cabelo – de - porco, junquinho, junquinho – cabelo – de - porco. 

Descrição botânica: Planta herbácea, cespitosa, com 5 a 25 cm de altura, apresentando inúmeros 

caules filiformes, cilíndricos, tênues, lisos e glabros, de coloração verde intensa. As folhas são 

reduzidas a catafilos escariosos; a seguir ocorrem duas folhas resumidas à bainhas. Rizomas 

relativamente grossos, desenvolvendo-se horizontalmente e originando numerosos caules. Raízes 

fasciculadas. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas combate cólicas nos rins.. 

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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5.4 Fazendinha Ecológica-Mata 



 

 Caesalpinaceae 

 

Copaifera langsdorffii Desf. 

Nome popular: Copaíba ou Pau - óleo. 

Descrição botânica: Árvore grande, com aproximadamente 8,0 m. Tronco com casca castanho - 

escuro. Folhas compostas, de folíolos paripenados opostos, 2-3 jugos ovados-lanceolados, ápice 

agudo à mucronado, glabros, coriáceos, curto-peciolados, obtuso, margem interira, lustrosa na parte 

superior. Flores e frutos não foram vistos.  

Indicações medicinais: 

Populares: O óleo retirado do tronco é antibiótico, cicatrizante, e indicado contra tétano e bronquite.  

Bibliográficas: Vieira & Martins (2000), indicam sua raiz como afrodisíaca masculina e feminina, e 

o seu óleo para resfriado e cólica. Almeida et al (1998), indicam sua raiz como afrodisíaca. 
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Boraginaceae 

 

Pantagonula sp.  

Nome popular: Guajuvira. 

Descrição botânica: Árvore de porte médio, de cor verde escura. Folhas lanceoladas, pilosas quando 

jovens, cerradas na ponta, de 4 a 8 cm de comprimento por 1 a 3 cm de largura, agrupadas nas 

extremidades dos ramos. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: As folhas maceradas são usadas para cicatrizar feridas. 

Bibliográficas: Simões et al (1998), cita que as folhas são utilizadas externamente em inflamações, 

feridas e ulcerações. 
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 Sapotaceae 

 

Chrysopyilum sp.  

Nome popular: Guatambú. 

Descrição botânica: Árvore de até 15 m de altura. Folhas simples, alternas, pecioladas, oblonga, 

obtusa nas duas extremidades, de cor verde escuro, na página superior, completamente glabas quando 

adultas. Flores não foram vistas. O fruto é uma baga verde, mais ou menos deprimida, contendo 5 ou 

menos sementes ovóides-oblongas e achatadas.  

Indicações medicinais: 

Populares: O decocto da casca é usado no tratamento do fígado, pâncreas e má digestão. 

Bibliográficas: Pott e Pott (1994), citam que a casca contem tanino, sendo corante amarelo e o 

princípio amargo medicinal. 
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 Smilacaceae 

 

Smilax fluminensis Stend. 

Nome popular: Japecanga grauda. 

Descrição botânica: Sarmentosa, tortuosa e glabra. Folhas pecioladas, grandes alternas, lisas,oval 

alongadas,ápice mucronado, base cordiforme a obtusa; curvinérvea. Flores não foram vistas. 

Indicações medicinais:  

Populares:O chá das raízes e utilizado para tratamento dos rins e como depurativo do sangue. 

Bibliográficas:Rodrigues & carvalho (2001) citam que a raiz em decocto ou infuso atua nas afecções 

da pele, como anti sifilica,anti reumática, depurativa,diurética e sudorífica. 
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 Myrtaceae 

 

Eugenia uniflora L. 

Nome popular: Pitanga – do - mato, pitanga - graúda. 

Descrição botânica: Árvore com altura de 6 a 12 m, dotada de copa mais ou menos piramidal. 

Tronco tortuoso e um pouco sulcado. Folhas simples, levemente discolores na face dorsal. Flores e 

frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares: O gargarejo das folhas é usado para combater dores de garganta. 

Bibliográficas: Pott e Pott (1994) citam que a folha é usada para diarréia e como vermífuga. 
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Eugenia pitanga  

Nome popular: Pitanga - miúda, pitanguinha.. 

Descrição botânica: Arbusto de até 2,5 m de altura, com folhas opostas, elípticas e glabras. Flores e 

frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares: Infecção de garganta e expectorante. 

Bibliográficas: Pott e Pott (1994) citam que a planta é usada contra problemas de garganta, febre, 

diarréia, reumatismo e vermífuga. As folhas esmagadas repelem insetos. 
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Psidium firmum Berg.  

Nome popular:Araçá verde, goiabinha, limãozinho. 

Descrição Botânica: Arbusto hermafrodita, medindo até 1 m, glabra. Folhas opostas, coriáceas, 

curto- pecioladas, oval a elíptica, de base arredondada a obtusa. Flores não foram vistas. O fruto é 

uma baga com cerca de 1 a 3 cm de diâmetro, verde-amarelada quando madura, globosa, coroada 

pelo cálice persistente; epicarpo membranáceo, brilhante, meso e endocarpo carnoso. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá das folhas combate a dor reumática. 

Bibliográficas: Segundo Almeida et al (1998) as folhas são utilizadas como adstringente. Sob a 

forma de chás são utilizadas para combater a diarréia. 
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Tiliaceae 

Luehea sp.  

Nome popular: Açoita - cavalo. 

Descrição Botânica: Árvore de até 4 m. Tronco com ramos longos e pendentes, tomentosos e 

flexíveis. Folhas simples, alternas, obovadas, elípticas, curto- pecioladas, glabas e verde decolores na 

face adaxial e brancacentas na inferior, pecíolos tormentosos. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá das folhas e casca é usado no tratamento da próstata. 

Bibliográficas: Vieira & Martins (2000), indicam a casca da planta como adstringente. 
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 Lauraceae 

 

Ocotea sp.  

Nome popular:Canela - preta, canela – de - cutia, caneleira.. 



Descrição Botânica: Árvore de 3-8 m de altura, caule tipo tronco, fino, bastante ramificado, folhas 

lanceoladas, odorosas com gavinha. Flor perfumada que floresce de maio a outubro e fruto vermelho 

quando maduro, aparece de novembro a janeiro. 

Indicações Medicinais: 

Populares: Externamente é utilizado para furúnculo (Fazendo emplasto) e no uso interno é usado 

como depurativo. 

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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Rutaceae 

 

 

Zanthoxilum sp. 

Nome popular: Mamica – de - porca. 

Descrição botânica: Árvore que chega até 3,0 m de altura. Caule cilíndrico e ápice lenhoso. Folhas 

compostas paripenadas, alternas, com até dez folíolos compostos, ápice cuspidado e acuminado, base 

acunheada, margem ondulada e glabros. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas é febrífugo. Já o chá da casca é utilizado como depurativo do sangue, 

cicatrizante e no tratamento contra manchas brancas. 

Bibliográficas: Penna (1946) cita que a casca é utilizada em banhos como tônico e analgésico para 

dores de dente. 
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 Asteraceae 

 

Vernomia polianthes Less. 

Nome popular: Assa - peixe, assa – peixe - branco. 

Descrição botânica: Planta arbustiva ou arbórea, com até 4 m de altura, geralmente ocupando 

também grande espaço lateral, com caule lenhoso, muito ramificado, folhas alternas, com pecíolos de 

comprimento variado. Limbo lanceolado com base estreitada e ápice agudo, com margens inteiras ou 

levemente cerreadas na parte apical. Cor verde mais clara na face dorsal. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá das folhas e raízes combatem problemas pulmonares, tosse, gripe. Também é 

indicado no tratamento de reumatismo.  

Bibliográficas: Vieiras & Martins (2000), indicam as folhas para o tratamento de bronquite, 

pneumonia, gripe, resfriado, contusões e luxações. 
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 Smilacaceae 

 

Smilax brasiliensis Spreng. 

Nome popular: Japecanga miúda. 

Descrição botânica: Planta trepadeira, Caule ramoso, estriado, com acúleos; folhas de 3 a 6 cm de 

comprimento, e 2 a 3 cm de largura, inteiras, coriáceas, verde escuro. Flores não foram vistas. Os 

frutos são bagas globosas de coloração negra. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá é indicado para o tratamento dos rins e depurativo do sangue.  

Bibliográficas: Rodrigues & Carvalho (2001) citam que a raiz é utilizada na forma de decocto ou 

infuso nas afecções da pele, anti-sifílica, anti-reumática, depurativa, contra-gota, diurética e 



sudorífica. Dosagem: 1 colher de sopa da raíz picada para 1 litro de água. Tomar 3 a 4 xícaras de café 

do chá ao dia.  
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 Euphorbiaceae 

 

 

Croton urucurana Baill. 

Nome popular: Sangra d’água. 

Descrição botânica: Árvore com altura entre 3,0 a 4,0 m. Casca cinza – esverdeada e tronco 

ramificado só no ápice. Folhas simples, inteiras, alternas, com largos pecíolos pubescentes triangular 

– ovaladas ou codiformes, ápice acuminado, base cortada, margem inteira, sendo pilosas em ambas as 

faces. As folhas mais velhas apresentam coloração vermelho – alaranjada. Presença de estípulas. 

Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares: O líquido retirado da casca, é indicado para curar corte, frieira, assadura. É usado como 

antibiótico e purgativo. 

Bibliográfica : Penna (1946), cita a espécie como adstrigente. 
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 Zingiberaceae 

 

Hedychium coronarium J. Konig. 

Nome popular: Lírio -são - josé, lírio – do - brejo, lírio - branco, lágrima - de-moça, narciso, jasmim. 

Descrição botânica: Planta perene herbácea, rizomatosa, de 1 a 2 m de altura. Avermelhado na base. 

Folha simples, alternas, membranáceas, ápice agudo e margens inteiras. As flores surgem de brácteas 

parcialmente sobrepostas; num arranjo estobiliforme, exalam perfume forte que nem o do jasmim. 

Indicações medicinais:  

Populares: O chá das raízes combate o ácido úrico e diabetes.  

Bibliográficas: Segundo Corrêa (1926-1952, v.IV), a fécula possui propriedades béquicas. 
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Asteraceae 

 

 

Chuquiragua cf. tomentosa Baker. 

Nome popular: Espinho agulha. 

Descrição botânica: Arbusto ramoso de aproximadamente 2 m de altura, piloso, contendo espinhos. 

Ramos lenhosos, castanhos-pubescentes com espinhos duplos e duros, membranáceas, oblongas, 

ápice cuspidado, margem inteira apresentando alguns pêlos, pilosas na parte inferior. Flores e frutos 

não foram vistos.  



Indicações medicinais:  

Populares: O chá da raiz é indicado para o tratamento de vesícula.   

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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 Myrtaceae 

 

Campomanesia pubescens (D.C.) Berg. 

Nome popular: Guabiroba, guavira, gabiroba. 

Descrição botânica: Arbusto hermafrodita de 0,30 a 1,5 m. Folhas opostas simples, curto pecioladas, 

limbo estreito obovado com ápice agudo e base obtusa. Flores e frutos não foram vistos.  

Indicações Medicinais:  

Populares: Combate cólicas, diarréia, câimbra, desinteria e infecção de garganta. 

Bibliográficas: Rodrigues e Carvalho (2001), indicam as folhas e a casca do caule para afecções do 

aparelho urinário e contra diarréia. 
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Aristoloquiaceae 

 

 



Aristolochia esperanzae Kze. 

 

Nome popular: Cipó – mil - homens. 

Descrição botânica: Trepadeira, glabra e muito vigorosa. Caule sulcado, glabro. Folhas alternas, 

pecioladas, cordiformes, membranáceas, de ápice emarginado; com base cordiforme, pseudo-

estipuladas. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações Medicinais:  

Populares: O chá do cipó serve de banho de assento para problemas de corrimento. Internamente é 

estimulante do útero e combate os males da próstata. 

Bibliográficas: Pott & Pott (1994) citam que as espécies do gênero apresentam propriedades 

emenagogas, estomáquicas, anti-sépticas, aperientes, estimulantes do útero e sido funcionamento dos 

rins, baço e fígado; é também empregada nas febre intermitentes. Vieira & Martins (2000) indicam 

sua raiz como colagoga, para congestão e dor em geral.  
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 Dioscoreaceae 

 

 

Dioscorea sp.  

 

Nome popular: Cará – do – mato – roxo. 



Descrição botânica: Trepadeira grande e glabra, folhas longas-pecioladas, alternas, lamina ovada ou 

orbicular, acuminada no ápice e cordiforme na base, membranosa, de coloração verde na página 

superior e arroxeada na parte inferior. A raiz é um tubérculo subterrâneo de forma variada. Flores e 

frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares: O chá das folhas é depurativo do sangue.  

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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 Piperaceae 

 

 

Potomorpha umbellata cf. 

 

Nome popular: Pariparoba, caapeba. 

Descrição botânica: Subarbusto com aproximadamente 1,0 m de altura, caule nodoso, com nós 

evidentes. Folhas cordiformes, com pecíolos e bainhas que envolvem o caule partem dos nós em 

disposição alterna; ápice cuspidado, base cordada, margens inteiras e presença de estípulas. São 

glabras embora haja presença de poucos pêlos nas nervuras foliares, em ambas as faces. 

Inflorescências em espigas compactas com flores pequenas. Folhas aromáticas. Frutos não foram 

vistos. 



Indicações Medicinais:  

Populares: O chá das folhas são usados como emolientes, diuréticos e tônicos. Combatem cólicas, 

gripes e resfriados precisos. Retiram a friagem do corpo. Também é usado para problemas 

estomacais, do fígado (amarelão) e como calmante. 

Bibliográficas: Segundo Verardo (1987), a planta é indicada nos casos de sífilis, engorgitamento do 

fígado, basso e problemas estomacais. É estimulante e diurético. 
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 Asteraceae 

 

Gochnathia poyimorpha  (Less.) Cabr. 

Nome popular: Cambará, candiera. 

Descrição botânica: Árvore de 5,0 m tomentosa. Caule lenhoso com ramo pardacentos, íspido-

pubescente, anguloso e sulcado, com pecíolo pardo tormentoso, também sulcado. Folhas ovado-

oblongas, arredondadas na base, ápice obtuso, leve ondulação, quase inteiras, peninérveas, alternas, 

verdes na face superior e pardacentos, tomentosos na face inferior, de consistência coriácea. Flores 

pálidas, reunidas em capítulos disposats em panículas amplas. 

Indicações Medicinais:  

Populares: As folhas e flores são usadas para bronquite e gripe.   

Bibliográficas: Corrêa (1926-1952,v. I .), indica suas folhas para afecções bronco-pulmonares. 
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Poaceae 

 



 

Olyra cf.caudata trin. 

 

Nome popular: Taquarinha. 

Descrição botânica: Erva com aproximadamente 2,0 m. Colmo estriado, cilíndrico, com pêlos duros, 

dando aspecto áspero. Folhas oblongas, de base assimétrica arredondada de um lado e ereta do outro; 

ápice cuspidado, margem inteira;paraleninérvea. Inflorescência em panícula terminal, com espigueta 

no ápice e várias espiguetas abaixo, sendo as superiores longamente caudatas. 

Indicações medicinais:  

Populares: O chá de suas raízes é indicado para eliminação de água no baço. 

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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Pteridaceae 

 

 
 

Pteridium aquilinum (L.) kuhn. 

 

Nome popular: Samambaia- do- campo, cipó- cabeludo. 



Descrição botânica: Planta perene, cosmopolita, dotada de frondes (folhas) bipinadas, ereta, 

podendo seu porte variar de 0,60 a 1,60 m de altura. Esporos não foram visualizados. 

Indicações medicinais:  

Populares: O chá da planta toda é usado contra infecção nos rins. 

Bibliográficas: Penna (1946), afirma que plantas do mesmo gênerosão indicadas contra tosse, 

rouquidão e catarro pulmonar. 
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Sterculiaceae 

 

Guazuma ulmifolia. 

Nome popular: Chico - magro, mutamba. 

Descrição botânica: Árvore brasileira, ramosa, copada, de porte mediano, com altura de até 8,0 m. 

Tronco de coloração amarelada. Folhas simples, inteiras, alternas, obovo-elípticas, com ápice 

acuminado. Flores não foram vistas. Frutos na forma de cápsula septicida. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá da casca é diurética, emagrecedor.  

Bibliográficas: Segundo Penna (1946), a entrecasca pisada é indicada para combater obstruções do 

fígado. O cozimento serve para lavar feridas velhas; também em xarope é empregada contra tosse, 

pneumonia e asma.  
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 Moraceae 

 

Soracea bamplandie (Baill) Burger. 

Nome popular: Cincho, Soroca, Soroco. 



Descrição botânica: Árvore de pequeno porte, aproximadamente 6,0 m de altura, ramos eretos, e 

curtos de casca acinzentada e tronco reto, cilíndrico com casca cinza clara e superficialmente liso. 

Folha simples, rijas, coriáceas, serrilhadas na margem, de coloração verde escura. Flores e frutos não 

foram vistos. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O chá das folhas controla pressão alta, sistema nervoso, para males do estômago e é 

tônico.  

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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Lorantaceae 

 

Phoradendron sp. 

Nome popular: Erva – de - passarinho. 

Descrição botânica: Arbusto de 40 cm ou mais de altura, ramos redondos, dilatados junto aos nós, 

raramente verticiliados. Folhas de 6 a 12 cm de comprimento, obtusos-acuminadas no ápice, 

atenuadas na base, coriáceas. Inflorescências em espigas, uma ou três em cada axila das folhas ou das 

bainhas calafiladas.  

Indicações Medicinais: 

Populares: Serve como depurativo do sangue. 

Bibliográficas: Não foram encontradas. 
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 Araceae 

 

Philodendron bipinatifidum Schott ex Endlicher  

Nome popular: Cipó - imbé ou banana – de - macaco. 



Descrição botânica: Arbusto epífito, de textura semi-lenhosa, escandente, de 2-3 m de altura, pouco 

ramificado. Cresce inicialmente como arbusto ereto, depois enclina-se até encostar no chão, 

enraizando-se e voltando a crescer verticalmente, até formar uma colônia. Folhas compostas 

bipinátidas de mais de 1,5 m de comprimento. Flores não foram vistas.  

Indicações Medicinais: 

Populares: Combate ao reumatismo e é anti-reumática. 

Bibliográficas: Segundo Lorenzi (2002), a planta é anti-reumática, anti-augésica, vesicatória e 

vunerária. As folhas e caules produzem um suco gástrico, usado contra orquite, reumatismo e úlceras. 

O decocto das cascas e folhas é indicado contra hidropisia e externamente na forma de banhos contra 

erisipela e inflamações reumáticas. 
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 Asteraceae 

 

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart. 

Nome popular: Arnica, Língua – de - vaca, Para - queda, Para - quedinha. 

Descrição botânica: Planta anual de ciclo longo, membranácea, acaule com raízes fasciculadas, de 

20-30 cm até a extremidade superior da inflorescência, folhas basais, dispostas em roseta, com ápice 

agudo ou quase obtuso, com base longamente atenuada; margens inteiras ou levemente crenadas; 

coloração verde-escura na face ventral, onde são praticamente glabras, e mais claras na dorso onde 

ocorre densa pilosidade alvo-tormentosa. Capítulos isolados no ápice de escapo cilíndricos de 

superfície lamiginosa. O invólucro campanulado é formado por filarias lineares agudas densamente 

tormentosa no dorso.  

Indicações Medicinais: 

Populares: A infusão das folhas é utilizada contra ácido úrico, cálculos renais, febre, insônia. 

Bibliográficas: Panizza (1997), cita que o chá das folhas é indicado para catarro pulmonar, 

dermatoses, tosses, como anti-hepático, tônica e desobstruente. Também é indicado para erupções 

cutâneos de origem sifilica. 
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 Celastraceae 

 

Maytenus ilicifolia Mart ex Reis. 

Nome popular: Espinheira santa 

Descrição botânica: Subarbusto com aproximadamente 1,0 m sendo ramificado desde a base Caule 

lenhoso e cilíndrico e com ramos novos angulosos e multicarenados. Apresenta folhas alternas, curto-

pecioladas, coriáceas, lanceoladas a elípticas, de ápice muito agudo, com base obtusa; a sua margem 

estão dispostos vários pares de dentes espinhosos até o ápice. Flores e frutos não foram vistos 

Indicações medicinais 

Populares: O chá das folhas é utilizado para dores de estômago, e a planta inteira como depurativo 

do sangue, inflamação do útero e gastrites. Externamente é utilizada como cicatrizante para banhos 

externos, e como chá.  

Bibliográficas: Segundo Penna (1946), é adstringente estomacal,empregada nas afecções cutâneas, 

ulceras do estômago,rins e fígado; é desinfectante, laxante, diurética tônica e cicatrizante. 
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Anarcadiaceae 

 

Lythraea molleoides Vell. 

Nome popular: Aroeirina – do - campo. 

Descrição botânica: Arbusto com aproximadamente 1,0 m de altura; caule ramificado desde a base. 

Folhas composta bipinadas, alternas, dispostas nos ápices dos ramos, com folíolos inteiros, coriáceos, 

oblongo- lanceolados ,ápice mucronado, base atenuada e margem lisa , opostos, sésseis e 

imparipenados, de 3 a 6, sustentados por pecíolos  alados e sulcados e sem estipulas.Flores e frutos 

não foram vistos. 



Indicações medicinais 

Populares: O chá das folhas é utilizado internamente para combater alergias e, quando usado e 

excesso, pode causar alergia. 

Bibliográficas: Corrêa (1926- 1952,v.I) cita que as folhas são aromáticas. Segundo Penna (1946), e 

excitante e diurética.  
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Caesalpinaceae 

 

Cassia ferruginea Schrad.ex DC. 

Nome popular:Cana - fistula, cana-fista. 

Descrição botânica:Árvore hermafrodita, de ate 10 m, com pubescencia ferruginea ou 

glabrescente,exceto na face ventral das folhas.Folhas alternas, compostas, paripenadas, 

peciolada,ápice mucronado arredondado a obtuso; nervura mediana sulcada na ventral e saliente na 

dorsal. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das folhas é diurético. 

Bibliográficas: Almeida et al. (1998), cita que a polpa que evolve as sementes e usada como 

purgativo. 
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5.5 Fazendinha Ecológica- Cerrado 

 



 

 

Urticaceae 

 

Urera aurantica Wedd. 

Nome popular: Urtiga branca, urtiguinha. 

Descrição botânica: Subarbusto com aproximadamente 1,0 m de altura, caule ereto, oco, angular, 

sem ramificações. Folhas simples, inteiras, alternas, ovadas, com pecíolos urticantes. Flores de cor 

branca, pequenas reunidas em panículas axilares e apicais, em meados de março. Frutos não foram 

vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares: A raiz é usada em forma de chás como diurético. 

Bibliográficas: Corrêa (1978, v. V) cita que a planta é diurética. Penna (1946) relata que o chá das 

folhas é usado para afecções do peito e o uso externo da pele. O suco das folhas para hemorragia e a 

raiz é diurética. Pott & Pott (1994) citam que usada como diurético. 
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 Bromeliaceae 

 

 

Bromelia antiacantha Bertol. 

 

Nome popular: Caraguatá vermelho, gravatá - do- mato, gravatá - da praia, banana – do - 

mato,croatá. 

Descrição botânica:Herbácea, perene,monocárpica,ereta, acaule, estolonífera, de 40-90 cm de altura, 

nativa de campos e errados de quase todo o Brasil. Folhas em rosetas basais, de forma lanceolada, 

canaliculadas, coriáceas,com margens providas de espinhos em forma de ganchos de cor vermelha na 

base e verde- avermelhada no ápice, de ate 1,4 m de comprimento.Flores de cor violeta, dispostas em 

racemo denso com eixo grosso localizado o centro da roseta. Os frutos são bagas ovalada de cor 

amarela e polpa comestível, com muitas esmentes pequenas. Multiplica-se por estolões e sementes. 

Indicações medicinais 

Populares: O xarope feito com os frutos, combate a tosse e bronquite. 

Bibliográficas:Segundo Lorenzi (2002), os frutos são purgativos, diuréticos, vermífugos e abortivos. 

Na forma de xarope, combatem bronquite e ancilostoiase. O chá das folhas acompanhado co algumas 

gotas de própolis em bochechos 3 vezes ao dia, para o tratamento de afecções da mucosa bucal (aftas 

e feridas).  
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 Euphorbiaceae 

 

 

Aporosella chacoensis (Mor.) Spreng. 

 

Nome popular: Pororoca, jacarepito. 

Descrição botânica:Arvore de 3-6 m de altura, caducifólia, ramos arqueados e um pouco pendentes. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá da casca e utilizado contra afecções do fígado e doenças da pele. 

Bibliográficas: Pott & Pott (1994), citam como cicatrizante, provavelmente devido ao tanino.  
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 Plantaginaceae 

 

 

Plantago tomentosa Lam. 

 



Nome popular: Tanchagem, plantagem. 

Descrição botânica: Planta perene,herbácea, acaule, ereta, densamente pubescente, de 20 - 40 m de 

altura, nativa da América do Sul. Propaga-se apenas por sementes. 

Indicações medicinais: 

Populares: As folhas são usadas na forma de chás ou tinturas contra inflamação de garganta e gripes. 

Bibliográficas: Penna (1946), cita que a folha da planta atua contra hemorragias, laringites, 

rinofaringites, irritações oculares, úlceras escrofulosas e obesidade. 
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 Asteraceae 

 

 

Elephantopus mollis kunth. 

 

Nome popular: Fumo - bravo, falso - fumo, pé – de - elefante, erva – do - diabo. 

Descrição botânica: Erva perene, de 49 – 60 cm de altura quando pendoada, com caules eretos, 

ramosos, densamente pubescentes, providas de folhas inferiores grandes e folhas caulinares mais 

reduzidas, folhas obovadas, sub - obtusas no ápice e longamente atenuadas na base, crenado - 

serreadas nos bordos, levemente pubescentes na face ventral. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá das suas folhas é utilizado para lavar feridas infeccionadas e estancar hemorragias 

(uso externo). 



Bibliográficas: Takeda & Farago (2001), indica o decocto das folhas e das raízes como tônico, 

antifebril e sudorífico. Nos campos do Sul do Brasil e usado durante as epidemias de coqueluche.  
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 Solanaceae 

 

 

Cestrum sp.  

 

Nome popular: Cocum, olho – de - pomba. 

Descrição botânica: Arbusto com aproximadamente 2,0 m de altura, pelos estrelado - pedunculados 

no lado inferior da folha, o que a tornam cinza. Os frutos são redondos e avermelhados. As flores não 

foram vistas. 

Indicações medicinais: 

Populares: Reduz o açúcar no sangue, e digestivo,refrescante dos intestinos e das vias urinarias. 

Elimina as impurezas do sangue, pois expulsa os resíduos venosos do organismo. 

Bibliográficas: Para Pott & Pott (1994), a espécie possui princípios repelentes e herbicidas. 
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 Apocynaceae 

 

Mandevilla vellutina (Mart ex Stadelm.) R.E. Woodson. 

Nome popular: Jalapa – do - cerrado. 

Descrição botânica: Planta herbácea, com 0,70 m de altura. Patê subterrânea em forma de xilopódio 

que pode chegar a 1,0m de profundidade. Caule ereto e oco. Folhas simples, inteiras, 

pecioladas,opostas cruzadas, oblongo- elípticas;ápice mucronado, base cordada, margem inteira, 

nervação, peninérvea e glabras. Estipulas ausentes. Flores solitárias, róseas. Em forma de campânula, 

dispostas em racemo. Caules e folhas apresentam coloração verde- claro. Os frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá ou garrafada da raiz e utilizado no tratamento de anemia, amarelão e vermes. Age 

como depurativo do sangue. 

Bibliográficas: Segundo Almeida et al (1998),o xilopódio e purgativo; a casca e látex são usados nas 

assepsias de ulcerações e contra verrugas; age nas hidropsias cardíacas e renais, congestões, 

inflamações, hemorragias cerebrais e pulmonares. 
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 Moraceae 

 

Brosimum gaudichauddi Trec. 

Nome popular: Mamica – de – cadela – do - campo. 

Descrição botânica: Subarbusto de ate 0,80 m de altura; caule lenhoso. Folhas simples, inteiras, 

alternas, obovadas, ápice mucronado, base cordada, margem dentada, pilosas e presença de estipulas. 

Flores não foram vistas. Os frutos são do tipo baga, em número superior a dois. 

Indicações medicinais: 

Populares: O chá da planta inteira é usado como tônico, digestivo, combate manchas da pele 

(vitiligo), sinusite e gases intestinais. 



Bibliográficas: Segundo Almeida et al. (1998), e Pott & Pott (1994), a casca, raiz, e fruto são usados 

para combater vitiligo; apresentam substâncias que agem sobre os melanóforos, repigmentando as 

areas afetadas pela discromia. 

 

Silva, C.B. - 108; Moreles, L.A.; Teixeira,I.R.; Camargo, M.V., Macedo, M.K. 03/10/03. 

Fazendinha Ecológica - Dourados - MS - Brasil. 

 

Dorstenia brasiliensis Lam. 

Nome popular: Carapiá. 

Descrição botânica: Planta herbácea, perene, tingindo ate 10 cm de altura, rizoma cilíndrico, 

amarelo, escamoso na parte superior, aromático; folhas simples, 2 - 4 folhas por planta, longo - 

pecioladas, pecíolo pubescente, ovado - obtusas, margem levemente sinuosa - serradas, estipulas 

ovado - triangulares - pubescentes. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá da planta e utilizado contra dores de barriga e cólicas. 

Bibliográficas: Rodrigues & Carvalho (2001), cita que o rizoma pode ser utilizado externamente 

como cataplasma, como anestésico, nas dores de dentes e antiinflamatório; ou em forma de decocto 

ou infuso no combate a bronquite, emenagogo,e nas cólicas uterinas. 
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Caesalpinaceae 

 

Bauhinia sp. 

Nome popular: Pata – d e- vaca - rasteira. 

Descrição botânica: Erva perene, de mais ou menos 0,50 cm de altura, de caule muito duro, com 

ramos frágeis e pendentes; folhas arredondadas e fendidas, típicas das espécies de bauhinia, com 

lóbulos arredondados. Flores e frutos não foram vistos.  

Indicações medicinais: 

Populares: O chá de suas folha e utilizado internamente contra diabetes, hipertensão, colesterol. 



Bibliográficas:Não foram encontradas. 
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Fabaceae 

 

 

Acosmium subelegans (Mohl.) Yak. 

 

Nome Popular: Genciana. 

Descrição Botânica: Arbusto com altura superior a 1 m de altura. O caule apresenta casca com 

cortiça rugosa. Folhas alternas, imparipenadas e compostas por 6 a 8 pares de folíolos, simples, 

inteiros, ovados, coriáceos, com ápice retuso, base truncada e margem lisa, dispostos de forma oposta. 

Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações Medicinais: 

Populares: O decocto da casca é usado como depurativo do sangue. 

Bibliográficas: Pott e Pott (1994), sita que a casca é usada para lavar feridas, é cicatrizantes, e o chá 

para dores de barriga.  
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É interessante constatar que, muitas espécies coletadas em Dourados são encontradas em 

outras regiões do Brasil, como pode ser observado nas citações a seguir. 

Em um levantamento florístico de cerrado em Emas (Pirassununga SP) Batalha et al. (1997), 

encontraram as seguintes espécies: Anarcadium humile, Cochlospermum regium e Caryocar 

brasiliensis. 

As espécies Maytenus ilicifolia, Copaifera langsdorffii, Croton urucurana, Dimorphandra 

mollis, Duguetia furfuracea, Plantago major, foram citados por Udry (2000), em seu trabalho de 

coleta e identificação na Mata Atlântica. 

Caryocar brasiliensis e dimorphandra mollis foram citadas por Brandão et al. (1998) como 

parte da cobertura vegetal no município de Corinto - MG. 

Croton urucurana, guazuma ulmifolia, foram descritos por Ivanauskas et al. (2002), em 

estudos de fitossociologia em Itatinga - SP, Para fins de restauração de áreas degradas Rodrigues e 

Carvalho (2001), em seu livro, se referem a algumas espécies encontradas na região de Dourados: 

Anarcadium humile, Annona Coriacea, Bauhinia sp, Caryocar brasiliensis. 

Nas figuras 1 e 2, podem ser observadas as principais indicações do uso medicinal conhecidas 

popularmente em Dourados, bem como as partes a serem utilizadas das diferentes espécies 

encontradas nas áreas estudadas. Pode- se constatar que o maior número de indicações medicinais se 

referem ao emprego das plantas como depurativo, inflamações, cicatrizante e bronquite, males do 

estômago, reumatismo, diabetes, doenças de pele, problemas renais, hipertensão, problemas 

cardiovasculares, cólicas, colesterol, diurético e hemorragias ( Figura1). Em relação as partes 

vegetativas indicadas como medicinais, as folhas foram a parte mais citada pelo uso popular com base 

na informação dos mateiros, sendo então seguyidas pela casca, raízes, planta inteira, frutos, ramos e 

flores ( Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número das principais indicações das espécies medicinais encontradas nas 

áreas estudadas em Dourados- MS, UFMS, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número correspondente ao uso das partes vegetativas das espécies medicinais 

encontradas, com base no saber popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos consultados sobre levantamentos medicinais florísticos e fitossociológicos, 

realizados em diversos estados brasileiros, que apresentam vegetação semidecídua comprovam a 



existência de resquícios de matas semicaducifolia em Dourados, que se alternam com os cerrados, 

certificando a grande riqueza e diversidade da vegetação que compõe a fitofisionomia local. 

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 registrados, certificando 

que estas plantas não sejam ameaçadas de extinção pela retirada indiscriminada e predatória de seu 

habitat de origem. 

A imensa riqueza da flora da região de Dourados - Ms, necessita de maior número de 

levantamentos, onde os esforços devem ser multidisciplinares, já que muitas espécies podem vir a 

conter uma ou mais substâncias biologicamente ativas, mesmo não sendo estas espécies usadas na 

medicina popular. 

Além disso, o levantamento etnobotânico permite o resgate do conhecimento popular e da 

cultura. A valorização das culturas regionais auxilia a descoberta de poderosos medicamentos com 

ações positivas no tratamento de várias doenças. 

Vê-se portanto, a necessidade de se conhecer a diversidade medicinal da região e seus 

princípios ativos, para que assim, a preservação deste manancial natural possa ser preservado, sendo 

portanto, importante levar ao conhecimento da comunidade e ciência, para que normas de 

preservação possam ser estabelecidas. 

 

 

 

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Conatatou- se  enorme número de espécies medicinais utilizadas pelas comunidades de nossa 

região que ainda não foram investigadas cientificamente, sendo portanto seus princípios ativos 

desconhecidos  

O grau de utilização das espécies medicinais, seja pela própria comunidade ou uma eventual 

demanda externa poderá gerar a necessidade de se obter quantidades maiores de material vegetal, pois 

a maior parte das espécies citadas não são cultivadas. Para essas plantas, particularmente as espécies 

arbóreas, um programa de manejo sustentável poderia ser elaborado.   

O grande desafio brasileiro é preservar essas espécies existentes, antes que estas sejam 

submetidas à extinção dada à grande devastação que as áreas estudadas vem sofrendo. 

Dessa forma, os dados obtidos neste trabalho, poderão contribuir para o registro das espécies 

vegetais com propriedades medicinais de Dourados- MS,podendo contribuir para futuros estudos nas 

áreas de etnobotânica, farmácia, química e outros.O trabalho deverá ter continuidade para que possam 

ser identificados o maior numero de espécies e informações possíveis baseados no conhecimento 

popular. 
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