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Resumo 

 
O bioma cerrado possui uma flora vegetal estimada em sete mil espécies, sendo o 

segundo bioma brasileiro de maior diversidade vegetal. Apesar dessa riqueza florística 

existente, estimativas revelam que menos de 1% desse potencial já foi estudado. A partir da 

década de 1970, o cerrado brasileiro foi transformado em uma nova fronteira agrícola e, 

portanto explorado gradativamente, transformando a paisagem nativa em paisagem de 

monoculturas. Com a forma desordenada de ocupação do cerrado brasileiro, muitas 

espécies foram extintas e as que ainda restam estão correndo risco de extinção. Com o 

objetivo de obter informações sobre plantas potencialmente medicinais e seu uso na 

medicina popular o levantamento baseia-se em técnicas etnobotânicas, ou seja, em 

integração de conhecimentos populares e científicos. O objetivo do presente trabalho foi 

fazer o levantamento etnobotânico de espécies nativas potencialmente medicinais, 

coletando e identificando o potencial medicinal de espécies nativas em áreas de cerrado, 

localizadas na fazenda Santa Madalena em Dourados. Foram realizadas 4 (quatro) coletas 

na Fazenda Santa Madalena, classificada como cerrado sentido restrito (Stricto Sensu), 

sendo as espécies coletadas indicadas por mateiros, segundo o seu conhecimento das 

propriedades medicinais, e identificadas taxonomicamente por comparação com 

bibliografia específica e com espécies depositadas no herbário CG – MS da UFMS. Foram 

coletadas partes como raízes, caules, cascas, folhas, flores, frutos e sementes, sendo estes 

devidamente secados em estufa, e quando secos, confeccionou-se excicatas que foram 

submetidas a estudos morfológicos para identificação botânica, com base na bibliografia 

disponível. As excicatas foram posteriormente depositadas no herbário local. Constatou-se 

a ocorrência de 40 espécies, distribuídas em 28 famílias. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução 
 

 A utilização de diferentes espécies vegetais como alimento ou medicamento se 

perde na história da humanidade. Estudos arqueológicos demonstram que há mais de 3.000 

anos, as ervas eram empregadas na fitoterapia ou terapia pelas plantas, como era conhecida 

e praticada pelas civilizações antigas (Teske, 1997). Desde esse momento, o homem 

despertou para a importância desse assunto, começando então um longo percurso de estudo, 

adaptação e manuseio dos recursos naturais para a sua sobrevivência. 

O saber popular, como salienta Marquesini (1995), é considerado um dos mais 

preciosos patrimônios nacionais e atualmente, está concentrado em comunidades rurais ou 

isoladas, cujos hábitos estão sendo rapidamente alterados pelos meios de comunicação, 

tornando-se, portanto, de grande importância a realização de estudos etnobotânicos nessas 

áreas. A partir de estudos que visem resgatar o conhecimento popular das plantas, 

encontram-se algumas informações básicas para pesquisas de coleta e identificação de 

plantas com potencialidades medicinais. 

Dados recentes mostram que 20% da população brasileira consome 63% dos 

medicamentos industrializados disponíveis no mercado e o restante encontra nos produtos 

de origem natural, especialmente nas plantas medicinais, a única fonte de recurso 

terapêutico (Di Stasi, 1996). 

O assunto é de grande complexidade e de caráter interdisciplinar, pois os estudos 

das plantas medicinais permeiam desde a cultura popular até a importância bioecológica.  

Dentro desse contexto, passaremos a integrar esses conceitos a realidade da nossa 

região. O Brasil, reconhecidamente, é o país que apresenta uma das mais altas taxas de 

biodiversidade. Sua área territorial encontra-se dividida atualmente em seis complexos 

ecossistemas, sendo eles: a Floresta Amazônica, o Cerrado, a Caatinga, a Floresta 

Atlântica, o Pantanal e as Pradarias de Campos Limpos (Rodrigues e Carvalho, 2001). 

Estimativas citam a existência de 40 a 55 mil espécies vegetais fanerogâmicas nos biomas 

brasileiros (Fruehauf, 2000), correspondendo com pelo menos 10 a 20% do número total de 

espécies do planeta. 

Estima-se que o cerrado, característico de nosso estado, contribui com 10.000 

espécies de plantas das fanerógamas distribuídas pelo país, caracterizando, 

estimativamente, 5% da biodiversidade mundial (Ioris, 1999). É considerado o segundo 



bioma brasileiro em área, sendo superado somente pela Floresta Amazônica. Ocupa uma 

área de 201,8 milhões de ha., sendo que 75,3 milhões já foram desmatados, 20,0 milhões 

são improdutivos, 35,0 milhões estão ocupados com pastagens cultivadas, 13,5 milhões 

com culturas anuais e 3,3 milhões com culturas perenes. Outros dados relevantes são: 113,2 

milhões de ha. são utilizados com pastagens nativas e 80,4 milhões com reservas indígenas. 

(Scolforo, 1997). 

Apesar de sua importância ecológica e econômica, o cerrado vem sendo 

constantemente degradado, pela ação antrópica, resultando em um ambiente modificado em 

relação à sua fisionomia. O crescimento populacional e a demanda por mais alimentos, 

associado às condições edafo-climáticas favoráveis do cerrado, transformou essa região em 

importante área para atividades agropecuárias. O ritmo acelerado destas ações nas últimas 

décadas tem levado a perdas de materiais nativos praticamente desconhecidos do ponto de 

vista científico.  

Apesar da riqueza florística existente em toda zona tropical e da grande importância 

de seu uso medicinal pela população, as estimativas mais otimistas citam que menos de 1% 

desse potencial já foi estudado (Gottlieb, 1981). Considerando o potencial taxonômico 

disponível e a enorme velocidade de extinção de espécies pela destruição desse 

ecossistema, é provável que poucas espécies sejam adicionadas ao conhecimento disponível 

antes que sejam extintas. 

 Apesar de ser largamente difundido o uso de plantas medicinais na região do 

cerrado, poucos estudos etnobotânicos têm sido realizados e publicados identificando as 

espécies mais utilizadas na medicina popular. 

 A preservação tanto do conhecimento popular, quanto da vegetação nativa é 

extremamente importante, pois o resgate de valores culturais e principalmente das espécies 

com potencialidades medicinais contribuirá para a descrição e conhecimento da flora sul 

matogrossense. 

 Portanto, a viabilidade do potencial econômico e medicinal das espécies vegetais 

provenientes do cerrado passa, em primeiro plano, pelo processo de levantamento, resgate 

de informações e identificação das espécies existentes e sua disponibilidade para a 

pesquisa. Formula-se assim o conceito teórico de etnobotânica, que visa acelerar a 



identificação e o conhecimento de espécies sujeitas à extinção através da união do 

conhecimento científico com o conhecimento popular. 

 O uso de plantas medicinais pela população mundial tem crescido nos últimos 

tempos impulsionado principalmente pela busca por uma vida mais saudável. Assim, falar 

em plantas medicinais e sua relação com a biodiversidade, é entender a importância 

biológica, sócio cultural e econômica que elas poderão representar em comunidades de 

baixa renda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

 

Com base nesses aspectos descritos, este trabalho teve por objetivo: 

 

 Coletar e identificar espécies nativas; 

 

 Relacionar as espécies vegetais utilizadas na medicina popular do bioma 

cerrado, associando-as com informações sobre uso desses vegetais; 

 

 

 Conhecer o potencial medicinal da região; 

 

 Proporcionar estudos de conservação de espécies e das propriedades 

benéficas em geral, especialmente à comunidade local; 

 

 Contribuir para as pesquisas com Plantas Medicinais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Revisão bibliográfica 

 

3.1. Histórico e caracterização do Cerrado 

 

Segundo Valois et al. (), Bioma refere-se a um grande biossistema regional 

representado por um tipo principal de vegetação. Um dos biomas é o cerrado, que possui 

5% da biodiversidade mundial. Mesmo ocorrendo essa rica variedade biológica, apenas 

1,5% do cerrado está protegido na forma de Unidade de Conservação. 

O precursor do processo de ocupação do Brasil central, no século XVII, foi o 

interesse por ouro e pedras preciosas. Pequenos povoados foram sendo formados ao norte 

da região dos cerrados. Contudo, foi somente a partir da década de 50, com o surgimento de 

Brasília e de uma política de expansão agrícola, por parte do Governo Federal, que se 

iniciou uma acelerada e desordenada ocupação da região do cerrado, baseada em um 

modelo de exploração feita de forma fundamentalmente extrativista e, em alguns casos, 

predatória. 

 O desmatamento, para a retirada de madeira e produção de carvão vegetal foram 

atividades que antecederam e viabilizaram a ocupação agropecuária do cerrado.  

 Segundo Machado (1995), concomitantemente com o aumento das atividades 

agropastoris, o acelerado ritmo do processo de urbanização da região, no período de 1970 – 

91 proporcionou um incremento demográfico de 93% na região do cerrado. 

 Estima-se que atualmente cerca de 37% da área do cerrado já perderam a cobertura 

original, dando lugar a diferentes paisagens antrópicas. Da área remanescente, estima-se 

que 63% estejam em áreas privadas, 9% em áreas indígenas e apenas 1% da área total do 

cerrado encontra-se sob a forma de Unidades de Conservação. 

 O acelerado processo de ocupação e a crescente pressão exercida pelo 

desenvolvimento sobre as áreas remanescentes do cerrado, torna imprescindível a 

implementação de ações que visem a geração de informações e a conservação da 

biodiversidade do cerrado. 

 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.  

 Ecologicamente, os solos ácidos e com baixo teor de bases, juntamente com o clima 

estacional (Aw), segundo a classificação de Koeppen (1948), perfazem os dois principais 

fatores determinantes da presença dos cerrados. 

 Conforme Adamoli et al., citado por Volpe (1998), os principais tipos de solos da 

região dos cerrados são os Latossolos, ocupando 48% do total. São considerados os tipos de 

solos mais importantes da região, não somente por constituírem a unidade predominante, 

mas também porque foi sobre eles que ocorreu a grande expansão agrícola já citada 

anteriormente. 

 Segundo Volpe (1998), dentre os Latossolos, o Latossolo Vermelho-Escuro (LE) 

corresponde a aproximadamente 40 % do total, sendo superado pelo Latossolo Vermelho – 

Amarelo (48%). 

 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 

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. 

 Adamoli et al. (1986) apontam que os valores de temperatura média anual do 

cerrado situam-se entre 22ºC, ao sul da região, e 27ºC ao norte. Existem condições 

definidas de isotermia, em função das características tropicais dos cerrados, sendo que as 

diferenças entre as temperaturas mínimas e máximas no conjunto da região oscilam entre 4 

e 5%. 

 

3.2. Caracterização e Aspectos da vegetação do Estado de Mato Grosso do Sul 

 

 Segundo dados do IBGE (1990), o Estado do Mato Grosso do Sul foi criado a partir 

da Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977 e implantado em 11 de outubro de 

1979.  



 O Estado de Mato Grosso do Sul, localizado na região Centro – Oeste do Brasil, 

apresenta vegetação típica de cerrado (savana), embora sejam encontradas áreas restritas de 

Floresta Estacional Semidecidual (Mata Semicaducifolia) segundo Carvalho (1994). 

 De acordo com Santos (2002), o Estado marca o limite leste do Pantanal Mato - 

Grossense. Em relação ao tipo de solo, foram definidas 25 classes, com variações na 

fertilidade natural, as quais são encontradas sob diferentes condições de relevo, erosão, 

drenagem, vegetação e uso. 

 As formações savânicas do cerrado englobam quatro tipos fitofisionômicos 

principais: o cerrado sentido restrito, o Parque de cerrado, o Palmeiral e a Vereda. A 

complexidade dos fatores condicionantes originam subdivisões fisionômicas distintas do 

cerrado sentido restrito sendo as principais: o Cerrado denso, O Cerrado típico, o Cerrado 

ralo e o Cerrado Rupestre (Sano e Almeida, 1998). 

 A baixa fertilidade dos solos do cerrado está refletida nas baixas concentrações de 

nutrientes nas folhas das espécies nativas, sendo que as plantas do cerrado são bem 

adaptadas a essas condições e algumas são capazes de acumular alumínio em quantidade 

normalmente tóxica para outras plantas (Santos, 2002). 

 Segundo classificação de Koeppen (1948), as condições climáticas que ocorrem no 

estado são AW, ou seja, Clima Tropical Úmido, com estação chuvosa no verão e seca no 

inverno e o CFA, Clima Mesotérmico Úmido sem estiagem, sendo a temperatura mais alta 

superior a 22ºC. 

 Não existe uma flora homogênea no cerrado mas sim floras características para cada 

área, o que há são interações de todos os parâmetros bióticos e abióticos, determinando 

mudanças nos aspectos quantitativos e qualitativos da vegetação (Ribeiro et al., 1983). O 

resultado dessas interações á a grande diversidade de tipos fitofisionômicos encontrados na 

região (Sangali, 2000). 

 

3.3. Relação entre as plantas medicinais e o homem. Conceito de etnobotânica 

 

 Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) relatam que cerca de 80% da 

população dos países em desenvolvimento fazem uso de algum tipo de medicina tradicional 

para cuidados básicos de saúde. Segundo Farnsworth e Soerjato (1985), das 119 



substâncias químicas extraídas de plantas e usadas na medicina, 74% foram descobertas 

através do conhecimento popular. 

 O homem primitivo, ao procurar plantas para o seu sustento, 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. Indícios do uso de plantas medicinais e tóxicas 

foram encontrados nas mais antigas civilizações (Poser e Mentz, 2000). 

 A história da fitoterapia se confunde com a história da farmácia, onde até o século 

passado, medicamentos eram basicamente formulados a partir de plantas medicinais.  

 O bioma cerrado é bastante rico em espécies medicinais, em função de suas 

características morfológicas, com xilopódios e cascas que acumulam reservas e com 

freqüência possuem substâncias farmacologicamente ativas. A partir do conhecimento 

empírico tradicional destes vegetais, descobertas benéficas a medicina tem sido feitas. 

 A viabilidade do potencial econômico e medicinal das espécies vegetais 

provenientes do cerrado passa, em primeiro plano, pelo processo de levantamento, resgate 

de informações e identificação das espécies existentes e sua disponibilidade para a 

pesquisa. 

 Uma das linhas de pesquisa com plantas medicinais que pode auxiliar a agrupar e 

divulgar esses conhecimentos é a etnobotânica, (uma das ramificações da etnobiologia que 

insere por sua vez, em seu contexto a etnofarmacologia). Como estratégia para investigação 

de plantas medicinais, a abordagem etnofarmacológica consiste em combinar informações 

adquiridas junto a comunidades locais que fazem uso da flora medicinal com estudos 

químicos/farmacológicos realizados em laboratórios especializados (Elisabetsky, 2000). 

 Com suas várias definições ao longo dos anos, a etnobotânica, cuja origem está 

estreitamente ligada à história da própria civilização humana que no seu processo evolutivo 

passou da condição de simples coletora, para caçadora, pastora e agricultora, vem 

permitindo resgatar importantes informações a respeito de práticas de uso dessas plantas, 

que de outro modo tenderiam ao esquecimento e/ou ao desuso. 

 Harshberger, citado por Ming (1995), foi o primeiro pesquisador a utilizar o termo 

etnobotânica, definindo-o como sendo o estudo de plantas usadas por povos primitivos, a 

partir da realização de trabalhos com tribos de índios norte-americana sobre plantas usadas 

como alimentos, abrigo e roupas. 



 Desse modo, a etnobotânica – ou seja, o estudo que descreve a interação de 

populações locais com o meio ambiente e as plantas – permite abordar o uso de plantas por 

comunidades humanas de forma quantitativa, qualitativa ou ainda numa combinação dos 

dois métodos (Martin, 1995). 

 A etnobotânica no Brasil desenvolveu-se em princípio na região amazônica através 

de estudos em comunidades indígenas. Schultes (1979), descreve o uso de plantas como 

venenos, alucinógenos e medicamentos por tribos situadas a noroeste da Amazônia. 

 O principal problema nos estudos envolvendo plantas medicinais e o uso popular é 

tentar responder, de maneira convincente, como diminuir as distâncias, exclusões ou 

abordagens utilizando a etnobotânica. 

 Dessa forma, a contribuição da ciência será decisiva para a valoração desta prática, 

reconhecendo cientificamente o valor sociocultural e econômico, bem como, do potencial 

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

 

3.4. Metodologia utilizada na pesquisa com plantas medicinais 

 

 Segundo Ming citado por Gouvea (2002), para se fazer levantamentos de plantas 

medicinais, são usadas diferentes estratégias, considerando as inúmeras espécies existentes, 

dentre elas, a randômica ou aleatória, onde estudam-se todas as plantas da região 

indistintamente; a químio–taxonômica, onde 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. 

 A metodologia utilizada na realização desse levantamento foi a etnobotânica. O uso 

dessa metodologia acelera a identificação e o conhecimento de espécies sujeitas à extinção 

já que o processo de desmatamento, principalmente na região dos cerrados, tem sido 

acentuado. Segundo Andrade (1998), o levantamento etnobotânico, dependendo de sua 

condução, pode resgatar junto às comunidades rurais informações preciosas, podendo, 

portanto, ser utilizado como ferramenta básica geradora de princípios às atividades práticas, 

estudos e pesquisas futuras. 

 



4. Material e Métodos 

 

4.1. Caracterização do município de Dourados – MS 

 

O presente projeto foi desenvolvido na cidade de Dourados, município localizado 

no Centro – Oeste do Brasil, porção sul do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo dados 

do IBGE (1990), abrange uma área de 4.500 km2, a 18º07`03” de latitude Oeste e 

54º25`07” de longitude Sul, apresentando uma superfície rampeada formando um plano 

inclinado para o sudoeste. 

 A região apresenta como clima, segundo a classificação de Koeppen (1948), tipo 

AW – tropical úmido com estações chuvosas no verão e secas no inverno. A vegetação, 

anteriormente constituída por campos cerrados, campos limpos e matas hoje foi 

transformada pela ação do homem, predominando áreas de lavoura, principalmente de trigo 

soja e milho (Gressler e Swensson, 1988). Com relação aos solos, são classificados como 

Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho (Brasil, 1983).  

 

4.2. Características da Fazenda Santa Madalena 

 

 A área de estudo localiza-se em Dourados - MS pertence a Fazenda Santa 

Madalena, localizada à margem esquerda da rodovia BR 270, km 45, que liga Dourados a 

Itahum. 

 Segundo Brasil (1983) os solos do local foram classificados como Latossolo 

Vermelho originados de rochas basálticas, cujo resultado da análise de componentes 

químicos encontram-se apresentados no Quadro 1.  

 Sangalli (2000) classificou a vegetação da fazenda Santa Madalena como Cerrado 

Sentido Restrito, caracterizada pela presença de árvores baixas, inclinadas e tortuosas. 

Encontraram-se espécies características do cerrado como por exemplo citamos: Vernonia 

ferruginea (assa–peixe), Anacardium humile (caju–do-cerrado) e Calliandra dysantha 

(ciganinha).  

 

 



QUADRO 1. Análise dos componentes químicos do solo da Fazenda Santa Madalena 

Características químicas1/                                                                             Valores 

pH em H2O (1:2,5)            4,8 

P (g/dm³)2/             2,0 

K (mmolcdm³)3/            0,6 

Al (mmolcdm³)3/          24,2 

Ca (mmolcdm³)3/            2,0 

Mg (mmolcdm³)            1,0 

H + Al (mmolcdm³)          94,7 

SB (mmolcdm³)            3,6 

T (mmolcdm³)           98,3 

V%              3,0 

M.O (g/dm³)4/                                                                                                  28,7 

1/ Análises feitas no laboratório de Solos do NCA – UFMS 

2/ Extrator Mehlich – 1 (Braga e Defelipo, 1974) 

3/ Extrator KCl 1N (Vetorri, 1969) 

4/ Método de Walkley e Black (Jackson, 1976)  

 

4.3. Currículo dos mateiros 

  

 O Senhor Jorge Eugênio Amaral é natural do Rio Grande do Sul e reside em 

Dourados há cerca de 20 anos onde cultiva e comercializa diversas espécies vegetais 

consideradas medicinais. Mantém contatos constantes com tribos indígenas da fronteira 

brasileira e outros mateiros dos países vizinhos como Chile e Paraguai. 

 O Senhor Miltom Valdez Camargo é natural do Rio Brilhante-MS, reside em 

Dourados há aproximadamente 15 anos, mantém em sua residência um pequeno comércio 

de plantas medicinais e trabalha também na Feira Livre de Dourados. Desde sua infância 

faz uso das plantas medicinais crescendo, portanto, como conhecedor de espécies que 

habitam o cerrado e das partes utilizadas em fins terapêuticos. 

 

 



4.4. Estudo florístico 

 

 Foram realizadas coletas aleatórias, entre agosto de 2001 e outubro de 2002, sendo 

feitas no interior da Fazenda ou as suas margens. Todas as coletas foram realizadas com a 

companhia de um mateiro que indicava a espécie vegetal conhecida popularmente, o seu 

uso, além de partes indicadas como medicinais. As plantas eram coletadas com tesoura de 

poda ou podão, com especial preferência para ramos com flores, frutos ou sementes. Depois 

de colhidas, eram acondicionadas em sacos plásticos, identificadas (com o auxílio de uma 

fita crepe) com o nome popular, local e data da coleta. Além disso, as características 

morfológicas da planta e sua indicação medicinal eram anotadas no caderno de coleta e em 

seguida eram tiradas fotos. Após cada coleta, as plantas eram levadas ao Laboratório de 

Botânica da UFMS, sendo os ramos colocados entre folhas de jornal e papelão e prensados 

em prensa de madeira amarrada com cordas. Logo após eram levadas à estufa para 

secagem. Folhas suculentas, frutos, sementes e flores eram pulverizadas com álcool 70% 

para evitar ataque de fungos. Quando secas confeccionava-se exsicatas, em cartolinas 

brancas, nas quais os ramos eram devidamente colados com fita adesiva especial. Depois de 

prontas, as exsicatas recebiam etiquetas com os nomes da família, científico e vulgar, data e 

local da coleta, coletores e indicação medicinal.  

 A identificação foi realizada com auxílio da bibliografia disponível (Pott e Pott, 

1994; Almeida et al., 1998; Marchiori, 2000, entre outros). As indicações terapêuticas 

atribuídas a cada planta, através do conhecimento popular foram comparadas às 

bibliografias consultadas disponíveis. As exsicatas encontram-se depositadas no herbário da 

UFMS – Campus de Dourados, sendo ordenadas por classificação taxonômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Resultados e Discussão 

 

O uso da metodologia etnobotânica proporcionou o levantamento e o cadastro de 

espécies vegetais com grande potencial medicinal, sendo que várias ainda não haviam sido 

cadastradas na região. A vegetação da Fazenda Santa Madalena é representada por árvores 

e arbustos de caules tortuosos, folhas coriáceas ou de pêlos resistentes e órgãos 

subterrâneos de reserva denominados xilopódios ou rizóforos. 

São listadas, a seguir, as características das plantas que foram encontradas, 

coletadas e identificadas, de acordo com a classificação taxonômica (família, gênero e 

espécie), nome popular, características morfológicas, indicações medicinais com base no 

saber popular e indicações medicinais baseada na bibliografia consultada. 

 

5.1. Descrição dos gêneros e espécies encontradas 

 

● Amaranthaceae 

Gompherena officinalis Mart. 

Nome popular: Para tudo do campo, para tudinho, perpétua, flor do campo. 

Descrição botânica: Planta arbustiva, até 60 cm de altura, ramos bastantes pilosos. Folhas 

opostas, ovais, com 13 cm de comprimento e 6 cm de largura, pilosas e coriáceas com base 

atenuada, ápice agudo. Inflorescência em forma de capítulo, apical, envolvida por brácteas 

desiguais, com flores vistosas de cor alaranjada. Floresce no período de novembro a 

dezembro, desenvolvendo-se na sombra de plantas de maior porte. Não se verificou a 

presença de frutos. 

Indicações medicinais: 

Populares – Indicada para infecções do sistema respiratório e circulatório, distúrbios 

intestinais e hepáticos, calmante para os nervos, diurética, tosse e bronquite. 

Bibliográficas: Segundo Almeida et al. (1998) a raiz é aromática, expectorante, excitante, 

tônica e febrífuga, além de ser útil para combater a debilidade do organismo. Barros (1987), 

relata que a raiz é empregada nos casos de febre, asma e bronquite. Já Silva (1998) cita o 

chá da raiz para picada de cobra. 



Basso, KB – 16; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 30/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Anacardiaceae 

Anacardium humile Mart. 

Nome popular: Caju–do–campo, caju–do–cerrado, cajuí. 

Descrição botânica: Subarbusto hermafrodita, ramificado. As folhas são alternas, simples, 

pecioladas, sem estípula, ápice obtuso e base aguda com nervura mediana na face ventral e 

elevada na dorsal. As flores são actinomorfas, pediceladas, corola rósea, com 5 pétalas 

lanceoladas e 8 a 10 estames. Os frutos são reniformes, brilhantes, com semente única, 

sendo um pseudofruto (pedúnculo desenvolvido), vermelhos e suculento. 

Indicações medicinais: 

Populares – O chá da raiz é purgativo, usado também para tratar diabetes e reumatismo 

quando macerado. A casca é estimulante e para infecções de garganta. As folhas são 

empregadas no combate a diarréia e como expectorante. O pseudofruto é considerado como 

anti-sifilítico. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994) a casca é estimulante e contra inflamação de 

garganta, a raiz é purgativa. A folha e a casca serve para diarréia. A resina da castanha 

serve para queimar calo e verruga, aclamar dores de dente e doenças de pele. 

Basso, KB – 24; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Annonaceae 

Annona crassiflora Mart. 

Nome popular: Araticum, fruta-do-conde 

Descrição botânica: Árvore, até 8,0 de altura. Folhas alternas, ovais, compridas, mais ou 

menos alargadas, cartáceas e coriáceas. Fruto oval a arredondado, externamente de cor 

marrom-clara e internamente creme-amarelada quando maduro, bastante aromático, com 

numerosas sementes. Flores não foram observadas. 

Indicações medicinais: 



Populares – Anti-reumática, diurética, contra anemia, desnutrição, fortifica o estômago e o 

intestino. 

Bibliográficas: Segundo Rodrigues  e Carvalho (2001), as sementes são indicadas contra 

diarréia crônica. 

Basso, KB – 05; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena–Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Bignoniaceae 

Anemopaegma arvense (Vell.) Stellf. ex de Souza 

Nome popular: catuaba, tatuaba, vergatera, vervena, verga-tesa. 

Descrição botânica: Subarbusto hermafrodita de até 60 cm, glaberescente com ramos 

estriados. As folhas são opostas, compostas trifolioladas, curto-pecioladas a sésseis; 

folíolos sésseis com limbo linear a elíptico, ápice agudo. Inflorescência racemo axilar ou 

terminal, com flores (de 1 a 4), zigomorfas, curto pediceladas, cálice gamossépalo com 

corola campanulada creme com tubo amarelo. Estames didínamos, ovário súpero, bilocular 

com muitos óvulos. O fruto é uma cápsula verde-oliva claro elíptico a orbicular com 

sementes aladas. 

Indicações medicinais: 

Populares – Tônico, usado para impotência sexual sendo as raízes consideradas 

afrodisíacas. 

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

aguardente compõem a tradicional garrafada que a população atribui propriedades 

afrodisíacas. Barros (1987) cita que a raiz é afrodisíaca e para o sistema nervoso. 

Basso, KB – 15; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 30/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil.  

 

Jacaranda sp. 

Nome popular: Caroba, carobinha-do-campo. 

Descrição botânica: subarbusto com 0,50 m de altura. A parte subterrânea é em forma de 

xilopódio lenhoso encontrado a cerca de 0,60 m de profundidade. O caule é nodoso e emite 

um grande número de ramos. Os pecíolos são pubescentes. Folhas recompostas e 



imparipenadas com folíolos alados, pilosos, sésseis e sulcados. A flores apresentam uma 

coloração roxa e são em forma de taça. Frutos não foram observados. 

Indicações medicinais: 

Populares – Depurativo e cicatrizante de feridas uterinas e dos ovários. 

Bibliográficas: Não foram encontradas indicações medicinais.  

Basso, KB – 25; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook. F. ex S. Moore 

Nome popular: Ipê amarelo, para tudo, pau-pra-tudo. 

Descrição botânica: Árvore com 5 – 8 m de altura. Apresenta folhas opostas, compostas 

digitadas, 5 a 7 folíolos, limbo oblongo, ápice e base de obtusa a arredondada, 

inflorescência terminal com aproximadamente 70 flores. As flores são zigomorfas, com 

cálice tubuloso, corola amarela, 4 estames, ovário súpero, bilocular. Não se visualizaram os 

frutos. 

Indicações medicinais: 

Populares – Antiinflamatório, depurativo e diurético. 

Bibliográficas: Segundo Almeida et al. (1998), a casca é febrífuga e também empregada 

no combate a úlcera e como diurética. A raiz é utilizada contra gripe e os brotos como 

depurativos e antissépticos. Já Silva (1998) refere-se ao chá da casca como expectorante. 

Basso, KB – 13; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 30/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

 ● Bromeliaceae 

Bromelia balansae Mez.. 

Nome popular: Caraguatá, gravatá-açú, caraguateiro. 

Descrição botânica: Erva perene, com 0,80 a 1,0 m de altura. Folhas lineares, com mais de 

0,30 m de comprimento, séssil, com bainha, ápice acuminado e bordos serrados com dentes 

em forma de espinhos, dispostas em roseta com coloração verde. Assume cores 

avermelhadas quando são jovens. Inflorescência em racemo, com florescimento de outubro 

a novembro. 



Indicações medicinais: 

Populares – Chá dos frutos e da raiz indicados como expectorante pulmonar, no combate à 

anemia e bronquites. Pode-se deixar os frutos curtirem em aguardente, tomando algumas 

gotas ou aplicar externamente no combate ao reumatismo. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994), os frutos são comestíveis  sendo indicados para 

tosses. Pavetti et al. (1987), citam que os frutos, quando cozidos, apresentam princípios 

digestivos. 

Basso, KB – 02; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Caesalpiniaceae 

Dimorphandra mollis Benth. 

Nome popular: Faveiro, fava danta, faveiro do cerrado. 

Descrição botânica: Árvore medindo até 15 m. Apresenta folhas alternas, bicompostas, 

paripinadas, pecioladas e sem estípula com 8 a 22 pares de folíolos em cada pina. O limbo, 

de oblongo a elíptico, apresenta ápice obtuso e base arredondada. Inflorescências em 

espigas terminais com mais de 500 flores. As flores, por sua vez, são actinomorfas, sésseis, 

com 5 pétalas livres, ovário súpero, unilocular com óvulos parietais. O fruto legume 

indeiscente, apresenta cerca de 16 a 26 cm de comprimento. 

Indicações medicinais: 

Populares – Depurativa, cicatrizante, contra coceiras. 

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

lavagem vaginal. Silva (1998) cita a entrecasca, curtida em água fria como cicatrizante e o 

fruto, que contém rutina, confere permeabilidade ás paredes dos vasos capilares. Já 

Almeida et al. (1998), citam as cascas como detentora de propriedades adstringentes. 

Basso, KB – 03; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

Hymenaea stigonocarpa (Mart.) Hayne 

Nome popular: Jatobá. 



Descrição botânica: Árvore de grande porte. Folhas alternas, compostas, com folíolos 

ovais, elípticos e coriáceos. Inflorescência apical com até 30 flores de cor branca. O fruto é 

estreito com cerca de 10 cm de comprimento, com envoltório duro de cor amarronzada 

quando maduro. 

Indicações medicinais: 

Populares –  Problemas respiratórios. 

Bibliográficas: Silva (1998), cita que o chá da resina e da entrecasca é usado para 

problemas respiratórios. A resina aquecida é utilizada como expectorante. A casca curtida 

na cachaça é usada como estimulador de apetite. O chá da entrecasca é empregado para 

problemas de rins, fígado, para infecção intestinal e como cicatrizante. Já Pott e Pott (1994)  

citam o uso da resina da casca (fervida) contra tosse e bronquite, além de dor de estômago e 

costas, contusão, fratura, fortificante, sinusite, vermes, diarréia e inflamação. 

Basso, KB – 47; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 20/11/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Caryocaraceae 

Caryocar brasiliense Camb 

Nome popular: Pequi, pequiá, pequiá bravo, pequim, piqui, piqui–do-Cerrado. 

Descrição botânica: Árvore, de 3–8 metros. Folhas opostas, compostas trifolioladas, 

longo-pecioladas, com estípulas caducas. Limbo oval com base aguda , margem crenada, 

opostas. Inflorescência racemo terminal curto com 10 a 30 flores. As flores são 

actinomorfas, com 5 sépalas livres, verde-avermelhadas, arredondadas, corola amarelo-

clara, 5 pétalas livres, elípticas com estames numerosos. O Fruto é tipo drupa, verde, com 

epicarpo coriáceo-carnoso, mesocarpo amarelo-claro, carnoso, endocarpo lenhoso, 

espinhoso. As sementes são tipo reniforme. 

Indicações medicinais: 

Populares – Óleo contra reumatismo. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994), o óleo é usado em massagens contra 

reumatismo e a polpa contra gripe e doenças respiratórias. Já Almeida et al. (1998) relatam 

ser o óleo usado no controle de tumores. 



Basso, KB – 36; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Chrysobalanaceae 

Couepia grandiflora (Mart. Et Zucc.) Bth. 

Nome popular: Genciana, suquiana, oiti–do campo 

Descrição botânica: Árvore,  de 3–8 metros, casca com cortiça. Folhas compridas, mais ou 

menos alargadas, e coriáceas. Não se verificou a presença de frutos e flores. 

Indicações medicinais: 

Populares – Anti-reumática. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994), as sementes são adstringentes. 

Basso, KB – 08; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Cochlospermaceae 

Cochlospermum regium  (Mart. et Schl.) pilg. 

Nome popular: Algodãozinho, algodãozinho do cerrado. 

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

1 m de profundidade, incluindo rizóforo. Caule aéreo lenhoso e avermelhado. Folhas 

simples, alternas, coriáceas e lobadas, com três a cinco lobos ovados, bordos denteados que 

apresentam pêlos, ápices acuminados e coloração mais opaca na base inferior. As flores são 

rosáceas, de coloração amarela, com grande quantidade de estames. Os frutos são secos, 

deiscentes. O número de sementes é superior a 10, sendo elas reniformes e pretas recobertas 

por abundantes pêlos de coloração branca. 

Indicações medicinais: 

Populares – Antiinflamatório para útero e ovário, depurativo, regulador de menstruação, 

para os rins, asma, impotência, cálculo biliar e congestão hepática. 

Bibliográficas: Para Ferreira (1980) e Pott e Pott (1994), a raiz é purgativa e depurativa e 

as cascas usadas para fazer compressas em abcessos. 

Basso, KB – 11; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 



● Commelinaceae 

Commelina cf. nudiflora L. 

Nome popular: Santa Luzia, erva de santa luzia. 

Descrição botânica: Erva rasteira, rizomatosa, perene, com aproximadamente 30 cm de 

altura, subereta. Flores de cor azul, com 2 pétalas, 4 estames amarelos envolvidos por 

bráctea. Flor presente durante todo o ano. Fruto não foi visualizado. 

Indicações medicinais: 

Populares – Como colírio para os olhos. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994) a secreção da inflorescência é usada como 

colírio. É ainda, diurética, contra reumatismo, angina, hemorróidas, herpes, verruga e 

hemorragia. 

Basso, KB – 40; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 20/11/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

  

● Compositae 

Bacharis sp 

Nome popular: Alecrim do campo. 

Descrição botânica: Erva perene, ereto, fino, com 1,0 a 2,2 m de altura. Folhas aladas com 

base e ápice agudo, sésseis. Flores e fruto não foram visualizados. 

Indicações medicinais: 

Populares – Como calmante par o sistema nervoso. 

Bibliográficas: Não se encontrou referência medicinal. 

Basso, KB – 31; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

Solidago chilenses Meyen 

Nome popular: Erva de lanceta, arnica. 

Descrição botânica: Erva perene, ereto, fino, com 1,0 a 1,5 m de altura, rizomatosa (raiz 

gemífera). Apresenta folhas aladas e pilosas. Inflorescência não foi visualizada. 

Indicações medicinais: 

Populares – Antiinflamatório, para contusões. 



Bibliográficas: Pott e Pott (1994), citam que o chá das folhas para lavagem vaginal, e 

freqüentemente substitui a arnica verdadeira. Indicada também para dores no estômago, 

feridas, contusões, depurativa e suas raízes são analgésica. 

Basso, KB – 22; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Cyperaceae 

Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm.. 

Nome popular: Barba de bode, capim barba de bode. 

Descrição botânica: Erva perene formando touceira, até 30 cm de altura. Folhas compridas 

e estreitas. Inflorescência em forma de capítulo oval com flores amarronzadas. Frutos não 

foram verificados. 

Indicações medicinais: 

Populares –Contra febre. 

Bibliográficas: Segundo Silva (1998), o chá feito da planta inteira é usado para resfriado e 

febre alta. 

Basso, KB – 04; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Lauraceae 

Ocotea suaveolens Hassl. 

Nome popular: Canela-preta, caneleira. 

Descrição botânica: Árvore, de 3–8 metros de altura, caule tipo tronco, fino, bastante 

ramificado, folhas lanceoladas, odorosas, com gavinha. Flor perfumada que floresce de 

maio a outubro e fruto vermelho e preto quando maduro que aparece de novembro a 

janeiro.  

Indicações medicinais: 

Populares – Para tumores e inchaço. 

Bibliográficas: Não foram encontradas referências bibliográficas medicinais. 

Basso, KB – 21; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 



● Leguminosae 

Bauhinia rufa (Bong).) Steud. 

Nome popular: Unha de vaca, miroró. 

Descrição botânica: Planta arbustiva com 2,0 m de altura. Folhas bilobadas, pilosas e 

coriáceas. Inflorescência ramificada com flores brancas. O fruto não foi verificado. 

Indicações medicinais: 

Populares – Diurética, para diabetes, rim e bexiga. 

Bibliográficas: Silva (1998), cita o chá da planta inteira para “mal olhado”. O chá das 

folhas é usado como anti-reumático, anti–hemorrágico, para problemas de rins, dores de 

coluna e inchaço no corpo. 

Basso, KB – 33; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

Bauhinia sp. 

Nome popular: Pata de vaca. 

Descrição botânica: Arbusto dotado de gavinhas com ramos frágeis. Caule cilíndrico, 

fibroso, com ramos frágeis e pendentes, pilosos, com dois folíolos unidos pela base, largo – 

ovadas, com seis nervuras principais com um corte no centro no sentido vertical até o meio, 

o que lhe dá o aspecto de uma pata de vaca. Flores e frutos não foram observados. 

Indicações medicinais: 

Populares – O chá das raízes é indicado para diabetes. 

Bibliográficas: Não foram encontradas referências medicinais. 

Basso, KB – 26; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

Calliandra dysantha Benth. 

Nome popular: Ciganinha. 

Descrição botânica: Subarbusto com ramos cilíndricos. Folhas alternas, compostas, 

bipinadas, paripinadas, pecioloadas, estipuladas com 20 a 50 pares de folíolos por pina. 

Infloresncência capítulo terminal, globoso, bracteado. Flores actinomorfas, com numerosos 



estames, inseridos na base da corola, ovário súpero. Fruto legume com cerca de 10 cm de 

comprimento. 

Indicações medicinais: 

Populares – Para problemas intestinais. 

Bibliográficas: Segundo Silva (1998), o chá da raiz é utilizado com regulador menstrual e 

a flor macerada é externamente empregada para problemas na pele.  

Basso, KB – 39; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 20/11/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Leguminosae - Papilionoideae 

Aeschynomene sp 

Nome popular: sensitiva do cerrado 

Descrição botânica: Planta perene, de aproximadamente 1,00 m. Apresenta caule provido 

de numerosos espinhos recurvados e folíolos que se fecham ao serem tocados. 

Indicações medicinais: 

Populares – Serve par banho reumático, inflamação do fígado, prisão de ventre, dor de 

garganta. Em banho para varizes, pernas inchadas e tumores. 

Bibliográficas: Não se encontraram referências bibliográficas para seu uso medicinal. 

Basso, KB – 28; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Lythraceae 

Lafoensia Pacari St.Hil. 

Nome popular: Pacari, didal, dedal 

Descrição botânica: Planta arbustiva, até 5,0 m de altura. Apresenta folhas elípticas e 

coriáceas. Planta solitária, com tronco fino, ereto, sem ramificações. Inflorescência apical 

com flores brancas. 

Indicações medicinais: 

Populares – Tônico, contra febre, antiinflamatório do útero e contra câncer. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994), a casca tem fama contra úlcera gastrointestinal 

e para lavar feridas. Em pó é cicatrizante sendo a raiz considerada tônica e febrífuga. Silva 



(1998) cita também o pó contra gastrite e úlceras. O chá da folha tem a mesma finalidade. 

A folha, macerada, misturada em água é utilizada em ferimentos, auxiliando na 

cicatrização. 

Basso, KB – 01; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Malpighiaceae 

Byrsonima orbignyana A. Juss. 

Nome popular: Douradão, canjiqueira. 

Descrição botânica: Arbusto, ramificado com aproximadamente 1,0 m de altura, casca 

clara. Folhas lisas, sem pilosidade, alternas. Inflorescência de cor amarela. 

Indicações medicinais: 

Populares – Infecção de garganta. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994), combate febre e diarréia. 

Basso, KB – 44; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 20/11/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ExA. L. Juss. 

Nome popular: Murici. 

Descrição botânica: Árvore com 5,0 m de altura. Folhas opostas, com estípulas entre os 

pecíolos, coriáceas. Inflorescência ramificada, apical, ereta, com brácteas e flores de cor 

amarelo–avermelhada. Fruto arredondado, amarelo, com 1–3 sementes. 

Indicações medicinais: 

Populares – Antiinflamatório e expectorante. 

Bibliográficas: Não se encontraram referências.  

Basso, KB – 36; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Malvaceae 

Sida sp 

Nome popular: Malva rosa, guanxuma. 



Descrição botânica: Subarbusto com 0,5 cm de altura, caule cilíndrico, lenhoso, oco e 

ramificado desde a base. Folhas alternas, obovolanceoladas, ápice agudo, base truncada, 

margens serreadas e de cor mais intensa no restante do limbo, presença de estípulas. Flores 

monóclinas, rosáceas, com corola amarelada e em grande número. Os frutos não foram 

visualizados. 

Indicações medicinais: 

Populares – È expectorante, antiinflamatória, antisséptica contra doenças da boca. 

Bibliográficas: Segundo Penna (1946), as flores e folhas são emolientes, usadas em chás 

contra inflamações e bronquites, além de banhos, formentações, gargarejos e como colírio. 

Basso, KB – 55; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Melastomataceae 

Miconia albicans (Sw.) Tr. 

Nome popular: Pixirica, picherica, folha-branca. 

Descrição botânica: Planta arbustiva, ereta, copada com 1-4 m de altura. As folhas são de 

cor verde escuro, brilhantes. As inflorescências são terminais. 

 Indicações medicinais: 

Populares – Indicado para regular o ritmo cardíaco, previne infarto, contra infecções 

urinárias e genitais e doenças de pele. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994), a folha é tida como remédio  para digestão. 

Basso, KB – 12; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Mimosaceae 

Anadenanthera falcata (Benth) Spig. 

Nome popular: Angico preto do cerrado, angico cascudo, angico do campo. 

Descrição botânica: Árvore de 5–8 m de altura, com casca cinza, suberosa e avermelhada 

na porção mais interna. Copa bastante densa e ramificada. As folhas são alternas, 

compostas, paripinadas, pecioladas com estípulas diminutas, folíolos em pares opostos, 

superiores a 12 pares por folíolo, inteiros, lineares, sésseis, com ápice mucronado e pilosos. 



As flores são actinomorfas, sésseis, cálice campanulado, corola creme com estames livres. 

O fruto é tipo vagem, de 0,03 a 0,08m de comprimento, deiscente por apenas uma sutura 

com sementes elípticas e achatadas. 

Indicações medicinais: 

Populares – Antireumática, depurativo e com suas folhas faz-se um xarope para bronquite. 

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

adstringente, cicatrizante, depurativa e antihemorrágica. Usada também no combate a tosse, 

bronquites, gripes e dores de cabeça. 

Basso, KB – 09; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

Stryphnodendron barbadetimam (Vell.) Forrero. 

Nome popular: Barbatimão. 

Descrição botânica: Árvore de até 5 m, glabra, salvo tufos de pêlos albos na face dorsal, 

casca áspera, fissurada. Folhas alternas, bicompostas, paripinadas, pecioladas, estípulas 

cetáceas, caducas, 5 a 8 pares de folíolos em cada pina, limbo com base truncada e ápice 

arredondado. Inflorescência em espiga lateral, com aproximadamente 100 flores. As flores 

são actinomorfas, sésseis com corola creme esverdeada, pétalas livres, 10 estames. Fruto 

legume deiscente com cerca de 8 cm, negro, com endocarpo macio, fibroso com sementes 

castanho–avermelhadas. 

 Indicações medicinais: 

Populares – O chá da casca deve ser tomado em doses mínimas para problemas de 

inflamações, varizes e úlceras do estômago; é cicatrizante. Externamente, é usado em 

banhos para afecções da pele e lavagem dos órgãos reprodutores. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994), a casca é usada contra hemorragia, diarréia e 

frieiras. É adstringente, cicatrizante, tônica e abortiva. Almeida et al. (1998) citam a 

garrafada da casca no combate a úlcera, inflamações e hemorróidas.  

Basso, KB – 10; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

 



● Myrtaceae 

Campomanesia pubescens (DC.) Berg. 

Nome popular: Guavira, gabiroba, guabiroba. 

Descrição botânica: Arbusto hermafrodita, de 0,3 a 1,5 cm. As folhas são opostas, 

simples, curto-pecioladas; limbo estreito obovado com ápice agudo e base obtusa. A 

inflorescência é um racemo precoce que simula flores isoladas, as flores são actinomorfas, 

longo-pediceladas, corola alva com 5 pétalas de cor branca, ovário ínfero com 5 a 12 

óvulos por lóculo. O fruto é tipo baga, amarelo esverdeado, arredondado; epicarpo 

membranoso, mesocarpo suculento e endocarpo coriáceo. 

Indicações medicinais: 

Populares – Cólica, diarréia, câimbra de sangue, disenteria e infecções de garganta. 

Bibliográficas: Segundo Rodrigues e Carvalho (2001) as folhas e a casca do caule são 

utilizadas para afecções do aparelho urinário e contra diarréia. 

Basso, KB – 06; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

Eugenia pitanga (Berg) Nied. 

Nome popular: Pitanga do cerrado, pitanguinha, pitangueira. 

Descrição botânica: Arbusto com aproximadamente 1,5 m de altura, perinifólio com raiz 

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

Os frutos são semelhantes a pitangas. 

Indicações medicinais: 

Populares – Infecção de garganta e expectorante. 

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

aromática, vermífuga, contra reumatismo, problemas de garganta, tosse, problemas 

respiratórios e esclerose, febre, ação digestiva, gases e contra bactérias. O fruto é estomacal 

e calmante. 

Basso, KB – 50; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 20/11/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

 



Psidium firmum Berg. 

Nome popular: Araçá, araçá do campo, goiabinha. 

Descrição botânica: Arbusto medindo 1 m, glabra. Folhas opostas, simples, curto–

pecioladas, limbo de oval a elíptico, base arredondada, nervura mediana na face ventral. 

Inflorescência racemo ou dicásio com até 5 flores. Flores com bracteoladas, pediceladas, 

cálice com 5 sépalas, e 5 pétalas. Fruto baga com cerca de 1 a 3 cm de diâmetro, verde–

amarelado, globoso. 

Indicações medicinais: 

Populares – Contra dor reumática. 

Bibliográficas: Segundo Rodrigues e Carvalho (2001) a raiz e a casca são diuréticas e 

antidiarréica. Almeida et al. (1998) citam as folhas como adstringentes e também para 

combater diarréia. 

Basso, KB – 23; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Palmae 

Scheelea phalerata (Mart.) Bur. 

Nome popular: Açuri, açurizeiro, bacuri. 

Descrição botânica: Palmeira de mais ou menos 2 m de altura, inflorescências 

unissexuadas na mesma planta, florescendo de junho a outubro. Fruto é verde, arredondado 

e permanece durante todo o ano, caindo no inverno. 

Indicações medicinais: 

Populares – Expectorante. 

Bibliográficas: Pott e Pott (1994), citam a água do fruto com colírio. 

 Basso, KB – 53; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 20/11/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Poaceae 

Melinis minutiflora P. Beauve 

Nome popular: Capim gordura, capim meloso. 



Descrição botânica: Herbácea, colmo espesso esbranquiçado de até 1 m de altura, pilosos. 

As folhas são lanceoladas e pilosas, dando a impressão de gordurosas. Flores não foram 

observadas. 

Indicações medicinais: 

Populares – Suas folhas são usadas nas afecções das vias urinárias e diarréias. 

Bibliográficas: Rodrigues e Carvalho (2001), citam que toda a planta é utilizada nas 

infecções intestinais. Gavilanes et al. (1987) relatam ser a planta béquica. Segundo Verardo 

(1987), usar o chá das folhas com a raiz contra hemorróidas. 

Basso, KB – 29; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Rubiaceae 

Alibertia edulis Rich. 

Nome popular: Marmelo do cerrado, marmelinho, puruí, ajuriú, amina, apuruí. 

Descrição botânica: Árvore dióica de até 8 m, pouco ramificada, totalmente glabra exceto 

o cálice e a corola. Folhas opostas, simples, pecioladas, com estípulas triangulares, limbo 

de oval a lanceolado, ápice agudo, base aguda a obtusa. As flores apresentam de 2 a 3 cm 

de comprimento, actinomorfas, sésseis, com corola alva, flores masculinas em maior 

número que as femininas e 4 a 5 estames sésseis. O fruto é tipo baga com 4–5 cm de 

diâmetro, verde, globoso, rígido, sementes pequenas, castanho claras em grande número. 

Indicações medicinais: 

Populares – Usam-se os frutos para confecção de marmeladas. Chá das folhas e banhos 

externos são fortificantes e agem na circulação sanguínea. 

Bibliográficas: Ferroato (1996) cita que os frutos verdes são usados em chás como 

antiinflamatório. 

Basso, KB – 07; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Smilacaceae 

Smilax sp 

Nome popular: Japecanga, salsaparrilha, rosa do campo, salva do campo. 



Descrição botânica: Trepadeira, com xilopódio marrom–avermelhado, caule estriado 

aculeado nos nós. As folhas são simples, alternas, pecioladas, com estípulas terminando em 

gavinha. O limbo é de oval a elíptico com ápice agudo e base cuneada. As inflorescências 

são axilares, bracteoladas e pedunculadas. As flores são actinomorfas, pediceladas com 

perianto verde–esbranquiçado. Ovário súpero, trilocular. O fruto é tipo baga, globoso. 

Indicações medicinais: 

Populares – Raiz usada como depurativa do sangue, diurética e sudorífera. 

Bibliográficas: Segundo Almeida et al.(1998), a raiz ajuda a combater afecções dérmicas e 

reumatismos. O chá das folhas, da raiz e dos rizomas é diurético e também empregado em 

problemas hepáticos. 

Basso, KB – 30; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Solanaceae 

Cestrum sp  

Nome popular: Cocum, olho de pomba. 

Descrição botânica: Arbusto com aproximadamente 2,0 m de altura, pêlos estrelados 

pedunculados no lado inferior da folha, que a tornam cinza. Os frutos são redondos e 

avermelhados. Não se verificou a presença de flores. 

Indicações medicinais: 

Populares – Reduz o açúcar no sangue, é digestivo, refrescante dos intestinos e das vias 

urinárias. Elimina as impurezas do sangue, pois expulsa os resíduos venenosos do 

organismo. 

Bibliográficas: Para Pott e Pott (1994), há espécies com princípios repelentes e herbicidas. 

Basso, KB – 27; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

Solanum viarum  Dun. 

Nome popular: Juá, juá bravo. 



Descrição botânica: Subarbusto perene de vida curta, com 0,60 cm de altura, aculeada. 

Folhas alternas, palminervas, rígidas e cartáceas, pilosa. Fruto arredondado com várias 

sementes amarronzadas. Flores não foram visualizadas. 

Indicações medicinais: 

Populares – A planta toda para ferida, banho externo e erisipela. 

Bibliográficas: Pott e Pott (1994), citam o uso do fruto em furúnculo e a raiz contra dor de 

coluna e rins. 

Basso, KB – 41; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 20/11/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

  

Solanum aculeatssimum Jacq. Ic. Pl. Rar. 

Nome popular: Juá. 

Descrição botânica: Erva com aproximadamente 0,5 m, ereta, ramificada, armada de 

acúleos amarelos. Caule verde–amarelado, densamente armado de acúleos amarelos e 

cilíndricos. Folhas coriáceas, irregularmente lobadas, dentadas, pecioladas, de ápice agudo 

e base mais ou menos cordada, nervuras providas de acúleos em ambas as faces. 

Inflorescência em cimeiras de poucas flores pediceladas de cor roxa-clara, com anteras 

amarelas. Fruto é uma baga, globosa, lisa, de cor verde, rajado com manchas amarelas. 

Indicações medicinais: 

Populares – A semente assada é usada externamente para tratar tumores e cicatrizar feridas 

graves. 

Bibliográficas: Rodrigues e Carvalho (2001) citam o chá da planta toda em banhos ou 

compressas em afecções cutâneas e tuberculose. O chá do fruto em compressa nas manchas 

de pele e furúnculos. 

Basso, KB – 46; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 20/11/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

  

● Sterculiaceae 

Watheria sp 

Nome popular: Douradinha, douradinha do campo. 



Descrição botânica: Erva a subarbusto, perene, rasteiro com 0,5 a 3,0 m de comprimento 

com xilopódio que sobrevive a fogo  e cortes. As folhas são pilosas com borda denteada. A 

inflorescência é terminal e de cor amarela. 

Indicações medicinais: 

Populares – Contra moléstias dos pulmões, amarelão, inflamação da bexiga e vias 

urinárias, elimina pedra nos rins, é depurativa, diurética e antiinflamatória. 

Bibliográficas: Segundo Pott e Pott (1994), utiliza-se em bochecho, no caso de dentes 

extraídos. Contra disenteria, sudorífera, vomitiva, diurética, estimulante, uso externo em 

feridas e cicatrizante. 

Basso, KB – 32; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 03/10/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

 

● Verbenaceae 

Lippia lupulina (Cham). 

Nome popular: Malva rosa do campo, salva do campo. 

Descrição botânica: Subarbusto perene, ereto, fino, com 0,5 a 10 m de altura, com 

xilopódio. Flora quase o ano todo. As folhas são pilosas com nervuras salientes na porção 

inferior.A inflorescência é de cor violeta. 

Indicações medicinais: 

Populares – Infecção de garganta, antiinflamatório e expectorante. 

Bibliográficas: De acordo com Rodrigues e Carvalho (2001) as folhas e as flores são 

utilizadas nas infecções de garganta e da boca. 

Basso, KB – 17; Bratti, C.; Fortes, C. G. – 22/08/01. Fazenda Santa Madalena – Dourados-

MS-Brasil. 

  

 As 40 espécies coletadas representam um total de 28 famílias botânicas. No cerrado 

sentido restrito da fazenda Santa Madalena, destacaram-se as seguintes famílias: 

Bignoniaceae, Leguminosae, Myrtaceae e Solanaceae com três espécies cada uma e 

Caesalpiniaceae, Compositae, Malpighiaceae e Mimosaceae com duas espécies cada.  

 Muitas das espécies coletadas e identificadas foram citadas em trabalhos realizados 

em outras regiões, confirmando a importância destas na medicina popular. As espécies 



Gompherena officinalis e Cochlospermum regium, segundo estudos de Ferreira (1980), 

foram encontradas nos cerrados de Minas Gerais com uso medicinal baseado no 

conhecimento popular. 

 Em “O cerrado como potencial de plantas medicinais e tóxicas” de Gottsberger 

(1987), de Botucatu, foram citadas: Anacardium humile, Caryocar brasiliense, 

Chochlospermum regium e Anadenanthera falcata.  

Silva (1998) em seu livro “Plantas do Cerrado”, descreve e cita as propriedades 

medicinais das seguintes plantas também descritas nesse estudo: Anacardium humile, 

Annona crassiflora, bauhinia rufa, Byrsonima verbascifolia, Calliandra dysantha, 

Cochlospermum regium, Dimorphandra mollis, Gomphrena officinalis, Hymenaea 

stigonocarpa, Lafoensia pacari e Tabebuia aurea. 

Barros (1987), em levantamento sobre plantas medicinais usadas tradicionalmente 

em Brasília, destacou Anemopaegma arvense, Caryocar brasiliense, Anacardium humile e 

Gomphrena officinalis. 

Nóbrega et al. (1997), citam o uso popular de Anacardium humile, Anadenanthera 

falcata, Anemopaegma arvense, Annona crassiflora, Bauhinia rufa, Byrsonima 

verbascifolia, Caryocar brasiliense, Cochlospermum regium, Couepia grandiflora, 

Dimorphandra mollis, Gomphrena officinalis, Hymenaea stigonocarpa, Lafoensia pacari, 

Miconia albicans e Smilax sp.  

Martins e Mantovani (1993) realizaram um levantamento florístico no cerrado na 

Reserva Biológica de Moji Guaçu-SP e encontraram Melinis minutiflora, Gomphrena 

officinalis, Anacardium humile, Caryocar brasiliense e Cochlospermum regium. 

A espécie Anadenanthera falcata foi citada por Carvalho (1994), como espécie 

recomendada para reflorestamento ambiental, recomposição da cobertura florestal e 

recuperação dos ecossistemas degradados. 

 No levantamento florístico do cerrado em Emas (Pirassununga, SP), Batalha et al. 

(1997) encontraram as seguintes espécies: Gompherena officinalis, Anacardium humile, 

Cochlospermum regium, Caryocar brasiliense e Anadenanthera falcata. 

 Rodrigues e Carvalho (2001) em seu livro Plantas medicinais no domínio dos 

cerrados referem-se às seguintes espécies encontradas no cerrado da Fazenda Santa 

Madalena: Anacardium humile, Annona crassiflora, Baccharis sp, Bauhinia rufa, 



Byrsonima verbascifolia, Calliandra dysantha, Campomanesia pubescens, Caryocar 

brasiliense, Cestrum sp, Hymenaea stigonocarpa, Jacaranda sp, Melinis minutiflora, 

Solanum sp e Tabebuia aurea. 

 Gompherena officinalis, Anemopaegma arvense, Caryocar brasiliense e Miconia 

albicans foram citadas por Gavilanes e Brandão (1996), em seu trabalho de coleta na Serra 

do Carrapato, Município de Lavras e Ingaí, Minas Gerais. 

  Brandão et al. (1998), citam em seu trabalho Cobertura vegetal no município de 

Corinto-MG as seguintes espécies: Anemopaegma arvense, Caryocar brasiliense, 

Dimorphandra molis e Stryphnodendron barbadetimam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Considerações finais 

 

 O levantamento etnobotânico destas espécies nos direciona a duas reflexões: a 

primeira, de que há um enorme número de espécies usadas na medicina popular que na sua 

maioria ainda não foram objeto de pesquisas científicas; e segundo, que há um contingente 

enorme de espécies da flora do cerrado que poderiam vir a conter uma ou mais substâncias 

biologicamente ativas, mesmo não sendo estas espécies usadas na medicina popular.  

 A imensa riqueza da flora do cerrado necessita ainda de esforços que devem ser 

multidisciplinares para a avaliação e comprovação de suas atividades terapêuticas. O 

grande desafio brasileiro em relação às suas espécies medicinais é preservar e selecionar 

dentre as inúmeras espécies existentes, aquelas com verdadeira e comprovada ação 

terapêutica, antes que sejam submetidas a extinção, dada a grande devastação sofrida pelo 

cerrado. 

 Os dados obtidos neste trabalho são importantes para registrar a biodiversidade das 

espécies vegetais da região de Dourados - MS, contribuindo assim, para futuros estudos. O 

trabalho terá continuidade visando identificar o maior número de espécies medicinais 

nativas.  
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