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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A cobertura florestal, que originalmente ocupava a maior parte do território brasileiro, vem 

historicamente cedendo espaço para atividades antrópicas, notavelmente, a agricultura e a 

urbanização. Neste cenário, grandes áreas cobertas no passado por florestas nativas vêm se 

transformando em paisagens caracterizadas pela fragmentação florestal, o que é notório nas 

regiões mais desenvolvidas do País, ou seja, no Sudeste e no Sul, mas avança rapidamente para o 

Centro - Oeste e o Norte, resultado principal da expansão da fronteira agrícola (Martins & Silva, 

2001). 

Segundo Almeida (2000), pequenos fragmentos florestais encontram - se, comprometidos 

com referência à sua biodiversidade e sustentabilidade. Pelo Censo Agropecuário IBGE 

(1995/1996) estima-se que as matas e florestas nativas no Brasil ocupam  apenas 18% do 

território brasileiro. Sendo que o estado de Mato Grosso do Sul ocupa uma área de 

aproximadamente 5.696.659 ha de mata nativa e o município de Dourados ocupa uma parcela de 

apenas 373.880 ha. Desta forma, a necessidade de preservação dos fragmentos vegetacionais 

torna-se mais importante, principalmente, por nela conter uma flora riquíssima, pouco conhecida, 

de muita beleza e com potencialidade medicinal das espécies 

O desconhecimento do potencial e das implicações advindas da extração são considerados 

por Jesus et al. (1984) como limitações para a utilização racional dos recursos florestais. Silva & 

Lopes (1984), ressaltam que é notória a importância do monitoramento de florestas para 

planejamento de uso racional do recurso, indicando o inventário florestal como instrumento 

básico para conhecer as mudanças oriundas da ação antrópica ou natural. 

As espécies nativas, principalmente as medicinais, estão tornando-se cada vez mais raras 

devido a coleta indiscriminada e sem controle, que acontece corriqueiramente por mateiros, 

raizeiros, comunidades locais e por aqueles que revendem matérias-primas aos laboratórios, sem 

que haja compromisso em repor à natureza o que dela está sendo retirado (Sangalli, 2000). A 

preocupação maior daqueles que estudam a flora é que apenas uma minoria  das espécies 

existentes no mundo foram identificadas, fato ainda mais alarmante no Brasil e na região Centro-

Oeste, especialmente no Mato Grosso do Sul, no qual pouquíssimas bibliografias registram a 

ocorrência de espécies medicinais. 

O assunto sobre plantas medicinais é de grande complexidade e de caráter interdisciplinar 

envolvendo conhecimento em várias áreas como antropologia, botânica, agronomia, química, 

farmácia, dentre outra, pois os estudos das plantas medicinais permeiam desde a cultura popular, 
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a forma de manejo do recurso como matéria-prima e componente de sistemas de alta importância 

bioecológica, passando pelos processos de beneficiamento, estudos químicos e farmacológicos, 

até a padronização e comercialização dos produtos obtidos, exigindo esforços conjuntos para 

fechar ciclos de conhecimentos. Na China, a interação dos conhecimentos tradicionais com a 

visão científico-tecnológica contemporânea tem-se mostrado altamente vantajosa. No período 

entre 1956 e 1986, foram lançados 60 novos medicamentos com base em informações 

etnofamacológicas. Esse número representa 58% de todos os produtos farmacêuticos chineses 

desenvolvidos no mesmo período (Elisabetsky, 1986).O Brasil, quando comparado a outros 

países, como a China, comporta a realidade de poucos pesquisadores e poucas pesquisas com 

plantas medicinais, inclusive aquelas vinculadas aos problemas de saúde pública da nação 

(Fruehauf, 2000). 

Logo, identificar as espécies medicinais nativas significa o primeiro passo para a 

preservação das florestas para as gerações futuras, valorizando a biodiversidade para assim 

aprender a manejá-la de forma sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. OBJETIVO 

 

 

Coletar e identificar espécies com potencialidades medicinais, com base no conhecimento 

empírico de mateiros, na Fazenda Azulão, em Dourados - MS.  

 

 

 

 

 

3. METAS 

 

 

Contribuir com informações etnobotânicas sobre plantas medicinais de Mato Grosso do 

Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

4.1  Considerações Gerais 

 

O Estado do Mato Grosso do Sul está localizado 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, 

com São Paulo e ao sul, com Paraná. Além disso, tem fronteiras com Paraguai e Bolívia. O 

espaço geográfico do Estado está circunscrito entre os vales dos Rios Paraná e Paraguai, 

encontrando-se na confluência dos principais sistemas atmosféricos da América do Sul. Apesar 

da posição geográfica - 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. A posição geográfica representada pela baixa latitude não a deixa a salvo da 

influência da massa equatorial no verão (Parra, 2000). 

O clima do Mato Grosso do Sul, é representado pela interação combinada da circulação 

atmosférica secundária e os fatores geográficos, tais como a continentalidade, latitude e altitude, 

classificado de tropical continental. As precipitações pluviométricas chegam a 120 mm (média 

mensal entre outubro e abril). As temperaturas, na primavera e verão variam de 30º C a 35º C em 

quase todo o Estado - o calor é quase que constante. São comuns dias de muito frio no inverno e 

nesse período a umidade geralmente é maior que 95%, devido a passagem da frente polar e das 

chuvas frontais (Parra, 2000). 

A vegetação em Mato Grosso do Sul, reflete o contato e a interpenetração de três 

províncias florestais: Amazônica, Chaquenha e da Bacia do Paraná, resultando em paisagens 

muito diversificadas. Suas formações naturais vão desde campos limpos, completamente 

desprovidos de árvores, a cerrados e até florestas exuberantes, onde sobrepuja a peroba (Mato 

Grosso do Sul, 1990). A cobertura florestal estudada, (IBGE,1992) Floresta Estacional 

Semidecidual Submontanha, é uma formação que ocorre nas encostas interioranas da Serra da 

Mantiqueira e Serra dos Órgãos, nos planaltos centrais, ocupando diversos Estados: Espírito 

Santo, sul da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, norte e sudeste do Paraná e sul do 

Mato Grosso do Sul. Dentre os gêneros de plantas mais comuns, estão os indivíduos caducifólios 

que também ocorrem na floresta Ombrólia Atlântica. Esse tipo de vegetação é condicionada pela 

dupla estacionalidade climática, sendo uma tropical, com épocas de intensas chuvas, seguidas 
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por estiagem acentuada e outra subtropical, sem períodos secos, mas com seca fisiológica 

provocada pelo frio intenso. Há no Estado quatro formações que são delimitadas por essa 

vegetação, aluvial, terra baixa, submontanha e montanha.  

 

 

4.2  Uso das plantas medicinais 

 

Desde os tempos imemoráveis, os homens buscam na natureza recursos para melhorar suas 

próprias condições de vida, aumentando suas chances de sobrevivência (Lorenzi & Matos, 

2002). A utilização das plantas medicinais pelo povo, faz parte da cultura, como resultado das 

experiências de gerações passadas, que foram transmitidas por meio de aprendizagem consciente 

e inconsciente (Panizza, 1997). Povos antigos como os egípcios, assírios e hebreus cultivavam 

diversas ervas; com essas plantas, chegavam a criar purgantes, vermífugos, diuréticos, 

cosméticos e especiarias para a cozinha, além de líquidos e gomas utilizados no embalsamento 

de múmias. No Brasil, a utilização de plantas no tratamento de doenças apresenta, 

fundamentalmente, influência de culturas indígenas, africana e, naturalmente, européia (Martins 

et al., 2001). 

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

dentro de uma visão dialérica. 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, que se fundamenta em teorias comprovadas 

experimentalmente com métodos aceitos 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). Quanto mais se sabe sobre o contexto em que as 

plantas são empregadas, maior é a probabilidade de avaliar de forma correta a efetividade de seu 

uso por grupos que não compartilham a mesma cultura. Comunidades que ocupam ambientes 

diversificados e com grande número de espécies têm a oportunidade de explorar uma gama 

maior de recursos e, portanto, desenvolver uma farmacopéia muito rica (Amorozo, 1996). A 

etnobotânica como o estudo da inter-relação direta entre as pessoas de culturas viventes e as 

plantas do meio. Estreita fatores culturais e ambientais, bem como as concepções desenvolvidas 

por essas culturas sobre as plantas e o aproveitamento que se faz delas (Albuquerque, 2002). 
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4.3 Estudos de Levantamentos Etnobotânicos 

 

Segundo Schultes (1987), somente um trabalho de campo intenso salvará as informações 

etnofarmacológicas do desaparecimento e as etapas botânicas e as etnobotânicas são as primeiras 

que devem ser alcançadas, pois estas são importantes para a preservação destas informações. 

Assim muitos levantamentos já foram realizados nos estados brasileiros como no Rio Grande do 

Sul, município de Dom Pedro de Alcântara, os autores Marodin & Baptista (2002), constataram 

as espécies Aricholochia triangulares, Luehea divaricata, Maytenus ilicifolia, Pothomorphe 

umbellata, Pteridium aquilinum, Solanum paniculatum, Casearia sylvestris, Chaptalia nutans e 

Sida rhombifolia.  

A espécie Pothomorphe umbellata foi listada por Coelho et al. (2000), em Minas Gerais 

(Parque da Serra do Brigadeiro). No levantamento preliminar realizado por Berg & Silva (1988), 

das plantas medicinais utilizadas pela população dos municípios de Campo Grande, Aquidauana, 

Miranda, e Pantanal Sul Matogrossense – MS, as espécies Urera baccifera, Guazuma ulmifolia, 

Maytenus ilicifolia, Ageratum conyzoides foram citadas e coletadas. 

Sangalli (2000), em levantamento etnobotânico realizado em fragmentos florestais da 

região encontrou Urera aurantiaca, Lantana trifolia, Piper gaudichaudianum, Piper amalogo, 

Clavija nutans, Croton floribundus, Croton urucurana, Bromelia balonsae  

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

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

courbaril, Piper gaudichaudianum, Solanum paniculatum, indicadas respectivamente: cólica 

menstrual, gastrite, bronquite, anti-inflamatório, complicações estomacais. 

São poucos os estudos relacionados a levantamentos etnobotânicos realizados no Estado de 

Mato Grosso do Sul, em especial nos resquícios de Mata Atlântica existentes na Região Sul do 

Estado, denominada de Grande Dourados. Neste aspecto, a busca de informações a respeito da 

flora existente nessa região é de fundamental importância para conhecer o seu potencial 

econômico como também medicinal. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1 Caracterização do município de Dourados - MS 

 

O trabalho foi desenvolvido em Dourados, município localizado na região Centro-Oeste do 

Brasil, na porção sul do Estado do Mato Grosso do Sul, abrangendo área de 4.086 km2. Localiza-

se a 18º 07' 03'' de latitude oeste e 54º 25' 07'' de longitude oeste, com altitude de 452 m. Está 

situado a 100 km da fronteira com o Paraguai (Pedro Juan Caballero) e a 210 km da capital, 

Campo Grande. Em relação à hidrografia, está localizado na bacia do rio Paraná e forma um 

divisor de águas entre o Rio Brilhante, ao Norte e o Rio Dourados, ao Sul. A rede hidrográfica 

abundante conta com córregos tributários. O clima tropical continental tem duas estações 

distintas: seca - com inverno que vai de maio a junho; chuvoso - com verão que pode ultrapassar 

30ºC durante o dia, de setembro a maio. As precipitações pluviométricas chegam a 120 mm 

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

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

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

Os solos de Dourados são classificados como Latossolo Vermelho distroférrico (Embrapa, 

1999), caracterizados por possuir horizonte B latossólico de cor 2,5y ou mais vermelho na maior 

parte dos primeiros 100cm de horizonte B (incluindo BA) com baixa saturação por bases 

(distroférrico) e teor de ferro entre 180 a 390g (férrico) (Embrapa, 2000). 

 

5.2 Características do local 

 

As coletas foram realizadas na Fazenda Azulão - Rodovia MS 162, Km 22, Dourados - 

Itahum, 22º 12 S e 54º 54 WGr (Figura 1). A vegetação é classificada como floresta Estacional 

Semidecidual Submontana, caracterizada por apresentar espécies caducifólias encontradas na 

floresta Ombrófila Atlântica (Mato Grosso do Sul, 1990). É conhecida localmente como "Mata 

de Dourados", por estar mais concentrada neste município, podendo ser considerada referencial  
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FIGURA 1. Localização da Fazenda Azulão, MS. 

 

importante na paisagem vegetacional do Estado do Mato Grosso do Sul (Pereira, 2000). As 

coletas realizadas corresponderam ao período de julho de 2001 a março de 2003. Foram retiradas 

amostras do solo, em três diferentes locais da mata, sendo uma no solo do lado esquerdo, outra 

do direito e outra próxima do córrego Curral de Arame, para análise química (Quadro 1). 

 

QUADRO 1. Características químicas de amostras do solo coletadas na Fazenda Azulão, em 

Dourados-MS. 
Características1/ Lado esquerdo Lado direito Córrego Curral de 

Arame 

pH em CaCl2 (1/2,5) 

pH em água (1/2,5) 

5,8 

6,4 

6,0 

6,6 

6,7 

7,1 

P (mg.dm-3)2/ 2 1 76 

K (mmolc.dm-3)2/ 4,1 3,7 3,5 

Ca (mmolc.dm-3)3/ 136,6 121,9 233,1 

Mg (mmolc.dm-3)3/ 31,6 24,3 64,3 

Acidez potencial (H+Al) (mmolc.dm-3) 34,0 29,0 20,0 

Al+3 (mmolc.dm-3)3/ 0,0 0,0 0,0 

Soma de bases (SB) (mmolc.dm-3) 172,3 149,9 300,9 

Capacidade de troca de cátions (CTC) (mmolc.dm-3) 206,3 178,9 320,9 

Matéria orgânica (g.kg-1)4/ 68,1 60,5 93,7 
1/ Análises feitas no laboratório de solos do NCA – UFMS. 
2/ Extrator Mehlich-1 (Braga & Defelipo, 1974). 
3/ Extrator KCL 1 N (Vettori, 1969). 
4/ Métodos de Walkley & Black (Jackson, 1976). 
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5.3 Currículo dos Mateiros  

 

O senhor Jorge Eugênio Amaral é natural do Rio Grande do Sul e reside em Dourados - 

MS ha cerca de 20 anos, onde cultiva e comercializa diversas plantas medicinais, inclusive, 

algumas consideradas como raras porque são encontradas no Chile, na Argentina e no Paraguai. 

Tem conhecimentos das espécies de plantas nativas utilizadas, de alguma forma, como 

medicinal, pela população. 

O senhor Milton Valdez Camargo é, natural de Rio Brilhante – MS, trabalha com cultivo 

e comercialização das plantas medicinais na feira livre de Dourados. Desde a 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. 

 

5.4 Coletas 

 

As coletas foram feitas sempre na companhia de um mateiro. Foram coletados ramos com 

flores, utilizando tesoura de poda ou podão, além das partes indicadas como medicinal. Quando 

não estavam na época da floração, eram feitas coletas posteriores. Quatro ou mais ramos eram 

coletados e acondicionados em sacos plásticos de 100 litros e identificadas com o nome, local e 

data da coleta. Eram tiradas fotos e anotadas outras características das plantas, inclusive as 

medicinais, no caderno de campo. Após cada coleta, as partes das plantas eram encaminhadas ao 

Laboratório de Botânica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde eram colocadas 

entre folhas de jornal e papelão e prensadas em prensa de madeira trançada e amarrada com 

cordas e então levadas para a estufa de secagem com temperatura entre 55º a 65ºC. As partes que 

eram difíceis de secar, como por exemplo, folhas suculentas, eram pulverizadas com álcool 70% 

para evitar a presença de fungos. Quando secas, eram confeccionadas exsicatas, em cartolinas 

brancas, as quais eram costuradas e devidamente identificadas com etiquetas contendo o nome 

da família, científico, vulgar, data e local de coleta, coletores, descrições morfológicas e 

indicações medicinais. 

Todas as exsicatas estão depositadas no herbário da UFMS - Campus de Dourados, em 

preparação, e no herbário CGMS em Campo Grande - MS. A identificação foi feita com o 

auxílio de bibliografias específicas disponíveis (Corrêa, 1926 - 1978; Pott & Pott, 1994; Lorenzi, 

1991 e 2000; Lorenzi & Matos, 2002; Almeida et al., 1998, entre outros) e conferida no herbário 

CG-MS (Campo Grande - MS). As espécies foram identificadas de acordo com a descrição da 

planta e ordenadas por classificação taxonômica. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O levantamento de plantas, pela metodologia usada, proporcionou o registro da diversidade 

das espécies de grande potencial medicinal, das quais muitas ainda não tinham sido cadastradas 

na região. O acompanhamento do mateiro foi de fundamental importância para coletar as plantas 

que são utilizadas em tratamentos medicinais pela comunidade douradense. 

Na área estudada ,fragmento de floresta tropical (resquício de mata) inserido em paisagem 

que sofre efeitos de borda, ladeada de lavouras e pastagens, foram identificadas diversas plantas 

daninhas, também usadas na farmacopéia popular, tais como: Leonurus sibiricus L. (rubim), Sida 

rhombifolia L. (guanxuma) e algumas espécies de Conyza sp. (voadeira). No interior da mata, 

por apresentar nascente que mantém parte do terreno úmido, estão presentes Costus spiralis 

(Jacq.) Roscoe (cana-de-brejo). Inclui também alto grau de ocupação por cipós como Pyrostegia 

venustra Miers (cipó-de-são-joão). Os cipós são parte importante do ecossistema, sendo as 

florestas tropicais de terras baixas comumente ricas nessas espécies (Janzem, 1980). Além 

destas, possui árvores de grande porte como Aspidosperma cf polymurum Muell. Arv. (peroba-

rosa). 

Foram coletadas 76 espécies, representadas por 47 famílias botânicas. Destacaram-se as 

famílias: Asteraceae (9 espécies), Piperaceae (4), Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae, Solanaceae e 

Verbenaceae (3),  Apocynaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Liliaceae, Mimosoideae, Ulmaceae, 

Urticaceae  e Zingiberaceae (2), sendo as demais com apenas uma espécie por família, 

totalizando 32. A Figura 2 ilustra os dados referentes as famílias coletadas. As denominadas por 

"outros" representam a soma das que apresentaram uma espécie. 
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FIGURA 2. Relação de famílias coletadas na Fazenda Azulão, Dourados – MS e respectivo 

número de espécies de plantas medicinais. 

 

A seguir, são descritas as plantas já coletadas e identificadas, dentro das famílias, com 

respectivas características morfológicas e indicações medicinais: 

 

 AMARANTHACEAE 

Amaranthus retroflexus L. 

Nomes populares: caruru; caruru-gigante 

Descrição botânica: Planta herbácea, ereta, com altura que pode variar de 0,2m a 2m. Caule de 

coloração esverdeada, geralmente avermelhada com indumento simples. Folhas simples, 

alternas, pecioladas. As folhas inferiores da planta são ovaladas e as superiores lanceoladas 

superfícies ásperas. Nervuras proeminentes na parte dorsal. Apresentam coloração verde. 

Inflorescência com panículas terminais compactas, com até 20cm de comprimento, formando 

espigas. Frutos pinídios.  

Indicações medicinais 

Popular: As folhas na forma de chá podem ser utilizada para refrescar o intestino. 

Bibliográficas: Partes da planta especialmente raízes e folhas são utilizadas tradicionalmente na 

farmacopéia popular como diurético e laxante (Kissmann & Groth, 2000). Segundo Penna 

(1946),  as flores são expectorantes. 
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Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 29/I/2003, C. Bratti, C. G. Fortes, D. 

Amaral, I. R. Teixeira & J. E. Amaral 81 (Herbário Dourados/UFMS). 

 ANACARDIACEAE 

Myracrodruon sp  

Nomes populares: aroeira; aroeira-do-campo  

Descrição botânica: Árvore de aproximadamente 12m de altura. Copa ampla, com folhas 

compostas imparipinadas de folíolos ovado-obtusos, pubescentes em ambas as faces. Flores e 

frutos não foram encontrados. 

Indicações medicinais 

Populares: A casca é indicada para uso na forma de chá, como depurativo de sangue e para 

combater a sarna (uso interno) e para uso externo como cicatrizante. 

Bibliográficas: Casca balsâmica, tônica, diurética contra hemorragia e é aplicado em feridas, é 

comprovado o efeito antiinflamatório e cicatrizante (Pott & Pott, 1994). Pode ser utilizada de 

forma caseira para problemas do aparelho urinário e vias respiratórias (Lorenzi & Matos, 2002). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/XIII/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 69 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 APIACEAE 

Eryngium horridum Malme 

Nome popular: língua-de-tucano  

Descrição botânica: Planta perene, ereta subarbustiva, ramificada de 1 a 2m de altura. Folhas 

simples, alternas, lanceoladas predominantemente basais, de margens espinescentes, com 

coloração verde escuro. Inflorescência terminal definida, do tipo cimosas biparas, dicásio em 

capítulos globosos de coloração verde claro. Frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: No uso interno, o chá das folhas é indicado para inflamações na garganta e no uso 

externo para lavar feridas. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/III/2002, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 40 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 APOCYNACEAE 

Aspidosperma cf polymurum  Muel. Avr. 

Nome popular: peroba-rosa  
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Descrição botânica: Árvore de aproximadamente 35 m de altura, de copa rala e difusa. A casca 

do tronco é acinzentada, áspera e sulcada, apresentando fissuras. Internamente, possui albume 

amarelo, quase tão duro como o cerne, de coloração rosa uniforme ou amarelo claro. Suas folhas 

são coriáceas e de qualidade quebradiça. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: Utiliza-se a casca na forma de chá, como anti-bactericida e depurativo do sangue. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil. MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 09 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Aspidosperma cf parvifolium A. DC. L 

Nomes populares: guatambu; tambu 

Descrição botânica: Árvore de até 20m de altura. Folhas simples, alternas, pecioladas de ápice 

redondo, base atenuada e borda lisa de coloração verde escura. Flores e frutos não foram 

visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá da casca é indicado para controlar a diabete. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 08/X/2002, C, Bratti, C. G. Fortes, K. 

C. Basso & J. E. Amaral 77 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 ARISTOLOCHIACEAE 

Aristolochia triangulares  Cham. 

Nomes populares: cipó-mil-homens; cipó-de-cobra. 

Descrição botânica: Liana perene. Caule adulto com cortiça fendida. Ramos de espessura fina 

partem do caule, onde estão dispostas folhas inteiras, simples, alternas, de forma triangular 

deltóides, de base levemente cordiforme, ápice agudo e bordos lisos, de coloração verde escuro e 

nervuras salientes na parte inferior. Presença de estípulas. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: Chá do cipó (caule) e das folhas são indicados para cura de problemas digestivos, 

cólica menstrual e febre. Deve-se ter cuidado pois é uma planta abortiva. 

Bibliográficas: Stehmann et al. (1998) citam que é utilizada como anti - febril, anti - reumática, 

como antiinflamatória e sedativa. Pott & Pott (1994) citam que espécies do gênero apresentam 

propriedades antissépticas, estimulantes do útero e empregadas nas febres intermitentes. 
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Material examinado: Brasil. MS: Dourados, Faz. Azulão, 13/IX/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral (Herbário Dourados/UFMS); idem, id., 19/V/2000, A. 

Sangalli, A. Matos & Z. Sangalli 70 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 ARACEAE 

Philodendron sp 

Nomes populares: banana-de-macaco; cipó-imbé. 

Descrição botânica: Erva epífita, que encontra-se normalmente no tronco das árvores, com 

raízes longas e pendentes. Folha recortada, de cor verde escuro, com mais de 0,4m de 

comprimento, pecíolada, triangular deltóide, de borda crenada. Flores e frutos não foram 

visualizadas. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá das folhas na forma de banho, é indicado para próstata, erisipela, dores 

reumáticas e ferimentos. Em pequenas doses, na forma de chá para inflamações (uso interno). 

Bibliográficas: Segundo Pott & Pott (1994), para espécies do gênero, as folhas servem de 

cicatrizantes, contra erisipela, inflamações, reumatismo, infecções de íngua e do testículos, mas é 

tão forte que pode encolhê-los. A raiz é purgativa. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 27 (Herbário Dourados/UFMS). 

   

 ASTERACEAE 

Ageratum conyzoides L. 

Nome popular: mentrasto; catinga-de-bode; erva-de-são-joão. 

Descrição botânica: Planta herbácea ereta, cujo porte depende das condições ambientais. De 

altura variável de 0,50m, ramificada sendo os ramos ascendentes, com indumento de coloração 

esbranquiçada, especialmente nas partes mais novas. Folhas simples, sendo as inferiores opostas 

e as superiores podendo ser alternas, são pecioladas, limbo ovalado, de base cunheada e ápice 

agudo com margem crenulada. Inflorescência, corimbos de capítulos terminais e freqüentemente 

também axiais. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicação medicinal 

Populares: No uso externo a planta é utilizada para dores nas pernas na forma de banho e 

também é utilizada para hemorragia (uso interno). 
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Bibliográficas: É utilizada na forma de infusão de extratos e tinturas, como carminativas, 

febrífuga e diurética. Encerra alcalóides com ação vaso-constritora, efeito anti-inflamatório, 

analgésico e cicatrizante (Kissmann & Groth, 2000). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 50 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Baccharis dracunculifolia DC. 

Nomes populares: vassourinha; vassoura; alecrim-do-campo. 

Descrição botânica:  Planta perene arbustiva, muito ramificada, de ramos lenhosos e pilosos, 

com aproximadamente 2m de altura. Folhas simples, alternas distribuídas por toda a extensão do 

caule e ramos, são sésseis, de coloração verde-clara. Inflorescência, diclina com flores 

masculinas e femininas em capítulos curto-pedunculares, axiais e pouco vistosos. 

Indicações medicinais 

Populares: Chá das folhas são utilizados para gripe, resfriado, febre, bronquite em geral 

espectorante e para regular a menstruação. 

Bibliográficas: Suas folhas são usadas na medicina caseira (Lorenzi, 2000). Para Brüning 

(1996), as folhas cozidas são indicadas contra tosse, febres e dores de ouvido. Segundo, Brandão 

et al., (1996) o chá das flores é afrodisíaco. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/VIII/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 68 (Herbário Dourados/UFMS). 

  

Bidens cf subalternans DC. 

Nomes populares: picão; picão-preto; erva-picão. 

Descrição botânica: Planta herbácea, ereta, com porte variável de 0,2 a 1m. Caule ereto de 

seção quadrangular, de margem lisa, glabro ou levemente pilosa, ramificado. Folhas opostas, 

existindo uma variação foliar na parte inferior da planta, levemente pubescente, alternadas na 

superfície de coloração verde claro. Flores não foram encontradas.  

Indicações medicinais 

Populares: Chá da planta é utilizado como depurativo, para diabete, contra anemia, hepatite. E 

no usos externo para amarelão (fazer banho).  

Bibliográficas: Na farmacopéia do século passado  era indicada como planta medicinal com 

propriedades estimulantes, desobstruentes, vermífugas e odontológicas (raiz). Em estudos 

químicos e farmacológicos foram isolados hidrocarbonetos e fitoesterois, poliacetilenos com 

ação cercaricida e poliacetileno fenilheptatriino, com ação tóxica para bactérias, fungos e 
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fibroblastos humanos na presença de luz. Ensaios farmacológicos preliminares com extratores 

alcoólicos apresentaram ação contratora na musculatura lisa utérina e diminuíram a pressão 

arterial em coelhos. Estratos aquosos administrados por via oral e intrapentonial em 

camundongos mostraram atividade hipoglicemiante (Kissmann & Groth, 2000). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/VIII/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 71 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Chaptalia nutans (L.) Pol. 

Nomes populares: língua-de-vaca e tapira. 

Descrição botânica: Planta herbácea, acaule, medindo até o ápice da inflorescência 0,2 a 0,3m 

de altura. Folhas rosulada-basais, sem pecíolos, de face superior densamente pilosa, de cor verde 

acinzentado e, na face inferior, verde claro, também pilosa. Inflorescência em capítulos 

solitários, com ápice de pedúnculos branco-pilosos, de 0,02 a 0,04cm de comprimento. Flores e 

frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: Indicada na forma de infusão das folhas para ácido úrico, cálculos renais, febres, 

insônia, dores musculares e de cabeça, bronquite, feridas, tumores e infecções das vias urinárias. 

A raiz combate lombrigas intestinais.   

Bibliográficas: Lorenzi (2000) cita apenas que é utilizada na medicina caseira,  enquanto 

Balbach (199-) e Panizza (1997) citam que o chá das folhas é indicado para  catarro pulmonar, 

dermatoses, tosses, como anti-hepática, tônica e desobstruente. É indicada também para erupções 

cutâneas de origem sifílica. Externamente, é  empregada na lavagem de úlceras e tumores 

linfáticos. As folhas aquecidas colocadas sobre as têmporas aliviam dores de cabeça e trazem 

sono. As raízes são indicadas como anti-febris.  

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2002, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 13 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Conyza sp 

Nomes populares: buva; voadeira. 

Descrição botânica: Erva anual ereta, herbácea, quase sem ramificações, de ramos muito 

enfolhados, e pubescentes, com altura de aproximadamente 0,4 a 0,8m. Caule e folhas verde 

claro, pilosa, folhas longas denteadas, sem pecíolo. Não foram visualizados flores e frutos. 

Indicações medicinais 
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Populares: O chá das folhas é indicado para infecções da próstata, rins, bexiga, testículos, é 

diurético e depurativo do sangue. Externamente na forma de pó ou banho é usado para úlceras e 

feridas.  

Bibliográficas: Sobre gênero semelhante, Pott & Pott (1994) citam que é considerada diurética e 

contra vermes, diarréia e hemorróidas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & A. Matos 07 (Herbário Dourados/UFMS).  

 

Gnaphalium spicatum Lam. 

Nome popular: marcelinha-miuda 

Descrição botânica: Planta herbácea, ereta com 0,2 a 0,45m de altura, caule simples, cilíndrico 

e pouco ramificado, de coloração verde-claro. Folhas sésseis ocorrendo de forma helicoidal com 

base atenuada, ápice agudo, limbo espiralado e de coloração verde-acinzentado sendo pilosa. 

Inflorescência axial/lateral na parte de caule e em forma de espiga. 

Indicações medicinais 

Populares: A planta é utilizada na forma de chá para aliviar dores estomacais e dores de cabeça. 

Bibliográficas: Suas inflorescências secas são usadas nos tratamentos de problemas gástricos, 

epilepsia e cólicas de origem nervosa. Também é empregado como antiinflamatório e análgésico 

(Lorenzi & Matos, 2002).  

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 08/X/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, K. 

C. Basso & A. Matos 74 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 

Nomes populares: arnica-do-campo; cravo-de-urubu 

Descrição botânica: Planta herbácea, ereta com 0,5 a 1,5m de altura, ramificada na porção 

superior. Caule reto. Folhas simples, pecioladas, alternas, oblongo-lanceoladas, com base 

levemente atenuada e ápice obtuso de margens inteiras ou crenuladas. Inflorescência terminal na 

forma de capítulos isolados de coloração esverdeada ou amarelada. 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas na forma de chá são indicadas para inflamação da garganta, má digestão, 

hepatite, e no uso esterno como cicatrizante. 

Bibliográficas: É indicado como diurético. O cozimento também é indicado nas inflamações 

testiculares e moléstias uterinas (Penna, 1946). 
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Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/III/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 44 (Herbário Dourados/UFMS); idem, id., 19/V/2000, A. Sangalli, 

A. Matos & Z. Sangalli 75 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Pterocaulon cf virgatum (L). D.C. 

Nomes populares: branqueja, verbasco e verbasco-do-Brasil. 

Descrição botânica: Planta anual, perene, herbácea, de base sublenhosa. Caule em geral não 

muito ramificado, alado, com densa pubescência lanuginoso-brancacenta, com aproximadamente 

1,50m de altura. Folhas alternas, sem pecíolo, de face superior verde escuro e inferior verde 

claro, também pilosa. Inflorescência terminal branca. 

Indicações medicinais 

Populares: Folhas e caules da planta são indicados para doenças como artrite, hemorróidas, 

bronquite, tosse, catarro nos pulmões; é sedativa e calmante. No uso externo, é indicada para 

lavar os olhos inflamados de animais e picadas de inseto. 

Bibliográficas: Segundo Pott & Pott (1994), possui princípio ativo sudorífico, estimulante no 

uso interno e, no externo, na forma de massagem, serve como analgésico.  

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2002, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 04 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Vernonia sp 

Nome popular: assa-peixe 

Descrição botânica: Arbusto com altura aproximada de 3,0m. Caule ramificado, com ramos 

cilíndricos verdes acinzentados. Folhas dispostas de forma oposta cruzada, com pecíolos curtos. 

São inteiras, pilosas e ásperas, de coloração mais clara na superfície inferior, oval-lanceoladas, 

base oblíqua, ápice acuminado e bordos denteados. Estípulas presentes. Inflorescência apicais 

em dicásio de capítulo. Frutos não foram observados. 

Indicações medicinais 

Populares: Chá das cascas, raízes e folhas para bronquite, tosses, inflamações no útero e ovário; 

na forma de banho, para reumatismo, hemorróidas e contusões. 

Bibliográficas: Lorenzi (2000) cita apenas que é utilizada na medicina caseira. Segundo Brüning 

(1996) e Panizza (1997), o chá das folhas é indicado contra gripe pulmonar, tosses rebeldes, 

bronquites, contusões, afecções da pele, dores musculares, reumatismo, como diurética e na 

forma de banhos nas afecções do útero. 
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Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes & K. C. Basso 39 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 BEGONIACEAE 

Begonia cucullata Willd. 

Nomes populares: azeda-do-brejo 

Descrição botânica: Herbácea, de aproximadamente 0,60m de altura, caules eretos ou 

ascendentes. Folhas pecioladas, lâminas assimétricas, largamente obtusa no ápice, palminerve, 

crenada-serrada e ciliadas. Estípulas persistentes. Inflorescência do tipo cimas axilares 

pauciflora. Frutos em forma de cápsula triloculares. 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas são utilizadas na forma de chá para inflamação de garganta, e na 

alimentação como salada. 

Bibliográficas: Na medicina é utilizada como diurética e antitérmica. O chá é também usado nas 

infecções das vias urinárias: cistites e urenites por exemplo (Takeda & Farrago, 2001). As folhas 

são empregadas contra diarréia na forma de chá (Caslelluci et al., 2000) 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/XII/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 03 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 BIGNONIACEAE 

Pyrostegia venusta Miers 

Nomes populares: cipó-de-são-joão; cipó-de-fogo. 

Descrição botânica: Trepadeira perene, lenhosa, de caule verde, com ramos de 2,0 a 4,0m de 

comprimento. Folhas simples, de cor verde escuro, borda lisa e ápice agudo. Flores 

hipocrateriformes providas de longo tubo estreito, que termina no ápice, por um limbo 

expandindo, podendo se embolar, de coloração laranja-avermelhado. 

Indicações medicinais 

Populares: No uso externo, o chá das folhas serve como cicatrizante, contra erisipela e manchas 

na pele. 

Bibliográficas: O caule é medicinal e as folhas têm o glicosídeo pyrostegina e são consideradas 

tônicas e antidiarréicas (Corrêa, 1984). É usada externamente contra vitiligo, na forma de chás 

em banhos, misturada com folhas e raízes de mama-cadela. Internamente, é usada contra 

diarréias e debilidade orgânica em geral (Caribé & Campos, 1991). Por outro lado, Lorenzi 



 22 

(1991) cita que as folhas ao natural são tóxicas, tendo sido registrados casos de intoxicação de 

bovinos. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 24 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 BROMELIACEAE 

Bromelia antiacantha Bertol. 

Nomes populares: caraguatá; gravatá. 

Descrição botânica: Herbácea, ereta, aculeada, de 0,40 a 0,90m de altura. Folhas em rosetas 

basais, de forma lanceolada, canaliculadas, coriáceas, com margem providas de espinhos em 

forma de ganchos, de cor vermelha na base e verde-avermelhado no ápice. Flores de cor violeta, 

dispostas num racemo denso com eixo grosso localizado no centro da roseta. Frutos não foram 

visualizados (Lorenzi & Matos, 2002). 

Indicações medicinais 

Populares: Chá dos frutos e da raíz são indicados como expectorante pulmonar, no combate à 

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

ou aplicar externamente para combater reumatismo. 

Bibliográficas: São recomendados os frutos para tosse, asma, bronquite, bem como para 

eliminar pedras nos rins na forma de xarope, os mesmos são ainda diuréticos (Lorenzi & Matos, 

2002). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 30/XI/2003, C. Bratti, C. G. Fortes, 

D. Amaral, I. R. Teixeira & J. E. Amaral 86 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 CACTACEAE 

Lepismium cf cruciforme (Vell.) Miquel 

Nomes populares: rabo-de-rato; cruzeta. 

Descrição botânica: Herbácea, rasteira, trepadeira, de até 1m de comprimento. Artículos 

oblongos alados, trígonos com arestas angulares, crenadas. Flores solitárias ou em curta  

inflorescência imersas na auréola. Frutos não foram visualizados.  

Indicações medicinais 

Populares: Os ramos são indicados na forma de chá para inflamações. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 30/XI/2003, C. Bratti, C. G. Fortes, 

D. Amaral, I. R. Teixeira & J. E. Amaral 88 (Herbário Dourados/UFMS). 
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 CAESALPINIACEAE 

Hymeneae cf coubaril L. 

Nome popular: Jatobá 

Descrição botânica: Árvore de aproximadamente 11m de altura, com tronco de coloração 

marrom escuro. Folhas compostas de dois folíolos dispostos de forma alternada. Flores e frutos 

não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: Da casca se faz xarope para fortalecer o pulmão. 

Bibliográficas: A casca moída é usada contra diarréia, e também pode ser utilizada na forma de 

chá para problemas estomacais (Lorenzi & Matos, 2002). Segundo Pott & Pott (1994), a semente 

é um ótimo fortificante. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & M. V. Camargo 60 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Peltrophorum sp 

Nome popular: canafístula 

Descrição botânica: Árvore de 15 a 25m de altura, com tronco de 0,50 a 0,70m de diâmetro. 

Folhas compostas bipinadas com 12-20 pares de pinas e 20-30 pares de folíolos por pina, 

apresentando uma coloração mais escura na face superior. Não foram visualizados flores nem 

frutos. 

Indicações medicinais 

Populares: A casca é empregada na forma de chá contra dores de garganta, na forma de 

gargarejo. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 29/I/2003, C. Bratti, C. G. Fortes, D. 

Amaral, I. R. Teixeira & J. E. Amaral 79 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Senna occidentalis (L.) Link 

Nome popular: fedegoso 

Descrição botânica: Planta arbustiva, com até 2m de altura, muito ramificada. Caule cilídrico, 

lenhoso, os ramos novos possuem coloração verde ou verde-violácea. Folhas compostas 

paripinadas formanda por 4-6 pares de folíolos, ovalados-lanceolado, de ápice agudo. O raque é 

cilíndrico e as nervuras principais tem coloração vermelho-violácea. Inflorescência agrupada em 
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rascemos terminais ou axilares. Frutos legumes linear-comprimidos retos ou arqueados 

longitudinalmente são multiseminados com 20-30 sementes. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá das folhas é utilizado para infeções do fígado, da urina. E no uso externo para 

doenças de pele. 

Bibliográficas: Pott & Pott (1994), o chá das raízes serve para problemas estomacais. As folhas 

são empregadas contra febre e as sementes torradas são empregas como tônicas.   

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 29/I/2003, C. Bratti, C. G. Fortes, D. 

Amaral, I. R. Teixeira & J. E. Amaral 83 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 CARICACEAE 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. 

Nomes populares: jaracatiá; mamão-jaracacha 

Descrição botânica: Árvore de aproximadamente 8m de altura. Folha composta palmatilobado 

de 8 a 10 folíolos glabros de coloração verde-escura na parte superior da folha e inferior verde-

claro. Planta lactescente, sendo o tronco revestido por acúleos, encontrado mais freqüentemente 

nos galhos. Não foram encontrados flores nem frutos.  

Indicações medicinais 

Populares: As raízes na forma de chá pode ser empregada como vermífuga. O fruto é 

considerado digestivo diurético e laxante. 

Bibliográficas: Para Lorenzi & Matos (2002), o látex é empregado, na forma de solução de 

algumas gotas por litro de água fervida para asma e diabete. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & M. V. Camargo 52 (HerbárioDourados/UFMS). 

 

 CECROPIACEAE 

Cecropia pachystachya Trec. 

Nomes populares: embaúba; lixeira; lixa 

Descrição botânica: árvore com aproximadamente 5,0m de altura, de caule oco e 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. Inflorescência digitada, protegidas por grandes 

espatas. Os frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal 
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Populares: Chás das raízes e folhas para inflamação dos rins e da bexiga. As folhas eram usadas 

por indígenas para retirar o carvão das panelas (ariar). 

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

tosses e bronquites. As flores são para bronquite e os brotos para tosse. Suco da raíz aumenta a 

força no coração melhorando a falta de ar. Folhas, brotos e frutos agem como cicatrizantes de 

feridas, erisipelas, doenças dos olhos, diabetes, diarréias e corrimentos. Chá da casca e das folhas 

novas é utilizado como expectorante (Silva,1998). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourado, Faz. Azulão, 06/VI/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, K. 

C. Basso & M. V. Camargo 64 (Herbário Dourados/UFMS); idem, id., 19/V/2000, A. Sangalli, 

A. Matos & Z. Sangalli 69 (Herbário Dourados/UFMS); Brasil, SP: Barragem de Porto de 

Primavera, 17/X/1998, L. R. H. Bicudo, C. J. Campos & S. Barbosa (Herbário CG-MS). 

 

 CELASTRACEAE 

Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reiss 

Nome popular: espinheira-santa; cancorosa 

Descrição botânica: o subarbusto aproximadamente 0,80m de altura, sendo ramificado desde a 

base. Caule lenhoso e cilíndrico. Folhas simples, inteiras, alternas, coriáceas, oblongas, ápice 

acuminado, base obtusa, margens que apresentam de um a vários espinhos distribuídos de forma 

irregular e nervuras proeminentes na face inferior. Flores e frutos não foram observados. 

Indicação medicinal 

Populares: Chá das folhas e raizes indicados como depurativo e cicatrizante; útil nos tratamento 

de gastrite, úlceras nervosas, má digestão. Usado também para banhos externos. Mulheres 

lactantes não podem utiliza-lá pois diminui o leite e pode causar diarréia no bebê. 

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

cutâneas, úlceras do estômago, rins e figado; é desinfectante, laxante e diurética. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/VIII/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 67 (Herbário Dourados/UFMS); Brasil, MS: Dourados, Cerradinho 

do Jardim Márcia, 03/I/2000, A. Sangalli, M. C. Vieira, M. V. Camargo 58 (Herbário 

Dourados/UFMS). 

 

 EUPHORBIACEAE 

Croton floribundus Spreng. 

Nome popular: capixingui 
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Descrição botânica:  árvore com aproximadamente 5,0m de altura. Folhas simples, inteiras, 

elíptico-ovadas, com ápice agudo, base acunheada e margem ondulada, glabras na face superior 

e pilosas na inferior, que é de coloração prateada. Pecíolo cilíndrico, indumento estrilado. 

Presença de estípulas. Os ramos mais novos apresentam-se angulosos. Inflorescência espiga. 

Frutos seco esquizocarpico. 

Indicação medicinal 

Populares: Folhas e cascas são usadas em banhos externos para combater piolhos e micoses em 

geral.  

Bibliográficas: Segundo Corrêa (1984), a casca é anti-sifilítica, as folhas combatem úlceras e os 

frutos são tônicos. Gavilanes & Brandão (1998), a planta toda é utilizada para uso externo como 

adstringente. Espécies do gênero Croton tem sido utilizadas no tratamento de câncer, tumores, e 

verrugas, além de demonstrar atividade anti-leucêmica contra leucemia linfocítica (Kuchan et 

a.,1976). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 59 (Herbário Dourados/UFMS). idem id., 15/XI/1999, A. Sangalli, 

S. G. Gomes & M. V. Camargo 15 (Herbário Dourados/UFMS); Brasil, MS: Bataguassu,  A. Jr. 

Amaral, J. O. Mendonça & O Dias 204; (Herbário CG-MS)  

 

Croton urucurana Baill 

Nome popular: sangra-d'água; sete-sangria; pau-sangue; sangue-de-grau 

Descrição botânica: árvore com altura entre 3,0 a 4,0m de altura. Casca cinza-esverdeada e 

tronco ramificado só no ápice. Folhas simples, alternas, triangular-ovaladas ou cordiformes, 

ápice acuminado, base cordada, margem inteira, sendo pilosas em ambas as face. Com longo 

pecíolo cilíndrico, indumento estrelado. As folhas mais velhas apresentam coloração vermelha - 

alaranjada. Presença de estípulas e brácteas. Inflorescência espiga, na parte superior flores 

masculinas e inferior flores femininas. Fruto seco esquizocarpico. 

Indicação medicinal 

Populares: Chás das cascas do caule são utilizados no combate a diabetes, colesterol, lavagens 

de feridas, erisipelas e como depurativo do sangue. 

Bibliográficas: Penna (1946) cita a espécie como adstringente. Marchiori (2000) descreve que a 

planta é empregada na medicina popular como adstringente e balsâmica, combatendo a doenças 

venérias. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2002 C. Bratti, C. G. Fortes, K. 

C. Basso & J. E. Amaral 57 (Herbário Dourados/UFMS); idem id., 19/V/2000, A. Sangalli, Z. 
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Sangalli, A. Matos 72 (Herbário Dourados/UFMS); Brasil, SP: Presidente Epitácio, 19/VI/1998, 

M. P. Manara, J. B. Santos & V. B. Lima 42 (Herbário CG-MS). Brasil, MS: Anaurilândia, 

15/X/1998, A. Jr. Amaral & J. O Mendonça 230 (Herbário CG-MS). 

 

Chamaesyce  prostata (Aiton) Small. 

Nomes populares: quebra-pedra; quebra-pedra rasteiro; beldroega-pequena. 

Descrição botânica: Planta anual, completamente prostrada, densamente ramificada de 0,1 a 0,3 

m de comprimento com caules e folhas totalmente avermelhados. As folhas são opostas, de regra 

glabra na face superior, sésseis com estipulas triangulares. Inflorescência em ciáticas solitárias 

nos nós. Não foram visualizados os frutos. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá da planta é utilizado para problemas renais, infeção na bexiga. 

Bibliográficas: É importante na forma de chá contra inflamações renais (Lorenzi, 1991).  

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/VIII/2002, C. Bratti, C. G. Fortes 

&  J. E. Amaral 48 (Herbário Dourados/UFMS).  

 

 FABACEAE 

Dioclea violaceae Martius 

Nome popular: mucunã; olho-de-boi 

Descrição botânica: trepadeira que apresenta caule cilíndrico e piloso de onde partem folhas 

compostas trifoliadas pilosas, obovo - elípticas, com base acunheada, ápice acuminado, margens 

lisas e com estípulas. A pilosidade de toda a planta apresenta coloração amarelo-dourada. Flores 

não foram vistas. Frutos tipo vagens, secos, deiscentes, de coloração castanho-avermelhada, 

semelhantes a olho de boi. 

Indicação medicinal 

Populares: As sementes torradas e moídas são utilizadas em chás como desobstruente das veias 

e para afinar o sangue. Quebrar as sementes e deixar curtir no álcool é indicado para aplicação 

externa no combate às dores musculares e reumáticas.  

Bibliográficas: Segundo Corrêa (1984), a farinha das sementes cruas é parasiticida e formicida. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2002, C. Bratti, C. G. Fortes & 

J. E. Amaral 61 (Herbário Dourados/UFMS); idem, id., 14/X/1999, A. Sangalli, S. G. Gomes, A. 

Matos 12 (Herbário Dourados/UFMS). 
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Desmodium sp 

Nomes populares: pega-pega; beiço-de-boi. 

Descrição botânica: Erva de 0,30m de altura, caule piloso. Folhas simples peciolada, oblongo-

obavada, borda lisa, na face superior apresenta coloração verde escura e na face inferior 

coloração verde clara. Inflorescência terminal de coloração rosada. Frutos pequenos do tipo  

vagens. 

Indicação medicinal 

Populares: A planta é empregada na forma de chá para infecções dos rins, bexiga, bronquite, 

gastrite, úlceras (uso interno) e na forma de banho para inflamações dos órgãos genitais (uso 

externo). 

Bibliográficas: O cozimento (decocto) de suas raízes secas é um remédio popular no tratamento 

de malária (Lorenzi & Matos, 2002). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 29/I/2003, C. Bratti, C. G. Fortes, D. 

Amaral, I. R. Teixeira & J. E. Amaral 85 (Herbário Dourados/UFMS) 

 

 FLACOURTIACEAE 

Casearia sylvestris Sw. 

Nomes populares: café-do-mato; guaçotunga. 

Descrição botânica: Árvore de aproximadamente 5,0m de altura. Caule acinzentado, muito 

ramificado, com folhas simples, alternas de ápice acuminado e base obtuso, margem denteada, 

perinerve. De coloração verde escura, sendo brilhantes na superfície, sem estípula,  peciolo semi-

cilíndrico. Inflorescência glomerulosa. Frutos simples axilares, carnosos do tipo baga, de 

coloração laranjada a avermelhado. 

Indicações medicinais 

Populares: Chás das folhas é indicado contra pressão alta e é diurético. 

Bibliográficas: Segundo Brüning (1996), é indicada contra resfriados, tosses e acelera a 

circulação, usando chá das folhas. É usado como calmante e depurativo, contém princípios 

antiinflamatórios e analgésicos comprovados, que ajudam em picadas de cobra (Pott & Pott, 

1994). As folhas são utilizadas para uso externo como anti-séptica (Gavilanes & Brandão, 1998). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/IX/2002, C. Bratti & C. G. Fortes 

47 (Herbário Dourados/UFMS);  

 

Xylosma cf ciliatifolium (Clos.) Eichler 

Nomes populares: cipó-espinho-agulha; espinho-de-agulha. 



 29 

Descrição botânica: Arbusto de até 8m de comprimento, provido de espinhos ramificados, 

ferrugino-pubescente. Folhas variáveis na forma, tamanho e densidade, ovado-elípticas, ápice 

curtamente acuminado, base cuneada, de coloração verde clara. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas são utilizadas na forma de chá para dores de coluna e reumatismo e 

problemas do coração. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2002, C. Bratti & C. G. Fortes 

54 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 LAMIACEAE 

Leonurus sibiricus L. 

Nomes populares: rubim, chá-de-frade, rubim-da-sibéria. 

Descrição botânica: Erva de aproximadamente 0,5m de altura. Caule de poucas ramificações, 

formando nós e entre nós bem espaçados e angulares. Folhas palmatipartidas, pecioladas, com 

margem fendida, de coloração verde claro, partindo dos nós de forma oposta cruzada. As flores 

são pequenas, de cores roxa e branca, partindo dos nós junto às folhas, em inflorescências tipo 

glomérulo. Frutos não foram visualizados 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas são utilizadas na forma de chá para infecções do estômago e intestino, 

febres, hemorróidas, diarréias, reumatismos, varizes, erisipelas, coceiras e feridas. A flor é 

indicada para bronquite e coqueluche. 

Bibliográficas: Lorenzi (2000) cita apenas que é utilizada como excelente remédio caseiro. 

Segundo Balbach (s.d.), é estomacal e eupéptica; usada contra vômitos, embaraços gástricos e 

gastroenterite. Também Silva Jr. (1999) cita que pode ser usada no tratamento de gastroenterite, 

infecções do estômago e intestino, gripe, resfriado, inapetência, cólicas intestinais, dores 

varicosas, cardiopatias, úlcera, embaraço gástrico, irritação do estômago e intestino, gripe 

intestinal, febre palustre, erisipela e doenças da pele. As flores, que têm aroma de óleo de 

bacalhau, são usadas no tratamento de bronquite e coqueluche. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 13/IX/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 23 (Herbário Dourados/UFMS).  

 

 LAURACEAE 

Ocotea sp 



 30 

Nomes populares: canela-preta. 

Descrição botânica: Árvore de 5 a 8m de altura caule de cor acinzentado. Folhas simples 

alternas, estipulas e pecíolos, de coloração verde claro puxando para o marrom, lanceoladas de 

borda lisa, ápice agudo e base atenuada, com nervura principal saliente na parte inferior. 

Inflorescência axial racimosa do tipo cacho. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: No uso externo é utilizado para furúnculo (fazendo emplasto) e no uso interno é 

utilizado como depurativo. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/VIII/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

& K. C. Basso 70 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 LILIACEAE 

Smilax sp 

Nome popular: japecanga. 

Descrição botânica: Arbusto com aproximadamente 0,5m de altura, caule cilíndrico, lenhoso, 

sem espinhos. Folhas reunidas em rosêtas, espaçadas, codiformes, variando de 10 a 15cm de 

comprimento, peciolada, base cordada e ápice acuminado, bordos lisos, com nervuras que 

acompanham o formato das folhas. Não foram visualizadas flores. Frutos em forma de cápsula 

com sementes aladas. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá das folhas é indicado para doenças venéreas, sifilíticas e serve como 

depurativo do sangue. 

Bibliográficas:  Segundo Bruning (1996), é também conhecida como salsaparrilha, serve para 

limpar o sangue. É diurética (elimina ácido úrico), contra sífilis e usada no tratamento de úlceras. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & M. V. Camargo 10 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 MALVACEAE 

Sida rhombifolia L. 

Nome popular: guanxuma 

Descrição botânica: Erva de aproximadamente 0,4m de altura, muito ramificada. Caule marrom 

escuro de pequeno diâmetro. Folhas pequenas, simples, de bordas denteadas, ápice e base 
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agudos. Flor pequena terminal de coloração amarelo claro nas pétalas e estames amarelo forte. 

Frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá da planta é indicado para pressão alta, seborréia, e no uso externo, fortalece o 

couro cabeludo. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 35 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 MELASTOMACEAE 

Clidemia cf bullosa DC. 

Nome popular: pixirica 

Descrição botânica: Arbusto ereto de 0,8 a 1,6m de altura, ramificado, de caule piloso. Folhas 

simples, pecioladas dispostas de forma oposta de ápice e base atenuada, borda denteada e 

inflorescência terminal. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas na forma de chá são utilizadas contra gripe e resfriado.  

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & M. V. Camargo 66 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 MELIACEAE 

Cedrela sp 

Nome popular: cedro 

Descrição botânica: Árvore de 20 a 35m 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 visualizados 

Indicações medicinais 

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

intestinal. 

Bibliográficas: Plantas do gênero a casca é recomendada como adstringente (Penna, 1946). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2001, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & M. V. Camargo 63 (Herbário Dourados/UFMS). 
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 MIMOSOIDEAE 

Mimosa sp 

Nomes populares: sensitiva, dormideira, dorme-dorme. 

Descrição botânica: Arbusto com caule de casca clara, acinzentado, muito ramificado, de 

aproximadamente 2,0m de altura. Folhas compostas, duplicadopinadas, paripinadas, de 

coloração verde claro. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá das folhas em uso interno é utilizado para reumatismo, problemas de 

articulação, inflamação do fígado, prisão de ventre e dor de garganta. No uso externo, em banhos 

para varizes, pernas inchadas e tumores. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 13/IX/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes & K. C. Basso 22 (Herbário Dourados/UFMS).  

 

Acacia cf paniculata Willd. 

Nome popular: unha-de-gato. 

Descrição botânica: Árvore de 4,0 a 5,0m de altura, caule espinhoso de cor marrom claro, muito 

ramificado. Folhas compostas, duplicadopinadas, de cor verde escura. Inflorescência terminal 

capituliforme. Frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: Anti-reumática, contra inflamação da próstata, depurativa e antiinflamatória em 

geral. Usada na forma de chá das folhas. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 32 (Herbário Dourados/UFMS)  

 

 MORACEAE 

Soracea bomplandii (Baill) Burger. 

Nomes populares: cincho, soroca, soroco. 

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

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

liso. Folhas simples, rijas, coriáceas, serrilhadas na margem, de coloração verde escura. Flores e 

frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 
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Populares: Chá das folhas, controla pressão alta, sistema nervoso, para males do estômago e é 

tônico. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 05 (Herbário Dourados/UFMS).  

 

 MYRTACEAE 

Campomanesia xanthocarpa O. Berg. 

Nome popular: guabiroba; guabira; 

Descrição botânica: árvore de aproximadamente 13m de altura de copa alongada, tronco com 

casca descamante. Folhas simples opostas, membranáceas, freqüentemente assimétricas, 

pecioladas, de coloração verde escura. A planta decídua e abundante em partes úmidas das 

matas. Flores não foram vistas. O fruto é do tipo baga globosa.    

Indicações medicinais 

Populares: As folhas são utilizadas na forma de infusão, para infecções da garganta, vômito, má 

digestão, diarréia, infeções intestinais e combate a caimbra. 

Bibliográficas: Segundo Penna (1946), a planta é utilizada em casos de reumatismo e como 

desobstruente do fígado. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 36 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 NYCTAGINACEAE 

Boerhavia diffusa L. 

Nomes populares: erva-tustão; pega-pinto; amarra-pinto; 

Descrição botânica: Planta herbácea de base decumbente atingindo normalmente uma altura de 

0,2 a 0,4m. Caule sublenhoso na parte inferior e bastante ramificado. Folhas opostas sendo os 

pares distanciados, pecíolo canaliculado, limbo ovalado codiforme à reniforme, margens inteiras 

ou serrilhadas nas folhas novas, superfície levemente pubescente, com face ventral verde e dorsal 

opaca. Inflorescência em panículas terminais de aspecto difuso de coloração roxa. Frutos não 

foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: a planta é utilizada para reumatismo, problemas renais, diabetes e dor nas costas. 
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Bibliográficas: Hoehne (1939) Em sua obra “Plantas e Substâncias Vegetais Tóxicas e 

Medicinais”, afirmou que essa planta efetivamente apresenta compostos com ação terapêutica, 

mas não existe nenhum estudo científico a respeito.  

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 58 (Herbário Dourados/UFMS). 

  

 PASSIFLORACEAE 

Passiflora sp 

Nome popular: maracujá-bravo 

Descrição botânica: Liana arbustiva, galhos com mais de 5m de comprimento, apresentando 

gavinhas espiraladas, axilares. As folhas são inteiras, ovadas, lisas de ápice agudo e base 

obavada. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas são utilizadas na forma de chá como calmante.  

Bibliográficas: Panizza (1997), este que seu uso é contra indicado para portadores de 

hipertensão. Mas pode ser utilizada para reumatismo e insônia. Lutomski & Wrocinski (1960) 

citados por Pereira et al. (2000), enfatizaram a importância da presença conjunta das frações 

alcalóidicas e flavonóicas (antiinflamtório) na eficiência dos resultados terapêuticos. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 10/VIII/2002, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 75 (Herbário Dourados/UFMS).  

 

 PHYTOLACCAEAE 

Petiveria alliaceae L. 

Nomes populares: guiné, pepí. 

Descrição botânica: Arbusto ereto, pouco ramificado, com aproximadamente 1,5m de altura, de 

cor verde. Folhas simples, base cordiforme, margens lisas, de coloração verde claro. Flores 

terminais pequenas, dispostas em cacho. Frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: É indicada contra dores reumáticas e de cabeça, inflamação da boca, garganta e 

útero, paralisia e doenças de pele. Também contra falta de memória. 

Bibliográficas: Pott & Pott (1994) e Brüning (1996) citam que a planta é indicada contra 

reumatismo, paralisia e falta de memória. A raiz tira dor de dente (Panizza, 1997). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 37 (Herbário Dourados/UFMS) 
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 PIPERACEAE 

Piper aduncum L. 

Nomes populares: Pimenta-de-macaco; aduncum. 

Descrição botânica: Arbusto ereto, ramificado, de 2 a 4m de altura. Folhas simples inteiras, na 

face inferior finamente pubescente. Flores pequenas reunidas em espigas alongadas. Frutos não 

foram vistos. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá das folhas, raízes e frutos é indicado com tônico e infecções do fígado. 

Bibliográficas: Toda a planta é adstringente. Os frutos são diuréticos e antiblenorragicos (Penna, 

1946). A raiz é empregada para dor-de-dente (uso externo) (Gavilanes & Brandão, 1998). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 38 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Piper amalogo L. 

Nomes populares: falso-jaborandi, cana-de-macaco-graúda. 

Descrição botânica: Subarbusto com altura entre 1,0 e 2,0m. Caule lenhoso, fino, anguloso e 

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 

minúsculas, dispostas em espigas compactas nas axilas foliares, de maio a julho. Frutos não 

foram vistos. 

Indicações medicinais 

Populares: Chá das folhas utilizados para tratamento de pele, machucaduras e queimaduras; 

apresenta atividades anestésica e coagulante. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 13/IX/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 17 (Herbário Dourados/UFMS) idem., id, 19/VII/1999, 

A. Sangalli, S.G. Gomes, A. Matos 07(Herbário CG-MS), Brasil, SP: Panorama, 13/X/1998, L. 

R. H. Bicudo, C. J. Campos & S. B. Barbosa 84 (Herbário CG-MS). 

 

Piper gaudichaudianum Kunth 

Nome popular: jaborandi-verdadeiro. 

Descrição botânica: Subarbusto com aproximadamente 1,0m de altura. Caule cilíndrico, 

sulcado e piloso. Folhas inteiras, simples, ásperas, ovado-lanceoladas, ápice acuminado e 
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caudado, base oblíqua e margem inteira; grande quantidade de pêlos cobre as nervuras da face 

inferior, sendo o limbo foliar áspero em ambas as faces. Filotaxia alternada. Flores pequenas, 

reunidas em espigas congestas, de coloração esbranquiçada, em meados de outubro. Frutos não 

foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: Chá das folhas usados internamente para combater diabetes, bronquites e gripes e 

externamente, nos casos de nevralgias. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 13/IX/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 19 (Herbário Dourados/UFMS) idem., id, 14/X/1999, 

A. Sangalli, S.G. Gomes, A. Matos 11, Brasil, PR: Rio Paraná, 15/X/1998, L. R. H. Bicudo, C. J. 

Campos & S. B. Barbosa 259 (Herbário CG-MS) Brasil, SP: Bataguassu, 15/X/1998, L. R. H. 

Bicudo, C. J. Campos & S. B. Barbosa 161(Herbário CG-MS). 

 

Pothomorphe umbellata (L.) Miq. 

Nome popular: pariparoba 

Descrição botânica: Planta perene, ereta subarbustiva, ramificada, caule de cor verde escuro, 

articulado com nós e entre nós bem evidentes de 1 a 2 metros de altura. Folhas codiformes, 

alternas, de ápice agudo e base mais larga reentrante com lobos arredondados e borda lisa com 

nervuras palminerveas, de coloração verde escura. Inflorescência axial em espiga, situadas em 

um pedúnculo principal. Frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: A planta é indicada contra febre, para úlcera, infecções digestivas, hepáticas e 

urinárias e regulador mestrual 

Bibliográficas: Adami, (1995) indica a espécie contra antipiréticas, protetoras hepáticas, e para 

infecção malária. As folhas são empregadas como estimulante e para problemas estomacais, na 

forma de infusão (Ghedini, et al., 2002) 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/III/2002, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 42 (Herbário Dourados/UFMS); idem, id., 19/V/2000, 

A. Sangalli, A. Matos & Z. Sangalli 79 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 POACEAE 

Olyra sp 

Nome popular: taquarinha. 
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Descrição botânica: Arbusto de aproximadamente 0,5m de altura, de caule verde claro, de 

diâmetro pequeno quando jovem. Folhas alternas retinérvas, de coloração verde claro e borda 

lisa.  

Indicações medicinais 

Populares: A planta é utilizada como diurética e depurativa do sangue. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 13/IX/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 15 (Herbário Dourados/UFMS) 

 

 POLIPODIACEAE 

Petris sp 

Nome popular: Samambaia 

Descrição botânica: Estirpe de 0,30 a 1,20m de comprimento, fronte coriácea, destóide, 

tripinada, subglabra na face inferior, oblongo deltóides, pínulas lanceoladas, ápice agudo 

segmentado geralmente simples. Soros dispostos na margem dos segmentos em toda a fronde. 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas secas são indicadas como vermífugas 

Bibliográficas: Segundo Corrêa (1984), a planta é utilizada como vermífuga. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 25 (Herbário Dourados/UFMS) 

 

 PORTULACACEAE 

Talinum patens (L.) Willd. 

Nomes populares: erva-gorda, beldroega-grande. 

Descrição botânica: Erva de aproximadamente 0,6m de altura, ereta, caule não muito grosso, de 

coloração verde claro. Folhas simples, carnudas, de cor verde claro. Flores pequenas, terminais, 

de cor branca. 

Indicações medicinais 

Populares: Se faz compressa em feridas cancerosas, utilizando-se as folhas com mel. O suco das 

folhas pode ser gotejado nos olhos, para problemas de catarata e conjuntivite. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 26 (Herbário Dourados/UFMS), Brasil, MS: Clube 

Indaiá, 20/V/1984, E. R. Flores 04 (Herbário Dourados/UFMS). 
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 PTERIDACEAE  

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Nome popular: samambaia-do-campo 

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

podendo seu porte variar de 0,60 a 1,60m de altura.(Lorenzi, 2000). 

Indicações medicinais 

Populares: O chá da planta é indicado contra inflamação do útero e ovário (uso interno) e contra 

seborréia (uso esterno). 

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

ronquidão e catarro pulmonar. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/VIII/2001, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 65 (Herbário Dourados/UFMS) 

 

 ROSACEAE 

Rubus brasiliensis Mart 

Nome popular: amora-do-mato 

Descrição botânica: Arbusto espinhoso, muito ramificado, de 2 a 3m de comprimento. Folhas 

compostas trifoliadas, com pecíolo provido de espinhos em forma de gancho, os folíolos 

apresentam coloração prateada. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas na forma de chá são utilizadas  para controlar o colesterol, contra anemia e 

antiinflamatório. 

Bibliográficas: Suas raízes são usadas para o preparo de infusão como medicação diurética e 

laxativa (Lorenzi & Matos, 2002) 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 30 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 RUTACEAE 

Zanthoxylam sp 

Nomes populares: mamica-de-porca, mamica-de-cadela. 

Descrição botânica: Árvore de aproximadamente 7,0 a 8,0m de altura, estando mais ramificada 

na parte apical. Caule com muitos espinhos de cor acinzentada. Folhas compostas, paripinadas, 

de coloração verde-clara. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 
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Populares: A parte utilizada é a casca, na forma de chá, contra má digestão, dores de dente e 

ouvido.  

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 13/IX/2001, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 18 (Herbário Dourados/UFMS), 

 

Citrus aurantium L. 

Nomes populares: laranja-do-mato. 

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

simples, pecíolo alado, glabras, de cor verde-escural, ápice e base agudos, margem lisa. Flores de 

cor branca, reunidas em pequenas cimeras axilares. Fruto globoso do tipo baga, com casca 

grossa, de cor amarela-alaranjada e rugosa, de sabor amargo, contendo muitos espinhos 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas são utilizadas na forma de chá, contra gripe, diarréia e cólica de bebês. 

Bibliográficas: O chá da casca do fruto é a preparação mais indicada, sendo usada contra má-

digestão. O chá das folhas é empregado contra reumatismo e taquicadia. (Lorenzi & Matos, 

2002). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 13/IX/2001, C. Bratti, C. G. Fortes, 

D. Amaral, I. R. Teixeira & J. E. Amaral 80 (Herbário Dourados/UFMS), 

 

 SMILACACEAE 

Smilax brasiliensis Spreng 

Nomes populares: japecanga-miuda; japicanga. 

Descrição botânica: É uma liana lenhosa. Caule espinhoso e retorcido, muito ramificado 

medindo de 1,0 a 2,0m de comprimento. Folhas pequenas alternas, oblongo-elíptica, mucronadas 

em ambas as extremidade, coriáceas, bordos distanciadamente acúleo-denteada, nervura central 

aculeada por baixo. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: Com as folhas, faz-se chá para reumatismo e como diurético. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 11 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Smilax fluminensis Steud. 
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Nomes populares: japecanga-grauda; japecanga-da-folha-larga. 

Descrição botânica: Subarbusto de aproximadamente 1,6m de altura de ramos lenhosos 

trepadores, com espinhos tortos. Folha simples, codiforme, glabras, de ápice atenuada e base 

codiforme. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas são utilizadas na forma de chá, como depurativo do sangue. 

Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 12 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 SOLANACEAE 

Solanum paniculatum L. 

Nome Popular: jurubeba, jurubebinha, jupeba. 

Descrição botânica: Planta arbustiva, de até 3,0m de altura, aculeada. Folhas alternas, oblongas 

com 0,002 a 0,12m de comprimento e 0,001 a 0,01m de largura, são rígidas, com indumento 

simples. Inflorescência terminal com várias flores de coloração branca a lilás–clara ou roxa. 

Frutos arredondados com várias sementes amarronzadas.  

Indicações medicinais 

Populares: Chá das folhas é indicado para problemas de diabete, amarelão e fígado; é relaxante 

após ressaca e no uso externo, na forma de cataplasma, para furúnculos e feridas. 

Bibliográficas: Segundo Silva (1998), o chá das folhas e dos frutos é usado para problemas de 

fígado. As folhas, frutos e raízes são cicatrizantes (uso externo), e no uso interno diurético e 

infecções hepáticas (Ghedini et al., 2002). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 33 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Solanum stipulaceum Roem & Schult 

Nome popular: fumo-bravo 

Descrição botânica: Planta semiarbórea, bastante ramificada, caule denso pubescente, com 

aproximadamente 2 a 3 metros de altura. Folhas alternas pecioladas, oblongo lanceolada, ambas 

as faces pubescentes, sendo a inferior mais densa e de coloração brancacenta, com estípulas 

foliares bem desenvolvidas. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: Indicada contra reumatismo, faz-se chá das folhas. 
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Bibliográficas: Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/III/2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso & J. E. Amaral 45 (Herbário Dourados/UFMS) 

 

Solanum palinacanthum (Dunal) 

Nome popular: juá-bravo 

Descrição botânica: Planta herbácea de aproximadamente 0,5m de altura, armada com espinhos 

longos. Folhas simples, dispostas de forma alterna, pecioladas com limbo largamente ovalado 

com base subcordada, ápice agudo ou acuminado, de coloração verde contrastando com as 

nervuras claras. Frutos solanídio, verde quando imaturo e amarelo quando maduro, glabro e liso.  

Indicações medicinais 

Populares: A planta é utilizada como cicatrizante (uso externo). 

Bibliografias: Segundo Lorenzi & Matos (2002), plantas do mesmo gênero faz-se chá das folhas 

para inflamação do fígado e vesícula preguiçosa. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 08/X/2002, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 72 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 STERCULIACEAE 

Guazuma ulmifolia Lam. 

Nomes populares: chico-magro, mutamba. 

Descrição botânica: Árvore de aproximadamente 8m de altura. Tronco com bastante 

ramificações e casca com colorações que varia do amarelo a cinza piloso. Folhas simples, 

alternas, obovo - elípticas, ápice aculminado, base obtusa, margem denticulada sem estípulas. As 

folhas mais novas são cobertas de pêlos estrelado. Nervuras salientes na parte inferior. Não 

foram observados frutos e flores. 

Indicações medicinais 

Populares: Chás das cascas são indicados como diurético, controlador de pressão e emagrecedor 

por queimar as calorias do corpo. 

Bibliográficas: Corrêa (1984) relata que o decocto da casca é adstringente e depurativo, usado 

no combate a sífilis e moléstias da pele. Britto & Britto (1987) citam que a infusão e o decocto 

das cascas são adstringentes, diaforéticos, purgativos, antiblenorrágicos e combatem as afecções 

parasitárias do couro cabeludo e do figado. Pott & Pott (1994) citam que a casca e o fruto são 

usados para emagrecer e as folhas são sudoríficas e purgativas e segundo Almeida et al. (1998), 

a casca combate elefantíase e doenças cutâneas. O decocto é adstringente para sífilis, queda dos 
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cabelos e doenças parasitárias do couro cabeludo. O xarope é indicado para tosse, pneumonia, 

catarro e asma. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/VIII/2002, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 72 (Herbário Dourados/UFMS). idem., id, 14/X/1999, 

A. Sangalli, S. G. Gomes, A. Matos 10 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 TEOPHRASTACEAE 

Clavija nutans (Vell.) Stahl 

Nome popular: chá-de-bugre, laranjinha, porangaba. 

Descrição botânica: Arbusto com altura entre 1,0 a 2,0m. Caule cilíndrico, sem ramificações, 

formando nós e entre-nós bem espaçados. Folhas coriáces, pecioladas, lanceoladas, com margem 

ondulada, base atenuada e ápice agudo, medindo mais de 30cm de comprimento, de coloração 

verde-prateado. As folhas partem dos nós, dispostas em vértice. Inflorescências em cacho, 

provenientes do caule entre um nó e outro de forma espiralada centrípeta de flores alaranjadas 

pequenas. Frutos carnosos, indeiscentes, simples, em forma de baga, com epicarpo de coloração 

alaranjada. 

Indicações medicinais 

Populares: Chás das folhas são indicados como diurético, emagrecedor, antitérmico, para 

problemas renais e dos canais urinários. 

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

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 02 (Herbário Dourados/UFMS). idem., id, 24/III/1999, 

A. Sangalli, S. G. Gomes, A. Matos 01 (Herbário Dourados/UFMS). Brasil, MS: Anaurilandia, 

17/X/1998, A. Jr. Amaral, O. J. Mendonça, O. Dias & V. Evangelista 258, Brasil, MS: Bonito, 

20/XII/1996, U. M. Resende 51 (Herbário CG-MS). 

 

 TILIACEAE 

Luehea divaricata Mart. 

Nome popular: açoita-cavalo 

Descrição botânica: Árvore de 3,0 a 4,0m de altura. Caule um pouco enrugado, com gemas 

laterais de cor marrom claro. Folhas simples, cordiforme, ápice agudo e base obtusa de margem 

serreada, cor cinza claro na parte superior e verde musgo na inferior, estando dispostas de forma 

alterna. O pedúnculo floral  provém da axila foliar e se ramifica constituindo uma flor terminal 

de rósea com androceu soltos e inteiramente amarelos. Frutos não foram visualizados. 
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Indicações medicinais 

Populares: Chás das folhas são utilizados como depurativo do sangue, rachadura nos pés e 

reumatismo. 

Bibliográficas: Segundo Vieira (1992), utiliza-se a casca na forma de chá para reumatismo, 

tumores e artrite. As folhas e flores misturadas a outras ervas servem de xarope para tosse. 

Também Castelluci et al., (2000) citam que as cascas são utilizadas contra tosse na forma de chá. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 01 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 ULMACEAE 

Trema micrantha (L.) Engler 

Nome popular: grão-de-galo 

Descrição botânica: Árvore de aproximadamente 12m de altura, copa alargada. Folhas simples 

de pecíolo curto, limbo alongado com base arredondada e ápice agudo estão dispostas de forma 

alterna. Flores e frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá das folhas é indicado para problemas do coração. 

Bibliográficas: Folha e casca adstringentes para  feridas, sífilis e reumatismo (Pott & Pott, 

1994). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 06/VI/2002, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 62 (Herbário Dourados/UFMS). idem, id., 10/X/1999, 

A. Sangalli, S. G. Gomes & A. Matos 20 (Herbário Dourados/UFMS). Brasil, MS: Três Lagoas, 

13/X/1998, A. A. Junior, J. O. Mendonça & O. Dias 105 (Herbário CG-MS). Brasil, SP: 

Panorama, 13/X/1998, L. R. H. Bicudo, C. J. Campos & S. B. Barbosa 98 (Herbário CG-MS). 

Brasil, MS: Santa Rita do Prado, 20/VI/1998, J. L. G. Salvador, C. Machado, J. A. Silva & D. V. 

Silva 81 (Herbário CG-MS). 

 

Celtis cf pubescentes (H. B. K) Spreng 

Nome popular: esporão-de-galo 

Descrição botânica: Arbusto de 1 a 4m de altura. Caule espinhento de coloração marrom claro. 

Folha simples, peciolada, de forma obavadas, ápice e base atenuado, margem serrilhada, face 

superior áspera e na inferior lisa com muitas nervuras salientes. Flores e frutos não foram 

visualizados. 

Indicações medicinais 
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Populares: A casca e as folhas são utilizadas na forma de chá para diarréia. 

Bibliográficas:  

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII/2001, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso, M. V. Camargo & J. E. Amaral 40 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 URTICACEAE 

Urera aurantica Wedd 

Nome popular: urtiguinha 

Descrição botânica: Planta subarbustiva, com aproximadamente 1,0m de altura. Caule ereto, 

oco, angular, sem ramificações. Folhas inteiras, simples, ovadas, com pecíolos angulares, ápice 

acuminado, base cordiforme e bordos serreados, cobertas de pelos urticantes, estando dispostas 

de forma alternada. Inflorecência com flores de com branca pequenas reunidas em panícula 

axilares e apicais em meados de março. Frutos não foram visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: Usa-se a raiz para preparo de chás diuréticos. 

Bibliográficas: Penna (1946) relata que o chá das folhas é usado para infecções do peito e o uso 

externo, para pele. O suco das folhas para hemorragia e a raiz é diurética. Pott & Pott (1994) 

citam que é usada como diurética. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII//2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 06 (Herbário Dourados/UFMS B), idem., id, 

19/VII/1999, A. Sangalli, S. G. Gomes, A. Matos 06 (Herbário Dourados/UFMS B) 

 

Urera baccifera Gaudichaud 

Nomes populares: urtiga-roxa, urtiga- vermelha 

Descrição botânica: Subarbusto com altura entre 1,0 a 1,50m. Caule sublenhoso, oco, sulcado, 

de coloração verde acinzentada. Folhas dispostas na região apical, alternas, inteiras, simples, 

oval-lanceoladas, com ápice acuminado, base obtusa e bordos dentados, com dentes espaçados e 

pecíolos com mais de 0,20m de comprimento. Flores pequenas, de coloração rósea a roxa, 

reunidas em panículas axilares e apicais, em meados de maio.  

Indicações medicinais 

Populares: Chás das raízes e folhas são indicados como diuréticos, depurativo do sangue e 

laxante. 
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Bibliográficas: Segundo Penna (1946), apresenta propriedades diuréticas. Verardo (1987) cita 

que a planta é hemostágica e adstringente. Útil nas hemorragias pulmonares, bronquites, 

hemoptíases, diarréias e moléstias cutâneas. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII//2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 14 (Herbário Dourados/UFMS), idem., id, 19/V/2000, 

A. Sangalli, A. Matos & Z. Sangalli 71(Herbário Dourados/UFMS). 

 

 VERBENACEAE 

Lantana trilolia L. 

Nomes populares: sálvia-do-mato, uvinha-do-campo. 

Descrição botânica: Planta perene, ereta, arbustiva, com 2,0m de altura. Caule de cor verde 

acinzentada, com ramificação apical. Folhas simples, opostas de ápice agudo, limbo denteado e 

base acuminada, provenientes de um mesmo nó, sendo um pouco áspera na parte superior e 

pubescentes na inferior e com nervuras salientes na mesma. Inflorescências axilares, em 

capítulos globosos pedunculados, com muitas flores de coloração lilás. Frutos não foram 

visualizados. 

Indicações medicinais 

Populares: Usada no fortalecimento do útero na forma de chá das folha e o pó das folhas 

fortalece o cérebro. 

Bibliográficas: Suas flores e folhas são aromáticas e muito úteis para inflamações e xaropes 

peitorais, usados na cura de resfriados e bronquite (Lorenzi 1991). Também Pott & Pott (1994), 

citam como remédio contra tosse e para parar a menstruação. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/III/2002, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 20 (Herbário Dourados/UFMS); idem, id., 11/XI/1999, 

A. Sangalli, S. G. Gomes & A. Matos 23 (Herbário Dourados/UFMS). Brasil, MS: Bonito, 

20/XII/1996, M. U. Resende 19 (Herbário CG-MS). Brasil, MS: Campo Grande, 17/VI/1995, P. 

Souza, N. Matos 85 (Herbário CG-MS). 

 

Lantana camesces Kunth 

Nome popular: Cambarazinho 

Descrição botânica: Planta ereta, ramificada, subarbustiva, de aproximadamente 0,40 a 1,20m 

de altura, folhas e ramos ásperos porém sem espinhos. Folhas simples, dispostas de forma dupla 

oposta-cruzada, oblongo-lanceoladas, ápice obtuso e base atenuada de margem serrilhada. 
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Inflorescência pedunculada, na base do pecíolo foliar, as flores são dispostas em capítulos de cor 

amarelada. Fruto globoso. 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas são utilizadas contra tosse na forma de chá.  

Bibliográficas: As folhas são empregadas para infecções pulmonares e coqueluche (Penna, 

1946). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 29/I/2003, C. Bratti, C. G. Fortes, K. 

C. Basso & M. V. Camargo 49 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Verbena litoralis Kunth 

Nome popular: verbena 

Descrição botânica: A planta pode atingir 1,20m de altura. O caule é bastante ramificado na 

parte superior, com ramos retos podendo ser glabros ou escassamente piloso. Folhas sésseis, 

dispostas de forma oposta, limbo oblongo-lanceolado, margens serreadas e ápice agudo. 

Inflorescência terminal, ocorrendo conjunto de três inflorescências na parte terminal de cada 

ramo. Espigas cilídricas. 

Indicações medicinais 

Populares: O chá da planta é utilizado para doenças hepáticas, má digestão e problemas do 

fígado.  

Bibliográficas: Para Penna (1946), o chá da planta é utilizada como cicatrizante e excitante. As 

folhas são utilizadas (infusão) para enfermidades hepáticas (Castellucci et al., 2000). 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/III/2002, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 46 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

 VIOLACEAE 

Hybanthus calcealaria (L.) 

Nome popular: bandeira-branca 

Descrição botânica: Planta herbácea, ereta pouco ramificada, pubescente, de 10-30cm de altura. 

Folhas simples alternas, menbranáceas, pecioladas, de margens denteadas. Flores solitárias, 

brancas, densamente violosas, com uma pétala grande. Os frutos não foram visualizados.  

Indicações medicinais 

Populares: As folhas são indicadas para problemas estomacais. 

Bibliográficas: O chá das raízes é considerado anti-diarréico e amebicida (Lorenzi & Matos, 

2002). 
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Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 26/XI/2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 31 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe 

Nomes populares: cana-de-macaco, cana-brava, cana-de-brejo. 

Descrição botânica: Subarbusto de 1,0 a 1,5m de altura, ereto, sem ramificações. Caule 

cilíndrico, formando nós e entre nós pouco espaçados de coloração verde claro. Folhas simples, 

sem pecíolos, carnudas, de 0,20m de comprimento, com nervura principal saliente, ápice agudo e 

bordo liso. As flores e frutos não foram visualizadas 

Indicações medicinais 

Populares: Chá da planta é usado como diurético, para infecção nos rins e na urina. 

Bibliográficas: Corrêa (1984) cita que é diurética e Silva (1998) ressalta que o chá das folhas é 

usado para problemas intestinais e o fruto, na forma de refresco. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 20/VII//2001, C. Bratti, M. C. Vieira, 

C. G. Fortes, K. C. Basso & J. E. Amaral 14 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

Hedychium coronarium J. Koing 

Nomes populares: lírio-do-brejo, lírio-do-vale.  

Descrição botânica: Planta perene, herbácea, rizomatosa de 1,0 a 2,0m de altura. Caule tenro 

verde claro. Folhas alternas sésseis com a face inferior e bainhas pubescentes. Inflorescência 

terminal em espiga densa de 0,10 a 0,20m de comprimento com poucas flores brancas 

fortemente aromáticas. 

Indicações medicinais 

Populares: As folhas são empregadas no uso externo contra coceiras e micoses. 

Bibliográficas: Gavilanes & Brandão (1998), as cascas são empregadas no uso externo como 

adstringente. Segundo Ghedini et al., (2002) as flores são tônicas e utilizadas como purgativo na 

forma de decocção. 

Material examinado: Brasil, MS: Dourados, Faz. Azulão, 01/III//2002, C. Bratti, C. G. Fortes, 

K. C. Basso, M. V. Camargo & J. E. Amaral 41 (Herbário Dourados/UFMS). 

 

As 76 espécies coletadas representam um total de 47 famílias, destacando-se com maior 

número de espécies as famílias Asteraceae (9 espécies), Piperaceae (4), Caesalpiniaceae, 

Euphorbiaceae, Solanaceae e Verbenaceae (3),  Apocynaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, 

Liliaceae, Mimosoideae, Ulmaceae, Urticaceae e Zingiberaceae (2). Muitas espécies coletadas na 
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Fazenda Azulão em Dourados - MS, foram citadas em trabalhos realizados em outras regiões 

brasileiras, verificando assim, a grande distribuição geográfica de tais espécies como por 

exemplo: a cobertura vegetal do município de Itumirim, Minas Gerais, onde Gavilanes & 

Brandão (1994) citam Chaptalia nutans, Leonurus sibiricus, Talinum pantes, Solanum 

paniculatum, Zanthoxylum sp. 

Urera baccifera, espécies de Luehea sp e Pyrostegia venusta Miers são citadas por Filho & 

Brandão (1994), sendo a última como medicinal, no Município de Barão de Cocais, nas 

formações florestais e suas composições florísticas. 

Gavilanes & Brandão (1996), no estudo da cobertura vegetal do município de Prudente de 

Morais, MG, citaram Smilax brasiliensis (japecanga) e Solanum paniculatum (jurubeba), 

respectivamente, no Cerrado e Campo antrópico. 

Agerantum conyzoides, Casearia sylvestris, Baccharis dracunculifolia, Leonurus sibiricus, 

Maytenus ilicifolia, Sida rhombifolia, Porophyllum ruderale, Pyrostegia venusta, Pothomorphe 

umbellata, Rubus brasiliensis, Solanum paniculatum, Guazuma ulmifolia, Trema micrantha, 

Urera baccifera, Hedychium coronarium foram descritas no trabalho de Brandão et al (1992), 

por terem sido coletadas nos cerrados de Sete Lagoas (MG), com base no uso popular. 

Luehea divaricata e Aspidosperma polymeron foram coletadas por Dias et al. (1998), na 

bacia do Rio Tibagi, Paraná. Luehea divaricata e Campomanesia xanthocarpa em um fragmento 

de floresta ombrófila mista em Curitiba (PR), por Rondon et al. (2002). 

Diaclea violacea, Trema micrantha e Solanum apniculatum foram encontradas no Ceará, 

em regiões semi-áridas por Araújo et al. (1998), e Mimosa sp foi encontrada na caatinga de 

Pernambuco, pelos mesmos autores. 

Cecropia pachystachy e Ocotea sp foram descritas por Galvão et al. (2002) em estudo de 

composição florística e fitossociológica no estado do Paraná. Croton floribundus, Casearia 

sylvestres e Guazuma ulmifolia, foram descritas por Ivanauskas et al. (2002), em estudos de 

fitossociologia de um remanescente de floresta Estacional Semidecidual em Itatinga - SP, para 

fins de restauração de áreas degradadas. 

Zanthophylum sp, Croton floribundus, Trema micrantha, Guazuma ulmifolia e espécies do 

gênero Aspidosperma são espécies úteis ao reflorestamento e recomposição de áreas degradadas, 

também Jacaranda spinosa é destinada a recomposição da vegetação de áreas degradadas de 

preservação permanente, pois é adaptativa a luminosidade direta (Lorenzi, 1998). 

Neto et al. (1989) em floresta Semidecídua de altitude do Parque Municipal Grota Funda, 

Atibaia – SP registraram a ocorrências de Croton floribundus e Casearia sylvestris , em uma 
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análise florística das espécies arbóreas da Mata Atlântica Siqueira (1994) citado por Pereira 

(2000) registrou Croton floribundus e Cecropia pachystachya. 

Na Figura 3 e 4 pode ser visto as principais indicações de uso medicinais, bem como as 

partes as serem utilizadas das diferentes espécies encontradas na área em estudo e que foram 

baseadas conhecimento popular. Pode-se constatar que o maior número de indicações foram 

referente ao empregado das plantas como depurativo do sangue, seguindo pelo males do 

estômago. Em relação as partes utilizadas como medicinal pode afirmar que os maiores usos 

foram referentes ao emprego das folhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Número das principais indicações das espécies medicinas encontradas na Fazenda 

Azulão, Dourados, MS. UFMS, Dourados, 2003.  
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FIGURA 4. Número correspondente o uso de partes vegetativas das espécies medicinas 

encontradas na Fazenda Azulão, Dourados, MS. UFMS, Dourados, 2003. 

 

 

 

 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O levantamento das plantas medicinais nativas permitiu o resgate do conhecimento popular 

e da cultura local. A contribuição da comunidade para dinamizar a coleta de dados sobre plantas 

medicinais é imprescindível e de fundamental importância dada a acelerada retirada das espécies 

vegetais de seu habitat quer seja para comercialização ou para a ocupação dos solos para fins 

agricultáveis. 

As informações obtidas indicam que a participação do povo e a valorização das culturas 

regionais auxiliam a descoberta de poderosos medicamentos que têm ação positiva sobre as 

disfunções do organismo humano. 
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