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RESUMO 

 

 

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

sociedades autóctones tem depredado grande quantidade de espécies da flora sul - matogrossense. A 

extinção de espécies vegetais nativas, potencialmente medicinais, resulta também do desmatamento 

para implantação de monoculturas e atividades de pecuária, bem como instalações de indústrias e 

ocupação pelas sociedades civis. A retirada das espécies de seu habitat para comercialização é mais 

alarmante quando os compostos ativos estão concentrados nos órgãos subterrâneos, pois resulta da 

morte da planta coletada. No Estado de Mato Grosso do Sul, pouco resta da flora nativa e poucas 

são as unidades de conservação protegidas pelos Órgãos Governamentais, o que torna a natureza 

mais vulnerável à ação humana, levando à extinção de espécies de plantas que ainda nem foram 

identificadas e cuja existência provavelmente não será conhecida. Os levantamentos etnobotânicos 

têm proporcionado o registro de espécies utilizadas tanto na medicina como na alimentação 

alternativa, resgatando informações culturais que foram passadas ao longo das gerações e que 

poderiam ser perdidas, fornecendo às pesquisas científicas bases sólidas e promissoras. O objetivo 

do trabalho foi coletar, identificar e conhecer o potencial medicinal de espécies nativas de Dourados 

- MS, em locais que apresentam fitofisionomias pouco influenciadas pela ação antrópica, 

fundamentadas no conhecimento empírico de mateiros. As coletas foram feitas no período de junho 

de 1999 a agosto de 2000, na companhia de mateiros natos ou que vivem a mais de 20 anos na 

região, sendo realizadas nas Fazendas Santa Madalena, cuja vegetação é classificada como Cerrado 

Sentido Restrito (Stricto Senso) e Azulão, que apresenta vegetação classificada como Floresta 

Estacional Semidecidual Submontana, além do Parque Arnulpho Fioravante, com vegetação 

característica de Campo Limpo Úmido e campo do Jardim Márcia, com vegetação classificada como 

Cerrado Ralo (Savana – Estépica Gramínio – Lenhosa). Um total de dez coletas foram feitas sendo 



três na Fazenda Santa Madalena, cinco na Fazenda Azulão, uma no Parque Arnulpho Fioravante e 

uma no campo do Jardim Márcia. Das 61 espécies coletadas, 19 eram da Fazenda Santa Madalena, 

sendo elas Gomphrena officinalis, Duguetia furfuraceae, Mandevilla vellutina, Jacaranda ulei, 

Tabebuia aurea, Dimorphandra mollis, Bauhinia holophylla, Cochlospermum regium, Cayaponia 

espelina, Jatropha sp, Byrsonima crassa, Hybiscus sp, Miconia albicans, Anadenanthera falcata, 

Stryphnodendron obovatum, Brosimum gaudichaudii, Dorstenia tubicina, Alibertia edulis e 

Solanum lycocarpum, 06 do Parque Arnulpho Fioravante: Pfaffia glomerata, Ageratum conyzoides, 

Euphorbia brasiliensis, Sida spinosa, Polygomum hydropiperoides e Scoparia dulcis, 08 do campo 

do Jardim Márcia: Chaptalia integerrima, Maytenus ilicifolia, Occinum incanescens, Eliunurus 

candidus, Guettarda spruceana, Zanthoxylum sp, Serjania erecta e Stachytarpheta cayennensis e 28 

da Fazenda Azulão: Lythraea molleoides, Aristolochia sp, Porophyllum ruderale, Vernonia 

ferruginea, Vernonia sp, Amphilophylum sp, Bromelia balonsae, Cecropia pachystachya, Croton 

floribundus, Croton urucurana, Acosmium subelegans, Dioclea violaceae, Casearia obliqua, 

Ocotea minarum, maclura tinctoria, Campomanesia eriantha, Potomorphe umbellata, Piper 

amalago, Piper gaudichaudianum, Piperonea sp, Solamum granuloso-leprosum, Guazuma 

ulmifolia, Clavija nutans, Trema micrantha, Urera aurantiaca, Urtica urens, Urtica baccifera e 

Lantana trifolia. As espécies coletadas foram indicadas pelos mateiros por serem utilizadas pela 

população douradense como alternativa medicinal e identificadas taxonomicamente por comparação 

com a bibliografia específica e com espécies depositadas no herbário CG - MS de Campo Grande - 

MS. As indicações medicinais da comunidade local, apresentada pelos mateiros, também foram 

comparadas às descritas nas bibliografias consultadas e agrupadas em uma chave de espécies 

medicinais de acordo com as especificidades, destacando - se maior número de espécies utilizadas 

como tônicas, anti - reumáticas, cicatrizantes, diuréticas, depurativas, expectorantes, emolientes, anti 

- inflamatórias do útero e diarréicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1-INTRODUÇÃO 

 

 

 A flora brasileira e mundial, conhecida por seu potencial medicinal, aos poucos tem sido 

modificada quanto à sua fisionomia e habitat. As espécies nativas estão tornando - se cada vez mais 

raras pois a coleta indiscriminada e sem controle acontece corriqueiramente por mateiros, raizeiros, 

comunidades locais e por aqueles que revendem matéria - prima aos laboratórios, sem que haja 

preocupação e compromisso em repor à natureza o que dela está sendo retirado. Espécies cujos 

princípios ativos estão nos órgãos vegetativos, como as raízes e caules subterrâneos, são as mais 

prejudicadas e correm maior risco de extinção. 

Embora não existam meios para recuperar o que foi perdido ao longo dos anos de exploração 

de solos, águas, fauna e flora em todo o planeta, o Brasil ainda detem grande parte de seus recursos 

naturais vegetais conservados, o que tem despertado o interesse dos pesquisadores de todo o mundo, 

especialmente ao se tratar de plantas utilizadas popularmente como medicinais. Diante disso, há 

muitas instituições preocupadas com as pesquisas de plantas medicinais e aos poucos têm 

aprimorado as técnicas, desde a coleta até o preparo dos fitoterápicos. Segundo Brandão (1991), o 

interesse pelas plantas medicinais é intenso nos países em desenvolvimento, que são os que 

conservam grande parte de seus recursos naturais. Esse interesse enriquece o catálogo atual dos 

medicamentos e fornece bases a novas pesquisas químicas e farmacêuticas contribuindo assim para 

um melhor padrão de vida. 

 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. Dessa região, pouquíssimas bibliografias registram a ocorrência das espécies medicinais, 

especialmente em Mato Grosso do Sul, de onde uma minoria de pesquisas científicas sobre 

levantamentos botânicos foram realizadas e uma quantidade ainda menor levadas ao conhecimento 

da população através de publicações como a de Berg e Silva (1988a); Carvalho-Okano (1992) e Pott 



e Pott (1994). Segundo Berg e Silva (1988a), muitas espécies utilizadas são comuns no Estado de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas não há literatura baseada em identificação científica, à 

exceção de Valette (1922), que deu sua primeira contribuição ao conhecimento da Flora 

Matogrossense. 

A preocupação aumenta quando se leva em conta que o pouco que ainda resta da vegetação 

da Mata Atlântica, atualmente quase extinta, não está sendo protegido de forma eficiente; mateiros, 

lenheiros e pessoas que não vêem a necessidade de  preservar a vida natural simplesmente destroem 

através de cortes, queimadas, abertura de clareiras para a produção agrícola ou criação de gado, 

espécies raríssimas e riquíssimas em vitaminas, proteínas e princípios ativos, além daquelas de que 

jamais saber-se-á da existência. 

Segundo Luiz (2000a), embora o Brasil tenha um terço das florestas tropicais, apenas 1,99% 

é protegido por unidades de conservação integral, ao contrário da média mundial que é de 6 %. A 

Amazônia tem 3,6% de sua área sob proteção do Ibama; o Cerrado, que contém a maior 

biodiversidade do mundo, apenas 0,8% de sua área sob proteção; a Caatinga, 0,8%; a Mata 

Atlântica, apesar de ter um número expressivo de unidades de conservação, apenas 0,69% está 

protegido; os Campos sulinos, 0,3%; o Pantanal, apesar de sua importância biológica, tem 0,55 % de 

sua área sob proteção e o costeiro, 6,24%, estando acima da média mundial. 

A busca por metodologias de estudo da composição florística, eficientes e rápidas, é a saída 

mais eficaz para evitar que o pouco que ainda resta da vegetação natural fique desconhecido. A 

metodologia etnobotânica (etno = povo e botânica = estudo das plantas) aos poucos vem ganhando 

ênfase e sendo difundida amplamente nas diversas instituições de pesquisa. 

Segundo Amorozo (1996), o saber popular torna - se imprescindível pois somente a 

comunidade local com o conhecimento empírico passado de geração a geração é capaz de descrever 

a história de cada espécie dentro daquela comunidade e sua importância, quer seja alimentícia, 

medicinal, cultural ou religiosa, acelerando a identificação e o conhecimento das espécies sujeitas à 

extinção. A abordagem ao estudo das plantas medicinais a partir do seu emprego pelas sociedades 

autóctones, de tradução oral, resulta em informações úteis para a elaboração de estudos 

farmacológicos, fitoquímicos e agronômicos, com grande economia de dinheiro e tempo. 

 A busca em relação aos produtos naturais, quer na alimentação ou na medicina, está 

associada aos efeitos colaterais das drogas alopáticas servindo ainda para minimizar o esquecimento 

à natureza na tentativa de recuperar o tempo perdido (Barros, 1982), o que vem demonstrando a 

constante preocupação dos pesquisadores no sentido de integrarem e consolidarem os efeitos da 

flora em relação à humanidade. 



O pouco conhecimento científico das plantas potencialmente medicinais não impede que as 

comunidades as utilizem. É sumamente interessante e ativo o aproveitamento da flora pelas 

populações do Estado de Mato Grosso do Sul, seja na área urbana ou rural (Berg e Silva,1988a). Da 

mesma forma observa - se grande aumento na procura de remédios à base de plantas medicinais pela 

população douradense (Dourados - MS), o que não difere da população brasileira.  

Com base nesses princípios, os objetivos do trabalho foram: 

 Coletar, identificar e conhecer o potencial medicinal de espécies nativas de Dourados - 

MS, em locais que apresentam fitofisionomias pouco influenciadas pela açãp antrópica, 

fundamentadas no conhecimento empírico de mateiros; 

 Proporcionar condições para estudos de conservação das espécies bem como das 

propriedades benéficas que podem fornecer aos seres humanos em geral e, em especial, à 

comunidade local; 

 Estudar a adaptação de espécies nativas “ex situ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1- Aspectos da vegetação de Mato Grosso do Sul 

Segundo Raven (1996), em termos ecológicos, Bioma é um conjunto de ecossistemas 

terrestres, climaticamente controlados, que são caracterizados por uma vegetação própria e onde 

existe intercâmbio de água, nutrientes, gases e componentes biológicos, incluindo pessoas. As 

plantas e animais que ocorrem em determinados Biomas têm formas de crescimento característicos e 

outras adaptações que evoluíram de acordo com climas particulares. A distribuição dos Biomas 

resulta então da associação e interação de fatores físicos, tais como distribuição do calor do sol e 

sazonalidade das diferentes porções da Terra, padrões globais de circulação de ar (direção dos 

ventos carregados de umidade) e fatores geológicos como a distribuição das montanhas e suas 

alturas. 

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

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

Estacional Semidecidual (Mata Semicaducifolia) e Áreas de Formações Pioneiras de Influência 

Fluvial (vegetal aluvial) (Carvalho,1994). Em Dourados - MS, estão presentes a vegetação savânica 

e áreas dispersas de Mata Semicaducifolia. 

 A origem dos cerrados e sua primitividade tem sido discutida por diversos estudiosos 

(Brandão, 1991). Warming (1908) considerou a cobertura vegetal do município de Lagoa Santa, em 

Minas Gerais, como primitiva, ao lado das matas locais, além da vegetação secundária ali existente. 

Hueck (1957) contestou a idéia, afirmando que a área coberta pela vegetação de cerrado está no 

interior do Brasil, onde a influência humana é quase desprezível; as ilhas esparsas dessa formação, 

inseridas dentro da Floresta Amazônica, pressupõem primitividade, mas o aspecto visual é tão 

característico e diverge tanto das demais formações que leva a crer que esse aspecto seja o resultado 



de uma adaptação muito antiga às condições ecológicas que pouco ou nada mudaram com o passar 

dos anos. Essa formação deveria ser remanescente de um revestimento florístico antigo outrora mais 

difundido, que teve seu centro de dispersão no Brasil Central. 

Luiz (2000b) relata que há pelo menos um milhão de anos, parte da Amazônia, entre o 

Brasil, Peru, Bolívia e Equador, era uma cerrado parecido com o Centro - Oeste e a savana africana. 

Brandão (1991) descreve que numa mesma área, conforme os solos existentes e 

independente da precipitação local, podem-se notar gradações, que estão ligadas não só à altura, à 

maior ou menor densidade dos estratos e também à variação na densidade e na frequência da 

composição florística.  Muitos fatores podem influenciar a densidade arbórea, tais como as 

condições edáficas, pH, saturação de alumínio, fertilidade, condições hídricas e profundidade do 

solo, além das freqüências de queimadas e ações antrópicas. Esses fatores refletem a distribuição 

espacial dos indivíduos lenhosos e a composição florística da vegetação (Sano e Almeida, 1998).  

 De acordo com o IBGE (1992), a Floresta Estacional Semidecidual Submontana é uma 

formação que ocorre nas encostas interioranas da Serra da Mantiqueira e Serra dos Órgãos  nos 

planaltos centrais, ocupando diversos estados: Espirito Santo, sul da Bahia, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, São Paulo, ao norte e sudoeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Dentre os gêneros 

mais comuns, estão os indivíduos caducifólios que também ocorrem na Floresta Ombrófila 

Atlântica. Esse tipo de vegetação é condicionada pela dupla estacionalidade climática, sendo uma 

tropical, com épocas de intensas chuvas seguidas por estiagem acentuada e outra subtropical, sem 

período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo frio intenso. Há quatro formações que são 

delimitadas por essa vegetação: aluvial, terras baixas, submontana e montana. 

 As formações savânicas do Cerrado englobam quatro tipos fitofisionômicos principais: o 

Cerrado sentido restrito, o Parque de Cerrado, o Palmeiral e a Vereda. O clima é estacional com 

mais ou menos seis meses de seca. Os solos lixiviados aluminizados apresentam hemicriptófitos, 

geófitos e fanerófitos oligotróficos de pequeno porte, com ocorrência por toda a Zona Neotropical 

(IBGE, 1992), adaptados à condições xeromórficas. A complexibilidade dos fatores condicionantes 

originam subdivisões fisionômicas distintas do Cerrado sentido restrito sendo as principais: o 

Cerrado Denso, o Cerrado Típico, o Cerrado Ralo e o Cerrado Rupestre (Sano e Almeida, 1998). 

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

(Castro et al., 1995). O que há portanto, são interações de todos os parâmetros bióticos e abióticos, 

determinando mudanças nos aspectos quantitativos e qualitativos da vegetação (Ribeiro et al., 

1983). O resultado dessas interações é a grande diversidade de tipos fitofisionômicos encontrados na 

região, com o surgimento de mosaicos vegetacionais (Sano e Almeida, 1998). 



 

 

2.2- Metodologias de Pesquisa 

 A diversidade de organismos vegetais criou para o homem a necessidade de identificação e 

classificação, com o fim de poder acumular conhecimentos sobre eles. As primeiras classificações 

foram feitas na prática. O homem necessitava saber quais plantas eram comestíveis, quais eram 

medicinais ou quais eram nocivas ou fatais (Oliveira e Akisue, 1995). 

 O crescente campo de pesquisas na área das plantas medicinais tornou possível o surgimento 

de classificações baseadas na cultura popular, visto que o uso delas pelo homem data da mais remota 

antigüidade (Ming, et al. 1997). 

 No estudo das plantas com fins específicos, como as medicinais, formas mais diretas de 

coleta e identificação facilitam e tornam mais eficaz o estudo por parte dos cientistas. 

 Segundo Ming (1997), há três metodologias atualmente utilizadas nas pesquisas botânicas: 

randômica ou aleatória- todas as plantas de uma região demarcada devem ser estudadas; 

quimiotaxonômica- estudam-se plantas que apresentam o mesmo princípio ativo; etnobotânica- o 

estudo é realizado através das informações da comunidade local, que é a fonte do conhecimento das 

plantas mais utilizadas com fins medicinais na região. As diferenças básicas entre as metodologias 

relatadas está no tempo gasto, custos e número de profissionais envolvidos, além do número de 

espécies que serão pesquisadas. A opção pela metodologia randômica leva a elevado número de 

plantas, o que resulta em elevado gasto de tempo e capital. A metodologia quimiotaxonômica é 

evidentemente de alto custo, pois necessita de técnicas avançadas e de longo espaço de tempo, sendo 

pouco utilizada pelos pesquisadores. Na metodologia etnobotânica, o tempo e os custos tornam-se 

bem menores, pois o estudo das espécies medicinais é mais direcionado, dado às informações 

fornecidas pela comunidade local. 

O uso da metodologia etnobotânica acelera a identificação e o conhecimento de espécies 

sujeitas à extinção já que o processo de desmatamento e devastação dos vegetais é acentuado. É 

importante porque diz respeito à cultura e tradição de um povo que a partir da miscigenação de 

raças, mesclou seus conhecimentos, especialmente no uso de alternativas medicinais que são 

retiradas da flora local. Segundo Andrade (1998), o levantamento etnobotânico, dependendo de sua 

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

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

futuras. 



Toda a sociedade humana acumula um acervo de informações sobre o ambiente que a cerca, 

possibilitando a interação com ele para prover as necessidades de sobrevivência. A abordagem ao 

estudo de plantas medicinais a partir de seu emprego pelas sociedades autóctones, de tradição oral, 

resulta em informações úteis para a elaboração de estudos farmacológicos, fitoquímicos e 

agronômicos sobre essas plantas, com grande economia de tempo e dinheiro. Ela permite planejar a 

pesquisa a partir de um conhecimento empírico já existente, e muitas vezes consagrado pelo uso 

contínuo, que deverá então ser testado em bases científicas; as informações servirão para orientar 

pesquisas de refinamento e otimização dos usos populares desenvolvendo terapêuticos de baixo 

custo ou para isolar substâncias ativas passíveis de síntese e patenteamento pela indústria 

farmacêutica, gerando novos medicamentos (Amorozo,1996). 

 

 

2.3- O uso das plantas medicinais 

 O uso das plantas como alimento e como medicamento tem registro desde o primeiro bloco 

que ficou no Egito por escrito. A partir da época do descobrimento do Brasil, vários exploradores da 

Rússia, com o intuito científico de conhecer a flora brasileira e em contato com os indígenas, 

começaram a observar seus costumes no uso de plantas medicinais; algumas ficaram conhecidas por 

seus efeitos, que foram publicados na Europa pelos Jesuítas (Dequech, 1997). 

 As origens do conhecimento e características terapêuticas foram sendo acumuladas e 

passadas de geração a geração. Para muitas comunidades e grupos étnicos, o único recurso 

terapêutico se faz pelo uso de plantas. As observações constantes dos fenômenos da natureza e a 

conseqüente experimentação empírica levou o homem à descoberta de espécies com potencial de 

amenizar problemas e servir também de alimento (Di Stasi, 1996). 

 Há uma forte ligação entre o conhecimento popular e científico; 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). 

 Ainda hoje, segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% da 

população mundial recorre à medicina tradicional para satisfazer suas necessidades básicas de saúde 

(Farnsworth et al., 1985). A credibilidade no efeito das plantas e o interesse em conhecer mais sobre 

suas formas de cultivo aumentou a partir da Resolução SIPLAN nº 8/88, onde foi implantada a 

fitoterapia nos serviços de saúde pública (Brasil, 1988). A normatização dos fitoterápicos foi 



definida após a publicação da PORTARIA nº 6, de 31 de janeiro de 1995, pela Secretaria de 

Vigilância Sanitária, que estabeleceu critérios e definições para a fabricação, comercialização e 

registro de produtos fitoterápicos, dentre outros (Brasil, 1995).  

 

 

2.4- A Farmacologia e as plantas medicinais 

 A pesquisa farmacológica de plantas medicinais tem propiciado avanços importantes para a 

terapêutica de  várias patologias; porém, devido aos custos da pesquisa delas, a seleção da espécie a 

ser investigada  é um dos pontos críticos pois a escolha inadequada leva ao desperdício de tempo e 

recursos (Brito, 1996). 

 Novamente, a participação da comunidade com seus conhecimentos empíricos torna-se 

fundamental. A etnofarmacologia surge como abordagem mais propícia, pois seleciona plantas de 

acordo com o uso terapêutico alegado por determinado grupo étnico. Dados como parte empregada 

do vegetal, conservação, posologia, modo de preparo, efeitos colaterais ou adversos fornecem pistas 

importantes tanto para o farmacólogo selecionar o modelo adequado para a investigação da espécie 

como para o fitoquímico que irá trabalhar no isolamento das substâncias ativas. A pesquisa 

farmacológica só faz sentido quando visa a obtenção de protótipos ou, no mínimo, de fontes 

alternativas de substâncias importantes que não podem ser sintetizadas e que se apresentam com 

baixos rendimentos na fonte original (Brito, 1996). 

 Segundo Di Stasi (1996), há um arsenal enorme de constituintes naturais que ainda não 

foram isolados e estudados. Apenas um grupo restrito de substâncias possui suas funções e 

atividades determinadas, dentre elas, alcalóides, terpenos, ligninas, flavonóides, cumarinas, 

benzenóides, quinóides, xantonas, lactonas, esteróides e ácidos graxos. O isolamento e a purificação 

de novos compostos químicos é fundamental para a descoberta de novos medicamentos à base 

vegetal. 

 Existem no planeta 119 substâncias químicas e ativas derivadas de plantas medicinais e que 

são consideradas de grande importância devido ao uso e à demanda comercial, das quais 74% foram 

descobertas com base na etnobotânica (Arruda, 1997). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3– MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1- Caracterização do município de Dourados 

 O trabalho foi desenvolvido no período de junho de 1999 a agosto de 2000, em Dourados, 

município localizado na região Centro-Oeste do Brasil, porção Sul do Estado de Mato Grosso do 

Sul, abrangendo uma área de 4.500 km², a 18º07’03” de latitude Oeste e 54º25’07” de longitude Sul. 

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

Campo Grande. É município sede de oito Distritos: Guaçu, Picadinha, Ithaum, São Pedro, Indápolis, 

Vila Vargas, Vila Formosa e Panambí. Limita-se ao Norte com Maracaju, Itaporã, Rio Brilhante e 

Douradina; ao Sul, com Caarapó e Fátima do Sul; ao Leste, com Deodápolis e Angélica e ao Oeste, 

com Ponta Porã. 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 apresenta duas estações distintas: seca- 

com inverno que vai de maio a junho; chuvosa- 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 cerrados, campos limpos e 

matas, transformou-se em áreas de lavoura, predominando as lavouras de trigo, soja e milho 

(Gressler e Swensson, 1988; Mato Grosso do Sul, 1990). 

 Os solos avermelhados foram classificados como Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho 

(Brasil, 1983) originados de rochas basálticas e o relevo plano apresenta discretas ondulações. 

 

 

3.2- Características dos locais 



Embora a vegetação de Dourados seja predominantemente de Cerrado, os quatro locais em 

que foram realizadas as coletas, Fazenda Azulão- Rodovia MS 162, km 22 Dourados/Maracaju, 

22º12’ S e 54º54’ WGr; Fazenda Santa Madalena- Rodovia BR 270, km 45 Dourados/Itahum – 

margem esquerda; Parque Arnulpho Fioravante- Avenida Presidente Kenedy (fundos da Rodoviária) 

e campo do Jardim Márcia- prolongamento da Av. Marcelino Pires com Rua L Filho, apresentam 

fitofisionomias distintas.  

De acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992), a Fazenda Azulão 

apresenta vegetação classificada como Floresta Estacional Semidecidual Submontana, caracterizada 

por apresentar espécies caducifólias encontradas na Floresta Ombrófila Atlântica. A mata é um 

ecótono que conta com uma região de vegetação secundária em recomposição, com espécies como 

Maclura tinctoria (amoreira - do- mato) e Guazuma ulmifolia (chico - magro) e com uma nascente 

permanente que mantém parte do terreno úmido, onde estão presentes espécies como Croton 

urucurana (sangra - d’- água) e Cecropia pachystachya (embaúba).  

A Fazenda Santa Madalena apresenta vegetação classificada como Cerrado Sentido Restrito, 

carcterizada pela presença de árvores baixas, inclinadas e tortuosas. Algumas espécies de arbustos e 

subarbustos apresentam órgãos subterrâneos perenes (xilopódios). Os troncos das plantas lenhosas 

possuem cascas com cortiça grossa, fendidas e as gemas apicais protegidas por densa pilosidade, 

sendo as folhas rígidas e coriáceas (Sano e Almeida, 1998). São encontradas espécies características 

como Caryocar brasiliensis (pequi), Anadenanthera falcata (angico - preto) e Tabebuia aurea 

(para-tudo). 

O Parque Arnulpho Fioravante e o campo do Jardim Márcia estão situados em meio à 

ocupação humana (cidade). O Parque apresenta vegetação rala, adaptada a habitats brejosos como 

Polygonum hidropiperoides( erva - de - bicho) e Pffafia glomerata (falso - ginseng), sendo 

classificada como Campo Limpo Úmido. O campo apresenta cobertura herbácea com gramíneas 

como Eliunurus candidus ( capim - limão) e plantas lenhosas de porte baixo como Solanum 

lycocarpum (fruto - do - lobo) e Zanthoxylum sp (mamica – de - porca), sendo classificado como 

Cerrado Ralo (Savana - Estépica Gramínio- Lenhosa). 

Apesar da grande divergência fitofisionômica entre as áreas com cerrado e mata, as espécies 

Acosmium subelegans (genciana) e Ocotea minarum (canela – fedida), foram coletadas nas 

Fazendas Azulão e Santa Madalena. Este fato deve estar relacionado à existência de locais da mata 

que estão recompondo espaços anteriormente explorados por uma vegetação secundária. 

Os resultados das análises químicas de dois locais (Fazenda Azulão e Fazenda Santa 

Madalena), comparadas à do Horto de Plantas Medicinais – HPM, do Núcleo Experimental de 



Ciências Agrárias – NCA da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, encontram - se 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1.-Análise dos componentes químicos dos locais da Mata, do Cerrado sentido restrito e do 

Horto de Plantas Medicinais da UFMS 

Análises químicas Cerrado (Fazenda 

Santa Madalena) 

Mata (Fazenda Azulão) Horto de Plantas 

Medicinais - UFMS 

M. O.( g/dm³) 4              28,7         128,9           23,5 

pH – CaCl2                3,9             7,4             5,3 

pH - H2O (1:2,5)                4,8             8,2             6,1 

P (mg/dm³) 2                2,0             6,0           14,0 

K (mmol (c)/dm³) 2                0,6             3,5             3,4 

Al (mmol (c)/dm³) 3              24,2             0,0             0,0 

Ca (mmol (c)/dm³) 3                2,0         181,8           37,3 

Mg (mmol (c)/dm³)3                1,0           14,3           30,6 

H+Al (mmol (c)/dm³)              94,7             0,0           45,4 

SB (mmol (c)/dm³)                3,6         199,6           71,3 

T (mmol (c)/dm³)              98,3         199,6         116,7 

V %                3,0         100,0           61,0 

 

1Análises feitas no Laboratório de Solos do NCA – UFMS 

2Extrator Mahlich – 1 (Braga ee Defelipo, 1974) 

3Extrator KCl 1N (Vettori, 1969) 

4Método de Walkley e Black (Jackson, 1976) 

 

Foram realizadas dez coletas, sendo cinco na Fazenda Azulão, três na Fazenda Santa 

Madalena e uma no Parque Arnulpho Fioravante e no campo do Jardim Márcia. As coletas foram 

realizadas aleatoriamente, sem demarcação do espaço a ser explorado e com o acompanhamento dos 

mateiros, sendo um da cada vez. 

 

3.3-Currículo dos mateiros 



O senhor Acib Pereira de Matos é mateiro que reside há mais de 30 anos em Dourados - MS, 

tem grande conhecimento sobre árvores nativas utilizadas pela indústria madeireira onde trabalhou 

por muito tempo, além de conhecer espécies nativas de mata que apresentam potencial medicinal. O 

senhor Milton Valdez Camargo é mateiro e raizeiro, natural de Rio Brilhante - MS, trabalha com 

cultivo e comercialização das plantas medicinais na Feira Livre de Dourados e 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 partes utilizadas para fins terapêuticos. O senhor Jorge do 

Amaral é natural do Rio Grande do Sul, reside em Dourados há mais de 20 anos e comercializa 

diversas espécies medicinais, inclusive algumas raras encontradas nos países vizinhos como Chile, 

Argentina e Paraguai. Além disso, cultiva em sua residência muitas espécies medicinais e mantem 

contatos constantes com diversas tribos indígenas da fronteira brasileira, o que tem proporcionado 

aumento na diversidade cultural em relação às plantas utilizadas, resgatando assim a cultura 

indígena que quase foi perdida ao longo da vida desses povos que carregam consigo um arsenal de 

conhecimentos empíricos. 

 

 

3.4- Material coletado 

Foram coletados ramos das plantas com flores, além das partes indicadas como medicinais, 

como órgãos subterrâneos, frutos ou sementes. Quando não estavam na época de floração, foram 

feitas coletas posteriores. As plantas eram colhidas com tesoura de poda ou podão, colocadas em 

sacos plásticos e identificadas com o nome comum, data e local da coleta. Foram tiradas fotos das 

plantas em seu habitat. Após cada coleta, as plantas foram levadas ao Laboratório de Botânica - 

UFMS, onde os ramos eram colocados entre folhas de jornal e papelão e prensados em prensa de 

madeira trançada e amarrada com cordas e então, colocados em estufa para secagem. As partes mais 

difíceis de secar como folhas suculentas, frutos e sementes foram pulverizadas com álcool 70% para 

evitar o desenvolvimento de fungos. Quando secas, realizou - se a confecção das exsicatas, em 

cartolinas brancas nas quais os ramos foram costurados e devidamente identificados com etiquetas 

contendo família, nome científico, nome vulgar, data da coleta, local da coleta, coletores e 

indicações medicinais.  

As exsicatas estão depositadas no herbário da UFMS- Câmpus de Dourados. A identificação 

foi realizada com o auxílio da bibliografia específica disponível ( Ferri, 1969; Joly, 1970; Aranha et 

al., 1972; Cronquist, 1981; Lorenzi, 1992; Pott e Pott, 1994; Almeida et al.,1998; Marchiori, 2000) e 

a maioria das espécies foi confirmada no herbário CG - MS de Campo Grande - MS, por 



comparação ao material lá depositado. As plantas coletadas e não identificadas foram enviadas a 

especialistas. As indicações terapêuticas atribuídas a cada planta através do conhecimento popular 

foram comparadas às da bibliografia consultada disponível. 

 Além da coleta de ramos para a confecção das exsicatas, buscou – se, quando possível, 

coletar sementes ou órgãos vegetativos para semear ou plantar no Horto de Plantas Medicinais - 

UFMS com o propósito de estudar a adaptação “ex situ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4-RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

 

 O levantamento de plantas pela metodologia etnobotânica proporcionou o cadastro de 

espécies de grande potencial medicinal e que ainda não tinham sido cadastradas na região. A 

participação da comunidade representada pelos mateiros foi de fundamental importância para coletar 

as plantas que são utilizadas na medicina alternativa e registrar informações a respeito de suas 

propriedades medicinais. 

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

identificadas, de acordo com a classificação taxonômica (família, gênero e espécie), nome popular, 

características morfológicas, indicações medicinais com base no saber da comunidade local, 

indicações medicinais com base na bibliografia consultada, coletores, número de coleta, local e data 

em que as plantas foram coletadas e referências do material examinado no herbário CG - MS. 

 

4.1. Cerrado 

4.1.1. Fazenda Santa Madalena 

 AMARANTHACEAE 

Gomphrena officinalis Mart. 

Nome popular: flor- do- campo 

Descrição botânica: planta herbácea rasteira com aproximadamente 0,20m de altura. Pilosa 

desde a base (pêlos longos e ferrugíneos). Folhas simples, inteiras, sésseis, espatuladas, 

dispostas em forma de roseta, totalmente pilosas, ápice agudo, base atenuada, margem inteira, 

pêlos duros e resistentes. Estípulas ausentes. Inflorescência terminal em capítulo, com brácteas 

de coloração branco rosado, que circundam flores tubulosas de corola amarela. Os frutos não 

foram vistos. 



Indicações medicinais: 

Populares- Indicada como medicinal, sem especificar as finalidades.  

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

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

que a raiz é empregada nos casos de febre, asma e bronquite. 

Sangalli, A.- 34; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 ANNONACEAE 

Duguetia furfuraceae (St. Hil.) B. et H. 

Nome popular: araticum- do- cerrado 

Descrição botânica: arbusto com troncos lenhosos múltiplos e altura inferior a 1m. Ramos 

finos. Folhas simples, inteiras, lanceoladas, pecioladas, alternas, ápice agudo, base atenuada, 

margem inteira, coriáceas, de coloração mais pálida na face inferior. Estípulas ausentes. Flores 

solitárias e axilares, com três sépalas imbricadas e seis pétalas róseas. Frutos múltipos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das folhas indicado para combater cólicas e diarréias. 

Bibliográficas- Segundo Ferreira (1980) e Pott e Pott (1994), cascas e raízes combatem 

reumatismo. 

Sangalli, A.- 30; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Uchoa, F.; M.A. Data: 02/1997. Local: Aquidauana-MS-Brasil; Amaral, A. Jr.; Mendonça, J. e 

Dias, O. - 22. Data: 12/10/1998. Local: Três Lagoas-MS Brasil; Si Grist, M. R.; et al. Data: 

31/05/1997. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 

 

 APOCYNACEAE 

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

Nome popular: jalapa- do- cerrado 



Descrição botânica: planta herbácea com 0,70m de altura. Parte subterrânea em forma de 

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

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

inteira, nervação peninérvea e glabras. Estípulas ausentes. Flores solitárias, róseas, em forma de 

campânula, dispostas em racemo. Caules e folhas apresentam coloração verde claro. Os frutos 

não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chás (20g/L) ou  garrafadas da raiz são indicados nos casos de anemia, amarelão, 

vermes. Age como depurativo do sangue. 

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

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

congestões, inflamações e hemorragias cerebrais e pulmonares. Vianna (1996) cita que a 

infusão e o extrato alcoólico da planta são usados como antinflamatório e antiofídico. 

Sangalli, A.- 36; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado:  

Fernandes, C. H.; Carrara, C. S. Data: 21/11/1997. Local: Campo Grande-MS-Brasil; Oliveira, 

A. Data: 11/01/1984. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 

 BIGNONIACEAE 

Jacaranda ulei Bur. e Schum 

Nome popular: carobinha- do- campo/ chichita 

Descrição botânica: subarbusto com 0,50m de altura. Parte subterrânea em forma de xilopódio 

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

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

pubescentes. Folhas bipinadas, opostas cruzadas e imparipenadas. Folíolos de 2ª ordem estão 

dispostos em peciólolos alados, sendo alternos, lineares, pilosos em ambas as faces, com 

margens revolutas, sésseis e sulcados na nervura principal.Estípulas ausentes. As flores não 

foram vistas. Frutos em forma de cápsula septicida, com numerosas semesntes aladas. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá da raiz utilizado como depurativo do sangue e cicatrizante de feridas uterinas e 

dos ovários. Pessoas que são alérgicas a esta planta, quando entram em contato, apresentam 



manchas e inchaço geral. Para curar a alergia deve- se queimar a planta tomando banho de 

fumaça e passar cinza fria pelo corpo. 

Bibliográficas- Segundo Barros (1987), as folhas são utilizadas nos problemas de reumatismo. 

Ferreira (1980) cita que as cascas combatem disenteria e as folhas são antisifilíticas. 

Sangalli, A.- 28; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil; Sangalli, A.- 67; Camargo, M. V.; Sangalli, Z.; Ramos, J. P. – 

30/03/2000. Fazenda Santa Madalena-Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado (somente para gênero); 

Brandão, R. Data: 10/01/1990. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

Tabebuia aurea (Manso) B. et H. 

Sinonímia: Bignonia aurea M.; Tecoma aurea P. DC. 

Nome popular: para- tudo, pau- pra- tudo 

Descrição botânica: árvore com 5 a 8m de altura. Caule com casca grossa (cortiça). Folhas 

pinadas, dispostas em pecíolos achatados. Os folíolos variam de 4 a 7; são inteiros, coriáceos, 

obovo- lanceolados, ápices retusos, bases acunheadas, margens onduladas, nervuras 

peninérveas, chegando a 0,12m de comprimento por 0,08m de largura. Estípulas ausentes. 

Inflorescência em dicásio composto, com flores infundibuliformes, de cálice marrom - 

esverdeado e corola amarela com de cinco pétalas. Androceu composto de quatro estames 

divergentes e gineceu sincárpico, com ovário súpero e estígma captado. Os frutos não foram 

vistos.  

Indicações medicinais: 

Populares- Chás da entre- casca indicado nos casos de menstruações abundantes. 

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1969-1978, v. V), as folhas são purgativas. Pott e Pott (1994) 

citam que a casca é utilizada para problemas de estômago e fígado, amarelão, vermes, diabetes, 

febres, malária e anemia; seiva para aplicar sobre frieiras. 

Sangalli, A.- 29; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado:  

Resende, U. M. e J. M. - 577. Data: 06/11/1991. Local: Corumbá-MS-Brasil; Resende, U. M. et 

al. - 016. Data: 19/09/1991. Local: Corumbá-MS-Brasil; Pinto, D. S.; Sugiyama, M. Data: 

24/09/1987. Local: Aquidauana-MS-Brasil. 

 



 

 CAESALPINIACEAE 

Dimorphandra mollis Benth  

Nome popular: faveiro- do- cerrado 

Descrição botânica: árvore com aproximadamente 6m de altura; tronco revestido de casca cor 

marrom avermelhada. Ramos superiores totalmente pubescentes. Copa densa com folhas 

compostas bipinadas, opostas, com pares de folíolos opostos e foliólolos alternos, inteiros, 

oblongos, ápices retusos, margens revolutas, sésseis, de coloração mais opaca na face inferior e 

pilosos. Estípulas ausentes. Inflorescências abundantes reunidas em panículas corimbosas 

terminais com flores pequenas, sésseis, de coloração amarelada e em grande número. Os frutos 

não foram vistos. 

Indicações medicinais:  

Populares- Indicada como medicinal, sem especificar as finalidades. 

Bibliográficas- Segundo Ferreira (1980), os frutos provocam contrações uterinas. Almeida et 

al.(1998) e Pott e Pott (1994) descrevem que as favas contém  vitaminas que fortalecem os 

vasos capilares mas são abortivas; as cascas são úteis nas hemorragias intestinais, ferimentos e 

lavagens vaginais.  

Sangalli, A.- 44; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 29/12/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Nunes, M. S. - 16. Data: 17/12/1991. Local: Campo Grande-MS-Brasil; Resende, U. M. et.al. 

Data: 05/11/1990. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

Bauhinia holophylla (Bong.) Stend. 

Nome popular: falsa- pata- de- vaca 

Descrição botânica: arbusto com aproximadamente 2m de altura. Caule ramificado desde a 

base, sendo os ramos mais novos pubescentes. Folhas inteiras, alternas, cordiformes, ápice 

mucronado, base cordada, margem lisa, nervação curvinérvea, com nervuras salientes e de cor 

avermelhada na face inferior. A face inferior é pilosa e a superior glabra. Estípulas ausentes. 

Inflorescências em racemos terminais. Flores com cálice gamossépalo piloso de coloração verde 

e corola dialipétala de coloração creme. Frutos em forma de vagem que medem 0,135m de 

comprimento por 0,013m de largura, aproximadamente. 

Indicações medicinais: 



Populares- Chá das folhas indicado para combater diabetes, inflamações dos rins e bexiga. É 

diurético, agindo também nos casos de diarréia. 

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Sangalli, A.- 43; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 29/12/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Conceição, A. C. - 2414. Data: 29/01/1989. Local: Campo Grande-MS-Brasil; Conceição, A. C. 

- 2445. Data: 02/02/1989. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 

 COCHLOSPERMACEAE 

Cochlospermum regium ( Mart et Schl.) Pilg 

Nome popular: algodãozinho- do- campo 

Descrição botânica: subarbusto com aproximadamente 1m de altura. Raízes denominadas 

rizóforos com mais de 1m de profundidade. Caule lenhoso e avermelhado. Folhas simples, 

lobadas, alternas, três a cinco lobos ovados, ápices acuminados, base atenuada, margens 

denteadas com pêlos, coloração mais opaca na face inferior, nervação palminérvea, glabras. 

Estípulas ausentes. Flores rosáceas, de coloração amarela, com grande quantidade de estames. 

Frutos secos, deiscentes, denominados cápsula septífraga, com 0,04m de comprimento, com 

valvas coriáceas castanho escuras; número de sementes superior a 10, reniformes e pretas, 

recobertas por fibras de coloração branca, semelhantes as do algodão.  

Indicações medicinais: 

Populares- Rizóforo usado em chás ou decoctos para combater infecções e inflamações; 

banhos de assento são indicados nas inflamações e corrimentos. É  um poderoso depurativo. 

Das folhas, faz-se chá para cálculos renais e úlceras. As mulheres paraguaias utilizam- no para 

regular as menstruações. 

Bibliográficas- Segundo Ferreira (1980) e Pott e Pott (1994), a raiz é purgativa e depurativa. 

As cascas são usadas para fazer compressas em abcessos. 

Sangalli, A.- 27; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil; Sangalli, A. - 66; Camargo, M. V.; Sangalli, Z.; Ramos, J. P. – 

30/03/2000. Fazenda Santa Madalena-Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 



Resende, U. M.; et al. - 523. Data: 18/09/1991. Local: Aquidauana-MS-Brasil; Sugiyama, M.; 

Pinto, D.S. Data: 24/03/1992. Local: Aquidauana-MS-Brasil. 

 

 

CUCURBITACEAE 

Cayaponia espelina ( Manso) Cogn. 

Nome popular: quinino- do- campo, espelina 

Descrição botânica: planta herbácea, de raízes porosas e cilíndricas com cerca de 0,10m de 

profundidade. Caule rastejante, anguloso, sulcado e ramificado. Folhas alternas, sésseis ou de 

pecíolos curtos, trilobadas, fendidas desde a base; lobos estreitos e lanceolados, ápice 

acuminado, margem inteira; glabros na face inferior, pilosos na superior, nervação 

palminérvea. Gavinhas longas que partem das axilas foliares. Estípulas ausentes. Flores não 

foram vistas. Frutos carnosos indeiscentes denominados bagas, que são cilíndricas com 

epicarpo glabro, de coloração laranja- avermelhada quando maduras e com única semente de 

cor castanha, com 0,01m de comprimento. 

Indicações medicinais:  

Populares- Chás da raiz combatem febres, gripes fortes e malária. 

 Bibliográficas- Segundo Corrêa (1926-1952, v. II), a raiz é tônica, diurética, anti - sifilítica, 

anti - diarréica, purgativa e antidoto para qualquer tipo de veneno, principalmente o de arigem 

vegetal. Verardo (1987) também descreve que a raiz é tônica, depurativa, usada nos casos de 

reumatismo, artritismo, doenças bronco - pulmonares e manifestações sifilíticas secundárias, 

especialmente as cutâneas e Ferreira (1980) relata que a planta inteira é usada como purgativa. 

Sangalli, A.- 33; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

 Material examinado: 

 Resende, U. M.; et al. Data: 05/11/1990. Local: Campo Grande-MS-Brasil; Resende, U. M. 

Data: 15/10/1989. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 

 EUPHORBIACEAE 

Jatropha sp 

Nome popular: pata - de - anta/ jalapa 



Descrição botânica: subarbusto com aproximadamente 0,40m de altura. O xilopódio tem cerca 

de 0,30m de profundidade. Caule cilíndrico, sulcado e piloso. Folhas inteiras, palmadas, 

pecioladas, com pecíolo curto e sulcado, alternas, ápice lobado, dividido em três lobos, base 

acunheada, margem serilhada e nervuras pilosas em ambas as faces. Estípulas ausentes. Flores e 

frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Raiz utilizada para problemas de rins e para emagrecer. 

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Sangalli, A.- 64; Camargo, M. V.; Sangalli, Z.; Ramos, J. P. – 30/03/2000. Fazenda Santa 

Madalena-Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 MALPHIGIACEAE 

Byrsonima crassa Nied 

Nome popular: douradão- do- campo 

Descrição botânica: erva rasteira em roseta cujo escapo mede 0,30 a 0,40m de altura. Presença 

de xilopódio. Caule nodoso. Folhas simples, inteiras, partem da base, dispostas em forma de 

roseta, obovo- lanceoladas, ápice mucronado, base atenuada, margem inteira, nervuras 

peninérveas de coloração amarelada na face superior e nas margens, sendo proeminentes na 

face inferior, coriáceas. As folhas mais jovens apresentam coloração amarelada. Estípulas 

ausentes. Inflorescência disposta na porção terminal de longos pêndulos angulares- sulcados, 

em panículas compostas. Frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das folhas indicado no combate de ácido úrico e problemas renais. 

Bibliográficas- Segundo Barros (1987), as cascas, frutos e raízes são diuréticos e antitérmicos. 

Ferreira (1980) descreve a casca como antifebril e emética e os frutos como diuréticos. 

Sangalli, A.- 45; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. - 29/12/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil; Sangalli, A.- 68; Camargo, M. V.; Sangalli, Z.; Ramos, J. P. – 

30/03/2000. Fazenda Santa Madalena-Dourados-MS-Brasil. 

 

 MALVACEAE 

Hybiscus sp 

Nome popular: malva- branca 



Descrição botânica: erva com 0,60m de altura, caule ereto e pubescente desde a base. Folhas 

simples, inteiras, alternas, ovadas, ápice agudo, margem serrada, base cordada, nervura em 

padrão peninérveo e pilosas. Flores solitárias, terminais, rosáceas, com corola de coloração 

vermelho - claro a rosa. Frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá usado interna e externamente como cicatrizante de  feridas. 

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Sangalli, A. -37; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 MELASTOMATACEAE 

Miconia albicans Triana 

Nome popular: flor- de- quaresma/ quaresmeira 

Descrição botânica: subarbusto com aproximadamente 1,5m de altura. Caule lenhoso e 

anguloso. Folhas simples, inteiras, opostas - cruzadas, ovado- lanceoladas, ápice cuspidado, 

base cordiforme, margem inteira; pilosas na face inferior glabras na superior, nervação 

curvinérvea e presença de estípulas. Inflorescência de novembro a dezembro em dicásio 

simples, com pedúnculos e pedicelos pilosos e flores com corola de coloração creme com 4 

pétalas. Frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Indicada como medicinal sem especificar as finalidades. 

Bibliográficas- Ferreira (1980) cita que as folhas são eupépticas. 

Sangalli, A.- 38; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Amaral, A. Jr.; Mendonça, J. O. & Dias O.-14. Data: 12.10.1998. Local: Campo Grande-MS-

Brasil. 

 

 MIMOSACEAE 

Anadenanthera falcata (Bth) Speg. 

Sinonímia: Piptadenia falcata Bth. 

Nome popular: angico- preto- do- cerrado 



Descrição botânica: árvore com aproximadamente 5m de altura, tronco revestido por espessa 

casca suberosa e avermelhada na porção mais interna. Copa densa e ramificada. Folhas 

compostas bipinadas e alternas. Foliólolos em pares opostos, com número superior a 12 por 

folíolo, inteiros, lineares, ápice mucronado, sésseis, margem inteira e pilosos em ambas as 

faces, sendo de coloração mais opaca na face inferior. As flores não foram vistas. Frutos em 

vagens que medem de 0,03 a 0,08m de comprimento por 0,014m de largura.  

Indicações medicinais: 

Populares- Chá da casca usado externamente como cicatrizante e internamente para tosses e 

bronquites. 

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1969-1978, v. V), as cascas são adstringentes e úteis nas 

moléstias pulmonares. Barros (1987) relata que as cascas são usadas para combater tosse e 

inflamação de ovário e Pott e Pott (1994) e Almeida et al.(1998) citam que a casca é 

adstringente, cicatrizante, depurativa e anti- hemorrágica. Combate tosse, bronquites, gripes e 

dores de cabeça. A resina também é usada. 

Sangalli, A.- 42; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 29/12/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

 

Stryphnodendron obovatum Benth. 

Nome popular: barbatimão 

Descrição botânica: árvore com 1,5 a 3m de altura. Tronco com casca suberosa espessa e 

avermelhada na porção mais interna. Caules novos angulosos. Copa densa e ramificada na 

porção terminal do caule. Folhas compostas bipinadas, alternas e imparipinadas. Folíolos 

alternos e com pulvino na base do pecíolo foliolar. Foliólolos alternos, inteiros, oblongo- 

elípticos, semi- sésseis, ápice retuso, base oblíqua, margem inteira e glabros.Estípulas ausentes. 

Os ramos novos apresentam pilosidade. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- O chá da casca deve ser tomado em doses mínimas para problemas de inflamações, 

varizes e úlceras do estômago; é cicatrizante. Externamente, é usado em banhos em doses mais 

concentradas, para afecções da pele e lavagem dos órgãos reprodutores masculinos e femininos. 

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1926-1952, v. III), a casca é adstringente.  Pott e Pott (1994) 

citam que a casca é usada contra hemorragia, diarréia e frieiras sendo adstringente, cicatrizante, 

tônica e abortiva. 



Sangalli, A.- 26; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 MORACEAE 

Brosimum gaudichauddi Trec. 

Nome popular: mamica- de- cadela 

Descrição botânica: subarbusto com aproximadamante 0,80m de altura; caule lenhoso e de cor 

marrom escuro. Folhas simples, inteiras, alternas, obovadas, ápice mucronado, base cordada, 

margem dentada, pilosas e presença de estípulas. Face inferior com coloração mais clara. 

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

Indicações medicinais: 

Populares- Chá da casca usado como tônico, digestivo; combate manchas da pele (vitiligo), 

sinusite e gases intestinais. 

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

usados para combater vitiligo; apresentam substância que age sobre os melanóforos, 

repigmentando as áreas afetadas pela discronia. A raiz aromática também é usada como 

diurética, para tratamento de hepatite, dermatite e desintoxicação do sangue, gripes e lesões da 

coluna. Barros (1987) cita que a raiz é depurativa e diurética e Ferreira (1980) também 

descreve a ação da raiz nos casos de vitiligo. 

Sangalli, A.- 47; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. - 29/12/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado:  

Amaral, A. Jr.; Mendonça, J. O. e Dias O.-12. Data: 12/10/1998. Local: Três Lagoas-MS- 

Brasil; Brandão, R. Data: 10/01/1990. Local: Campo Grande-MS-Brasil; Paggoto, T. C. S. et. 

al. Data: 05/09/1991. Campo Grande-MS-Brasil. 

 

Dorstenia tubicina R. e P. 

Nome popular: carapiá 

Descrição botânica: erva rasteira com 0,10m de altura. Rizoma de onde partem finas raízes. 

Folhas que partem da base com longos pecíolos angulosos, sulcados e pubescentes. Folhas 

simples,inteiras, dispostas em vértice ao redor do caule, ovadas, ápice obtuso, base cordada, 

margem crenada, nervação peninérvea, face inferior pilosa com grande quantidade de pêlos 



longos enquanto a face superior apresenta - se áspera, apresentando pêlos curtos. Estípulas 

ausentes. Flores também partem da base em inflorescência em forma de capítulo côncavo, de 

coloração verde. Planta monóica com flores díclinas estando as femininas na região central e as 

masculinas na região periférica. Frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das raízes para dores de barriga e diarréias. 

Bibliográficas- Segundo Almeida et al. (1998) e Pott e Pott (1994), os rizomas são usados para 

combater cólicas uterinas, sinusites, gripes, desinteria. É anestésica, estomacal, analgésica, 

antisséptica e purgativa. Quando em excesso, é tóxica. 

Sangalli, A.- 46; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 29/12/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Resende, U. M.-77. Data: 24/04/1990. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 

 RUBIACEAE 

Alibertia edulis Rich. 

Nome popular: marmelo- do- cerrado 

Descrição botânica: árvore com altura superior a 3m. Tronco ereto com caules cônicos a 

angulosos, de cor marrom - avermelhada, lenhosos, apresentando nós evidentes e presença de 

estípulas interpeciolares. Folhas simples, inteiras, dispostas em forma de vértice, oblongo - 

lanceoladas, ápice cuspidado a acuminado, base acunheada, margem lisa, coriáceas, Flores 

monóclinas e crucíferas estão dispostas em glomérulos que partem dos ápices dos caules junto 

as folhas. Frutos drupáceos comestíveis e usados na confecção de marmeladas, de novembro a 

dezembro. 

Indicações medicinais: 

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

externos são fortificantes e agem na circulação sanguínea. 

Bibliográficas- Corrêa (1926-1952, v. III) descreve que os frutos são utilizados para combater 

as disfunções estomacais. Ferroato (1996) cita que os frutos verdes são usados em chás como 

antiinflamatório. 

Sangalli, A.- 31; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 



Material examinado:  

Mello, I. G. et al. Data: 18/06/1987. Local: Aquidauana-MS-Brasil; Resende, U. M. Data: 

05/11./990. Local: Campo Grande-MS-Brasil; Resende, U. M. e Eleno- 96. Data: 30/04/1990. 

Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 

 SOLANACEAE 

Solanum lycocarpum St. Hil.  

Nome popular: fruto – do - lobo/ lobeira 

Descrição botânica: arbusto com aproximadamente 0,50m de altura, grande ramificação; 

caules angulosos e sulcados, providos de acúleos e pêlos estrelados que lhes conferem aspecto 

aveludado. Folhas simples, inteiras, alternas, oblongo- lanceoladas ou oblongo- ovadas, ápice 

agudo, base oblíqua, margens sinuosas, apresentando acúleos dispersos na nervura central. 

Inflorescências cimosas terminais ou nas axilas foliares. Flores monóclinas e rotáceas, corola 

de coloração violeta e pilosa. Os frutos são bagas grandes, de cor verde e após maduras, 

amarelada. 

Indicações medicinais: 

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

diabetes, colesterol e inflamações do pâncreas. 

Bibliográficas- Segundo Cardoso et al. (1987), a planta apresenta atividade colagoga e 

diurética. Barros (1987) cita que o chá das folhas é calmante e Cruz (sd), que as folhas 

apresentam propriedades diuréticas e calmantes, sendo empregadas nas doenças das vias 

urinárias e nos estados nervosos. 

Sangalli, A.- 32; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda Santa Madalena-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Amaral, A. Jr.; Mendonça, J. O. & Dias O.- 68. Data:13/10/1998. Local: Três Lagoas-MS-

Brasil. 

4.1.2. Parque Arnulpho Fioravante 

 AMARANTHACEAE 

Pfaffia glomerata (Spreng.) Padersen  

Nome popular: falso - ginseng/ ginseng - brasileiro 



Descrição botânica: subarbusto com aproximadamente 1,5m de altura. Rizóforo ramificado. 

Caule em forma de haste, oco, com nós espaçados de cerca de 0,15m, de onde partem ramos 

mais finos, folhas e inflorescências. Folhas simples, inteiras, opostas, lanceoladas, glabras, 

ápice acuminado, base atenuada, margem inteira. Inflorescências em capítulos. As folhas da 

parte jovem sãomais largas que no restante da planta A planta que habita regiões alagáveis 

apresenta certo tipo de estiolamento caulinar, com maior espaçamento entre os nós. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chás dos rizóforos são usados para combater estresse, cansaço físico e mental, 

fraqueza visual e frigidez sexual. 

Indicações bibliográficas- Segundo Pott e Pott (1994), a raiz é medicinal, com atividade 

afrodisíaca, contra estresse, câncer e envelhecimento. Oliveira (1996) cita que a planta é usada 

para fortalecer o aparelho circulatório e funções nervosas, estimular as funções sexuais, 

aumentando a produção de hormônios e restaurar as energias. 

Sangalli, A.- 49; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/.2000. Parque Arnulpho Fioravante-

Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 ASTERACEAE 

Ageratum conyzoides L. 

Nome popular: mentrasto/ erva - de - são - joão 

Descrição botânica: erva com até 1,0m de altura. Caule ereto, pubescente, cilíndrico, de cor 

arroxeada com entre - nós evidentes. Folhas simples, inteiras, pecioladas, ovadas, opostas, 

ápice acuminado, base truncada, margem crenada, pilosas em ambas as faces. Inflorescência 

terminal em racemo composto de capítulos, com flores monóclinas tubulosas, com corola de 

coloração. Os frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chás da planta inteira para problemas hormonais, dietas pós - parto, depressão e 

estresse. Indicado para banhar bebês que apresentam cólicas, diarréia e desinteria. 

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1926-1952, v. II), a planta é aromática, anti - reumática, anti - 

diarréica, febrífuga, carminativa, tônica, útil na cura de resfriados, cólicas flatulentas e uterinas, 

amenorréia, gonorréia e problemas digestivos. Cardoso et al. (1987) relata que a planta 

apresenta propriedades antidiarréica, carminativa, depurativa, diurética, antifebrífuga e tônica. 

Verardo (1987) cita que a planta inteira é útil nas diarréias, cólicas intestinais, reumatismos, 



resfriados e doenças das vias urinárias. Campêlo (1987) descreve que a infusão da planta 

confere propriedades estimulante, tônica e emenogoga. Cruz (sd) cita que a planta é indicada 

nas diarréias, disenterias, cólicas, gases intestinais e reumatismo agudo. 

Sangalli, A.- 52; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/2000. Parque Arnulpho Fioravante-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado:  

Manara, M. P.; Santos, J. B. e Lima, V. B.- 66. Data: 20/06/1998. Local: Castilho-SP Brasil; 

Pott, V. J.- 3493. Data: 26/08/1998. Local: Rio Negro-MS-Brasil; Schardong, R.- 257. Data: 

24/10/1998. Local: Camapuã-MS-Brasil. 

 

 

 EUPHORBIACEAE 

Euphorbia brasiliensis L.  

Nome popular: sete- sangria 

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

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

oblongas a elípticas, ápice agudo, base truncada, bordos denteados de cor roxa e pilosas,. 

Nervação curvinérvea. Inflorescências nos ápices das ramificações em dicásio composto. 

Flores aclamídeas, monóclinas de coloração amarela. Frutos deiscentes junto às inflorescências. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das folhas indicado para controlar pressão. 

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

serve para tratamento de ulcerações crônicas. Cardoso et al. (1987) relata que a planta 

apresenta atividades antiinflamatórias e antissépticas. Cruz (sd) cita que o suco da planta é 

usado para tratamento de pessoas alcoólicas. Externamente, é empregado nas inflamações das 

pálpebras e afecções dos olhos. 

Sangalli, A.- 48; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. - 03/01/2000. Parque Arnulpho Fioravante-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

E. S. A.- 46. Data:14/11/1989. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 

 MALVACEAE 



Sida spinosa L. 

Nome popular: guaxuma- preta 

Descrição botânica: subarbusto com 0,50m de altura; caule cilíndrico, lenhoso e oco. Folhas 

simples, inteiras, alterna, obovo- lanceoladas, ápice agudo, base truncada, margens serreadas e 

presença de estípulas. Flores monóclinas, rosáceas,com corola amarelada e em grande número, 

dispostas em racemos terminais ou nas axilas foliares. Os frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das folhas para alergias e doenças de pele. 

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1969-1978, v. V), a planta é empregada no tratamento das 

indigestões. Penna (1946) descreve que as flores e folhas são emolientes, usadas em chás contra 

inflamações e bronquites, além de banhos, fomentações, gargarejos e como colírio e Cardoso et 

al. (1987), que a planta apresenta propriedades béquicas e emolientes. 

Sangalli, A.- 51; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/2000. Parque Arnulpho Fioravante-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado:  

Bicudo, L. R. H.; Campos, C. J. e Barbosa, S. B.- 38. Data: 12/10/1998. Local: Castilho-SP-

Brasil. 

 

 

 POLIGONACEAE 

Polygonum hidropiperoides Mich. 

Nome popular: erva- de- bicho/ persicária 

Descrição botânica: erva com altura aproximada de 1,0m; caule oco, anguloso, sulcado, com 

nós e entrenós evidentes, de cor marrom avermelhada. Presença de bainhas pilosas que partem 

junto aos nós caulinares. Folhas simples, inteiras, alternas, aciculares, ápice acuminado a 

caudado, margens inteiras, sésseis, recobertas por pêlos curtos e glabras. Inflorescência 

terminal ou a partir dos nós em cimas escorpióides. Flores monóclinas, rosáceas, de coloração 

creme com uma pequena bráctea de proteção. Os frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Banhos externos e chás internos das folhas indicados para combater alergias de 

pele, hemorragias, hemorróidas e vermes. 



Bibliográficas- Penna (1946) descreve que a planta é empregada nos casos de febres malignas, 

para aliviar ataques hemorroidais, curar congestões cerebrais, gonorréias e retenções na urina. É 

estimulante, diurética e aperiente. 

Sangalli, A.- 53; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/2000. Parque Arnulpho Fioravante-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Amaral, A. Jr.; Mendonça, J. O. e Dias O.- 198. Data: 14/10/1998. local: Brasilândia-MS-

Brasil; Bicudo, L. R. H.; Campos, C. J. e Barbosa, S. B.- 253. Data; 17/10/1998. Local: Porto 

Primavera-SP-Brasil. 

 

 

 SCROPHULARIACEAE 

Scoparia dulcis L. 

Nome popular: vassourinha- do- brejo 

Descrição botânica: erva com 0,30m de altura, ereta, sistema radicular ramificado, caule, 

anguloso e oco. Folhas simples, inteiras, verticiladas, lanceoladas, ápice acuminado, base 

atenuada e margens pinatífidas. Inflorescências em racemos terminais e axilares com flores 

rosáceas, de coloração creme. Os frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- A planta inteira é usada internamente na forma de chás para combater doenças do 

fígado, icterícia e hepatite. 

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1969-1978, v. VI), o suco da planta é odontálgico, tônico, 

emoliente e béquico. Pott e Pott (1994) e Ming et al. (1997) descrevem que os chás são 

indicados para combater bronquites, tosse, catarros pulmonares e hemorróidas; regula 

menstruações e o fluxo menstrual, dores dos rins e febres do intestino. O sumo dos ramos é 

usado para dores de olho e sapinho. O uso regular normaliza as quantidades de glicose no 

sangue e urina. Cardoso et al. (1987) citam que a planta apresenta atividades béquicas e anti – 

hemorroidal, enquanto para Verardo (1987) é utilizada nos casos de afecções catarrais das vias 

respiratórias, tosses, bronquites e diabetes.  

Sangalli, A.- 50; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/2000. Parque Arnulpho Fioravante-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 



Pott, V. J.- 3724 e Foster, R. Data: 08/1998. Local: Aquidauana-MS-Brasil; Pott, V. V.- 3494; 

Foster, R.; Resende, U. M.; Damasceno G. A. Jr. e Nakajina, Y. Data: 26/08/1998. Local: Rio 

Negro-MS-Brasil. 

 

4.1.3. Campo do Jardim Márcia: 

 ASTERACEAE 

Chaptalia integerrima (Vell.) Burk. 

Nome popular: arnica - de - folha/ língua - de - vaca 

Descrição botânica: erva com aproximadamente 0,30m de altura. Folhas simples, inteiras, 

filotaxia rosulada, oblongo- lanceoladas, sésseis, com ápice agudo e margens levemente 

onduladas. A face superior é de cor verde e glabra. A face inferior pubescente e esbranquiçada. 

O pendúnculo floral pubescente parte da base junto as folhas, em posição central, numa altura 

aproximada de 0,20m, apresentando na porção terminal uma inflorescência em capítulo isolado 

com flores de corola filiforme e purpúrea, sendo as marginais femininas e as centrais 

monóclinas. Presença de brácteas involucrais no capítulo. Os frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das folhas usado como cicatrizante interno e externo; é expectorante e usada 

para combater asma e outros problemas respiratórios. 

Bibliográficas- Segundo Britto e Britto (1987), a planta é usada em infusão, decocção, suco ou 

macerada como tônica, febrífuga, diurética, béquica, antiblenorrágica, contra erupções cutâneas, 

inflamações do fígado e úlceras. 

Sangalli, A.- 63; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. Data: 03/01/2000. Local Cerradinho do Jardim 

Márcia-Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 CELASTRACEAE 

Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reiss 

Nome popular: espinheira - santa/ cancorosa 

Descrição botânica: o subarbusto encontrado tinha aproximadamente 0,50m de altura, sendo 

ramificado desde a base. Caule lenhoso e cilíndrico e ramos mais novos angulosos. Folhas 

simples, inteiras, alternas, coriáceas, oblongas a elípticas, ápice acuminado, base obtusa, 

margens que apresentam de um a vários espinhos distribuídos de forma irregular e nervuras 

proeminentes na face inferior. Inflorescências axilares em pleiocásio, com flores rosáceas, de 



coloração amarelada. Frutos secos e deiscentes; cápsula septicida - orbicular, com pericarpo 

vermelho quando madura. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das folhas e raízes indicados como depurativo e cicatrizante; útil nos 

tratamentos de gastrites, úlceras nervosas, má digestão. Usado também em banhos  externos. 

Mulheres lactantes não devem 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 fígado; é desinfectante, laxante, diurética, analgésica, 

tônica e cicatrizante. Cruz (sd) cita propriedades analgésicas, desinfectantes, tônicas e 

cicatrizantes e ligeiramente laxativa, diurética e digestiva. 

Sangalli, A.- 58; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. - 03/01/2000. Cerradinho do Jardim Márcia-

Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 LAMIACEAE 

Occimum incanescens Martius 

Nome popular: alfavaca- do- campo/ alcanflor- do- campo 

Descrição botânica: erva com 0,30m de altura. Raiz nodosa e lignificada. Caule ramificado 

desde a base, anguloso, sulcado e pubescente. Folhas simples, inteiras, opostas cruzadas, 

elípticas, ápice agudo, base acunheada, margens dentadas e pilosas na face inferior. 

Inflorescências em dicásio composto. Flores monóclinas, rosáceas, com corola roxa a violeta. 

A planta exala cheiro semelhante a canfrol. Os frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Folhas usadas em chás indicados no combate de resfriados e tosses, limpa as vias 

respiratórias; é expectorante. Curtir a raiz no álcool é útil no tratamento de reumatismos, 

contusões e machucaduras.  

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1969-1978 v. V), o chá é indicado como diurético, béquico, 

estimulante, carminativo, sudorífico, útil nas moléstias dos rins, bexiga e uretra, coqueluche, 

tosses nervosas e asmáticas e reumatismos. Penna (1946) cita que o chá é diurético, usado nos 

casos de areia nos rins e contusões renais. Cruz (sd) descreve que a planta é excitante. O chá das 

folhas ou o xarope são indicados nos casos de tosse, bronquite e rouquidão.  

Sangalli, A.- 56; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/2000. Cerradinho do Jardim Márcia-

Dourados-MS-Brasil. 



 

 

 POACEAE 

Eliunurus candidus Hock 

Nome popular: capim- limão 

Descrição botânica: erva com até 0,60m de altura, caule oco, cilíndrico e sulcado, de cor creme 

(opaca) em touceiras densas e rizoma pouco desenvolvido. As folhas partem da base caulinar ou 

dos nós distanciados, ficando sobrepostas. São simples, inteiras, lineares, ápice acuminado, 

margem inteira, com bainha, nervação paralelinérvea sendo pilosa na face ventral e sulcada na 

face dorsal. Inflorescência em espigas grandes com 0,09m de comprimento e grande número de 

pêlos sobre as glumas que são em número de duas por flor. Os frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das folhas indicado para dores de estômago, enxaquecas, menstruações 

abundantes e cólicas menstruais. 

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1926-1952, v. I) e Penna (1946) a infusão das espigas 

aromáticas combatem catarro da bexiga e gonorréia e o xarope é usado nas bronquites crônicas. 

Sangalli, A.- 54; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/2000. Cerradinho do Jardim Márcia-

Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 RUBIACEAE 

Guettarda spruceana 

Nome popular: veludo- branco  

Descrição botânica: árvore com aproximadamente a 2,0m de altura. Caules lenhosos com nós 

evidentes e pubescentes. Folhas simples, inteiras, opostas cruzadas, ovadas, ápice agudo, base 

obtusa, margens onduladas, com grande quantidade de pêlos nas nervuras da face superior e 

grande pilosidade na face inferior, que apresenta coloração mais clara. O pendúnculo floral 

parte das axilas foliares, mas as flores não foram vistas. Os frutos são pequenas drupas carnosas 

e foram observados no início do desenvolvimento. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das raízes usado no combate a pedras na vesícula e inflamações vesiculares. 

Indicações bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 



Sangalli, A.- 61; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/2000. Cerradinho do Jardim Márcia-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Conceição, C. A. de - 1981. Data: 16/12/1986. Local: Campo Grande-MS-  

Brasil. 

 

 

 RUTACEAE 

Zanthoxylum sp 

Nome popular: mamica – de - porca 

Descrição botânica: árvore com aproximadamente 3,0m de altura. Caule cilíndrico e lenhoso. 

Folhas compostas paripenadas, alternas, com até dez folíolos compostos, ápice cuspidado a 

acuminado, base acunheada, margem ondulada e glabros. As flores não foram vistas. Frutos em 

cachos terminais em forma de cápsulas septicidas com uma única semente, de cor preta. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das folhas e casca ( 20 g/L) para reumatismo no sangue. 

Indicações bibliográficas- Penna (1946) cita que a casca é empregada em banhos, agindo 

como tônica e analgésica para dores de dente. 

Sangalli, A.- 55; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/2000. Cerradinho do Jardim Márcia-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: ( do gênero) 

Resende, U. M. e J. M.- 604. Data: 16/02/1992. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 

 SAPINDACEAE 

Serjania erecta Radelk cf. 

Nome popular: cipó - cinco - folhas/ quitoco 

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

de altura. Ramos lenhosos torcidos e com sulcos longitudinais pouco profundos; folhas 

pecioladas, alternas, compostas de cinco folíolos ovado- circulares, ápice acuminado, base 

atenuada, margens dentadas próximo ao ápice. O pecíolo e o eixo foliar são alados; a nervura do 

pecíolo apresenta- se saliente e sulcada longitudinalmente. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 



Populares- Indicada como medicinal, sem especificar as finalidades. 

Bibliográficas- Segundo Pott e Pott (1994), é calmante. Chá das folhas contra úlceras e raízes 

combatem a hipertensão (pressão alta). 

Sangalli, A.- 57; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/2000. Cerradinho do Jardim Márcia-

Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 VERBENACEAE 

Stachytarpheta cayennensis Richard Vahl  

Nome popular: gervão 

Descrição botânica: erva com 0,50m de altura. Caule lenhoso, cilíndrico e pubescente, sendo 

anguloso e sulcado nas partes mais jovens. Folhas simples, inteiras, opostas cruzadas, ovadas, 

ápice acuminado, base atenuada, margens dentadas, pilosas e com estípulas. Inflorescências 

terminais em espigas, flores rosáceas, de coloração azulada, protegidas por uma pequena 

bráctea, monóclinas. Partes jovens do caule e das folhas apresentam coloração mais intensa, 

verde - arroxeada. Os frutos não foram vistos. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das folhas usado interna e externamente como cicatrizante e analgésico para 

dores em geral. 

Bibliográficas- Corrêa (1926-1952 v. III) descreve que a planta é usada para combater dores do 

peito e do estômago, sendo estimulante, sudorífica, febrífuga, diurética e antisséptica. Segundo 

Campêlo (1987), a planta é usada como febrífuga e tônica. Ferreira (1980) descreve a raiz como 

cicatrizante e as folhas como colagogas e emolientes. Caitano (1996) que os chás e a tintura das 

folhas são empregados nos tratamentos de gripes e distúrbios gastrointestinais, apresentando 

ação antiinflamatória, febrífuga, antitussígena, antitérmica, sudorípara e tônica hepática e 

estomacal. Ming et al.(1997) relatam que chás frios da raiz agem nos problemas de intestino e 

fígado, febres e dores no ato de urinar. Pott e Pott (1994) citam que chás quentes são indicados 

para febres e como diuréticos.  

Sangalli, A.-59; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 03/01/2000. Cerradinho do Jardim Márcia-

Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Bicudo, L. R. H.; Campos, C. J. e Barbosa, S. B.- 150. Data: 15/10/1998. Local: Bataguassu-

MS-Brasil. 



4.2.Mata 

4.2.1. Fazenda Azulão 

 ANACARDIACEAE 

Lythraea molleoides  Vell. 

Nome popular: Aroeirinha 

Descrição botânica: arbusto com aproximadamente 1,0mde altura; caule ramificado desde a 

base. Folhas compostas bipinadas, alternas, dispostas nos ápice dos ramos, com foliólolos 

inteiros, coriáceos, oblongo – lanceolados, ápice mucronado, base atenuada e margem lisa, 

opostos, sésseis e imparipenados, de três a seis, sustentedos por peciólolos alados e sulcados e 

sem estípulas. Flores não foram vistas. Frutos secos e indeiscentes, pequenos e com única 

semente de cor preta.  

Indicação medicinal: 

Populares- Chás fracos  (± 5g/L) das folhas são usados internamente para combater alergias e, 

quando usado em excesso, pode causar alergias. Banhos também são indicados para combater 

alergias. 

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

(1946), é excitante e diurética. Cruz (sd) cita que as cascas são empregadas no combate a 

diarréias, disenterias e afecções das vias urinárias.  

Sangalli, A.- 13; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. – 11/11/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-

Brasil. 

Material examinado: 

Resende, U. M.- 231. Data: 18/09/1990. Local: Campo grande-MS-Brasil. 

 

 

 ARISTOLOCHIACEAE 

Aristolochia sp 

Nome popular: cipó- mil- homens 

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

partem do caule; neles estão dispostas folhas simples, inteiras, alternas, ápice agudo, base 

cordiforme, margem inteira. Presença de estípulas muito pequenas. Flores e frutos não foram 

vistos. 

Indicações medicinais: 



Populares- Chás do cipó (caule) e folhas são indicados para cura de problemas digestivos e 

inflamações uterinas. Usado pelos índios nativos durante o nascimento dos filhos, pois facilita a 

abertura dos ossos cervicais. Deve - se ter cuidado pois é uma planta abortiva. 

Bibliográficas- Penna (1946) e Pott e Pott (1994) citam que as espécies do gênero apresentam 

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

funcionamento dos rins, baço e fígado; empregado nas febres intermitentes. 

Sangalli, A.- 70; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 ASTERACEAE 

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 

Nome popular: arnica- branca/ arnica/ curupaimí 

Descrição botânica: erva ereta, que atinge pouco mais que 1,0m de altura. Caule com 

ramificações na porção apical, oco, cilíndrico e glabro. Folhas simples, inteiras, com pecíolos 

longos, alternas, oblongo- lanceoladas, ápice obtuso, base atenuada, margens onduladas, 

glabras, de coloração verde- acinzentada. As flores estão dispostas em capítulos terminais e 

axilares isolados ou em corimbos; são monóclinas, de corola tubulosa cor creme, protegidos por 

brácteas grandes e de coloração verde. Floresce em meados de maio. Os frutos não foram 

vistos. 

Indicação medicinal: 

Populares- Sumo das folhas usado como cicatrizante. Chás em doses fracas, da planta inteira, 

podem ser utilizados no combate a friagens, tumores e hérnias. Inalações são indicadas para 

combater bronquites e como expectorante pulmonar. Não deve ser administrado durante a 

gestação, pois é abortivo. 

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1926-1952, v. II), a planta é diaforética, emenogoga e 

calmante dos nervos, sendo empregada nos casos de esteria. 

Sangalli, A.- 75; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

 

Vernonia ferruginea Less 

Nome popular: assa- peixe 

Descrição botânica: arbusto com 4,0m de altura; caule ramificado desde a base e pubescente. 

Folhas simples, inteiras, alternas, obovo- lanceoladas, ápice mucronado, base acunheada, 



margem serreada, pilosas em ambas as faces. Inflorescência em dicásio de capítulos. Os frutos 

foram vistos em início de formação. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chá das folhas e raízes combatem tosse, gripe e doenças dos olhos. 

Bibliográficas- Segundo Ferreira (1980) e Pott e Pott (1994), chás das raízes são usados nas 

inflamações uterinas, nos casos de tosses e os brotos nas doenças dos olhos. Apresenta 

propriedades depurativa e diurética.  

Sangalli, A.- 08; Gomes, S. G.; Matos, A. – 14/10/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

Material Examinado: 

Manara, M. P.; Santos, J. B. e Lima, V. B.- 24. Data: 19/06/1998. Local: Teodoro Sampaio-SP-

Brasil. 

 

Vernonia sp  

Nome popular: assa- peixe 

Descrição botânica: arbusto com aproximadamente 3,0m de altura. Caule ramificado com 

ramos cilíndricos verdes- acinzentados. Folhas simples, inteiras, oposta- cruzada, com pecíolos 

curtos, oval- lanceolodas, ápice acuminado, base oblíqua, margem dentada, pilosidade áspera e  

coloração mais clara na face inferior,. Estípulas presentes. Inflorescências apicais em dicásio de 

capítulos. Os frutos foram coletados no início da formação. 

Indicações medicinais: 

Populares- Chá das cascas, raízes e folhas para bronquite, tosses e problemas de circulação 

(varizes). 

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Sangalli, A.- 74; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 BIGNONIACEAE 

Amphilophylum sp. 

Nome popular: cipó cruz/ cainca 

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

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

margem inteira. Presença de gavinhas. Flores dispostas em inflorescências apicais tipo racemo 

foram vistas no início do desenvolvimento. Os frutos não foram vistos. 



Indicação medicinal:  

Populares- Chás do cipó ( caule ) para dores de coluna. 

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Sangalli, A.- 14; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. – 11/11/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-

Brasil. 

Material examinado: 

Foster, R. Data: 08/1998. Local: Rio Negro-MS-Brasil; Resende, U. M. et al. Data: 05/11/1990. 

Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 

 BROMELIACEAE 

Bromelia balonsae Mez. 

Nome popular: caraguatá/ gravatá- açu 

Descrição botânica: erva com 0,80 a 1,0m de altura. Folhas simples, inteiras, lineares com 

mais de 0,30m de comprimento, sésseis, com bainha, ápice acuminado, margens serradas com 

dentes em forma de espinhos, dispostas em roseta; a coloração verde assume cores 

avermelhadas quando são jovens. Inflorescência em espiga. Os frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal: 

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

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

ou aplicar externamente para combater reumatismo. 

Bibliográficas- Segundo Pott e Pott (1994), os frutos são comestíveis e o xarope deles é 

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

princípios digestivos, sendo bom descongestionante interno. 

Sangalli, A.- 22; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. – 11/11/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-

Brasil. 

Material examinado: 

Scremin – Dias, E.- 168. Data: 25/04/1995. Local: Bonito-MS-Brasil; Scremin – Dias, E. Data: 

11/07/1995. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 CECROPIACEAE 

Cecropia pachystachya Trec. 

Nome popular: embaúba/ lixeira/ lixa 



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

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

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

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

espádices múltiplos com comprimento superior a 0,15m, protegidos por grandes espatas.  Os 

frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chás das raízes e folhas para inflamações dos rins e da bexiga. As folhas eram 

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

Bibliográficas- Pott e Pott (1994) citam que a folha é indicada para os problemas de coração, 

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

força do coração, melhorando a falta de ar. Folhas, brotos e frutos agem como cicatrizantes de 

feridas, erisipelas, doenças dos olhos, diabetes, diarréias e corrimentos. 

Sangalli, A.- 69; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Bicudo, L. R. H.; Campos, C. J. e Barbosa, S. B.- 273. Data: 17/10/1998. Local: Barragem de 

Porto Primavera - Margem do rio Paraná-SP-Brasil. 

 

 

 EUPHORBIACEAE 

Croton floribundus Spreng. 

Nome popular: capixingui 

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. Os ramos mais novos apresentam- se 

angulosos e as inflorescências surgem nos ápices em racemos flexíveis, do tipo amento. Os 

frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal: 

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

geral. 

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1926-1952, v. I), a casca é anti – sifilítica, as folhas 

combatem úlceras e os frutos são tônicos. Espécies do gênero Croton tem sido utilizadas no 



tratamento de câncer, tumores, e verrugas, além de demonstrar atividade anti-leucêmica contra 

leucemia linfocítica (Kupchan, et al.1976). 

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

Brasil. 

Material examinado: 

Amaral, A. Jr.; Mendonça, J. O. e Dias O.- 204. Data: 15/10/1998. Local: Bataguassu-MS-

Brasil. 

 

Croton urucurana Baill 

Nome popular: sangra- d’-água/ sete- sangria/ sangue- de- grau/ pau- sangue 

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

tronco ramificado só no ápice. Folhas simples, inteiras, alternas, com longos pecíolos 

pubescentes, triangular - ovaladas ou cordiformes, ápice acuminado, base cordada, margem 

inteira, sendo pilosas em ambas as faces. As folhas mais velhas apresentam coloração vermelho 

- alaranjada. Presença de estípulas. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chás da casca 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 as 

doenças venéreas. 

Sangalli, A.- 72; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Manara, M. P.; Santos, J. B. e Lima, V. B.- 42. Data: 19/06/1998. Local: Presidente Epitácio-

SP-Brasil; Amaral, A. Jr.; Mendonça, J. O. e Dias O.- 230. Data: 15/10/1998. Local: 

Anaurilândia-MS-Brasil; Pers, T. M. Data: 04/1994. Local: Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 FABACEAE 

Acosmium subelegans (Mohl.) Yak. 

Nome popular: genciana 

Descrição botânica: arbusto com altura superior a 1,0m de altura. O caule apresenta casca com 

cortiça rugosa. Folhas alternas, imparipenadas e compostas por seis a oito pares de folíolos, 



simples, inteiros, ovados, coriáceos, com ápice retuso, base truncada e margem lisa, dispostos 

de forma oposta. Flores e frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chás da entre- casca utilizados como tônico, febrífugo e anti-reumático. As partes 

subterrâneas (raízes) são usadas para combater diabetes e colesterol. 

Bibliográficas- Segundo Pott e Pott (1994), a casca é usada para lavar feridas, é cicatrizante e o 

chá para dores de barriga. 

Sangalli, A.- 24; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. – 11/11/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-

Brasil. 

Material examinado: 

Conceição, C. A.- 1979. Data: 19/11/1986. Local: Campo Grande-MS-Brasil; Nunes, M. S. –18. 

Data: 19/12/1991. Local: Campo Grande-MS-Brasil; Cervi, A.C.- 4015. Data: 23/12/1992. 

Local: Tibagi-PR-Brasil. 

 

Dioclea violaceae Martius 

Nome popular: mucuna/ mucunã/ olho- de- boi 

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

compostas trifolioladas 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 marrom, 

recobertos de pêlos amarelo- dourados e portam sementes de coloração castanho- avermelhada, 

semelhantes a um 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 reumatismos. 

Bibliográficas- Segundo Corrêa (1926-1952, v. II), a farinha das sementes cruas é parasiticida e 

formicida e Penna (1946) cita que a planta é formicida. 

Sangalli, A.- 12; Gomes, S. G.; Matos, A. – 14/10/1999. Fazenda Azulão Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 FLACOURTIACEAE 

Casearia obliqua Spr. 



 Nome popular: espeteiro 

 Descrição botânica: árvore com aproximadamente 4,0m de altura. Folhas simples, inteiras, 

glabras, oblongo – lanceoladas, ápice agudo, base obtusa, margem serrada. Filotaxia alterna. 

Flores partem das axilas foliares e estão reunidas em inflorescências tipo umbela e foram 

observadas na prefloração. Frutos não foram vistos. 

 Indicacão medicinal: 

 Populares- Chás das folhas e raiz usados nos casos de impotência sexual, dores na coluna e 

reumatismo. 

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

 Sangalli, A.- 17; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. – 11/11/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-

Brasil. 

 Material examinado: 

Oliveira, P. I.- 793. Data: 24/03/1984. Local: Mananciais da Serra (Piraquara)-PR-Brasil.  

 

 

 LAURACEAE 

Ocotea minarum (Ness) Mez. 

Nome popular: canela- fedida/ canela- de- veado 

Descrição botânica: árvore com aproximadamente 3,0m de altura. Folhas simples, inteiras, 

alternas, coriáceas na face superior e pilosas na inferior, lanceoladas, ápice cuspidado, base 

atenuada e margem inteira. Flores campanuladas, monóclinas, dispostas em racemos com 

pedicelos e pedúnculos pubescentes, de coloração creme. Os frutos são pequenas drupas 

dispostas em cachos. 

Indicação medicinal: 

Populares- As folhas são usadas em chás como inseticida da pele, pois o odor forte é repelente 

de mosquitos. 

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Sangalli, A.- 18; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. – 11/11/1999. Local: Fazenda Azulão-

Dourados-MS-Brasil; Sangalli, A.- 35; Vieira, M. C.; Camargo, M. V. – 15/11/1999. Fazenda 

Santa Madalena-Dourados-MS-Brasil. 

 Material examinado: 



Amaral, A. Jr.; Mendonça, J. O. e Dias –143. Data: 14/10/1998. Local: Brasilândia-MS-Brasil; 

Silva, W. G. – 119. Data: 14/04/1988. Local: Campo Grande-MS-Brasil; Silva, W. G. – 125. 

Data: 18/04/1988. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 

 MORACEAE 

Maclura tinctoria (L.) Engl. 

Nome popular: amoreira – do - mato/ amoreira 

Descrição botânica: árvore com aproximadamente 4,0m de altura, ramificada, caule de 

coloração amarelada, apresentando espinhos que partem junto às gemas foliares, nos ramos 

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

margens serradas e estípulas. Plantas dióicas. Inflorescências em amento quando a planta é 

masculina e em espigas quando é feminina. Os frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chás das folhas, cascas e raízes para desintoxicar o pâncreas, combater inflamações 

uterinas e da próstata. Tomar o leite da casca diluido em água, em pequenas doses, é indicado 

para combater reumatismo do sangue. 

Bibliográficas- Pott e Pott (1994) descrevem que a seiva é usada para dor de dentes e de 

cabeça; é cicatrizante. O chá da casca é indicado para reumatismo e como antiinflamatório para 

dentes extraídos. 

Sangalli, A.- 09; Gomes, S. G.; Matos, A. - 14/10/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil; 

Sangalli, A.- 21; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. - 11/11/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-

Brasil. 

Material examinado: 

Pott, V. J.- 3505; Foster, R.; Damasceno, G. A.Jr.; Resende, U. M. e Nakajima,J. Data: 

26/08/1998. Local: Rio Negro (Rio do Peixe)-Ms-Brasil. 

 

 

 MYRTACEAE 

Campomanesia eriantha Blume 

Nome popular: guariroba - capote/ sete - capote 

Descrição botânica: subarbusto com aproximadamente 1,0m de altura e ramificado desde a 

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



ápice agudo, base obtusa e margens inteiras. Flores solitárias partem das gemas foliares e nos 

ápices dos ramos, apresentando cálice gamossépalo, corola dialipétala de coloração amarela e 

grande quantidade de estames. Floresce no período de outubro a novembro. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chá das folhas e cascas indicado para crianças com problemas de bexiga solta e 

para pessoas com hipertensão. Combate dores de barriga e diarréias fortes (fezes com sangue).  

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Sangalli, A.- 16; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. – 11/11/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-

Brasil. 

Material examinado: 

Conceição, C. A.- 2764. Data: 18/11/1990. Local: Piraputanga-MS-Brasil; Leocádia. Data: 

27/05/1984. Local: Caarapó-MS-Brasil; Wahl, E.- 02. Data: 09/11/1988. Local: Campo Grande-

MS-Brasil. 

 

 

 PIPERACEAE 

Potomorphe umbellata cf. 

Nome popular: pariparoba/ caapéba/ japecanga 

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

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

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

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

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

foram vistos. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chás das folhas são usados como emolientes, desobstruentes, diuréticos e tônicos. 

Combatem cólicas, gripes e resfriados, retiram a friagem do corpo. Usado também para 

problemas estomacais, do fígado (amarelão) e como calmante. 

Bibliográficas- Segundo Verardo (1987), a planta é indicada nos casos de sífilis, 

engorgitamento do fígado e baço e problemas estomacais. É estimulante e diurética. 

Sangalli, A.- 02; Gomes, S. G.; Matos, A. – 24/03/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil; 

Sangalli, A.- 79; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

 



Piper amalago L. 

Nome popular: cana - de - macaco - graúda/ falso - jaborandi 

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

sulcado, com nós salientes de onde partem folhas simples, inteiras, alternas, glabras, ovais - 

lanceoladas, ápice acuminado, base obtusa, bordos inteiros, com estípulas. Flores minúsculas 

dispostas em espigas compactas nas axilas foliares. Frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chá das folhas utilizados para tratamento da pele, machucaduras e queimaduras; 

apresenta atividades anestésica e coagulante. 

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Sangalli, A.- 07; Gomes, S. G.; Matos, A. - 19/07/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil; 

Sangalli, A.- 77; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado:  

Bicudo, L. R. H.; Campos, C. J. e Barbosa, S. B.- 84. Data: 13/10/1998. Local: 

Panorama(Margem do Rio Paraná)-SP-Brasil. 

 

Piper gaudichaudianum Kunth 

Nome popular: jaborandi - verdadeiro 

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

sulcado e coberto de pêlos. Folhas simples, inteiras, alternas, ovado - lanceoladas, ápice 

acuminado a caudado, base oblíqua e margem inteira.; grande quantidade de pêlos cobrem as 

nervuras da face inferior, sendo o limbo foliar áspero em ambas as faces. Estípulas presentes. 

Flores pequenas, reunidas em espigas congestas de coloração esbranquiçada. Frutos não foram 

vistos. 

Indicação medicinal: 

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. 

Sangalli, A.- 11; Gomes, S. G.; Matos, A. - 14/10/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil; 

Sangalli, A.- 80; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 



Bicudo, L. R. H.; Campos, C. J. e Barbosa, S. B.- 259. Data: 17/10/1998. Local: Margem do 

Rio Paraná-SP-Brasil; Bicudo, L. R. H.; Campos, C. J. e Barbosa, S. B.- 161. Data: 15/10/1998. 

Local: Bataguassu (Margem do Rio Paraná)-MS-Brasil. 

 

Piperonea sp 

Nome popular: cana - de - macaco/ pimenta - de - macaco 

Descrição botânica: subarbusto com 1,5m de altura. Caule fino, ereto, cilíndrico e sulcado com 

nós evidentes. Folhas simples, inteiras, alternas, ovado - lanceoladas, ápice acuminado, base 

obtusa, margem inteira e coloração mais opaca nas nervuras da face superior. Flores pequenas, 

dispostas em espigas congestas. Frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chás das folhas e do caule são analgésicos e anestésicos. Os índios nativos a 

usavam para estancar o sangue quando feriam - se e para anestesiar a boca quando tinham dores 

de dente. 

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Sangalli, A.- 04; Gomes, S. G.; Matos, A.- 24/03/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil; 

Sangalli, A.- 83; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 SOLANACEAE 

Solanum granuloso-leprosum Dunal DC 

Nome popular: falsa - jurubeba 

Descrição botânica: arbusto com altura entre 3,0 a 4,0m de altura, com caules e ramos de 

coloração verde- amarelada. Folhas simples, inteiras, alternas, oblongo- ovadas, ápice 

cuspidado a caudado, base obtusa, margem inteira e estípulas. Flores campanuladas, 

monóclinas, dispostas em inflorescências tipo corimbo, apresentando cálice de cor verde e 

corola violeta.. A planta inteira é recoberta por pêlos estrelados. Frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chá das raízes e da casca usado externamente no combate de micoses e coceiras. 

Bibliográficas- Não foram encontradas nas bibliografias consultadas. 

Sangalli, A.- 25; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. – 11/11/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-

Brasil. 

 



 STERCULIACEAE 

Guazuma ulmifolia Lam   

Sinonímia- Theobroma guazuma L. 

Nome popular: chico - magro/ mutamba 

Descrição botânica: árvore com altura superior a 8,0m. Tronco com bastante ramificações e 

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

acuminado, base truncada, margem serrada e estípulas. As folhas mais novas são cobertas de 

pêlos estrelados. Flores não foram visualizadas. Frutos em forma de cápsula septicida.  

Indicação medicinal: 

Populares- Chás da casca são indicados como diurético, controlador da pressão e emagrecedor 

por queimar as calorias do corpo. 

Bibliográficas- Corrêa (1969-1978 v. V) relata que o decocto da casca é adstringente e 

depurativo, usado no combate a sífilis e moléstias da pele. Britto e 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 fígado. Pott e 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 cabelos e doenças parasitárias do couro cabeludo. O xarope é indicado 

para tosse, pneumonia, catarro e asma.  

Sangalli, A.- 10; Gomes, S. G.; Matos, A. Data: 14.10.1999. Local: Fazenda Azulão-Dourados-

MS-Brasil. 

 

 

 TEOPHRASTACEAE 

Clavija nutans  (Vell.) Stahl  

Nome popular: chá – de - bugre/ laranjinha 

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

formando nós bem espaçados. Folhas simples, interias, coriáceas, pecioladas, lanceoladas, ápice 

agudo, base atenuada, margem ondulada medindo mais de 0,30m de comprimento, de coloração 

verde- prateada, partindo dos nós em número de 4 a 10 e dispostas em vértice. Inflorescências 

em dicásio, com flores pequenas de coloração alaranjada. Frutos carnosos, indeiscentes, 

simples, em forma de baga, com epicarpo de coloração alaranjada. 

Indicação medicinal: 



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 desinteria, dores na coluna e febres. 

Sangalli, A.- 01; Gomes, S. G.; Matos, A.- 24/03/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil; 

Sangalli, A.- 82; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

Material examinado: 

Amaral, A. Jr.; Mendonça, J. O.; Dias, O. e Evangelista, V. –258. Data:17/10/1998. Local: 

Anaurilândia (Rio Paraná)-MS-Brasil; Resende, U. M. et al. Data: 20/12/1996. Local: Bonito-

MS-Brasil. 

 

 

 ULMACEAE 

Trema micrantha ( L.) Engler  

Sinonímia- Celtis canenses/ Rhamnus micrantha L. 

Nome popular: candiúva/ periquiteira/ cambriúva 

Descrição botânica: árvore com aproximadamente 6,0m de altura, ereta e pouco ramificada. 

Folhas simples, inteiras, alternas, ovado- lanceoladas, ápice acuminado a caudado, base oblíqua 

a cordiforme, margem serreada e coloração mais opaca na superfície inferior. Flores pequenas e 

monóclinas, de coloração creme, reunidas em inflorescência tipo cimeira composta. Frutos não 

foram vistos.  

Indicação medicinal: 

Populares- Folhas e cascas são utilizadas em chás indicados no combate à sífilis e reumatismo, 

e lavagens externas indicadas para cicatrização de feridas (adstringente). 

Bibliográfica- Corrêa (1926-1952, v. II) descreve que a casca é adstringente. Pott e Pott (1994) 

citam que as folhas e cascas são adstringentes, para feridas, sífilis e reumatismo. 

Sangalli, A.- 20; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. - 11/11/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-

Brasil. 

Material examinado:  

Amaral, A. Jr.; Mendonça, J. O. e Dias, O.-105. Data: 13/10/1998. Local: Três Lagoas-MS-

Brasil; Bicudo, L. R. H.; Campos, C. J. e Barbosa, S. B.- 98. Data: 13/10/1998. Local: 

Panorama-SP-Brasil; Salvador, J. L. G.; Machado, C.; Silva, J. A. e Silva, D. V. –81. Data: 

20/06/1998. Local: Santa Rita do Prado-MS-Brasil. 

 



 URTICACEAE 

Urera aurantiaca Wedd 

Nome popular: urtiguinha 

Descrição botânica: subarbusto com aproximadamente 1,0m de altura. Caule ereto, oco, 

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

ápice acuminado, base cordiforme, margens serreadas e cobertas de pêlos urticantes. Flores não 

foram vistas. Os frutos são bagas carnosas, indeiscentes, pequenas, reunidas em cachos, com 

epicarpo de cor vermelho- sangue. 

Indicação medicinal: 

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

Bibliográfica- Corrêa (1969-1978, v. V) cita que a planta é diurética. Penna (1946) relata que o 

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

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

Sangalli, A.- 06; Gomes, S. G.; Matos, A. - 19/07/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil; 

Sangalli, A.- 78; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

 

Urtica urens L. cf. 

Nome popular: urtigão 

Descrição botânica:subarbusto com aproximadamente 1,5m de altura. Caule ereto, anguloso, 

oco, de coloração esverdeada. Folhas simples, inteiras, alternas, ovais, ápice acuminado, base 

truncada e bordos fortemente denteados, apresentando estípulas e recobertas de pêlos urticantes. 

Flores de coloração arroxeada dispostas em panículas axilares. Frutos não foram vistos. É uma 

planta dióica. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chá das raízes indicado como depurativo sangüíneo por afinar o sangue. Se tomada 

com freqüência, previne derrames, ativa as funções digestivas e é um poderoso diurético. 

Também é usada em banhos externos. 

Bibliográficas- Penna (1946) relata que os chás são usados externa e internamente para 

moléstias cutâneas, reumatismos, queimaduras e urticárias. Cruz (sd) cita que a planta é 

indicada nas moléstias da pele, dores reumáticas, hemorragias, incontinência urinária, urticária, 

coceiras e queimaduras. 

Sangalli, A.- 05; Gomes, S. G.; Matos, A. – 24/03/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

 



Urtica baccifera Gaudichaud 

Nome popular: urtiga- roxa 

Descrição botânica: subarbusto com altura entre 1,0 a 1,5m. Caule sublenhoso, oco, sulcado, 

de coloração verde- acinzentada. Folhas simples, inteiras, alternas, oval- lanceoladas, ápice 

acuminado, base obtusa e margens dentadas, com dentes espaçados e pecíolos com mais de 0,20 

m de comprimento. Flores pequenas, de coloração violeta a roxa, reunidas em panículas axilares 

e apicais. Frutos não foram vistos. 

Indicação medicinal: 

Populares- Chás da raiz e folhas indicados como diurético, depurativo do sangue e laxante. 

Bibliográficas- Corrêa (1926-1952, v. I) cita que as folhas são usadas externamente para 

hemorragias e usadas internamente como aperitiva, diurética, anti - leucorréica e a raiz combate 

amenorréia. Segundo Penna (1946), apresenta propriedades diuréticas. Verardo (1987) cita que 

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

hemoptíases, diarréias e moléstias cutâneas. 

Sangalli, A.- 71; Matos, A.; Sangalli, Z. – 19/05/2000. Fazenda Azulão-Dourados-MS-Brasil. 

 

 

 VERBENACEAE 

Lantana trifolia L. 

Nome popular: sálvia- do- mato/ uvinha- do- campo 

Descrição botânica: subarbusto com altura inferior a 1,0m. Caule lenhoso, fino, anguloso, 

sulcado e pubescente. Folhas simples, inteiras, verticiladas, ovais- lanceoladas, ápice 

acuminado, base acunheada, margens denteadas, pilosas e de coloração mais opaca na face 

inferior. Flores tubulosas, monóclinas e de coloração roxa, dispostas em racemos, sustentados 

por pedúnculo que parte das axilas foliares ou na porção terminal. Frutos carnosos e 

indeiscentes do tipo baga, pequenos e com epicarpo de cor roxa.  

Indicação medicinal:  

Populares- O pó das folhas é usado em chás para fortalecer o cérebro e o útero feminino. 

Também é indicada para combater resfriados e gripes. 

Bibliográficas- Pott e Pott (1994) relatam que os chás são bons para tosse, regular o ciclo 

menstrual e acelerar o processo de menstruação.  

Sangalli, A.- 23; Gomes, S. G.; Camargo, M. V. – 11/11/1999. Fazenda Azulão-Dourados-MS-

Brasil. 



Material examinado: 

Resende, U. M. et al.-19. Data: 20/12/1996. Local: Bonito-MS-Brasil; Souza, P.; Matos, N. 

Data: 17/06/1995. Local: Campo Grande-MS-Brasil. 

 

 As 61 espécies coletadas representam um total de 37 famílias. No Cerrado, destacaram - se 

as famílias Amaranthaceae, Asteraceae, Bignoniaceae, Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, 

Mimosaceae, Moraceae e Rubiaceae (Figura 1). Na mata (Floresta Estacional Semidecidual 

Submontana), predominaram Piperaceae, Asteraceae, Urticaceae e Euphorbiaceae (Figura 4). 

 Muitas das espécies coletadas foram citadas em trabalhos realizados em outras localidades 

ou Estados, como por exemplo, no levantamento preliminar realizado por Berg e Silva (1988), das 

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

Miranda e Pantanal Sul Matogrossense - MS, as espécies Brosimum gaudichaudii, Urera baccifera, 

Gomphrena officinalis, Guazuma ulmifolia, Maytenus ilicifolia, Stachytharpheta cayennensis, 

Scoparia dulcis e Ageratum conyzoides foram citadas e coletadas. Pothomorphe umbellata, 

Stachytharpheta cayennensis e Scoparia dulcis foram encontradas em Roraima, pelos mesmos 

autores, durante estudos da flora medicinal desse Estado. Luz (2000) também constatou nas Savanas 

de Roraima a espécie Stachytharpheta cayennensis. 

 Gomphrena officinalis, Duguetia furfuraceae, Jacaranda ulei, Cochlospermum regium, 

Vernonia ferruginea, Cayaponia espelina, Dimorphandra mollis, Byrsonima crassa, Miconia 

albicans, Brosimum gaudichaudii, Guazuma ulmifolia e Stachytharpheta cayennensis foram 

descritas no trabalho de Ferreira (1980), por terem sido coletadas nos cerrados de Minas Gerais, com 

base no uso popular. 

 Durante estudos etnobotânicos dos cerrados de Correntina (Bahia) e Jataí (Goiás), realizados 

por Vieira e Martins (1996), foram constatadas as espécies Duguetia furfuraceae, Mandevilla 

velutina, Cochlospermum regium, Dimorphandra mollis, Brosimum gaudichaudii e Guazuma 

ulmifolia. 

 Silberbauer – Gottesberger (1987) realizou um levantamento em um hectare de cerrado de 

Botucatu -SP sobre as plantas medicinais e tóxicas, listando as espécies Duguetia furfuraceae, 

Mandevilla velutina, Chaptalia integerrima, Cochlospermum regium, Dimorphandra mollis, 

Acosmium subelegans, Anadenanthera falcata, Brosimum gaudichaudii e Serjania erecta. No 

levantamento das plantas medicinais de Brasília e de cidades do Centro – Oeste, realizado por 

Barros (1987), foram coletadas Jacaranda ulei, Piptadenia (Anadenanthera) falcata, Brosimum 

gaudichaudii, Gomphrena officinalis e Byrsonima crassa. 



 Croton floribundus e Urera baccifera foram coletados por Cavassan et al. (1984), na 

Reserva Estadual de Bauru. Urera baccifera e Piper amalago, na Reserva Municipal de Santa 

Genebra, em Campinas, por Salis et al. (1996). 

Cecropia pachystachia foi coletada na Mata Ciliar do Rio Ivinhema - MS (Assis, 1991), na 

Floresta Higrófila (mata de brejo), em Campinas (Toniato, 1993), na Estação Ecológica de Paulo de 

Faria – SP (Stranghetti,1996), na Mata Ciliar do Rio Paraguai, Pantanal – MS (Damasceno Junior, 

1997), no cerrado de Emas (Pirassununga – SP) (Batalha et al., 1997) e em de Coxipó do Ouro e 

São Gonçalo – MT (Souza e Guarim Neto, 1999). 

As espécies Maclura tinctoria, Piper amalago, Alibertia edulis, Guazuma ulmifolia e Trema 

micrantha foram coletadas por Stranghetti (1996), na Estação Ecológica de Paulo de Faria – SP. 

No levantamento realizado por Araújo e Haridasan (1997), em duas matas semidecíduas de 

Uberlândia, Triângulo Mineiro - MG, foram listadas Lithraea molleoides, Guazuma ulmifolia, 

Dimorphandra mollis e Ocotea minarum. 

As espécies Lythraea molleoides, Croton floribundus, Croton urucurana, Maclura tinctoria, 

Piper amalago, Guazuma ulmifolia, Trema micrantha e Urera baccifera, foram listadas por 

Bernacci et al. (1998), na Bacia do Jacaré - Pepira em São Paulo. 

Grombone et al. (1990) listaram as espécies Croton floribundus, Casearia obliqua, Piper 

amalago e Piper gaudichaudianum. no levantamento fitossociológico do Parque Municipal de Grota 

Funda (Atibaia – SP). 

Brosimum gaudichauddi foi descrita por Damasceno Junior (1997), na Mata Ciliar do Rio 

Paraguai, Pantanal – MS. 

A espécie Pothomorphe umbellata foi listada por Coelho et al. (2000), no trabalho de plantas 

medicinais do Entorno do Parque da Serra do Brigadeiro em Minas Gerais. 

Batalha et al. (1997), realizaram um levantamento florístico no cerrado de Emas 

(Pirassununga – SP) e igualmente listaram as espécies Gomphrena officinalis, Lythraea molleoides, 

Duguetia furfuraceae, Mandevilla velutina, Chaptalia integerrima, Vernonia ferruginea, Tabebuia 

aurea, Cochlospermun regium, Cayaponia espelina, Acosmium subelegans, Miconia albicans, 

Dimorphandra mollis, Anadenanthera falcata, Brosimum gaudichaudii, Serjania erecta e Solanum 

lycocarpum dentre um total de 358 espécies coletadas. 

Maytenus ilicifolia, Cochlospermum regium, Vernonia ferruginea, Brosimum gaudichaudii, 

Maclura tinctoria, Alibertia edulis, Serjania erecta, Scoparia dulcis e Guazuma ulmifolia, foram 

listadas por Souza e Guarim Neto (1999) no estudo etnobotânico das comunidades ribeirinhas de 



Coxipó do Ouro e São Gonçalo - MT, algumas sendo utilizadas na medicina caseira e outras para 

fabricação de utensílios ou alimentação.  

Anadenanthera falcata, Croton floribundis e Trema micrantha foram citadas por Carvalho 

(1994) como espécies recomendadas para reflorestamento ambiental, recomposição da cobertura 

florestal e recuperação dos ecossistemas degradados. 

Os trabalhos consultados sobre levantamentos medicinais, florísticos e fitossociológicos 

realizados em diversos Estados brasileiros, que apresentam vegetação de mata semidecidual, 

comprovam a existência de resquícios de Mata Semicaducifolia no município de Dourados. Estes 

resquícios, alternados por campos Cerrados, apresentam espécies importantes e conhecidas 

nacionalmente como medicinais e certificam a grande riqueza e diversidade existente na vegetação 

que compõe a fitofisionomia local, demonstrando a importância dos levantamentos botânicos, sejam 

eles de caráter florístico ou econômico (medicinal e/ou alimentar). 

Das plantas cujos órgãos vegetativos ou reprodutivos foram semeados/plantados no Horto de 

Plantas Medicinais, as seguintes germinaram/brotaram e estão se desenvolvendo bem “ex situ”: 

Urtica urens ( urtigão), Urtica sp ( urtiga - roxa), Piper amalago (falso - jaborandi), Cecropia 

pachystachya (embaúba), Jacaranda ulei (carobinha - do - campo), Cochlospermum regium 

(algodãozinho - do - campo), Maytenus ilicifolia (espinheira - santa), Byrsonima crassa (douradão - 

do - campo) e Jatropha sp (pata - de - anta/ jalapa). 

Deve - se salientar que as espécies Gomphrena officinalis, Dimorphandra mollis, Miconia 

albicans, Alibertia edulis e Serjania erecta coletadas nos locais de cerrado, foram citadas pelos 

mateiros como medicinais, sem porém especificar para quais fins são utilizadas. 

 A pouca disponibilidade de levantamentos de plantas medicinais ou de plantas de utilização 

comercial na vegetação brasileira, dificultam a discussão sobre os dados registrados e certificam a 

necessidade da continuidade de estudos vegetacionais no seu aspecto potencial e econômico, além 

da importância da participação das comunidades no registro de espécies ameaçadas de extinção pela 

retirada indiscriminada e predatória de seu habitat de origem. 

 Pretende - se dessa forma dar continuidade ao trabalho, visando identificar maior número de 

espécies medicinais nativas existentes na flora local. 

 As espécies foram agrupadas em uma chave medicinal, de acordo com as indicações 

medicinais relatadas pelos mateiros. 

 

 

 



 

 

 

CHAVE DE ESPÉCIES MEDICINAIS  

 

 

 

 

 Abortivas...................................................................................................................Aristolochia sp 
                                                                                                                                    Porophylum ruderalle 

 Adstringentes........................................................................................Stryphnodendron obovatum 

                                                                                                                                     Trema micrantha 

 Afrodisíacas...........................................................................................................Casearia obliqua 

                                                                                                                                                               Pfaffia glomerata 

 Analgésicas..................................................................................................................Piperonea sp 
                                                                                                                            Stachytarpheta cayenensis 

 Anestésicas...................................................................................................................Piperonea sp 
                                                                                                                                                Piper amalago 

 Antiácidas.............................................................................................................Byrsonima crassa 

 Anti-helmínticas..............................................................................................Mandevilla vellutina 
                                                                                                                          Polygonum hydropiperoides 

 Antialérgicas....................................................................................................Lythraea molleoides 

                     Polygonum hydropiperoides 

                                                       Sida sp 

                   Solanum granuloso-leprosum 

 Antimaláricas...................................................................................................Cayaponia espelina 

 Antissépticas........................................................................................................Croton urucurana 

                     Stryphnodendron obovatum 

 Anti-sifilíticas........................................................................................................Trema micrantha 

 Antitérmicas...................................................................................................Acosmium subelegans 
                                                                                                                                        Cayaponia espelina 

                                           Clavija nutans 
                                                                                                                                    Gomphrena officinalis 

 Anti-reumáticas..............................................................................................Acosmium subelegans 
                                                                                                                                          Bromelia balonsae 

                                       Casearia obliqua 
                                                                                                                                           Dioclea violaceae 

                                      Maclura tinctoria 

                               Occimum incanescens 

                                       Trema micrantha 

                                        Zanthoxyllum sp 

 Béquicas (combatem tosse)..........................................................................Anadenanthera falcata 

                               Occimum incanescens 

                                  Vernonia ferruginea 
                                                                                                                                                    Vernonia sp 

 Cálculos renais......................................................................................................Byrsonima crassa 

                            Cochlospermum regium 



                                                         Jatropha sp 

 Calmantes.....................................................................................................Potomorphe umbellata 

 Carminativas (combate gases)....................................................................Brosimum gaudichaudii 

 Cicatrizantes.................................................................................................Anadenanthera falcata 

                             Chaptalia intergerrima 

                                Dimorphandra mollis 

                                               Hybiscus sp 

                                          Jacaranda ulei 

                                    Maytenus ilicifolia 

                              Porophyllum ruderalle 

                        Stachytarpheta cayenensis 
                                                                                                                           Stryphnodendron obovatum 

 Circulação (varizes)..................................................................................................Alibertia edulis 

                      Stryphnodendron obovatum 
                                                                                                                                                    Vernonia sp 

 Colesterol.......................................................................................................Acosmium subelegans 

                                     Croton urucurana 

                                 Solanum lycocarpum 

 Cólicas.............................................................................................................Ageratum conyzoides 

                           Campomanesia eriantha 
                                                                                                                                          Dorstenia tubicina 

                                Duguetia furfuraceae 
                                                                                                                                   Potomorphe umbellata 

 Controlar pressão.......................................................................................Campomanesia eriantha 

                              Euphorbia brasiliensis 

                                    Guazuma ulmifolia 
                                                                                                                                               Serjania erecta 

 Defluxos (sinusites)....................................................................................Brosimum gaudichaudii 

 Depressão/estresse.........................................................................................Ageratum conyzoides 
                                                                                                                                           Pffafia glomerata 

 Depurativas.................................................................................................Cochlospermum regium 

                                     Croton urucurana 

                                          Jacaranda ulei 

                                    Maytenus ilicifolia 

                                 Mandevilla vellutina 

                                        Urtica baccifera 
                                                                                                                                                   Urtica urens 

 Derrames.......................................................................................................................Urtica urens 

 Diabetes..........................................................................................................Acosmium subelegans 

                                  Bauhinia holophylla 

                                                                                                                        Croton urucurana 

                            Piper gaudichaudianum 
                                                                                                                                      Solanum lycocarpum 

 Diarréias..........................................................................................................Ageratum conyzoides 

                                  Bauhinia holophylla 

                           Campomanesia eriantha 

                                    Dorstenia tubucina 
                                                                                                                                     Duguetia furfuraceae 

 Digestivas..................................................................................................................Aristolochia sp 



                            Brosimum gaudichaudii 

                             Potomorphe umbellata 
                                                                                                                                                   Urtica urens 

 Diuréticas..........................................................................................................Bauhinia holophylla 

                                           Clavija nutans 

                                    Guazuma ulmifolia 

                              Potomorphe umbellata 

                                      Urera aurantiaca 

                                        Urtica baccifera 
                                                                                                                                                    Urtica urens 

 Doenças dos olhos..........................................................................................................Vernonia sp 

 Doenças hepáticas (desobstruentes).....................................................................Dioclea violaceae 

                                          Scoparia dulcis 

                                    Maytenus ilicifolia 
                                                                                                                                   Potomorphe umbellata 

 Dores de coluna........................................... ......................................................Amphilophyllum sp 
                                                                                                                                            Casearia obliqua 

 Emagrecer..................................................................................................................Clavija nutans 

                                    Guazuma ulmifolia 
                                                                                                                                                     Jatropha sp 

 Emenagogas................................................................................................Cochlospermum regium 

                                   Eliunurus candidus 
                                                                                                                                              Tabebuia aurea 

 Emolientes..........................................................................................................Eliunurus candidus 

                                                                                                                                   Maytenus ilicifolia 

                              Porophyllum ruderalle 

                              Potomorphe umbellata 
                                                                                                                                                    Sida spinosa 

 Estimulantes..........................................................................................................Pffafia glomerata 

 Excitantes......................................................................................................Gomphrena officinalis 

 Expectorantes......................................................................................................Bromelia balonsae 

                             Chaptalia intergerrima 

                              Gomphrena officinalis 

                               Occimum incanescens 
                                                                                                                                   Porophyllum ruderalle 

 Gastrites...............................................................................................................Maytenus ilicifolia 

 Gripes................................................................................................................Cayaponia espelina 

                                         Lantana trifolia 

                               Occimum incanescens 

                            Piper gaudichaudianum 

                              Potomorphe umbellata 
                                                                                                                                       Vernonia ferruginea 

 Hemorróidas.........................................................................................Polygonum hydropiperoides 

 Hemostáticas (anti-hemorrágicas)..................................................................Dimorphandra mollis 

                                           Piper amalago 
                                                                                                                          Polygonum hydropiperoides 

 Inflamações da bexiga......................................................................................Bauhinia holophylla 

                                                                                                                          Campomanesia eriantha 



                                                                                                                                  Cecropia pachystachya 

 Inflamações da vesícula..................................................................................Guettarda spruceana 

 Inflamações do pâncreas.......................................................................................Maclura tinctoria 
                                                                                                                                      Solanum lycocarpum 

 Inflamações dos rins.........................................................................................Bauhinia holophylla 

                                                                                                                           Cecropia pachystachya 
                                                                                                                                                Clavija nutans 

 Inflamações uterinas.................................................................................................Aristolochia sp 

                           Cochlospermum regium 

                                          Jacaranda ulei 

                                      Maclura tinctoria 
                                                                                                                           Stryphnodendron obovatum 

 Laxantes..................................................................................................................Urtica baccifera 

 Nevralgias...................................................................................................Piper gaudichaudianum 

 Queimaduras..............................................................................................................Piper amalago 

 Repelentes...........................................................................................................Croton floribundus 
                                                                                                                                             Ocotea minarum 

 Tônicas...........................................................................................................Acosmium subelegans 

                                          Alibertia edulis 

                                    Bromelia balonsae 

                            Brosimum gaudichaudii 

                              Gomphrena officinalis 

                                         Lantana trifolia 

                                 Mandevilla vellutina 

                                      Pffafia glomerata 
                                                                                                                                   Potomorphe umbellata 

 Úlceras........................................................................................................Cochlospermum regium 
                                                                                                                           Stryphnodendron obovatum 

 Vitiligo........................................................................................................Brosimum gaudichaudii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Relação das famílias encontradas na Fazenda Santa Madalena (Cerrado Sentido Restrito). 
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Figura 2: Relação das famílias encontradas no Parque Arnulpho Fioravante (Campo Limpo 

Úmido). 

 

 

 

Figura 3: Relação das famílias encontradas no campo do Jardim Márcia (Cerrado Ralo). 
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Figura 4: Relação das famílias encontradas na Fazenda Azulão (Floresta Estacional Semidecidual 

Submontana). 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

De dez coletas realizadas a quatro locais de vegetação distinta, registraram-se 61 espécies, 

sendo 18 espécies no Cerrado Sentido Restrito (Fazenda Santa Madalena), seis espécies no Campo 

Limpo Úmido (Parque Arnulpho Fioravante), oito espécies no Cerrado Ralo (Campo do Jardim 

Márcia) e 28 espécies na Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Fazenda Azulão). 

 Na Fazenda Santa Madalena, as famílias mais representadas foram Bignoniaceae, 

Caesalpiniaceae, Mimosaceae e Moraceae.  

Na Fazenda Azulão, destacaram-se as famílias Piperaceae, Asteraceae, Fabaceae e 

Urticaceae. 

Das plantas cujos órgãos vegetativos ou reprodutivos foram semeados/plantados no Horto de 

Plantas Medicinais, as seguintes germinaram/brotaram e estão se aclimatando bem “ex situ”: Urtica 

urens ( urtigão), Urtica sp ( urtiga-roxa), Piper amalago (falso-jaborandi), Cecropia pachystachya 

(embaúba), Jacaranda ulei (carobinha-do-campo), Cochlospermum regium (algodãozinho-do-

campo), Maytenus ilicifolia (espinheira-santa), Byrsonima crassa (douradão-do-campo) e Jatropha 

sp (pata-de-anta/jalapa). 

De acordo com as indicações medicinais populares, as enfermidades para as quais foram 

citadas mais plantas foram as seguintes: nove espécies como tônicas, oito como anti-reumáticas e 

cicatrizantes, sete como diuréticas, seis como depurativas e anti-gripais e cinco espécies como 

expectorantes, emolientes, antiinflamatórias do útero e diarréicas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O levantamento etnobotânico permitiu o resgate do conhecimento popular e da cultura local 

no que se refere ao uso das plantas medicinais nativas. 

 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. 

 Essas informações fornecem bases sólidas para estudos fitoquímicos, farmacológicos e 

agronômicos, comprovando 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. 

Embora dados valiosíssimos tenham sido registrados, a biodiversidade de espécies vegetais 

que compõe a flora douradense requer estudos mais prolongados e detalhados. Dessa forma, o 

trabalho terá continuidade visando identificar maior número de espécies medicinais nativas 

existentes na flora local. 
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