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RESUMO
O  objetivo  do  trabalho  foi  realizar  o  estudo  etnobotânico  de  plantas  medicinais,  em
resquícios de mata nativa na fazenda Paradouro, em Dourados - MS. As espécies coletadas
eram  indicadas  pelos  mateiros  por  serem  utilizadas  pela  população  douradense  como
alternativa medicinal. Foram identificadas 28 espécies, das seguintes famílias Asteraceae
(5), Caesalpiniaceae (3), Meliaceae (3),  Rutaceae (2), Aristolochiaceae (1), Bignoniaceae
(1), Cecropiaceae (1), Euphorbiaceae (1), Labiatae (1), Lecythidaceae (1), Monimiaceae (1),
Myrtaceae (1), Papilionoideae (1), Piperaceae (1), Poaceae (1), Rubiaceae (1), Sapindaceae
(1),  Smilacaceae  (1)  e  Solanaceae  (1).  As  indicações  medicinais  da  comunidade  local,
representada  pelos  mateiros,  também  foram  comparadas  às  descritas  nas  bibliografias
consultadas.  As doenças para as quais houve maior número de espécies indicadas foram
problemas de estômago, diabetes, febres, tosses e bronquites, cicatrizações em geral e de
feridas, além de plantas diuréticas.
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ABSTRACT

Ethnobotanic study of medicinal plants in traces of native forest of the
Paradouro farm, in Dourados-MS, Brazil

The objective of this work was to do a ethnobotany study of medicinal plants in traces of
native forest in Paradouro farm, in Dourados-MS. Gathered species were indicated by forest
explores for been used by Dourados population as medicine alternative. They were identified
28 species, of the families Asteraceae (5), Caesalpiniaceae (3), Meliaceae (3), Rutaceae (2),
Aristolochiaceae (1), Bignoniaceae (1), Cecropiaceae (1), Euphorbiaceae (1), Labiatae (1),
Lecythidaceae  (1),  Monimiaceae  (1),  Myrtaceae  (1),  Papilionoideae  (1),  Piperaceae  (1),
Poaceae (1),  Rubiaceae (1),  Sapindaceae (1),  Smilacaceae (1)  and Solanaceae (1).  For
diseases to which there was the greatest number of indicated species were: stomachaches,
diabetes, fever, cough and bronchitis, cicatrizations in general beyond diuretic plants.
Key-words: popular medicine, semideciduous forest, phitogenetic resources.



A  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  reconhece  o  valor  dos  estudos
etnobotânicos,  que  incluem  as  plantas  medicinais  e  a  sua  utilização  pela  medicina
tradicional.  Assim,  estimula  as  comunidades  a  identificarem  suas  próprias  tradições  em
relação às terapêuticas de saúde,  explorando práticas seguras e eficazes para posterior
utilização  em  cuidados  primários  de  saúde  A  etnobotânica  é  o  estudo  da  interrelação
homem-planta dentro de dinâmicos ecossistemas de componentes naturais e sociais, isto é,
é o estudo contextualizado do uso das plantas (Piva, 2002).

O Estado de Mato Grosso do Sul 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). Em
Dourados  -  MS,  estão  presentes  a  vegetação  savânica  e  áreas  dispersas  de  Mata
Semicaducifolia,  onde  têm  sido  identificadas  várias  espécies  de  plantas  medicinais
(Carvalho,1994; Sangalli, 2000).

O objetivo do trabalho foi realizar o estudo etnobotânico de plantas medicinais, em
resquícios de mata nativa em Dourados- MS.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido em Dourados, cidade de MS localizada a 18º07’03” de

latitude Oeste e 54º25’07” de longitude Sul. As coletas foram feitas na Fazenda Paradouro,
localizada  na  rodovia  MS 162,  Km  22,  que  liga  os  municípios  de  Dourados  a  Ithaum.
Apresenta área de 300 ha e tem características de Floresta Estacional Semidecidual. 

Foram  coletados  ramos  das  plantas  com  flores,  além  das  partes  indicadas  pelo
mateiro como medicinais, como órgãos subterrâneos, frutos ou sementes. Após secos, os
ramos foram exsicatados e depositadas no herbário da UFMS - Campus de Dourados. A
identificação  foi  realizada  com  o  auxílio  da  bibliografia  específica  e  as  indicações
terapêuticas populares confrontadas com as da bibliografia consultada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas  as  seguintes  espécies,  das  respectivas  famílias  e  indicações

medicinais com base no saber popular e na bibliografia consultada:
1).Croton urucurana Baiel  (Euphorbiaceae) - resina e casca são utilizadas para estancar
sangramento, acelerar a cicatrização e evitar infecções. Antibactericida, anti-hemorrágica,
antiviral, antioxidante; também é utilizada para combater úlceras no estômago e no intestino

(Lorenzi e Matos, 2002). Indicação popular: Possui ação cicatrizante, combate úlceras e é
indicada  para  gastrites  e  dor  nas  costas.  2).  Ageratum  conyzoides  (Asteraceae)  -
cicatrizante,  inibe  contrações  intestinais,  analgésico,  combate  artrose,  anti-inflamatória



(Lorenzi,  2000;  Lorenzi  e  Matos,  2002).  Indicação  popular: cólicas  e  excesso  de
menstruação e também serve para combater hemorragias na hora do parto. 3).  Cedrela

fissilis Vell (Meliaceae) - chá da casca utilizado para o tratamento de inflamação do fígado
causada por malária e para dores nas pernas. Utilizada para lavar certos ferimentos (Ming,

1997). Indicação popular: O chá da casca combate gripe, dores de barriga, febre e dores
de estômago. 4).Piper aduncum L. (Piperaceae) -. O chá ou a infusão de suas folhas são
empregados como tônico, carminativo, antiespasmódico, antiemorrágico e para afecções do
fígado, vesícula e baço. Ação eficaz para picada de cobra, estimulante e colagoga (Lorenzi

e  Matos,  2002).  Indicação  popular: Indicado  para  reumatismos,  artrite,  diabete  e
inflamações pulmonares, servindo também contra dores no estômago e para fortalecer os
cabelos. 5) Solanum americanum  Mill (Solanaceae) - analgésica, sedativa, narcótica leve,
expectorante, afrodisíaca, diurética, emoliente e depurativa. É indicada contra espasmos na
bexiga e dores nas articulações; além de ser um vermífugo eficaz. É empregada também
como  cicatrizante,  para  psoríase,  eczema  e  úlcera.  Suas  folhas  tratam  queimadura,

abcessos e furúnculos. (Lorenzi e Matos, 2002).  Indicação popular: As folhas maceradas
servem para micoses e o chá das folhas para dores de estômago 6) Cecropia pachystachya

Terc. (Cecropiaceae) - O chá é preparado com as folhas secas e tem efeito diurético. As
folhas podem ser usadas para o controle da hipertensão e antiinflamatória (Lorenzi e Matos,

2002).  Indicação popular: O chá das folhas é indicado para tosse,  gripe,  pneumonia e
bronquite. 7) Cariniana legalis (Mart.) Kuntze (Lecythidaceae) - casca serve para combater
diarréias, angina, leucorréias, hemorragias uterinas, afecções da boca e garganta, infecções

das amídalas (Penna, 1946). Indicação popular: O chá da casca é indicado para aftas, o
chá pouco concentrado é emagrecedor, servindo também para frieiras (lavagem com o chá)
e como anticéptico. 8)  Guarea guidonia  (L.) Sleumer (Meliaceae) -  casca do tronco possui
propriedades adstringente,  purgativa, febrífuga e abortiva. A casca das raízes é utilizada
contra hidropsia. As sementes maceradas em bebidas alcoólicas são usadas com a mesma

indicação, têm propriedades anti-inflamatórias (Lorenzi e Matos, 2002). Indicação popular:
O chá da casca trata a malária, febre e gripe. 9) Emilia coccínea (Sims) F. Don (Asteraceae)
- febrífuga, antiasmática, anti-oftálmica. O chá das folhas é indicado contra asma, bronquite
asmática, gripes, resfriados, dores do corpo, faringite e amigdalite. Contra afecções das vias
urinárias e como diurético. Tratamento de feridas, pruridos e eczemas. São utilizadas raízes,

flores e folhas (Lorenzi, 2000; Lorenzi e Matos, 2002); Indicação popular: É um depurativo
do sangue, serve para tratamentos contra gastrites e reumatismo. 10) Leonotis nepetaefolia

(L.)  W.T.  Aiton (Labiatae)  -.  tônica,  estimulante,  diurética,  febrífuga,  carminativa  e
antiespasmódica.  Usado  principalmente  para  tratar  casos  de  bronquite  crônica,  tosses,
asma brônquica, dores de origem reumática. É usada nos casos de inflamação urinária, e



de hemorragia uterina. O uso de suas inflorescências estimula a secreção de bile e melhora
a  digestão.  O  decocto  de  suas  folhas  é  usado  como  antidesentérico  e  para  dissolver
cálculos  renais.  Seu  uso  externo  na  forma  de  banhos  aromáticos  é  indicado  contra
reumatismo, nevralgia, úlcera e na forma de cataplasma contra contusões (Lorenzi e Matos,

2002).  Indicação popular:  usam-se as folhas maceradas para micoses e o chá de suas
folhas  é  indicado  para  o  estômago.  11)  Aristolochia  spp  (Aristolochiaceae)  –  anti-
inflamatório, usado em lesões cutâneas, diarréia, asma, diurético, estimulante das funções
digestivas, empregado na cistite, hidropisia, febres, antiofídico, e em afecções cutâneas nas
ulceras. O decocto das folhas è diurético, febrífugo e emenagogo (Arruda, 1998; Lorenzi,

2000).  Indicação popular: O chá  do  cipó é  usado  contra  desinteria,  dores  de  barriga,
cólera,  menstruação irregular,  reumatismo e dores na coluna.  12)  Bauhinia forticata  Link
(Caesalpiniaceae) - Utilizam-se às folhas, cascas do tronco e /ou raízes para fazer chá que
pode ser usado tanto externamente como internamente em casos de mordidas de cobra e
elefantíase. Também possui ação antidiabética, tônica, renal, diurética e depurativa (Penna,

1946; Caribé e Campos, 1997). Indicação popular: chá da folha usado contra colesterol e
desinteria e também para diabete e dores de barriga. 13)  Anemopaegma arvense  (Vell.)
Stellt.  ex de Souza (Bignoniaceae) - folhas e raízes colocadas sob infusão em água ardente

são afrodisíacas (Proença et al., 1998). Indicação popular: O chá da casca é estimulante.
14)  Hymenaea confertiflora (Hayne) Benth. (Caesalpiniaceae) - a resina combate afecções
pulmonares e tosse. São usadas as folhas para fazer balsamo servindo como anticarratal,

cicatrizante,  para  hemoptises  e  para  infecções  intestinais  (Penna,  1946).  Indicação
popular: O chá da casca e a sua  seiva são usados como fortalecedor  dos pulmões e
também contra bronquite. 15) Smilax goyazana A. DC. (Smilacaceae) - o chá das folhas, da
raiz e dos rizomas é diurético, servindo também para problemas hepáticos e depurativos. A
raiz é usada para combater afecções dérmicas, reumatismo e sífilis (Penna, 1946; Almeida

et  al.,  1998).  Indicação  popular: O  chá  da  raiz  deste  cipó  é  usado  como depurativo,
também serve como cicatrizante e contra a sífilis (lavagem). 16)  Vernonia crenata  Grardn.
(Asteraceae) - folhas empregadas como depurativas e diuréticas e as flores são aromáticas.
O chá da planta inteira é usado para gripe e externamente para machucados (Silva, 1998;

Proença et al., 1998). Indicação popular: O chá da flor e das folhas é usado contra gripe e
bronquite.  17)  Citriosma  oligandra  Tul (Monimiaceae)  -  carminativa,  tônica,  hepática,
antiespasmódica,  anti-reumática e aromática.  Usam-se as folhas em chás para afecções
hepáticas, flatulência, cólicas, nevralgias. As folhas em banho tratam reumatismos artrite e

artroses (Penna,  1946;  Caribe  e  Campos,  1961).  Indicação popular: O banho  com as
folhas  é  usado  contra  dores  no  corpo  e  mal  olhado.  18)  Baccharis  dracunculifolia  DC.
(Asteracea)  -  tônica,  eupéptica,  febrífuga  e  aperiente.  Usam-se  as  folhas  em chá  para



cansaço  físico,  debilidade  orgânica,  febre,  inapetência,  infecções  digestivas,  distúrbios

gástricos (Caribe & Campos, 1961; Lorenzi, 2000).  Indicação popular: O chá da folha é
indicado para pressão alta  e para problemas cardíacos. 19)  Dimorphandra mollis Benth.
(Caesalpiniaceae)  -  uso  medicinal  devido  a  rutina  encontrada  nas  favas,  que  provoca
contrações uterinas. A casca possui propriedades adstringentes, servindo para lavagens ou

para atuar em hemoptise (Almeida et al, 1998; Lorenzi, 2000). Indicação popular: O chá da
casca  se  faz  gargarejo  para  dores  de  garganta.  20)  Zanthoxylum  riedelianum  Engl.
(Rutaceae) - casca acre e amarga empregada em banhos como tônico indicado para dores

de dente.(Penna, 1946) Indicação popular: O chá da casca é usado contra gripe, febre e
malária. 21) Erigeron bonarienses L. (Asteraceae) - anti-hemorroidária, diurética, vermífuga,

antidiarréica. É usada toda a planta (Caribe e Campos, 1061; Lorenzi, 2000).  Indicação
popular: Do ramo se faz o chá e este é usado contra hemorróidas, DST, e reumatismo. 22)
Balfourodendron  rildelianum (Engl.)  Engl.  (Rutaceae)  -  as  folhas  são  empregadas  em
banhos para combater reumatismo e da casca extrai-se um óleo indicado para combater

bronquite. Da casca extrai-se a cor amarela (Proença et al., 1998).  Indicação popular: O
chá da casca é indicado para tratamento contra diabete.  23)   Chiococa anguifuga  Mart.
(Rubiaceae) - o chá do cipó é usado como diurético,  antidrópico,  indicado em casos de
mordida de cobra  e enfermidades cutâneas,  assim como gonorréia,  sífilis  e reumatismo

(Penna, 1946).  Indicação popular: O chá do cipó é indicado para dores na coluna. 24)
Eugenia  uniflora  L.  (Myrtaceae)  -  as  folhas  são  tônicas,  cicatrizantes,  anti-reumáticas

(Penna, 1946). Indicação popular: O chá da folha e da casca é usado para tratamento de
pressão  alta,  coração,  e  também  como  calmante.  25)  Myrocarpus  frondosus  Allemao

(Papilionoideae) -.  Com a casca se faz xarope para bronquite (Penna, 1094).  Indicação
popular: Serve  como  cicatrizante  e  o  bálsamo  é  fortificante  dos  nervos.  26)  Imperata

brasillensis Trin. (Poaceae) - o rizoma é diurético e considerado um sudorífero fraco (Penna,

1946; Kissmann,1997).  Indicação popular: O chá da raiz é usado em tratamento dentário
em crianças e também serve para problemas renais. 27)  Talisia esculenta (St. Hill) Radik
(Sapindaceae) - o caroço é adstringente, aplicado contra diarréias crônicas (Penna, 1946).

Indicação popular: O chá da casca e da folha serve de  tratamento  para pessoas que
tenham ataque epilético. 28)  Trichilia silvatico DC. (Meliaceae) - a infusão é aconselhada
para reumatismo, tônica em doses pequenas e purgativas em dose maior (Penna, 1943).

Indicação popular: A casca é usada para curar feridas e seu chá é bom contra úlceras.
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