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Projeto: FARMACOPÉDIA ZOOTÉCNICA DO CERRADO 

Coordenador: Prof. Dr. Thiago Vasconcelos Melo 

Bolsista: Caroline Silva Botelho 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Articulação Pacari (2010), o Brasil detém em seu território uma 

inestimável biodiversidade, com cerca de 24 % do total de plantas superiores existentes no 

mundo. Além desse patrimônio genético, o país destaca-se como detentor de rica 

diversidade cultural e étnica. O acervo de conhecimentos sobre manejo e uso de plantas 

medicinais, resultado do acúmulo de conhecimentos e tecnologias tradicionais, passados de 

geração a geração, compõem a sociobiodiversidade. O Brasil é signatário da Convenção 

sobre Diversidade Biológica – CDB, fórum permanente, no âmbito da Organização das 

Nações Unidas – ONU, e que conta com a adesão de 188 países. A CDB tem como 

objetivos maiores a promoção da conservação da biodiversidade e dos serviços ambientais, 

o uso sustentável dos seus componentes e a repartição dos benefícios decorrentes do acesso 

ao patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados.  

No valioso patrimônio ambiental, as plantas constituem a base de muitos 

medicamentos sintéticos e a matéria-prima na fabricação de fitoterápicos e na preparação 

de remédios caseiros, sendo estes últimos provenientes da prática da medicina tradicional 

(Articulação Pacari, 2010).  

Reconhece-se, portanto, que o Brasil tem em mãos a oportunidade para o 

estabelecimento de um modelo de desenvolvimento próprio e autônomo, na área de saúde e 
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uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Esse modelo deve primar pelos princípios de 

segurança, qualidade e eficácia na saúde pública e pelos compromissos internacionais 

assumidos no âmbito da CDB, conciliando desenvolvimento sócio-econômico e 

conservação ambiental (Articulação Pacari, 2010).   

Assim, considera-se de extrema relevância a aprovação da Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, publicada por meio do Decreto Nº 5.813, de 22 de 

junho de 2006, que objetiva ‘Garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso 

racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da 

biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional (Articulação 

Pacari, 2010).  

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos deve reconhecer e 

promover a grande diversidade de formas de uso das plantas medicinais, desde o uso 

caseiro e comunitário, passando pela área de manipulação farmacêutica de medicamentos, 

até a fabricação industrial de medicamentos. Essencialmente, a Política Nacional deve 

respeitar a diversidade cultural brasileira, reconhecendo práticas e saberes da medicina 

tradicional (Articulação Pacari, 2010).   

Com o objetivo de concretizar a implementação dessa Política Nacional, foi 

aprovado, por meio da Portaria Interministerial Nº 2.960/08, o Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Esse Programa possui entre outras atribuições, a criação 

de regulamentações direcionadas a salvaguardar, preservar e apoiar conhecimentos, 

práticas, saberes e fazeres tradicionais e populares relacionados às plantas medicinais, 

remédios caseiros e demais produtos para a saúde que se estruturam em princípios 

ancestrais e imateriais. O Programa estabelece que a validação e garantias de uso, eficácia e 

qualidade desses produtos deverão ser referendadas pela tradição (Articulação Pacari, 

2010). 

 As plantas do Cerrado possuem características diferentes, devido a seus solos serem 

ácidos, de baixa fertilidade e com alta concentração de ferro e alumínio. Muitos acreditam 

que devido a isso o Cerrado possui muitas plantas medicinais, porém a grande maioria de 

forma empírica. 



7 

 

Muitas destas plantas são usadas também na criação animal, como suplementação 

e/ou medicação. A presente proposta apresenta a seguinte problematização/justificativa: o 

uso das plantas medicinais empregadas tanto para a alimentação da população humana 

quanto para fins medicinais, esteve presente ao longo do tempo (ALMASSY JUNIOR et 

al., 2004). Esta opção terapêutica é a alternativa de muitos brasileiros, principalmente em 

regiões agropecuárias e que possuem uma ampla biodiversidade, utilizando-se dessa prática 

para si e para seus animais. 

O conhecimento tradicional do uso das espécies medicinais é repassado, 

principalmente, de forma empírica entre indivíduos de uma mesma comunidade, sendo 

mantido por meio da tradição oral (OLIVEIRA et al., 2009). Porém, devido à necessidade 

de validação dos vários usos terapêuticos e de suplementação, consequentemente dos 

efeitos benéficos e maléficos causados pelo uso de plantas medicinais, nem sempre é 

aceitável esta utilização.  

O resgate e a transmissão de conhecimentos acerca do plantio e uso adequado das 

espécies medicinais são de grande importância, pois muitas pessoas não sabem identificá-

las, ou as preparam e as utilizam incorretamente, além de não conhecerem os riscos dos 

efeitos colaterais e tóxicos, colocando em risco a sua saúde e a de seus animais. Há de se 

ressaltar que a diferença entre a toxicidade ou não está apenas na dosagem utilizada.   

Atualmente os consumidores tem se preocupado cada vez mais com o uso de 

insumos químicos, medicamentos, promotores de crescimento e os processos de produção 

de alimentos de origem animal. Segundo Galdino (2007) tão importante quanto o cuidado 

com a saúde humana é necessário ter um cuidado no tratamento dos animais de produção 

para garantir um alimento de qualidade e seguro para o consumo humano. A utilização de 

plantas medicinais, ou fitoterápicas, no tratamento ou prevenção das enfermidades 

corriqueiras da criação de animais, o uso também de muitos destes produtos como 

suplementação aos animais em períodos de escassez de chuvas ou não, é uma atividade 

antiga transcorrida entre várias gerações e que ainda hoje é utilizada, principalmente, na 

zona rural. O Brasil é um país de grande biodiversidade, principalmente no Cerrado, onde 

detém um valioso conhecimento tradicional associado ao uso de plantas medicinais, e tem o 

potencial necessário para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias terapêuticas. Essa 
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biodiversidade é um importante recurso na elaboração de fitoterápicos e potenciais 

forrageiras e frutos para alimentação e suplementação animal, tornando o país um grande 

exportador de ideias e medicamentos naturais. No entanto, é preciso mais estudos e 

investimentos perante os conhecimentos que se têm sobre a vasta flora brasileira (Lima et 

al., 2012).  

Carlini (2004) afirma que, dentre os principais problemas causados pelo uso 

indiscriminado e prolongado de espécies medicinais, estão as reações alérgicas e os efeitos 

tóxicos em vários órgãos. Portanto, é de grande importância conscientizar a população 

sobre o uso adequado das plantas e medicamentos naturais. A ampliação dos cuidados e 

preocupações com os animais de companhia ou de produção está diretamente relacionada 

com a questão do bem-estar animal e a saúde de ambos.   

Para garantir a sanidade e saúde do animal, é necessário preservar o seu bem-estar, 

além da especial preocupação existente na qualidade dos produtos oriundos da produção 

animal, geram demanda por métodos alternativos de controle de doenças, e novos produtos 

alternativos para alimentação e suplementação.  

Conforme Galdino (2007) o uso de produtos e medicamentos convencionais na 

produção animal além de prejudicar a saúde das pessoas que os consomem, exige grande 

investimento econômico por parte dos produtores para adquirirem. No entanto, as 

vantagens com as grandes possibilidades no uso das plantas do Cerrado são inegáveis, pois 

é uma alternativa que pode propiciar a cura de algumas enfermidades na criação animal e 

na alimentação da mesma, sem toxidade e efeitos colaterais, e ainda com baixo custo, já 

que é de fácil acesso na natureza ou de fácil plantio (Filho, 2014; Silva, 2009). 

As plantas são ricas em substâncias bioativas, que são, frequentemente, ativas 

contra número limitado de espécies, muitas vezes são biodegradáveis e apresenta baixa ou 

nenhuma toxicidade em mamíferos (Corrêa e Salgado, 2011).  

A utilização de potenciais plantas e seus produtos tem um papel importante na 

produção animal, visto que as práticas e saberes populares ainda hoje, são amplamente 

utilizados por muitos agricultores.  

Considerando a importância das várias informações sobre plantas com potencial 

para a alimentação animal ou que tenham finalidades terapêuticas, e levando em conta 
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ainda a importância em se pesquisar mais a fundo sobre o Bioma Cerrado, nesta pesquisa 

realizou – se um levantamento etnobotânico das plantas medicinais cultivadas, utilizadas 

nos arredores do município de Unaí, Minas Gerais, Brasil, pelos agricultores e agricultoras  

que ainda conseguem tirar do cerrado seu sustento e ainda repassar o vasto conhecimento 

adquirido ao decorrer de todos esses anos, que igualmente aos povos indígenas e caboclos 

são os nossos “guardiões das florestas”, trabalhando sobre elas de forma sustentável. E 

essas entrevistas foram realizadas por meio de um questionário onde foram utilizadas as 

metodologias participativas de extensão rural – MEXPAR, (Ruas, 2006) onde foi possível 

identificar 24 espécies em 9 famílias de agricultores. 

    

2. OBJETIVOS 

 

Identificar quais plantas, forrageiras, frutos e demais que são utilizadas 

empiricamente junto aos produtores rurais do município de Unaí como produtos 

terapêuticos e/ou como fonte de alimentação para os seus animais, otimizando a produção 

destes produtos a fim de melhorar a qualidade e produtividade da criação animal que os 

mesmos possuem.   

Também tem por objetivo valorizar a sabedoria popular, na perspectiva de dar 

visibilidade, proteger e promover o uso sustentável e econômico das espécies. 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa em campo foi realizada de setembro de 2016 até abril de 2017 em Unaí, 

um município do estado de Minas Gerais, no Brasil, onde foram realizadas entrevistas por 

meio de um formulário estruturado, segundo modelo adaptado de Albuquerque (2010), em 

unidades representativas da agropecuária no município, com a finalidade de realizar 

levantamento etnobotânico e registrar a biodiversidade vegetal associada ao uso fitoterápico 

e de alimentação dos animais. No geral, foram entrevistadas 10 pessoas, 4 delas eram do 

sexo masculino e 5 do feminino, e dois dos entrevistados eram um casal (Diomarta e 

Vilmar), portanto totalizaram 9 famílias de trabalhadores rurais e 10 entrevistados. As 
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entrevistas foram realizadas em assentamentos e fazendas próximos aos arredores do 

Município de Unaí, estas foram distribuídas em 6 visitas, sendo elas:  

1° VISITA TÉCNICA - ASSENTAMENTO PA CANABRAVA  

 

2° VISITA TÉCNICA - ASSENTAMETO CURRAL DO FOGO  

N° Entrevistado Profissão 

Quantos anos 

mora no Cerrado? 

Como conheceu 

essas plantas? 

4 João Francisco da Cruz  Lavrador  19 

Através dos avós e 

dos pais 

5 Geralda Lopes da Silva Amaral Agricultora 20 Através da mãe.  

6 Manoel Martins de Sá Agricultor  16 

Através dos avós e 

dos pais 

 

3° VISITA TÉCNICA – ASSENTAMENTO DA FAZENDA TABOCA 

N° Entrevistado Profissão 

Quantos anos 

mora no 

Cerrado? 

Como conheceu essas 

plantas? 

7 

Belizária Alves 

da Silva Trabalhadora rural 49 

Através dos avós e dos 

pais 

8 

Diomarta Pereira 

de Jesus Trabalhadora rural 13 

Dizer popular, "testou" e 

de fato funcionou 

 

4° VISITA TÉCNICA - FAZENDA GADO BRAVO 

N° Entrevistado Profissão 

Quantos anos mora 

no Cerrado? 

Como conheceu essas 

plantas? 

9 Rosemeire 

Inseminadora de 

bovinos  4 

Curso técnico com um 

amigo agrônomo 

 

N° Entrevistado Profissão 

Quantos anos mora 

no Cerrado? 

Como conheceu 

essas plantas? 

1 Rosa da Silva Barbosa Estudante 10 Através dos pais 

2 

Daniel de Oliveira 

Andrade 

Estudante e 

auxiliar do pai 6 

Através dos pais 

3 

Rosa Mônica Ferreira 

do Nascimento Colto Agricultora 14 

Através da avó. 
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5° VISITA TÉCNICA - ASSENTAMENTO DA FAZENDA TABOCA (PARA 

CONTINUAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS ESPÉCIES COM UM NOVO 

TRABALHADOR RURAL) 

N° Entrevistado Profissão 

Quantos anos mora no 

Cerrado? 

Como conheceu 

essas plantas? 

10 Vilmar Trabalhadora rural 15 
Através dos avós 

 

6° VISITA TÉCNICA - ASSENTAMENTO DA FAZENDA TABOCA PARA 

CONTINUAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS ESPÉCIES COM O SENHOR 

VILMAR.  

A metodologia das entrevistas se deram da seguinte forma: para a identificação do 

grau de conhecimento de cada entrevistado foram realizadas algumas avaliações para a 

determinação de algumas características como nome, o nome do assentamento/fazenda, 

sexo, profissão, tempo em que vive no cerrado e/ou do Cerrado, se conhecia alguma 

espécie potencial para a alimentação animal ou para fins medicinais, características e 

funcionalidades de cada uma, procedimento de uso, partes utilizadas, preparo e como 

adquiriram estes conhecimentos. Aparentemente eles se sentiam muito confortáveis no 

decorrer da conversa, úteis e integrados no projeto de pesquisa, pois são protagonistas da 

ação transformadora como um todo. Além disso, essa pesquisa em forma de conversa 

possibilitou que eles lembrassem mais facilmente de cada espécie e de suas várias 

peculiaridades.  

O questionário base para as perguntas foi a seguinte:  
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Nestes questionários, foram utilizadas as metodologias particip5221ativas de 

extensão rural – MEXPAR, descrita abaixo segundo Ruas, 2006:   

O MEXPAR para o desenvolvimento sustentável é uma ferramenta que contribui 

para a ruptura do modelo tecnicista da grande maioria dos extensionistas, atuando através 

da assistência técnica. O MEXPAR apresenta de forma objetiva e didática uma estratégia 

de trabalho emancipadora que possibilita efetivamente, com a sua aplicação, o 

protagonismo dos agricultores e agricultoras no processo de desenvolvimento.  

Esta metodologia foi reelaborada a partir de uma concepção educativa, que 

considera extensionistas e agricultores protagonistas de uma ação transformadora, na qual 

os extensionistas assumem o papel de mediadores do processo de mudança, e as 

agricultoras e agricultores familiares o de sujeitos do seu próprio desenvolvimento. Tem 

como principal objetivo propiciar aos extensionistas a vivência de um processo 

metodológico, fundamentado nos princípios da participação, da dialogicidade e troca de 

saberes, do planejamento participativo e da gestão social, capaz de orientar a sua prática 

junto aos agricultores familiares e outros atores sociais na implementação de estratégias de 

desenvolvimento rural sustentável. Esta metodologia, utiliza como referencial teórico, as 

relações educativas estabelecidas no processo de produção do conhecimento, agregando os 

princípios teóricos da Epistemologia Genética de Jean Piaget, nas referências teóricas e 

filosóficas do método pedagógico de Paulo Freire de educação de adultos e na didática 

“aprender a aprender”, de Pedro Demo. O exercício dessa sistematização apoia-se na 

necessidade sentida de alicerçarmos a prática extensionista num aporte teórico – explicativo 

e orientador – que contribua para uma ação continuamente refletida e, portanto, 

reformulada na perspectiva do compromisso da extensão rural contemporânea com as 

mudanças sociais e a necessidade de uma prática educativa coerente com os princípios do 

desenvolvimento sustentável.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como observado nas propriedades visitadas, os agricultores além de retirar do 

cerrado o seu sustento, ainda conseguem identificar espécies potenciais que sirvam como 

produtos terapêuticos e/ou como fonte de alimentação de suas criações animais como 

alternativa nos períodos de seca quando as pastagens apresentam alta taxa de lignificação 

da parede celular vegetal e ainda pouco valor nutricional. Algumas das espécies eram 

identificadas bem próximo às casas outras dentro do cerrado, mas ainda assim próximas, 

por vezes foram identificadas espécies arbóreas no próprio quintal desses produtores rurais 

de modo a facilitar o acesso ao alimento e/ou medicamento. Fernandes & Nair (1996) 

mencionam em seu trabalho que o cultivo de plantas lenhosas, as monoculturas e a criação 

de animais em determinada área, funcionam como “quintais agroflorestais”, o método mais 

antigo do uso das terras, sendo as áreas dos arredores das casas ou das pequenas 

propriedades, representantes de uma zona de manejo e uso do solo. Além de disponibilizar 

alimento para as famílias (Albuquerque, 2005; Florentino et al., 2007).  

Dos 10 entrevistados 6 eram do sexo feminino e 4 do masculino, a média de tempo 

em que os mesmos vivem no cerrado é de 17 anos.  

No levantamento etnobotânico foram registradas 24 espécies para a alimentação 

animal ou sendo usadas como remédio também para a criação animal, nas quais pertenciam 

à 12 famílias botânicas (Tabela 1 e Tabela 2). 
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4.1 Espécies com potencial de utilização na alimentação animal 

 

4.1.1 NONI - Morinda citrifolia L. 

 

 

 

 

Nome científico: Morinda citrifolia L.  

Família: Rubiaceae.  

Nomes populares: Morinda, noni.  
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4.1.2 CROTALÁRIA - Crotalária Sp.  

 

 

 

Nome científico: Crotalária Sp.  

Família: Leguminosae.  

Nomes populares: crotalária e gergelim. 
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4.1.3 FEIJÃO GUANDÚ - Cajanus cajan (L.) Millsp. 

 

 

Nome científico: Cajanus cajan (L.) Millsp.  

Família: Leguminosae.  

Nomes populares: feijão-guandu, guisante-de-Angola, ervilha-de-Angola, ervilha-do-

Congo.  
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4.1.4 BARBATIMÃO - Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville. 

 

 

 

Nome científico: Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville.  

Família: Leguminosae.  

Nomes populares: barbatimão, barbatimão-verdadeiro, barba-de-timan, barba-de-timão, 

casca-da-mocidade, casca-da-virgindade, iba-timão, ibatimô, paricarana, uabatimô, 

ubatima, ubatimó, chorãozinho roxo, paricana, verna, piçarana.    
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4.1.5 CARURU - Amaranthus tricolor L. 

 

 

Nome científico: Amaranthus tricolor L.  

Família: Amaranthaceae.  

Nomes populares: caruru, amaranto, bredo. 
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4.1.6 ARATICUM - Annona spp. 
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Nome Científico: Annona spp. 

Família: Annonaceae.  

Nomes Populares: Araticum, Anona, Ata, Biribá, Cabeça-de-negro, Cherimóia, Condessa, 

Coração-de-boi, Coração-de-rainha, Falsa-graviola, Fruta-da-condessa, Fruta-do-conde, 

Fruta-pinha, Graviola, Pinha. 

http://www.jardineiro.net/familia/annonaceae
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4.1.7 MARMELADA - Alibertia sessilis (Vell.) K. Schum. 

 

 

 

Nome Científico: Alibertia sessilis (Vell.) K. Schum. 

Família: Rubiaceae. 

Nome Popular: marmelada, marmelada-preta. 
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4.1.8 RABO DE GUARIBA - Arrabidaea sp. 

 

 

 

 

Nome Científico: Arrabidaea sp. 

Família: Bignoniaceae. 

Nome popular: Rabo de Guariba. 
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4.2 Espécies utilizadas para fins medicinais  

 

4.2.1 QUINA do cerrado - Bathysa sp. 

 

 

 

Nome científico: Bathysa sp. 

Família: Rubiaceae.  

Nomes populares: Quina do cerrado, Quina do mato.  
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4.2.2 ERVA - DE - SANTA- MARIA - Chenopodium ambrosioides L. 

 

Nome científico: Chenopodium ambrosioides L.  

Família: Chenopodiaceae.  

Nomes populares: Erva-de-santa-maria, ambrósia, ambrósia-do-méxico, ambrosina, 

anserina-vermífuga, apazote, caacica, canudo, chá-da-espanha, chá-do-méxico, chá-dos-

jesuítas, cravinho-do-campo, cravinho-do-mato, erva-ambrosia, erva-das-cobras, erva-de-

bicho, erva-do-méxico, erva-formiga, erva-formigueira, erva-lombrigueira, erva-mata-

pulga, erva-pomba-rola, erva-santa, erva-vomiqueira, lombrigueira, mastruço, mastruz, 

mata-cabra, mata-cobra, mata-pulgas, matruz, menstruço, mentraz, mentrei, mentrusto, 

mentruz, pacote, quenopódio, trevo-de-santa-luzia. 
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4.2.3 TERRAMICINA - Alternanthera brasiliana (L.) O. Kunt.  

 

 

 

 

Nome científico: Alternanthera brasiliana (L.) O. Kunt.  

Família: Amaranthaceae.  

Nomes populares: terramicina, anador, doril, melhoral, acônito-do-mato, caaponga, cabeça-

branca, carrapichinho, carrapichinho-do-mato, ervanço, infalível, nateira, penicilina, 

perpétua, perpétua-do-brasil, perpétua-do-mato, quebra-panela, sempre-viva. 



26 

 

4.2.4 FEDEGOSO - Senna occidentalis (L.) Link. 

 

 

 

Nome científico: Senna occidentalis (L.) Link.  

Família: Leguminosae.  

Nomes populares: fedegoso, balambala, café-negro, folha-do-pajé, fedegoso-verdadeiro, 

ibixuma, lava-prato, mangerioba, mamangá, mata-pasto, maioba, pajamarioba, pereriaba, 

taracurú;  
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4.2.5 FEDEGOSÃO - Senna alata (L.) Roxb. 

 

 

Nome científico: Senna alata (L.) Roxb.  

Família: Leguminosae.  

Nomes populares: alcapulco, fedegosão, mangerioba-do-pará, mangerioba-grande, mata-

pasto-grande. 
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4.2.6 CASCA DE GOIABA - Psidium guajava L.  

 

 

 

Nome científico: Psidium guajava L.  

Família: Myrtaceae.  

Nomes populares: goiaba, araçá-das-almas, araçá-goiaba, goiaba-maça, guaiba, guaiava. 
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4.2.7 CARRAPICHO - Bidens pilosa L. 

 

 

Nome científico: Bidens pilosa L.  

Família: Asteraceae.  

Nomes populares: carrapicho, picão - preto, amor-de-burro, amor-seco, carrapicho-agulha, 

carrapicho-cuambu, carrapicho-de-agulha, carrapicho-de-duas-pontas, carrapicho-picão, 

coambi, cuambri, cuambú, erva-de-picão, erva-picão, erva-pilão, fura-capa, furacapa, 

goambú, macela-do-campo, paconca, picão, picacho, picacho-negro, picão-do-campo, pico-

pico, piolho-de-padre. 
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4.2.8 TRONCO DO ANGICO - Anadenanthera peregrina (L.) Speng.  

 

 

Nome científico: Anadenanthera peregrina (L.) Speng.  

Família: Leguminosae.  

Nomes populares: paricá, angico-de-curtume, paricá-da-terra, paricá-de-curtume, paricá-do-

campo, angico-branco, cambuí, niopó.  
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4.2.9 FAVA DE SUCUPIRA - Pterodon emarginatus Vogel.  

 

 

 

 

Nome científico: Pterodon emarginatus Vogel.  

Família: Leguminosae.  

Nomes populares: faveiro, fava-de-santo-inácio, fava-de-sucupira, sucupira, sucupira-lisa. 
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4.2.10 MANDIOCA MANSA - Manihot esculenta Crantz. 

 

 

 

 

 

Nome científico: Manihot esculenta Crantz.  

Família: Euphorbiaceae.  

Nomes populares: mandioca mansa, aipi, aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira, 

pão-de-pobre, uaipi.  
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4.2.11 MANGABA - Hancornia speciosa Gomes.  

 

 

 

Nome científico: Hancornia speciosa Gomes.  

Família: Apocynaceae.  

Nomes populares: mangabeira, mangabinha-do-Norte, ankêuacê e katitulá. 
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4.2.12 PAU TERRA DA FOLHA GRANDE - Qualea grandiflora Mart. 

 

 

Nome científico: Qualea grandiflora Mart. 

Família: Vochysiaceae. 

Nomes populares: pau terra, pau terra da folha grande. 
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4.2.13 NIM - Azadirachta indica A. Juss. 

 

 

 

Nome científico: Azadirachta indica A. Juss.  

Família: Meliaceae.  

Nomes populares: nim, neem, árvore-da-vida, árvore-sagrada.  
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4.2.14 TAMBÚ OU PAU – PEREIRA - Geissospermum vellosi Allemao.  

 

 

 

Nome científico: Geissospermum vellosi Allemao.  

Família: Apocynaceae.  

Nomes populares: quinarana, acairana, camará-do-mato, canudo-amargoso, pau-forquilha.
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4.2.15 GENIPAPO DE LOBO - Genipa americana L. 

 

 

 

Nome científico: Genipa americana L. 

Família: Rubiaceae.  

Nome popular: Jenipapo, Jenipapo de Lobo. 
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4.2.16 CAINCA - Chiococca alba (L.) Hitchc.  

 

 

 

Nome científico: Chiococca alba (L.) Hitchc.  

Família: Rubiaceae.  

Nomes populares: Cainca, Cainana, Caninana, Cipó Cruz, Purga Preta, Raiz Preta, Raiz 

Fedorenta. 

 

 

Na Tabela 1 as famílias botânicas para a alimentação animal mais representativas 

foram Leguminosae (3 spp.) e Rubiaceae (2 spp.) que evidencia a potencialidade desses 

gêneros para a alimentação animal. Quanto ao hábito as frequências foram: arbóreo 

37,50%; arbustivo 37,50%; herbáceo 12,50% e liana em 12,50% das espécies.  
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No que se refere as famílias botânicas medicinais, as mais representativas foram 

Leguminosae (4 spp.), Rubiaceae (3 spp.) e Apocynaceae (2 ssp.) (Tabela 2) na qual 

demonstram a importância desses gêneros no uso medicinal, faz se necessárias pesquisas 

que comprovem seus princípios ativos. E em relação ao hábito, temos: arbóreo 62,5%; 

arbustivo 18,75% e herbáceo também em 18,75% das espécies.  

O hábito arbóreo obtive uma certa predominância entre os demais hábitos, tanto nas 

plantas com potencial na alimentação animal (porém a mesma quantidade que as 

arbustivas), quanto para as medicinais em 62,5% das espécies, e este número pode estar 

associado ao fato de que no Cerrado há uma predominância de espécies lenhosas e mais 

rígidas devido ao clima e situações adversas em que se encontram. Além disso, verificou-se 

uma alta frequência na utilização da casca e do entrecasco nas plantas medicinais, 

provenientes principalmente das espécies arbóreas.   

No uso medicinal, o hábito herbáceo obteve a mesma frequência do arbustivo (18, 

75%). Almeida et al. (2006) comentam que apesar da origem das plantas estar 

condicionadas à variação regional, há um uso maior de espécies exóticas, a fim de cultivar 

as mesmas espécies medicinais em diferentes regiões, possibilitando uma maior diversidade 

de princípios ativos disponíveis no ambiente em que estes pequenos produtores vivem. A 

grande maioria das citações do hábito herbáceo estão associadas as espécies exóticas 

(Tabelas 1 e 2), tendo em vista que o ambiente de crescimento de ambas (herbáceo e 

arbustivo) foram na mesma região, essa igualdade do hábito ocorre porque apesar das 

espécies arbustivas ocorrerem naturalmente em meio à vegetação característica do Cerrado 

contendo espécies lenhosas e rígidas, as espécies herbáceas geralmente são menores e 

cultivadas em quintais domésticos, tornando mais fácil o acesso e obtenção do remédio. Em 

diversos trabalhos é possível observar valores expressivos do hábito herbáceo (OLIVEIRA, 

2012; ALMEIDA et al., 2005; MEDEIROS). 

Na análise das partes vegetativas 100% das plantas utilizadas na alimentação animal 

tem seu uso vinculado às folhas, bem como em vários outros estudos (MEDEIROS; 

ALBUQUERQUE, 2005; CARTAXO); 37,50% dos animais também consomem o fruto e 

12,50% também as flores (Tabela 1). No que se refere as partes vegetativas das espécies 
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medicinais, 50% estão vinculadas as folhas; 43,75% à casca do caule; 31,25% ao 

entrecasco; 25% as raízes; 12,5% à casca do fruto e 6,25% as sementes (Tabela 2).  

Nas espécies com potencial medicinal e para a alimentação da criação, quando os 

hábitos mais frequentes (arbórea/ arbustiva) eram encontrados nas propriedades, havia 

utilização em maior número das folhas, casco e entrecasco. E com respeito a utilização de 

folhas, sementes e cascas dos frutos, eram consumidos pelos animais no cocho ou In Natura 

sem que fosse necessário a separação das partes vegetativas.  

Os processos pelos quais são submetidas as partes vegetativas até chegarem ao animal 

para alimentação/ medicação são bem diversos. O consumo In Natura onde os animais se 

alimentam na própria natureza sem intervenções humanas e o método de ofertar no cocho, 

tiveram a mesma proporção em 50% das espécies (Tabela 1).  

No uso das espécies medicinais, as formas de ofertar no cocho e a maceração foram as 

mais representativas, ambas em 31,25% das espécies, seguido pela infusão 25%, decocção 

12,5% e pela utilização do leite do fruto em 6,25% das plantas identificadas (Tabela 2). 

Albuquerque (2006) ressalta que a escolha por espécies exóticas está relacionada à 

necessidade de aumentar a “diversidade do estoque farmacêutico local”, apesar das plantas 

nativas terem se mostrado em maior número, as exóticas também obtiveram um valor 

expressivo de 37,5% na Tabela 1 e em 43,75% das espécies na Tabela 2. 

No entanto, apesar de valores próximos, houve maior frequência de espécies nativas, 

isso porque o estudo foi realizado em áreas de agricultura familiar vastas em vegetação 

nativa do Cerrado, propiciando maior frequência da condição nativa tanto para as espécies 

com potencial na alimentação animal (62,50%), quanto para o uso medicinal (56,25%). O 

hábito arbóreo junto ao arbustivo foram os mais representativos na Tabela 1, e o arbóreo na 

Tabela 2, em 37,50% e 62,5% das espécies respectivamente, apesar de algumas dessas 

árvores terem sido encontradas nos arredores das casas, na maior parte das vezes eram 

encontradas em meio ao cerrado, área de espécies predominantemente nativas.  
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Tabela 1. Lista de espécies com potencial de utilização na alimentação animal 

Família e Nome científico 
Nome 

Popular 
Condição Hábito 

Parte 

utilizada 
Preparo 

Utilização/Indicação dos 

entrevistados 

Rubiaceae Morinda 

citrifolia L. 
Noni Ex Ar Fo In natura 

Complemento na alimentação 

de bovinos 

Leguminosae Crotalária 

Sp. 
Crotalária Nt Ab Fo e Fr Cortado e ofertado no cocho 

Complemento na alimentação 

animal 

Leguminosae Cajanus 

cajan (L.) Millsp. 

Feijão 

Guandú 
Ex Ab Fo Fr Cortado e ofertado no cocho 

Complemento na alimentação 

de bovinos 

Leguminosae 

Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) Coville 

Barbatimão Nt Ar 
Fo 

 
Cortado e ofertado no cocho 

Complemento na alimentação 

de galinhas 

Amaranthaceae 

Amaranthus tricolor L. 
Caruru Ex He Fo e Fl Cortado e ofertado no cocho 

Complemento na alimentação 

de bovinos e suínos 

Annonaceae Annona spp Araticum Nt Ar Fo In natura 
Complemento na alimentação 

de bovinos 

Rubiaceae Alibertia sessilis 

(Vell.) K. Schum 
Marmelada Nt Ab Fo e Fr In natura 

Complemento na alimentação 

de bovinos e equinos 

Bignoniaceae Fridericia sp. 
Rabo de 

Guariba 
Nt Li Fo In natura 

Complemento na alimentação 

de bovinos e equinos 

LEGENDA: Ex: exótica; Nt: nativa; Ar: arbóreo; Ab: arbustivo; He: herbáceo; Li: Liana; Fo: folhas; Fl: flor; Fr: fruto. 

 

 

 

 

http://www.jardineiro.net/familia/annonaceae
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Tabela 2. Lista de espécies utilizadas para fins medicinais  

Família e Nome científico Nome Popular Condição Hábito 
Parte 

utilizada 
Preparo 

Utilização/Indicação dos 

entrevistados 

Rubiaceae Bathysa sp Quina do cerrado Nt Ar Fo, Cc e Ec Decocção e infusão Vermífugo e antianêmico 

para animais 

Chenopodiaceae Chenopodium 

ambrosioides L. 

Erva - de Santa - 

Maria 

Ex He Fo, Se Infusão Vermífugo para animais 

Amaranthaceae Alternanthera 
brasiliana (L.) O. Kunt. 

Terramicina Nt He Fo Maceração Tristeza em galinhas 

Leguminosae Senna occidentalis (L.) 

Link 

Fedegoso Nt Ab Cc, Fo e Ra Maceração, de molho no bebedouro Corta febre de galinhas e 

bezerros 

Leguminosae Senna alata (L.) Roxb. Fedegosão Nt Ab Cc, Fo e Ra Maceração, de molho no bebedouro Corta febre de galinhas e 

bezerros 

Myrtaceae Psidium guajava L. Goiaba Ex Ar Cf e Cc Maceração, de molho no bebedouro Antidiarreico para animais 

Asteraceae Bidens pilosa L. Carrapicho Ex He Cc e Fo Maceração, de molho no bebedouro Antidiarreico para animais 

Leguminosae Anadenanthera peregrina 
(L.) Speng. 

Angico Ex Ar Ec e La Infusão da casca e resina/ entrecasco 

no bebedouro 

Antidiarreico em bovinos e 

galinhas 

Leguminosae Pterodon emarginatus 

Vogel. 

Fava de Sucupira Nt Ar Ec e La Infusão com adição de limão e água Antidiarreico em bovinos e 

galinhas 

Euphorbiaceae Manihot esculenta 
Crantz. 

Mandioca Mansa Ex Ar Ra e Fo Decocção Antianêmico para animais 

Apocynaceae Hancornia speciosa 

Gomes. 

Mangaba Nt Ar Cf e La Leite do fruto in natura Antidiarreico em bezerros 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. Pau Terra da folha 

grande 

Nt Ar Cc e Ec Cortado e ofertado no cocho Antidiarreico para animais 

Meliaceae Azadirachta indica A. Juss Nim Ex Ar Fo Cortado e ofertado no cocho Vermífugo para animais 

Apocynaceae Geissospermum vellosi 

Allemao 

Tambú/Pau - Pereira Nt Ar Ec Cortado e ofertado no cocho Antidiarreico para animais 

Rubiaceae Genipa americana L. Genipapo de Lobo Ex Ar Cc Cortado (adição de sal) e ofertado no 

cocho 

Vermífugo para animais 

Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc Cainca Nt Ab Ra Cortado e ofertado no cocho Vermífugo e troca o pelo 

velho dos animais 

LEGENDA: Ex: exótica; Nt: nativa; Ar: arbóreo; Ab: arbustivo; He: herbáceo; Fo: folhas; Ra: raiz; Se: semente; Cc: casca do caule; Ec: entrecasca do caule; Cf: casca do 

fruto; La: látex; 
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Sendo assim, é notório a importância desses pequenos produtores para a medicina, 

seja ela animal ou humana, pois através dos seus conhecimentos passados na maior parte 

das vezes pelos avós/ pais, que podemos intensificar os estudos em descobertas de ricas 

fontes alimentares e farmacêuticas, além de espalhar entre os próprios agricultores técnicas 

novas para serem usadas no seu dia a dia. Vale salientar que atualmente tem surgido 

estudos com ênfase na etnobotânica voltados para as formas de interação entre populações 

humanas e recursos naturais, envolvendo investigações que influenciam o conhecimento 

tradicional, e como podem contribuir para conservação da biodiversidade (LADIO et al., 

2007). 

O resgate e a transmissão de conhecimentos acerca do plantio e uso adequado das 

espécies para a alimentação são de grande importância, pois muitas pessoas não sabem 

identificá-las, e por medo de oferecerem espécies tóxicas à sua criação essas plantas com 

grande potencial zootécnico ainda são pouco utilizadas.  A biodiversidade de espécies 

vegetais no Brasil é grande, e dispõe de potenciais forrageiras e frutos para alimentação e 

suplementação animal, tornando o país um grande exportador de ideias em subprodutos e 

complementos alimentares. No entanto, é preciso mais estudos e investimentos perante os 

conhecimentos que se têm sobre a vasta flora brasileira (LIMA et al., 2012).  

5. CONCLUSÕES 

 

As informações contidas nesse estudo valorizam a preservação e o resgate da 

sabedoria popular passados de geração a geração de forma empírica no município de Unaí – 

MG, sabedoria esta que permitiu identificar 24 espécies para a pesquisa aqui apresentada, 

espécies potenciais na alimentação e medicação animal.  

A dinâmica das entrevistas apresentada permite que o agricultor sinta e seja de fato 

parte da ação transformadora, e a oportunidade de dialogicidade permite que os mesmos 

sejam sujeitos do seu próprio desenvolvimento. Os resultados comprovam o grande 

conhecimento popular que estes povos possuem, evidenciando a importância dos recursos 

naturais nos sistemas tradicionais em que estão inseridos.  
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O Cerrado dispõe de um grande potencial econômico, principalmente no que diz 

respeito ao uso medicinal. Ele nos oferece várias possibilidades a serem descobertas quanto 

ao seu aproveitamento e utilização, sendo assim, é preciso aumentarmos as pesquisas 

acadêmicas nessa área para elevarmos o conhecimento dessas possibilidades em 

fitoterápicos e em plantas potenciais para a alimentação animal.  
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