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Devido à importância ecológica do ambiente e a extensão da dependência humana aos 
serviços providos por ele, a sua degradação tem custos potencialmente enormes, 
principalmente no que diz respeito à disponibilidade e qualidade dos recursos naturais. Ainda 
hoje, os esforços para desenvolver e utilizar os bens oferecidos pela natureza não estão bem 
integrados com os esforços para a sua proteção e gestão sustentável de seus recursos. Além 
disso, os recursos naturais sofrem tensão cada vez maior vinda do rápido desenvolvimento, 
aumento da população e a sua utilização não sustentável. O objetivo deste trabalho foi 
detectar se os moradores da comunidade Furnas do Dionísio, Jaraguari, MS, tem preocupação 
em replantar as espécies medicinais utilizadas frequentemente. Foi realizado um levantamento 
das principais espécies de uso medicinal apontadas pela população local por meio de 
entrevistas semi-estruturadas. Quando perguntado qual é o órgão utilizado de determinada 
planta medicinal e, quando respondido raiz ou semente, o entrevistado era questionado se, ao 
utilizar essa planta, costuma fazer o replantio no local. Dos 32 entrevistados, 24 (75% do 
total) usam raiz, ou seja, a maioria mata a planta para retirar o órgão desejado. As plantas 
mais citadas foram o Gervão - Stachytapheta cayensis (L. C. Reich.); Algodãozinho - 
Cochilospermum regium (Mart. Et Schul.); Cancorosa - Maytenus macrodonta Reis e Assa-
Peixe - Vernonia scabra Pers. Das 71 plantas citadas, apenas em 11% delas são replantadas. 
Grande parte dos entrevistados não acredita nas possibilidades futuras de extinção dessas 
plantas, haja vista que aparecem em grande quantidade na região, algumas brotam 
naturalmente e outras são nativas. Assim, não são manifestadas preocupações com o 
desaparecimento delas, denotando o uso predatório da flora local. No entanto, alguns 
moradores apontam que o desmatamento na área está evoluindo, podendo comprometer a 
presença das plantas medicinais no local. Os riscos de degradação a que estão submetidos os 
fragmentos naturais remanescentes, enfatizam a necessidade de conscientização e de 
estratégias efetivas para proteção das mesmas. 
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