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Seção: Botânica Econômica

PLANTAS ALIMENTÍCIAS NATIVAS DO MATO GROSSO DO SUL: LISTA PRELIMINAR
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O Mato Grosso do Sul possui uma flora rica, com espécies do Cerrado, Chaco, Pantanal, Floresta Estacional 
Decidual, e Semidecidual, com grande potencial para aproveitamento na dieta humana. Neste trabalho 
apresentamos um inventário preliminar das plantas alimentícias silvestres do Mato Grosso do Sul usadas na 
dieta humana ou com potencial para uso. Incluímos informações que constam em publicações e em trabalhos 
inéditos dos autores, cujas coletas, realizadas no estado, estão incorporadas nos herbários CGMS, COR e 
CPAP. Adicionalmente, foram incluídas espécies da família Arecaceae, coletadas no Mato Grosso do Sul e 
depositadas em outros Herbários. As espécies são apresentadas com o número do coletor, com os nomes 
populares, com a parte utilizada e com as fisionomias vegetais onde ocorrem. Encontramos 223 espécies, 
distribuídas em 49 gêneros e 60 famílias de fanerógamas alimentícias que ocorrem no Mato Grosso do Sul. 
A família com maior número de espécies foi Myrthaceae (39), seguida por Arecaceae (30), Leguminosae (14) 
e Annonaceae (10). Os gêneros mais numerosos foram Eugenia (18) e Syagrus (10). A parte utilizada mais 
importante foi o fruto. O caule, as folhas, as flores, as sementes e as raízes têm poucos registros. A maioria 
das espécies foi coletada no Pantanal, mas ocorrem em todo o estado. Muitas espécies são abundantes 
nas fisionomias nativas do estado e outras são monodominates, mas são ainda pouco aproveitadas. Esta é 
a primeira listagem de espécies alimentícias do estado. (Trabalho em andamento).
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