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Resumo 
As plantas medicinais constituem-se em uma importante alternativa para as pessoas que 
possuem restrições de acesso a medicina tradicional, ou nesta não encontram as 
respostas esperadas no trato de sua saúde. O boldo (Coleus barbatus Benth.), é uma 
planta com substâncias bioativas, com aplicação medicinal (hepática e digestiva). A 
densidade da presença do boldo em comunidades pode estar indicando diferenças 
ambientais, econômicos e sócio-culturais nas mesmas. O presente trabalho visa 
identificar a distribuição da presença do boldo, como planta medicinal, entre a 
vegetação herbácea do ambiente doméstico de comunidades e de zonas urbana e rural 
em Cáceres, Mato Grosso (MT). O estudo foi efetuado entre setembro e dezembro de 
2001, através de visitas in loco, com base em observações e em entrevistas semi-abertas 
aplicadas a chefes de famílias em sete comunidades do município de Cáceres. A coleta 
de dados ocorreu nas zonas urbana (Centro, Jardins: Vila Real, Padre Paulo e 
Guanabara) e rural (Sadia, Facão e Nova Esperança) de Cáceres (MT), Brasil. A 
presença de boldo foi de 62,3% no geral, variando entre as comunidades (43-85%) e 
entre as zonas rurais e urbanas (55-71%). As freqüências esperadas (fe) e observadas (fo) 
de presença ou não de boldo foram discordantes (χ2=22,432; GL=6; α< 0,05). O boldo 
se fez presente mais freqüentemente que o esperado no meio rural (fo=75 ou 70,1% ou 
fe=66,6), enquanto no meio urbano (fo=72 ou 55,8%; fe=80,4) menos que o esperado. 
Existem diferenças importantes entre as comunidades e as zonas estudadas quanto a 
presença ou não de boldo nas mesmas. Estas diferenças podem estar associadas a fatores 
intervenientes como estrutura ambiental (rural, urbana) e componentes sócio-culturais, o 
que sugere aprofundamento dos estudos 
 
Termos para Indexação: boldo, distribuição, Cáceres, Mato Grosso, plantas medicinais. 
 
Abstract 
The medicinal plants constitute an important alternative for the people who have 
restrictions to access the traditional medicine, or though they don't find the expected 
answers in the treatment of their health in this kind of medicine. Boldo (Coleus 
barbatus Benth.) is a plant with bioactive substances, which has medicinal application 
(liverwort and digestive). The density of the presence of boldo in communities may be 
pointing environmental, economical and sociocultural differences in those. This study 
aims at identifying the distribution of the presence of boldo, as a medicinal plant, among 
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the herbaceous vegetation of the communities' domestic atmosphere and of urban and 
rural areas in Cáceres, Mato Grosso (MT). The research was done between September 
and December 2001, through visits "in loco", basing on observations and half-open 
interviews applied to heads of families in seven communities of the municipal district of 
Cáceres. The data gathering happened in urban (Centro, Jardins: Vila Real, Padre Paulo 
and Guanabara) and rural (Sadia, Facão and Nova Esperança) areas of Cáceres (MT), 
Brazil. The boldo presence was of 62,3% in general, varying among the communities 
(43-85%) and among the rural and urban areas (55-71%). The expected (fe) and 
observed (fo) frequencies of the presence or not of boldo were discordant (χ2=22,432; 
GL=6; α< 0,05). Boldo was more frequently present than the expected in the rural area 
(fo=75 ou 70,1% ou fe=66,6), while in the urban area (fo=72 ou 55,8%; fe=80,4) less 
than expected. Important differences between the communities and the studied areas as 
the presence or not of boldo in them exist. These differences can be associated to 
intervening factors as environmental structure (rural, urban) and sociocultural 
components, what suggests a deeper study. 
 
Index Terms: boldo, distribution, Cáceres, Mato Grosso, medicinal plants. 
 
 
Introdução 

As plantas medicinais são importantes alternativas para as pessoas que possuem 
restrições de acesso à medicina tradicional, ou nesta não encontram as respostas 
esperadas no trato de sua saúde. O boldo é integrante da flora medicinal. Entretanto, 
este nome de planta é aplicado a diferentes espécies, principalmente, por pessoas de 
diferentes comunidades e regiões, o que pode se conduzir a aplicações equivocadas nas 
suas intenções de usos, conforme alertam GARCIA et al. (1996) em que citam o boldo 
nesta situação. Possue substâncias bioativas, com aplicação medicinal, principalmente 
digestiva quando indicada com base no saber popular (GONÇALVES et al., 1994; 
MATOS, 1995). 

Conforme CORRÊA et al. (1998), “o uso de plantas medicinais teve seu início 
provavelmente na pré-história. Os homens primitivos, assim como os animais iniciaram 
as práticas de saúde, alimentando-se de determinadas plantas, pelo instinto de 
sobrevivência. Com isto poderiam ter observado determinados efeitos para minimizar 
suas enfermidades, acumulando conhecimentos empíricos que foram passados de 
geração para geração. Este instinto foi sendo perdido pelo homem moderno, porém, nos 
outros animais ainda podemos observar este fato. Por exemplo, os animais silvestres e 
domésticos quando estão doentes, procuram dormir mais e ingerir plantas em busca de 
remediar o seu estado. O acúmulo destas informações pelos homens primitivos 
propiciou o nascimento de uma cultura da arte de curar, que se tomou à base para o 
nascimento da medicina. É evidente a importância das plantas medicinais. Entretanto 
parte da população costuma achar que por se tratar de produto natural as plantas 
medicinais não causam efeito prejudicial à saúde.  

Assim estudos recentes sobre o próprio boldo, indicam que em certas 
circunstâncias, o seu uso pode provocar intoxicações (ALMEIDA & LEMONICA, 
2000). Ressalvada a possibilidade de estarem incluídas outras espécies que não seja o 
Coleus barbatus Benth., no Mato Grosso, a  indicação mais comum dada ao boldo é 
para curar mal estar digestivo ou ressacas alcoólicas e, talvez por isto trata-se de uma 
das plantas medicinais bastante freqüente nos quintais das residências da população 



 
 
 

regional, conforme indicam outros estudos (SILVA et al., 2002; ROCHA & RIEDER, 
2002). 

Como ponto de partida para estudos posteriores mais específicos sobre plantas 
medicinais no sudoeste de Mato Grosso-MT, o presente trabalho identifica a presença 
ou não de boldo entre a vegetação herbácea doméstica, nas residências de moradores  de 
comunidades das zonas urbana e rural de Cáceres (MT). 

 
Material e Métodos 

O estudo é parte de um projeto maior intitulado “Indicadores de risco a saúde 
humana e ao ambiente decorrentes do uso de pesticidas domissanitários em Cáceres 
MT” (RIEDER et al., 2000). O mesmo foi desenvolvido em comunidades de zonas: 
urbana (Bairros Centro e Periféricos: Jardins Vila Real, Guanabara e Padre Paulo) e 
rural (Assentamentos Nova Esperança, Facão e Sadia) no município de Cáceres, Alto 
Pantanal, MT, Brasil. 

As comunidades estudadas, as quadras ou linhas residenciais contempladas, as 
residências visitadas e as famílias entrevistadas foram definidas ao acaso, entre as 
existentes. Foi utilizado um questionário semi-estruturado para orientar a coleta de 
dados, registrar e sistematizar os mesmos. A coleta dos dados foi efetivada entre agosto 
e dezembro de 2001, através de visitas às comunidades e às residências dos 
selecionados, sendo realizadas entrevistas com o (a) chefe de família e, acrescidas 
anotações resultantes de observações “in loco” obtidas pelo pesquisador por ocasião do 
trabalho de campo.  

As perguntas específicas efetuadas, geradoras dos dados para o presente trabalho, 
foram: Quais as plantas herbáceas mais importantes existentes no seu ambiente 
doméstico? Entre estas, quais as de uso medicinal? A observação do pesquisador 
registrou o tipo de boldo ocorrente nos locais visitados. Assim foram definidos os casos 
de presença ou ausência de boldo. 

Os dados obtidos foram selecionados, lançados em planilha eletrônica, 
organizados em arquivos e em variáveis de interesse para, posteriormente, serem 
analisado em programa computadorizado de estatística (SPSS 8.0). As análises foram 
comparativas entre as zonas consideradas. 

 
Resultados e Discussão 

A vegetação herbácea encontrada apresentava grande diversidade de espécies e, 
entre estas, várias com aplicação medicinal, em que o boldo, nos ambientes 
pesquisados, podia estar ou não presente. 

Nas residências com vegetação herbácea, a presença de boldo, no geral, foi de 
62,3%, variando entre as comunidades (43-85%) e entre as zonas rural e urbana (55-
71%). As freqüências esperadas (fe) e observadas (fo) de presença ou não de boldo 
foram discordantes tanto para comunidades como para zonas consideradas (χ2= 22,432 
e 5,077; GL= 6 e 1; α< 0,05). O boldo se fez presente, mais freqüentemente que o 
esperado, em comunidades rurais (fo=75 ou 70,1%; fe=66,6), enquanto nas do meio 
urbano (fo=72 ou 55,8%; fe=80,4), menos que o esperado. Assim o boldo esteve mais 
freqüentemente presente (p) entre a vegetação herbácea doméstica dos moradores da 
zona rural (r ), [pr=70,1% vs pu=55,8%]  que nos da zona urbana (u) de Cáceres. (Figs. 01 
e 02). 
 



 
 
 

Fig. 01 Presença ou ausência de boldo (Coleus barbatus Benth. ) 
entre a vegetação herbácea doméstica de sete comunidades urbanas 

e rurais de Cáceres, Mato Grosso, Brasil,  2001.
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Fig. 02 Presença ou ausência de boldo (Coleus barbatus 
Benth. )  entre a vegatação herbácea doméstica de zonas 

habitacionais urbanas e rurais de Cáceres, Mato Grosso, Brasil ,  
2001.
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A utilização mais freqüente do boldo pelos residentes não urbanos, sugerida pela 

presença também mais freqüente desta planta no me io rural que no urbano, pode estar 
sendo determinada por múltiplos fatores como, pelas restrições de acesso fácil a outros 
recursos farmacêuticos equivalentes, limitações de distância e de posse financeira, 
crença na eficácia, aspectos culturais  e valores próprios dos moradores deste ambiente. 
RIEDER (1999) verificou, também em comunidades de Cáceres (MT), que o boldo era 
uma das plantas usadas por agricultores operadores de pesticidas, para servir- lhes como 



 
 
 

um recurso curativo (usado na forma de chá) quando sofriam intoxicações por 
agrotóxicos. 

Há de se destacar ainda que o boldo foi a planta medicinal mais freqüentemente 
presente nas comunidades e zonas pesquisadas. Estudos sobre uso e cultivo de plantas 
medicinais por professores de Mato Grosso também indicam o boldo com a planta mais 
freqüentemente presente e importante para os mesmos (RIEDER, 2001; SILVA et al, 
2002; ROCHA & RIEDER, 2002). Com este elevado nível de presença e, 
provavelmente, uso intenso desta planta como medicinal pela população local, torna-se 
necessário propiciar uma adequada orientação aos usuários atuais e futuros sobre a 
aplicação pertinente e não pertinente, assim como as situações em que esta planta não 
deve ser utilizada, devido ao potencial tóxico da mesma, conforme atestam estudos de 
ALMEIDA & LEMONICA (2000). O contato com os moradores também revelou que 
esta planta é bastante usada para “curar ressacas de bebedeira alcoólicas”. Isto também 
sugere a efetivação de estudos mais específicos para avaliar o verdadeiro impacto sobre 
o organismo conseqüente deste revelado hábito. 
 
Conclusões  
1. Mais da metade das residências abordadas neste estudo possuem o boldo em seus 

quintais. 
2. Há diferença freqüencial expressiva entre comunidades e entre zonas estudadas 

quanto à presença ou não de boldo nas residências das mesmas. 
3. A presença do boldo foi maior na zona habitacional rural que na urbana. 
4. O boldo foi à planta mais freqüente entre o grupo das medicinais consideradas. 
5. Estas diferenças podem estar associadas a fatores intervenientes como estrutura 

ambiental (rural, urbana) e componentes sócio-culturias, o que sugere 
aprofundamento dos estudos. 
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