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Ação Terapêutica: laxante e antiescorbútico. 
 
Sinonímia Popular: Tamarindo casteliano. Cedro mimoso do Rio Grande do Sul, 
Polpa de Tamarindo, Tamarinda, Tamarindo do Egito, Tamarindo das Indias 
Orientais, Tamarino, Tamara da India, Tamarinheiro, Tamarindeiro, Tamarinho, 
Cedro mimoso, Jabai, Jabao 
 
Parte Utilizada: polpa do fruto. 

 
1. Introdução: de todas as árvores leguminosas frutíferas dos trópicos, 

nenhuma é tão distribuída, e apreciada como ornamental do que o 
tamarindeiro. Arvore originaria da Índia, cultivada nas regiões tropicais da 
África e América como ornamental e para aproveitamento comercial dos 
frutos. 
O Tamarindo indica é encontrado em muitos países da Ásia, África e América 
do Sul. É rico em sais minerais, como cálcio, fósforo, ferro e cloro, além das 
vitaminas A, B1, B2 e C. Possui também ácido tartárico, ácido málico, e ácido 
oxálico, que são substâncias laxantes. 
Os resultados de vários ensaios farmacológicos registraram para extratos da 
polpa dos frutos as atividades: antioxidante, antimicrobiana contra fungos e 
bactérias causadoras de dermatoses e infecções intestinais. A polpa de 
tamarindo e empregada especialmente como laxante suave no tratamento da 
prisão de ventre habitual e tem a propriedade de evitar a formação de cristais 
de oxalato de cálcio na urina.  
Tem-se realizado estudos in vitro e em animais, ressaltando a atividade 
antimicrobiana (especialmente no trato urinário), a ação reguladora no transito 
intestinal. 
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Teor em g.100g-1 ms 

Valor Glicídios Proteínas Lipídeos Ácido 
tartárico Celulose Pectina Elementos 

minerais 

Mínimo 41,2 3,4 0,2 12,0 1,9 2,0 2,6 

Médio 81,0 6,3 1,4 21,2 5,6 2,8 3,5 

Máximo 90,7 13,6 3,6 30,5 7,4 3,5 4,2 
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Teor em (mg.100g-1 ms)  

Valores  Ca  P  Fe  K  Na  S  Mg  Mn  Cu  Ni  Zn  

Mínimo  28,0 91,0 0,6 62,0  74,0 -  72,0  -  -  -  -  

Médio  179,9 155,0 3,1 597,8  75,3 36,0  78,0  9,6  21,8  0,5  1,1  

Máximo  518,1 288,0 8,5 1133,5  76,7 -  84,0  -  -  -  -  
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Teor em mg.100g-1 ms  

Valores  Ácido ascórbico (C) Thiamina (B1)  Riboflavina (B2)  

Mínimo  2,9 0,2  0,2  

Médio  18,0 0,6  0,2  

Máximo  41,5 1,2  0,3  

����������	����������	�
	�������
	

Parte da planta utilizada Tipo de 
utilização Polpa Grão Folha Flor Tronco e casca 

Medicinal laxante, 
antiescorbuto 

antidiarréico e 
anti-reumático 

diurético, 
anti-séptico, 

laxante e 
adstringente 

vaso 
dilatador 

diurético, 
tratamentos das 

afecções do 
fígado, purgante e 

antiasmático 

 
 2. Indicações: prisão de ventre habitual, com ação laxativa ligeira, inflamações 

de garganta e estômago, e estados febris. 
 
3. Posologia:  

 �  Tintura: como hepatoprotetor, em doses de 3-9 ml/dia (Alonso, 2007). 
�  Pasta: 10-50 g diários. 
�  Xarope: prepara-se um concentrado de 100 g da polpa, 500 g de sacarina, 20 

g de ácido cítrico e água qsp.  
�  Macerado da polpa: 10-20%, em doses de 300-500 ml ao dia. Indicado 

especialmente em afecções gastrintestinais e urinários. 
�  Extrato fluido: como refrescante de 20-30 ml, como laxativo de 90-120 ml. 
� Extrato seco: até 20mg ao dia, preferencialmente ao deitar. 
 
4. Reações adversas: não há relatos. 

 5. Precauções: não administrar na presença de obstrução intestinal ou íleo 
paralítico. 
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