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A Usina Hidrelétrica (UHE) Serra do Facão abrange áreas em seis municípios, sendo eles,
Catalão, Davinópolis, Campo Alegre, Cristalina, Ipameri (GO) e Paracatu (MG). Visando
resgatar os valores e preservar a história das comunidades afetadas pela usina, foi elaborado o
Projeto multidisciplinar “Caminhos da memória: caminhos de muitas histórias”, o qual, dentre
seus objetivos propostos, realizou o levantamento e uso dos recursos vegetais utilizados pelas
famílias afetadas pela usina nos municípios de Campo Alegre, Catalão e Davinópolis (GO).
As visitas nas comunidades foram feitas de acordo com o interesse e disponibilidade dos
moradores. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, além de coletas das plantas
presentes nos quintais. As coletas aconteceram em 17 propriedades nos municípios citados
anteriormente. Para cada amostra coletada foi feita a determinação do uso nas seguintes
classes: medicinal, alimentar e outros (ornamental, artesanal, etc). No total, foram coletadas
123 espécies, sendo que já foram identificadas 98 amostras. As famílias com o maior número
de espécies são: Myrtaceae, com 12 espécies, Lamiaceae (9), Asteraceae (8), Lauraceae (6) e
Rutaceae (6). Os resultados mostram que existem tanto espécies introduzidas, como
Malpighia glabra L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. e Persea americana Mill., quanto
espécies nativas do cerrado, como Qualea grandiflora Mart., Hymenaea courbaril L. e
Solanum lycocarpum St. Hil. Entre as espécies coletadas, 69 (56,1%) são utilizadas como
plantas medicinais, 51 (41,5%) como plantas alimentares e 3 (2,4%) servem para outras
utilidades. Em relação às plantas medicinais, a folha foi a parte mais utilizada para a
preparação de remédios e a fervura o método de preparo mais usado. A via oral por meio de
chás foi a forma mais comum para a administração dos remédios e a doença mais freqüente
tratada por eles foi a gripe. A grande maioria dos entrevistados relatou que prefere tomar os
remédios caseiros ao invés dos industrializados. Observou-se que, de um modo geral, estas
plantas são de grande importância para as comunidades das áreas afetadas pela hidrelétrica
Serra do Facão, seja na alimentação, no uso medicinal ou até mesmo no artesanato, como por
exemplo, Qualea grandiflora, utilizada no tingimento de tecidos. (SEFAC - Serra do Facão
Energia S.A.)
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