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 A flora mato-grossense está distribuída por três biomas: o cerrado, o pantanal e a
 floresta amazônica. Especificamente no ambiente de cerrado é encontrada Pectis
 uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil, pertencente à família
 Asteraceae. É uma espécie conhecida popularmente como erva-de-carregador,
 roxinha e erva-cidreira-do-campo, tendo o hábito herbáceo e é muito utilizada na
 medicina popular. Este trabalho, realizado no período de julho a dezembro de
 2010, tem como objetivo registrar a ocorrência de P. uniaristata em uma área de
 cerrado de Santo Antônio de Leverger, MT, bem como a sua utilização como
 planta medicinal. Inicialmente foi consultada a coleção da espécie, constante do
 acervo do Herbário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), analisando
 as coletas aí depositadas e feita a ampliação dos dados com base na literatura
 manuseada. Em campo foi feito também um levantamento quantitativo da espécie
 (em 12 parcelas de 20x20m), bem como o etnobotânico, este por meio de
 entrevistas não-estruturadas com 16 moradores das proximidades da área de
 estudo, sendo seis donas de casa, três benzedores, dois vaqueiros, uma
 Professora, três trabalhadores rurais e uma agente de saúde, todos utilizam o chá
 com finalidade medicinal. Nas parcelas foram encontrados 70 indivíduos, com a
 média de 5,83%. A maior distribuição da espécie é no cerrado, porém, estende-se
 até as fraldas do pantanal. A espécie em estudo é de importância para a flora
 mato-grossense e, especialmente para as comunidades humanas que a utilizam
 com fins medicinais, sendo indicada sob a forma de chás, usando toda a planta,
 em decocção, como calmante e analgésico.  
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