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Ainda há carência de estudos voltados para a identificação de plantas úteis do
 Cerrado, principalmente quando comparada à diversidade e à área ocupada.
 Estima-se que cerca de 40% do bioma já tenha sido devastado e que o Cerrado
 possui somente 1,5% de sua extensão protegida por lei, sendo atualmente a
 vegetação em maior risco no país. O impacto causado pela agropecuária e pelo
 processo de industrialização vem sendo levado ao esquecimento assim como a
 cultura popular, então a etnobotânica vem para resgatar os conhecimentos
 populares, para possíveis estudos mais aprofundados. Neste contexto este
 trabalho tem o objetivo de ampliar o conhecimento sobre as espécies botânicas
 com potencial de uso medicinal no cerrado. O presente trabalho foi realizado em
 Goiandira, Goiás. A coleta dos dados etnobotânicos deste trabalho foi realizada
 por meio da aplicação de questionário semi-estruturado. Foram visitadas 28
 residências, onde 64,28% dos entrevistados eram do sexo feminino. Foram
 citadas 123 espécies de uso medicinal, sendo apenas 22 nativas do Cerrado. A
 parte da planta mais utilizada é a raiz e a principal forma de preparo é a
 decocção. Entre as plantas mais utilizadas estão: Croton antisyphiliticus,
 Cochlospermum regium indicadas para infecção de útero, ovário, urina e
 Lychnophora ericoides, recomendada para dor muscular e cicatrizante, Pterodon
 pubescens para infecção de garganta, Vernonia ferruginea utilizada para gripe e
 resfriados. Concluimos que a população de Goiandira ainda tem o hábito de usar
 as plantas como tratamento alternativo, porém em 123 espécies citadas apenas
 22 são nativas do Cerrado, um número pequeno comparado com a riqueza do
 bioma que possui aproximadamente 12.000 espécies já descritas.
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