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RESUMO

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO SACO DO JUAZEIRO, SÃO
 MIGUEL DO TAPUIO, PIAUÍ: COM ENFÂSE AS PLANTAS MEDICINAIS. (1)

Ethyênne Moraes BASTOS (2)
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As populações humanas fazem uso da biodiversidade para inúmeras finalidades. Nessa perspectiva a
 Etnobotânica se torna indispensável para o resgate, perpetuação do conhecimento tradicional e
 consequente conservação das plantas. A utilização de plantas como medicamentos pela humanidade é
 tão antiga quanto a história do homem. A evolução dessa prática se deu sem caráter científico, em
 estudos dos processos de descobertas propícias a acertos e erros. Em geral, no Brasil, assentamentos
 rurais são formados por agricultores de diversas origens, e também são locais onde a agricultura é
 praticamente voltada para a subsistência. No entanto, existem poucos estudos etnobotânicos em
 assentamentos e não se pode afirmar que essas comunidades rurais possam ter um papel na
 manutenção da diversidade agrícola. O presente trabalho teve por objetivo realizar o levantamento
 etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pelas famílias do núcleo urbano Juazeiro do Projeto de
 Assentamento Saco do Juazeiro, São Miguel do Tapuio, Piauí. Os informantes foram selecionados a
 partir da idade e gênero. Realizaram-se 31 entrevistas semiestruturadas, por meio de formulários
 padronizados, abrangendo aspectos socioeconômicos, culturais e etnobotânicos, no período de
 dezembro de 2010 a março de 2011. Do total dos entrevistados 18 são do gênero feminino e 13 do
 gênero masculino, com faixa etária variando de 19 a 83 anos. Com relação ao nível de escolaridade
 22% são não alfabetizados, 38% semianalfabetos, 32% possuem ensino fundamental incompleto e
 apenas 6% possuem ensino médio incompleto. As plantas medicinais são reconhecidas e utilizadas por
 todas as famílias, porém nenhum dos sujeitos faz uso delas como fonte de renda. Foram citadas 69
 plantas, destacando-se erva cidreira (Lippia alba (Mill.) N.E. Br.) e ameixa (Ximenia americana L.) 38%;
 hortelã (Mentha x villosa Huds.), jucá (Caesalpinia ferrea Mart.) pau d'arco (Tabebuia sp.) e aroeira
 (Myracrodruon urundeuva Allemão) 25%; mofumbo (Combretum leprosum Mart.) babosa (Aloe vera (L.)
 Burm. f.), boldo (Vernonia condensata Bamer) angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan) e
 alecrim (Lippia gracillis Humb., Bonpl. & Kunth.) 22% e para as demais 15%.   Para os sistemas
 corporais, destacaram-se: doenças do aparelho respiratório (16%); doenças do aparelho digestivo
 (12%); agentes de infecções bacterianas, virais e outros agentes infecciosos (9%) e sintomas e sinais
 em geral (7%). As famílias botânicas mais representativas foram Leguminosae e Lamiaceae, seguidas
 de Apiaceae, Rutaceae e Euphorbiaceae. A maioria das indicações das espécies foi feita pelos
 integrantes mais idosos, que relataram ter aprendido a fazer uso dos recursos vegetais como
 medicamentos através do conhecimento adquirido pelas gerações passadas.
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