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O inventário das plantas úteis a determinada sociedade está ancorado e pautado no 
etnoconhecimento sobre o manejo das espécies como medicinais, alimentícias, tintoriais, 
madeireiras, têxteis, ornamentais, entre outros usos. Neste contexto, o presente estudo 
objetivou realizar o levantamento das plantas medicinais de uso popular no assentamento 
rural Boa Esperança, em Piracanjuba, GO. Foram selecionadas 10 parcelas/famílias, sendo 
entrevistadas 12 pessoas com conhecimento ou algum tipo de relação quanto ao uso das 
plantas medicinais. A coleta de dados ocorreu de novembro de 2017 à fevereiro de 2018. 
Entre as plantas citadas, aquelas que existiam no local foram coletadas e incorporadas ao 
acervo do Herbário José Ângelo Rizzo (JAR), da Universidade Estadual de Goiás (UEG), 
Câmpus Quirinópolis. Foram amostradas 64 famílias, 142 gêneros e 162 espécies. Destas, 
apenas a cavalinha (Equisetum giganteum L.) não é angiosperma. As famílias mais ricas em 
espécies foram Fabaceae (17), Asteraceae (14) e Lamiaceae (12). A maioria destas espécies é 
nativa. Tal fato pode ser justificado tanto pela existência no assentamento de uma reserva de 
Cerradão quanto pela origem da maioria dos entrevistados (75%), a qual é rural e de Goiás, ou 
seja, esses assentados cresceram convivendo com a cultura e biodiversidade presente no 
Cerrado, o que lhes propiciou esse conhecimento etnobotânico. Os entrevistados informaram 
que empregam práticas conservacionistas, como a de não realizar o anelamento dos 
indivíduos quando coletam as cascas/entrecascas. As espécies citadas foram usadas, 
principalmente, para tratar problemas das vias respiratórias e vários tipos de infecções, 
problemas gastrointestinais, além da utilização para cálculos renais. A parte vegetal mais 
utilizada foi a folha, podendo se justificar por uma maior disponibilidade de folhas do que 
outra parte da planta ao longo do ano. A forma de preparo mais citada foi o chá por infusão. O 
estudo mostrou uma riqueza de espécies conhecidas pelos assentados, mesmo não se tratando 
de uma comunidade tradicional. Além disso, a disseminação do conhecimento das plantas 
medicinas, com ênfase nas nativas, pode auxiliar no fortalecimento do conhecimento cultural 
da comunidade local, incentivando a conservação ambiental de diversas espécies medicinais 
utilizadas na região. 
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