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O uso de plantas no tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto a espécie 
humana. Ainda hoje nas regiões mais pobres do país e até mesmo nas grandes cidades 
brasileiras, plantas medicinais são comercializadas em feiras livres, mercados populares e 
encontradas em quintais residenciais. O impacto da ação humana pode elevar ou reduzir a 
biodiversidade. Nesse sentido, os esforços de conservação devem identificar e promover 
sistemas locais de conhecimento e manejo do ambiente que permitam às comunidades 
locais conservar e aumentar a diversidade biológica como parte de seus modos de vida. 
Este trabalho teve como objetivo identificar o uso de plantas medicinais no Assentamento 
Timboré, Porto de Areia, localizado na cidade de Andradina-SP, e foi realizado como 
atividade prática da disciplina de Plantas Medicinais e Aromáticas do 9º semestre do Curso 
de Agronomia da FEA/FISMA/Andradina-SP. Foi realizada a coleta de dados com 
entrevistas estruturadas visando a obtenção de informações socioculturais e uso de plantas 
medicinais no Assentamento. Previamente a entrevista foi explicado o objetivo da pesquisa 
solicitando à permissão diante de uma assinatura de anuência de registro das informações 
fornecidas. A abordagem consistiu na escolha de 20 lotes selecionados aleatoriamente com 
questionários feitos com ajuda de recursos áudio-visuais. Entre os dados socioeconômicos 
levantados estão: a utilização entre homens e mulheres, idade, grau de escolaridade (nível 
de instrução), dentre outros. Além do conhecimento do uso das plantas medicinais. Dos 
entrevistados, 14 são do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Este número pode estar 
associado ao local de entrevista e a atividade dominante masculina nesses locais. Os 
resultados obtidos mostraram que 90% das pessoas que foram entrevistadas fazem a 
utilização das plantas medicinais com consumo próprio ou repassam para outras pessoas. 
Somente 10% não utilizam. As plantas medicinais citadas totalizaram 26 espécies vegetais, 
sendo as cinco mais utilizadas: boldo (Plectranthus barbatus Andr.), erva-cidreira (Melissa 
officinalis L.), erva-doce (Pimpinela anisum L.), capim-limão (Cymbopogon citratus (DC.) 
Stapf) e agrião (Nasturtium officinale R.Br.). Verificou-se que o modo de utilização das 
plantas são em formas chás convencionais e predominou-se a utilização de folhas para 
obtenção dos preparados caseiros, sendo muitas vezes usadas sem orientação. 
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