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A Etnobotânica é uma ferramenta importante para proteção e conservação da
biodiversidade, na medida que usa o conhecimento das diferentes populações em favor
da conservação e da utilização sustentável das plantas. No caso de Unidades de Con
servação (UC), o conhecimento etnobotânico pode ser um instrumento importante na
formulação de propostas de conservação junto aos grupos humanos. Os objetivos deste
trabalho foram: identificar espécies lenhosas úteis pelos residentes no entorno do Parque
Nacional de Itatiaia (PNI) no uso da madeira; verificar a correspondência entre as
madeiras utilizadas e as estudadas por Mello em 1950 na região e delinear estratégias
com vista à conservação e manejo dos recursos madeireiros no entorno da UC. Foram
realizadas entrevistas em 4 localidades no entorno do PNI com uma população estimada
de 400 residentes. O material botânico foi coletado de Junho/2006 à Setembro/2007.
Elaborou-se um álbum ilustrado a partir das espécies descritas por Mello (1950). Foram
realizadas 28 entrevistas e reconhecidas 9 categorias de uso com 34 espécies. Todos
disseram conhecer e utilizar os recursos vegetais da região. A Araucária é importante
como alimento e combustível. Os residentes do entorno têm bom conhecimento sobre a
conservação da área. Citam o desaparecimento de madeiras nobres e a introdução de
espécies exóticas. Há grande necessidade de incluí-los em projetos de conservação.
Resgatar o conhecimento tradicional acerca dos recursos vegetais, transmitidos de
forma oral, de geração a geração, por parte das comunidades rurais que residem no
interior ou às margens das Unidades de Conservação, deve constituir uma das ações
prioritárias de estudo para a inserção dessas comunidades como importantes atores no
processo de conservação da diversidade biológica.
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