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Os moradores adjacentes a Mata Atlântica convivem com a grande diversidade destes
ambientes e desenvolvem cada qual a sua maneira, formas de explorá-la para sua
sobrevivência. Dentre as práticas efetuadas, destaca-se o conhecimento sobre o uso de plantas
para fins medicinais. Nesta perspectiva, objetivou-se levantar as espécies usadas na medicina
popular na comunidade rural Santa Bárbara, situada no município de Ascurra (SC), entorno
do Parque Nacional da Serra do Itajaí (PNSI). Foi entrevistado um morador (maior de 18
anos) por domicílio, que se fazia presente no momento da visita e que se disponibilizasse a
participar da pesquisa, totalizando 42 entrevistas. O questionário aplicado continha 17
questões sobre informações socioeconômicas e etnobotânicas. As plantas citadas foram
coletadas, identificadas e depositadas no Herbário Dr. Roberto Miguel Klein (HDRMK). Para
análise dos dados foi calculado o índice de concordância de uso (CUP) e, os índices de
diversidade de Shannon-Wiener e de eqüidade Pielou. Foram catalogadas 98 espécies
botânicas, predominantemente herbáceas, cultivadas e nativas, distribuídas em 48 famílias,
com destaque para Asteraceae e Lamiaceae. A parte vegetal mais citada na preparação dos
remédios caseiros foram folhas (68,6%), através de chá por decocção ou infusão (78,7%) e as
doenças freqüentemente tratadas referem-se aos sistemas digestivo (21,7%) e respiratório
(13,1%). As espécies Alternanthera dentata (Moench) Stuchlik ex R.E. Fr. (penicilina),
Malva parviflora L. (malva) e Plectranthus barbatus Andrews (boldo) apresentaram índices
de concordância de uso de 100%. Os índices de diversidade (H’= 4,23; e= 0,92) foram
relativamente altos, quando comparados aos obtidos em outros trabalhos em Mata Atlântica.
Diante dos dados obtidos na pesquisa, pode-se afirmar que a população de Santa Bárbara
possui conhecimento e faz uso das plantas medicinais como uma forma de tratar suas afecções
mais freqüentes. Portanto, sugere-se que sejam efetuados estudos cuidadosos do uso destas
plantas, sobretudo das espécies nativas, beneficiando à comunidade e a humanidade como um
todo, valorizando a biodiversidade local.
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