
 

SIMILARIDADE ENTRE ESPÉCIES DE PLANTAS MEDICINAIS EM TRÊS 
MUNICIPIOS DA REGIÃO DAS MISSÕES, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL  

Bremm, Nestor(1); Pelegrin, Carla M. G. de(1). (1) Universidade Federal da Fronteira 
Sul, UFFS/ Campus Cerro Largo, Laboratório de Citologia e Histologia Animal e 

Vegetal, Cerro Largo, RS, Brasil. nestorbremm@gmail.com 

A medicina tradicional teve seu início nos primórdios da humanidade, onde o homem 
manteve uma estreita relação entre o uso das plantas e sua própria evolução. Porém, as 
práticas e o conhecimento fitoterápico na medicina popular podem diferenciar-se de um 
local para outro, devido as circunstâncias locais, tais como traços econômicos, grau de 
desenvolvimento econômico, componentes socioculturais, a estrutura ambiental do 
local, entre outros fatores intrínsecos a localidade. O presente estudo objetivou verificar 
a similaridade entre as listas florísticas de três levantamentos etnobotânicos realizados 
previamente em diferentes municípios da região das Missões, noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul: Roque González (A1), Cândido Godoi (A2) e São Paulo das 
Missões (A3).  Utilizou-se dados não publicados sobre as espécies de plantas 
medicinais oriundos desses estudos. Posteriormente, foi aplicado o Índice de 
Similaridade de Jaccard, que demonstra a presença/ausência entre o número de espécies 
comuns em duas áreas e o número total de espécies. Em relação ao número de espécies 
registradas em cada um dos levantamentos, foram verificadas 105 espécies em A1, 140 
em A2 e 181 em A3.  Analisando-se de forma comparativa os dados florísticos dos 
municípios, observou-se que nos agrupamentos denominados como A1-A2, A1-A3 e 
A2-A3, foram citados 134, 175 e 210 espécies, respectivamente. Dessa forma, o 
agrupamento Cândido Godoi-São Paulo das Missões apresenta a maior diversidade 
vegetal em relação aos demais. Sobre o caráter exclusivo das espécies nos diferentes 
municípios, verificou-se que A3 possui a maior quantidade de espécies únicas, com 
37,14% (n=78), seguido de A2, com 25,24% (n=53) e A1, com 8,57% (n=18). No 
entanto, tem-se 55 espécies comuns, o que demonstra a homogeneidade florística entre 
as amostras. Destas, 42 (76,36%) são exóticas, dentre elas encontram-se Achillea 
millefolium L. e Stachys byzantina K.Koch. Das nativas tem-se Mikania laevigata 
Sch.Bip. ex Baker e Psidium guajava L. O Índice de Similaridade aponta que a maior 
semelhança ocorreu entre os agrupamentos A1-A3, com índice de 0,25, seguido de A2-
A3 com 0,18 e A1-A2 com 0,11.  Tais valores demonstram que se tem uma baixa 
similaridade de espécies entre os levantamentos realizados. O trabalho contribuiu para 
quantificar e demonstrar que existe uma grande diversidade de espécies vegetais 
utilizadas pela população desses municípios, mesmo que estes situam-se na mesma 
região fisiográfica do Rio Grande do Sul. 
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