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O uso de plantas medicinais no passado foi o principal recurso para o tratamento de 
doenças. O conhecimento popular de plantas medicinais tem contribuído para comprovar 
os efeitos sobre a atividade biológica de vários vegetais e desenvolver novos recursos 
terapêuticos, sendo, atualmente, o conhecimento tradicional foco de interesse para pesquisa 
científica. Erythrina falcata Benth., é conhecida popularmente como corticeira, corticeira-
do-mato, corticeira-da-serra, ceibo, mulungu, bico-de-papagaio, bituqueira. É uma espécie 
nativa do Brasil e sua distribuição ocorre de forma natural em Minas Gerais e do Mato 
Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, utilizada na medicina popular, para o tratamento de 
ansiedade. Devido a escassa investigação científica desta espécie, o presente estudo teve 
como objetivo realizar levantamento etnobotânico sobre E. falcata. O estudo foi realizado 
no município de Nova Veneza, estado de Santa Catarina, Brasil. Para obtenção de dados 
foram realizadas entrevistas estruturadas, com aplicação de um formulário para um 
membro de cada família amostrada do município. O formulário foi dividido em duas 
categorias: coleta de dados pessoais dos participantes (sexo, idade, escolaridade, estado 
civil, religião); utilização/conhecimento da planta (época e local de coleta, parte utilizada 
(farmacógeno), forma de utilização (posologia), finalidade terapêutica e forma de 
armazenamento). Foram entrevistados 127 indivíduos de 127 famílias e, destes, 20,47% 
conhecem E. falcata e apenas (0,79%) faz uso dela como medicinal. O uso terapêutico de 
E. falcata Benth. é ainda pouco conhecido na região e as referências do uso tradicional são 
originadas de indígenas pela literatura.  No entanto, um informante citou algumas 
indicações de tratamento com a planta que ratificam autores que relataram o potencial 
terapêutico da espécie. Pelo estudo realizado pode-se constatar a necessidade de ampliar 
estudos etnobotânicos com plantas medicinais, pois é evidente que o conhecimento 
transgeracional está se perdendo. Esta constatação nos remete ao já preconizado que o 
conhecimento popular, ainda que fragmentado, pode fornecer dados importantes para 
futuros estudos na avaliação de atividades biológicas com as plantas. 
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