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Aroeira
Geraldo Vandré

Vim de longe
Vou mais longe
Quem tem fé vai me esperar
Escrevendo numa conta
Pra junto a gente cobrar
No dia que já vem vindo
Que esse mundo vai virar (...)
(...) marinheiro, marinheiro
Quero ver você no mar
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Eu também sei governar
Madeira de dar em doido
Vai descer até quebrar
É a volta do cipó de aroeira
No lombo de quem mandou dar.

Extraído de ‘Plantas, Prosa e Poesia do Semi-árido’.
Daniel Duarte Pereira
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Resumo - Esse trabalho discorre sobre abordagens distintas (etnobotânica, valoração
ambiental e ecologia química), entretanto, guiadas por um tema convergente, a conservação
e manejo sustentado. Em primeiro momento, na revisão bibliográfica, serão discutidas as
variáveis relacionadas à pesquisa direcionada ao comércio de espécies vegetais em
mercados tradicionais. Alguns questionamentos serão abordados, tais como: diversidade
vegetal comercializada, partes vegetais mais encontradas nos mercados, bem como os
procedimentos metodológicos para coleta de informações e a natureza desses estudos.
Também serão apresentados os principais métodos empregados para mensurar o valor de
ativos ambientais com ênfase no método da valoração contingente, técnica que procura
mensurar, por meio de um instrumental metodológico comum em economia ambiental, o
quanto as pessoas estão dispostas a contribuir financeiramente para minimizar agressões
causadas pelo homem ao ecossistema, e a partir dessas informações, pode-se inferir um
valor para projeto de conservação de um recurso natural. Dessa forma, realizou-se um
estudo etnobotânico na Feira de Caruaru (Pernambuco, Nordeste do Brasil) e buscou-se
comparar a riqueza de espécies comercializadas, entre cinco anos de intervalo e verificar se
há diferenças na importância relativa das espécies. Procurou-se também esclarecer a
possível existência de sazonalidade na oferta de plantas medicinais na feira, conhecer as
plantas mais comercializadas localmente e as razões que explicam sua alta procura. Não
foram encontradas diferenças significativas entre a riqueza taxonômica ou a importância
relativa das plantas para o inventário atual, realizado em 2006, e o anterior, em 2001. Com
relação à sazonalidade da oferta de plantas, o hábito parece explicar a falta de espécies.
Esses resultados podem indicar que mesmo havendo o cultivo por produtores locais dessas
plantas herbáceas, os períodos de menor disponibilidade hídrica, dificultam o manejo
dessas plantas e afetam sua disponibilidade. Outro ponto a ser considerado é a falta de
dinheiro para repor o material ausente. Com relação às espécies mais comercializadas
localmente, encontrou-se o mesmo padrão de uso dos estudos disponíveis na literatura
direcionados para caatinga: as arbóreas espontâneas são fortemente conhecidas, utilizadas
e comercializadas. Adicionalmente, realizou-se um estudo de valoração econômica com
Myracrodruon urundeuva Allemão, a partir da máxima disposição a pagar dos
freqüentadores da Feira de Caruaru, baseando-se no método da valoração contingente,
tendo em vista a necessidade de sua conservação. Houve uma alta quantidade de pessoas
que concordou em participar de propostas para custear a conservação da espécie, muito
embora o valor médio da disposição a pagar (DAP) encontrado pode ser considerado baixo,
em comparação a outras pesquisas realizadas no Brasil. Contudo, vale salientar que grande
parte da população entrevistada apresenta restrições econômicas. Complementarmente,
verificaram-se diferenças no teor de compostos tânicos nas cascas de M. urundeuva
Allemão, em função de processos regenerativos após dano extrativista. Dessa forma foi
avaliada a velocidade de regeneração das cascas do caule de M. urundeuva Allemão, em
função do teor de taninos, antes e depois do dano realizado. As abordagens propostas
nessa pesquisa, embora distintas, são complementares, visando fornecer informações para
subsidiar principalmente a conservação e manejo adequados de plantas medicinais da
caatinga, enfatizando M. urundeuva Allemão, amparando-se no fato de que este bioma
atualmente ainda encontra-se pobremente estudado.
Palavras-chave: Etnobotânica, Mercados tradicionais, Caatinga, Valoração contingente,
Taninos
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Abstract - This paper discusses approaches different (ethnobotany, chemical ecology and
environmental valuation), however, guided by a convergent theme, conservation and
sustainable management. In the first instance, the review will discuss the variables related to
research directed to the trade of plant species in traditional markets. Some questions will be
addressed, such as diversity plant marketing, parts plant found in most markets, as well as
the methodological procedures for collection of information and the nature of these studies.
Also presented are the main methods used to measure the value of environmental assets
with emphasis on method of contingent valuation, technical measure that seeks, through a
common methodological instruments in environmental economics, how much people are
willing to contribute financially to minimize damage the ecosystem caused by man, and from
this information, we can infer a value for the conservation project of a natural resource. Thus,
there was an ethnobotanical study in Feira de Caruaru (Pernambuco, Northeastern Brazil)
and sought to compare the richness of species traded, to range between five years and see
if there are differences in the relative importance of species. It is also possible to clarify the
existence of seasonality in the supply of medicinal plants at the fair, meet the most marketed
locally and the reasons for its high demand. There were no significant differences between
the taxonomic richness or the relative importance of plants for the current inventory,
conducted in 2006, and earlier in 2001. With respect to seasonality of supply of plants, the
habit seems to explain the lack of species. These results may indicate that even with local
producers for the cultivation of herbaceous plants, periods of lower water availability, ease
the management of these plants and affect their availability. Another point to be considered
is the lack of money to restore the missing material. With respect to the species most
marketed locally, it was found the same pattern of use of the available studies in the
literature directed to caatinga: the trees are heavily spontaneous known, used and marketed.
Additionally, there was a study of economic valuation to Myracrodruon urundeuva Allemão
from the maximum willingness to pay to attend the Feira de Caruaru, based on the method of
contingent valuation in view the need for its conservation. There was a high amount of
people who agreed to participate in proposals to support the conservation of the species,
although the average willingness to pay (WTP) can be found low in comparison to other
surveys conducted in Brazil. However, it noted that much of the population presents
interviewed economic restrictions. In addition, there were differences in the level of tannic
compounds in shells of M. urundeuva Allemão depending on regenerative processes after
injury. Thus was assessed the speed of regeneration of the stem bark of M. urundeuva
Allemão depending on the content of tannin, before and after the damage done. The
approaches proposed in this study, although different, are complementary, to provide
information to support mainly the appropriate conservation and management of medicinal
plants of the caatinga, emphasizing M. urundeuva Allemão, supporting itself on the fact that
this biome today is still poorly studied.

Key words: Ethnobotany, Traditional markets, Caatinga, Contingent valuation, Tannins
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