1

RODRIGO LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA

PRIORIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO
EXTRATIVISMO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA

Dissertação apresentada ao Programa
de
Pós-graduação
em
Botânica,
Departamento de Biologia, Área de
Botânica (UFRPE) como parte dos
requisitos para obtenção do título de
Mestre em Botânica.
ORIENTADOR:
Prof. Dr. Ulysses Paulino de Albuquerque
CONSELHEIRA:
Profa. Dra. Elcida de Lima Araújo

RECIFE
2005

2

PRIORIDADES DE CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO
EXTRATIVISMO DE PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA
RODRIGO LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA
Dissertação de Mestrado avaliada e aprovada pela banca examinadora:

Orientador:
_____________________________________________
Dr. Ulysses Paulino de Albuquerque
Presidente / UFRPE
Examinadores:
_____________________________________________
Dra. Maria Jesus Nogueira Rodal
Titular / UFRPE
_____________________________________________
Dra. Laíse de Holanda Cavalcanti Andrade
Titular / UFPE
_____________________________________________
Dra. Suzene Izídio da Silva
Titular / UFRPE
_____________________________________________
Dra. Elba Maria Nogueira Ferraz
Suplente / UFRPE

Data de aprovação:

/

/ 2005
Recife
2005

3

4

À minha família e aos
verdadeiros amigos, que
sempre estiveram
presentes.

5
AGRADECIMENTOS
_________________________________________________________________________
Primeiramente a Deus, pai de todas as coisas e a Santa Luzia, que juntos
iluminaram meu caminho em mais uma fase de minha vida.
Ao Programa de Pós-graduação em Botânica, pela oportunidade da
realização desta pesquisa.
A Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), no município
de Caruaru, na pessoa de seu diretor, o Sr. Jair Pereira, pelo apoio nesta
pesquisa.
A Coordenação do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), pelo apoio financeiro na forma de bolsa.
Ao meu orientador Ulysses Paulino de Albuquerque, pela dedicação e
compreensão em todos os momentos deste trabalho.
A minha conselheira Elcida de Lima Araújo, por suas consistentes e
precisas sugestões.
A Banca examinadora, pelas correções e sugestões.
Aos professores do Programa de Pós-graduação em Botânica, pelos novos
ensinamentos.
Ao colega Ernani Machado de Freitas Lins Neto, pela amizade e dedicação
nos principais e mais difíceis momentos.
Aos pesquisadores do Herbário PEUFR, pela simpatia e ajuda na
identificação do material botânico.
Ao Sr. Severino Epifânio e a todos os moradores de Riachão de Malhada
de Pedras, que cordialmente nos receberam para a realização dos trabalhos.
Aos mateiros, Nerivaldo, Fábio e Tarso pelo grande empenho no
levantamento fitossociológico.
Aos colegas do Programa de Pós-graduação em Botânica, pela amizade e
companheirismo no dia a dia.
A todos os companheiros do Laboratório de Etnobotânica Aplicada (LEA),
pelas freqüentes ajudas no trabalho e saudosos momentos de descontração na
“hora do café”.
Ao amigo Roberto Felix, pela sua amizade, fraternidade e dedicação nos
momentos mais árduos.

6
Ao amigo Péricles Tavares, pela sua amizade e confiança que sempre teve
em mim.
A todos os colegas do Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais
– UFRPE, pelo companheirismo.
Aos meus pais e às minhas famílias Souza Costa e Alves de Oliveira, por
todos os momentos de minha vida.
À Djenane Tomé e a família Tomé da Rocha, pelo incentivo e apoio moral.
Ao amigo Marcos Antonio e a todos os amigos de Vitória de Santo Antão e
Glória do Goitá, pela amizade, sinceridade e confiança demonstradas em todas
as minhas “visitas”.
A todos que de alguma forma tornaram possível a realização deste
trabalho.

7
SUMÁRIO
_________________________________________________________________
Pág.
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE TABELAS
RESUMO
ABSTRACT
INTRODUÇÃO

13

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

16

A conservação de plantas medicinais
Prioridades de conservação
Plantas medicinais do semi-árido nordestino
Referências

16
17
19
22

Manuscrito
PRIORIDADES DE CONSERVAÇÃO E ESTRUTURA DE POPULAÇÃO
DE PLANTAS MEDICINAIS DE UMA ÁREA DE CAATINGA
(PERNAMBUCO, NORDESTE DO BRASIL)

26

Resumo
1. Introdução
2. Métodos
2.1 Área de estudo
2.2 Estudo etnobotânico
2.3 Estudo da disponibilidade local das plantas medicinais/
Amostragem da vegetação
2.4 Padrão de dispersão das espécies
2.5 Prioridades locais de conservação das plantas medicinais
2.6 Análise dos dados
3. Resultados
3.1 Uso local de plantas medicinais
3.2 Prioridades de conservação
3.3 Estrutura das populações e distribuição espacial
dos indivíduos íntegros
3.4 Extrativismo
4. Discussão
4.1 Uso local de plantas medicinais
4.2 Prioridades de conservação

27
28
29
29
31

26

32
33
34
36
36
36
38
41
48
51
51
52

8
4.3 Estrutura das populações e distribuição espacial
dos indivíduos íntegros
4.4 Extrativismo
5. Agradecimentos
6. Referências
Anexos
Anexo 1: Normas de publicação da Revista Forest Ecology and
Management.

54
55
55
56
62

9
LISTA DE FIGURAS
_________________________________________________________________
Pág.
Fig. 1. Localização da área de estudo, comunidade de Riachão de
Malhada de Pedra, Distrito de Malhada de Pedra, Município de Caruaru,
Estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil) (Fonte: Lucena, 2005).
Fig. 2. Representação esquemática do fragmento de caatinga e
localização das parcelas amostrais. Município de Caruaru, Estado de
Pernambuco (Nordeste do Brasil). A1= área distante 2 km da comunidade,
A2= área adjacente à comunidade.

30

32

Fig. 3. Quantidade de indivíduos com sinais extrativistas na área distante 2
km da comunidade em um fragmento de caatinga, Caruaru, Agreste de
Pernambuco (Nordeste do Brasil). Indivíduos com rebrotas = , indivíduos
com sinais extrativistas = .

49

Fig. 4. Quantidade de indivíduos com sinais extrativistas na área adjacente
à comunidade em um fragmento de caatinga, Caruaru, Agreste de
Pernambuco (Nordeste do Brasil). Indivíduos com rebrotas = , indivíduos
com sinais extrativistas = .

50

10

LISTA DE TABELAS
_________________________________________________________________
Pág.
Tabela 1. Critérios de escores usados para as plantas medicinais relatando
sua densidade relativa, risco de coleta, importância local e diversidade de
uso (modificado de Dzerefos e Witkowski, 2001).

35

Tabela 2. Lista das espécies medicinais e partes usadas ocorrentes em um
fragmento de caatinga no Município de Caruaru, Agreste do Estado de
Pernambuco (Nordeste do Brasil).

37

Tabela 3. Prioridades de conservação de plantas medicinais de uma área
de caatinga, Caruaru, Agreste do Estado Pernambuco (Nordeste do
Brasil). A1= área distante 2 km da comunidade, A2= área adjacente à
comunidade, DRi=Densidade relativa do táxon, D=escore para densidade,
H=risco de coleta, L=importância local, V=diversidade de uso, RU=Escore
de risco de utilização, PC=Escore de prioridade de conservação,
PCm=Escore de prioridade de conservação médio.

40

Tabela 4. Estrutura etária das populações de plantas medicinais em duas
áreas de um fragmento de caatinga, na comunidade de Riachão de
Malhada de Pedra, Caruaru, Agreste do Estado de Pernambuco
(Nordeste do Brasil). A1 = área distante 2 km da comunidade, A2 = área
adjacente à comunidade. Letras diferentes indicam diferenças
significativas no teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). X = Média, DP = Desvio
padrão. Ip = Índice padronizado de Morisita. * indivíduos sem sinais de
extrativismo.

43

Tabela 5. Distribuição das populações de plantas medicinais em classes
de altura em duas áreas de um fragmento de caatinga, Caruaru, Estado de
Pernambuco (Nordeste do Brasil). A1= área distante 2 km da comunidade,
A2=área adjacente à comunidade.

46

Tabela 6. Distribuição das populações de plantas medicinais em classes
diamétricas de duas áreas de um fragmento de caatinga, Caruaru, Estado
de Pernambuco (Nordeste do Brasil). A1= área distante 2 km da
comunidade, A2=área adjacente à comunidade

47

Tabela 7. Proporção de indivíduos com sinais de extrativismo (E) e sua
abundância (A) nas áreas 1 e 2 de um fragmento de caatinga, Caruaru,
Agreste do Estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil).

48

11
RESUMO
_________________________________________________________________
Estudos sobre conservação de plantas medicinais no semi-árido nordestino
são praticamente inexistentes, apesar da grande pressão extrativista sobre
algumas espécies muito populares. Pesquisas sobre prioridades de conservação
de plantas medicinais são necessárias para um melhor manejo, desenvolvimento
e uso sustentável desses recursos. Diante desses fatores, esta pesquisa objetivou
avaliar as prioridades locais de conservação e sustentabilidade do extrativismo de
plantas medicinais de uma área de caatinga, no município de Caruaru, agreste de
Pernambuco, por meio da união de competências biológicas e culturais. Foram
utilizados métodos e técnicas etnobotânicas na comunidade de Riachão de
Malhada de Pedra,

zona rural deste município a fim de registrar os

conhecimentos locais sobre as plantas medicinais, associado a um estudo da
disponibilidade de tais plantas em duas áreas de um mesmo fragmento, sendo
uma distante 2 km da comunidade e a outra em sua adjacência. Foram
identificadas 21 espécies medicinais pertencentes a 12 famílias botânicas, das
quais por meio de um sistema de classificação, que uniu competências ecológicas
e usos locais, apenas Ziziphus joazeiro Mart. foi tida como espécie merecedora
de uma alta prioridade. 16 espécies foram consideradas adequadas a um
potencial de coleta, com base em um sistema pré-determinado de cotas e quatro
espécies podem ser coletadas sem causar grandes impactos. A área distante da
comunidade apresentou um maior estágio de regeneração que a área adjacente à
comunidade. Não foram identificadas diferenças significantes quanto ao
extrativismo entre as duas áreas, nem considerando o número total de indivíduos
com sinais extrativistas, nem as populações isoladamente.
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ABSTRACT
_________________________________________________________________

Studies on conservation of medicinal plants in semi arid region,
Northeastern Brazil are pratically rares, in spite high extractivist pressure on some
medicinal species. Scientific approaches on priorities and conservation of
medicinal plants are need to provide better management, development and
sustainable use of those resources. This study aimed evaluate local priorities of
conservation and sustainability of extractivism of medicinal plants in caatinga
vegetation (municipality of Caruaru, Pernambuco, Northeatern Brazil) through
cultural and biological aspects. Ethnobotanical methods were used in the
community of “Riachão de Malhada de Pedra”, to record local knowledge about
medicinal plants, associated a study of availability of plants in two areas of a same
fragment. All together, 21 species were identified belong to 12 botanical families.
Only Ziziphus joazeiro Mart. Was considered suitable to high priority of
conservation. Sixteen species were considered adequate to harvesting potential
based in a predetermined quota system and four species are considered for
harvesting without provoking great impacts in natural populations. The area far
from community showed a higher stage of regeneration than adjacent area to
community. Significant differences were not identified in the extrativism pressure
between areas.
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INTRODUÇÃO
_________________________________________________________________________

Em todo o mundo, aproximadamente 85% das pessoas são praticantes de
sistemas tradicionais de cura a base de plantas, e cerca de 25% dos
medicamentos farmacêuticos são derivados químicos de vegetais (RAI et al.,
2000). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 3,5 bilhões de
pessoas de países em desenvolvimento confiam no tratamento a base de plantas
e as usam regularmente (GERA et al., 2003). Com isso, o mercado global de
plantas medicinais cresce a cada ano com uma taxa de 7%, encontrando-se
estimado em cerca de US$ 70 bilhões (GERA et al., 2003).
Devido o interesse pela fitoterapia em todo o globo, a conservação de
plantas medicinais tem recebido uma maior atenção (DHAR et al., 2000). Os
problemas ligados à conservação de plantas medicinais são geralmente vistos
como uma parte da estratégia de conservação da biodiversidade total, embora
devessem receber uma maior atenção pelo fato de que diversas plantas
medicinais também são oriundas de ambientes florestais, onde as comunidades
locais dependem diretamente das mesmas para a sua subsistência (JHA, 1995 ;
GERA et al., 2003).
Recentemente a lista vermelha da IUCN (União Internacional para a
Conservação da Natureza) registrou que 91% das espécies vegetais estão
ameaçadas de extinção devido, principalmente, a presente situação de
degradação ambiental que vem acarretando o desaparecimento de espécies raras
e valiosas (RAMAMURTHY, 1998; HILTON-TAYLOR apud BADOLA e PAL,
2003). De acordo com Hamilton (2004) muitas plantas medicinais têm sido
listadas como ameaçadas de extinção, embora as estimativas a esse respeito
variem grandemente.
No Brasil, ocorreu em 2002 a Primeira Reunião Técnica Sobre Recursos
Genéticos de Plantas Medicinais e Aromáticas, organizada pela EMBRAPA
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e pelo IBAMA (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis); na ocasião visou-se
reunir informações sobre plantas medicinais e aromáticas nos principais biomas
brasileiros por meio de várias instituições e profissionais, tendo como objetivos
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principais definir plantas medicinais e aromáticas para propor ações de pesquisa
baseadas na conservação e no manejo sustentável (VIEIRA et al., 2002). Foi uma
importante iniciativa para identificar plantas prioritárias para o estudo e
conservação dos biomas brasileiros. Para a caatinga, por exemplo, foram
indicadas as seguintes espécies como prioritárias: Amburana cearensis (Fr. All.)
A. C. Smith – Fabaceae (Cumaru); Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan –
Mimosaceae (Angico); Erythrina velutina Willd. – Fabaceae. (Mulungu); Lippia
sidoides Cham.

– Verbenaceae

(Engl.) Fr. All.

– Anacardiaceae

(Alecrim-pimenta); Myracrodruon urundeuva
(Aroeira) e Ziziphus joazeiro Mart.

–

Rhamnaceae (Juazeiro). A aroeira, por exemplo, encontra-se na lista de espécies
ameaçadas de extinção do IBAMA, incluída na categoria “vulnerável” (IBAMA,
2005). Esta espécie cresce muito lentamente e tem sido explorada continuamente
para uso local (SAMPAIO, 1995; ALBUQUERQUE, 2001).
O estabelecimento de prioridades de conservação de plantas medicinais
deve considerar vários elementos, sendo importante analisar as particularidades
de cada região (SILVA e ALBUQUERQUE, 2005). Entre esses elementos,
Hamilton (2004) sugere a introdução da comunidade local com a identificação de
prioridades locais. Muitas propostas são embasadas unicamente na experiência
dos cientistas, ignorando os conhecimentos e as estratégias de povos locais,
apontadas como fundamentais para o sucesso do empreendimento (MARTIN,
1994; LYKKE, 2000; MAIKHURI et al., 2003; HAMILTON, 2004) . Desta forma,
esta pesquisa contemplou a conservação de plantas medicinais na caatinga
unindo duas perspectivas ou enfoques: o biológico (na visão dos cientistas) e o
cultural (na visão das comunidades locais).
O conhecimento das comunidades locais sobre plantas medicinais tem nos
últimos anos, proporcionado um grande avanço no meio científico, sobretudo na
área farmacêutica. Pesquisadores em todo o mundo evidenciam a grande procura
por estes vegetais, não só pela importância medicinal, mas também pelo potencial
madeireiro (CUNNINGHAM, 1993; LYKKE, 2000; ALBUQUERQUE, 2001; DALLE
e POTVIN, 2004).
Na Caatinga não há trabalhos etnobotânicos que contemplem as plantas
medicinais na perspectiva da conservação. Aliado a isso, o bioma abrigou os
sucessivos

processos

de

desenvolvimento

da

civilização,

destacando-se

principalmente a atividade agrícola, onde a implementação de áreas de cultivo
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representam uma redução das populações nativas, podendo ter apenas um
pequeno impacto negativo na diversidade, como também significar a extinção de
grande parte delas (SAMPAIO, 2002).
Nesse sentido, faz-se necessário a criação e estabelecimento de
prioridades de conservação para as espécies vegetais mais utilizadas, ponto
fundamental para um melhor desenvolvimento da sustentabilidade dos recursos
naturais. Neste trabalho objetivou-se avaliar as prioridades locais de conservação
e a sustentabilidade do extrativismo de plantas medicinais de uma área de
caatinga por meio da união de competências biológicas e culturais.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
_________________________________________________________________
A conservação de plantas medicinais
Muitas são as propostas para a conservação de plantas medicinais nos
mais variados lugares do mundo, envolvendo esforços de conservação in situ com
a implementação de áreas para conservação e cultivo de plantas medicinais; e a
conservação ex situ envolvendo esforços biotecnológicos representados pelo o
cultivo in vitro e micropropagação (CUNNINGHAM, 1993; CUNNINGHAM

e

MBENKUM, 1993; RAI et al., 2000; KALA, 2000; KALA et al., 2004; HAMILTON,
2004). Além disso, é preciso treinamentos regulares de proteção, conservação e
manejo entre os coletores das comunidades locais, construção de viveiros que
visem coletas sustentáveis, e proteção de áreas altamente exploradas (RAI et al.,
2000; SHINWARI e GILANI, 2003). Hamilton (2004) ressalta o estabelecimento de
sistemas para inventário e monitoramento de plantas medicinais e a necessidade
de informações sobre o comércio, bem como o desenvolvimento de práticas de
coletas sustentáveis com estímulo para o desenvolvimento de microempresas por
comunidades rurais e indígenas.
De um lado, Shinwari e Gilani (2003) reforçam a necessidade de melhor
cooperação entre várias agências florestais e farmacêuticas, pois existe uma falta
de coordenação entre as comunidades locais e o grupo de comércio dos recursos
naturais. Por outro lado, esta falta de coordenação é justificada por Kala et al.
(2004) onde não há clareza do comércio de plantas medicinais, sequer no que
respeita a informação sobre a freqüência de uso. Estudos etnobotânicos
ressaltaram algumas medidas para proporcionar um maior rendimento para
comunidades locais, no desenvolvimento de políticas e programas, como a
criação de cooperativas, aperfeiçoamento e análise de sistema de mercado, bem
como uma avaliação da sustentabilidade para cultivo e conservação de plantas
medicinais e direitos de propriedade intelectual (EL-HILALY et al., 2003;
MAIKHURI et al., 2003; BADOLA e PAL, 2003; HAMILTON, 2004).
Uma das principais propostas para a conservação é o envolvimento direto
da comunidade no uso sustentável, não unicamente pelo seu conhecimento local
que representa um forte elo nos debates a respeito da utilização dos recursos
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naturais, mas pelas técnicas de plantio, manejo e proteção das espécies de seu
meio, e também pela herança cultural de cada comunidade que foi construída ao
longo de muitos anos (MARTIN, 1994; RAMAMURTHY, 1998; VAN STADEN,
1999; DIEGUES, 2000; RAI et al., 2000; MAIKHURI et al., 2003; HAMILTON,
2004).
Nesse sentido, a etnobotânica tem se destacado fornecendo subsídios
para a análise da sustentabilidade de recursos naturais (MARTIN, 1994;
ALBUQUERQUE, 2004). Albuquerque (2004) ressalta que muitos estudos
deveriam ser realizados na perspectiva da etnobotânica mais interligada à
conservação

e

uso

sustentável

da

biodiversidade.

Nos

últimos

anos,

pesquisadores iniciaram a defesa da participação local no manejo dos recursos
naturais, onde aplicaram o conhecimento tradicional no desenvolvimento de
projetos, que integrados a conservacionistas, encontraram caminhos para a
integridade de áreas protegidas (MARTIN, 1994).
Prioridades de conservação
Estudos sobre prioridades de conservação são em sua maioria
encontrados principalmente em países do Oriente, como a Índia (DHAR et al.,
2000; KALA, 2000; RAI et al., 2000; BADOLA e PAL, 2003; KALA et al., 2004), e
em países dos continentes africano e americano (CUNNINGHAM, 1993; JANNI e
BASTIEN, 2000). Nesses estudos, diferentes abordagens foram contempladas.
Algumas

buscaram

a

priorização

das espécies de plantas medicinais,

considerando unicamente aspectos biológicos, e outros voltados ao conhecimento
e uso por parte dos informantes.
No estudo realizado na região do Himalaia Indiano por Dhar et al. (2000), a
abordagem metodológica baseava-se no estabelecimento de prioridades no
contexto de dois diferentes grupos de pessoas envolvidas: o grupo dos usuários
(indústrias farmacêuticas), cujo principal interesse é a disponibilidade e
acessibilidade

do

recurso,

e

na

dos

biólogos

(que

inclui

também

conservacionistas e planejadores), cujo interesse é voltado para propor
prioridades de conservação, com atenção focada em aspectos como raridade,
endemismo e ameaças de extinção. As espécies foram levantadas por meio de
publicações e rótulos de produtos terapêuticos, sendo agrupadas quanto ao
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hábito (árvores, arbustos e ervas) e em classes “naturalistas” (nativa/não nativa,
selvagem/cultivada). Após análise dos dados, 175 espécies de 79 famílias
botânicas da região do Himalaia Indiano são de utilização industrial, sendo que
50,9% são ervas, 31,4% são árvores e 17,7% são arbustos.
Em 2000, Janni e Bastien estabeleceram prioridades de conservação da
farmacopéia dos herboristas bolivianos Kallawaya, tendo por objetivo manter o
conhecimento, a diversidade biológica e as práticas médicas da comunidade. Ao
todo 28 plantas medicinais foram compiladas de estudos anteriores. Em seguida
calcularam os valores de importância relativa baseada na proposta de Bennett e
Prance (2000), que consideram o número de propriedades farmacológicas (PH) e
o número de sistemas corporais (BS), associados a uma espécie. Os escores da
importância

relativa

para

cada

espécie

refletiram

diferenças

quanto

a

versatilidade. Para cada espécie foram calculadas a importância relativa préColombiana e a contemporânea, cuja média resultou na importância relativa total.
Ao final, 21 espécies apresentaram aumento no PH e no BS entre o uso précolombiano e contemporâneo, diferenças estas que poderiam ser atribuídas a
escassez e a fragmentação de documentação histórica das plantas medicinais do
pré-Colombiano. O estudo em si ressalta a importância da pesquisa etnobotânica
para encontrar plantas de importância cultural que no geral são desprezadas
pelos programas globais de conservação.
Dzerefos e Witkowski (2001) investigaram o potencial de coleta sustentável
de plantas medicinais na reserva natural de Abe Bailey, na África do Sul. Após
entrevistas com 33 informantes tradicionais residentes próximos a reserva, pelo
qual coletaram dados de uso das espécies locais, partes usadas e técnicas de
coletas. Realizaram também um levantamento das plantas existentes na área,
calculando os parâmetros de freqüência, densidade e abundância. E por meio
de um sistema de classificação de plantas medicinais, onde unindo os dados
sócio-qualitativos e ecológico-quantitativos, organizaram as plantas medicinais em
três categorias quanto a prioridade de conservação: categoria 1 – sensíveis (não
devem ser coletados); categoria 2 – potencial para coleta, e categoria 3 –
resistentes ao impacto de coleta. Das 70 espécies indicadas pelos informantes
como medicinais, 31 delas se adequaram à categoria 1, não devendo ser
coletadas na reserva, 34 espécies foram consideradas com potencial para
ensaios de coleta e assim podendo determinar cotas sustentáveis, e apenas cinco
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espécies se adequaram a categoria 3, capazes de resistir ao alto impacto de
coleta.
Pesquisa realizada por Badola e Pal (2003) nos Himalaias Himachal
objetivou destacar a informação disponível das espécies vegetais medicinais
ameaçadas, raras, sensíveis e em perigo com base em levantamento em
diferentes publicações científicas. Ao total foram levantadas 133 plantas
medicinais pertencentes a 59 famílias botânicas; destas, 34% são espécies
endêmicas. Do total de espécies, 22% são exclusivamente de uso comercial e
28% são de uso tradicional e os outros 50% são de espécies usadas tanto
tradicionalmente como comercialmente, indicando desta forma uma alta pressão
sobre as mesmas. A parte mais utilizada foi a raiz (60%), seguida por toda a
planta (16%), casca/madeira/resina (19%), o que indica uma forte ameaça quanto
à coleta.
Kala et al. (2004) objetivaram estabelecer prioridades para conservação de
espécies locais preparando um inventário das principais plantas medicinais. Por
meio de dados secundários, documentaram as principais espécies vegetais pelo
seu uso em várias terapias e compilaram uma lista de prioridades de plantas
medicinais baseadas nos aspectos identificados. Para reunir dados sobre a
disponibilidade e uso de espécies medicinais, pesquisas de campo foram
realizadas em várias localidades da área de estudo, no que resultou em 50
entrevistas nas 15 localidades onde foram realizadas com base em questionários
semi-estruturados. Ao final, 300 espécies com fins medicinais foram citadas para
a cura e tratamento de 114 doenças, divididas em 12 classes. Mais da metade
(65%) das espécies medicinais são ervas, seguidas pelos arbustos (19%) e das
árvores (16%), destacando as partes subterrâneas das plantas como as mais
usadas. A lista de prioridades resultou em 17 espécies medicinais (todas
herbáceas), das quais as cinco primeiras foram consideradas criticamente em
perigo.
Plantas medicinais do semi-árido nordestino
Na região semi-árida do Nordeste do Brasil existem estudos descritivos
sobre o uso de plantas medicinais. Esses estudos sinalizam para a grande
importância dos recursos naturais para as comunidades locais. Dependendo da
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localidade, uma planta pode receber diferentes vernáculos e finalidades distintas,
ou ainda em algumas áreas as partes utilizadas podem variar, como folhas ou
cascas do caule.
Em estudo realizado no município de Alagoinha no sertão pernambucano,
Albuquerque e Andrade (2002) registraram 48 espécies medicinais, sendo em sua
maioria espécies brasileiras ou especificamente nativas do Nordeste. Destas,
destacam-se as espécies lenhosas, sendo a casca do caule o recurso mais
utilizado para fins terapêuticos, devido a sua disponibilidade independente da
sazonalidade, seguido das folhas e das raízes. São muitas as formas de uso do
recurso, destacando-se o chá da casca do caule e xarope que são empregados
contra desordens do aparelho respiratório e digestório, e principalmente
inflamações em geral. As famílias botânicas que apresentaram maior número de
espécies foram Euphorbiaceae (6), Cactaceae (5), Anacardiaceae (3), Fabaceae
(3), Lamiaceae (3) e Mimosaceae (3).
Em 2002, Almeida e Albuquerque, em pesquisa realizada com os
comerciantes da Feira de Caruaru, Agreste de Pernambuco, identificaram 114
espécies, sendo a maioria nativa e de hábito arbóreo, pertencentes a 57 famílias.
A maioria destas espécies medicinais são nativas e de hábito arbóreo,
empregadas para transtornos dos sistemas circulatório, respiratório, genitourinário e digestório, sendo a casca do caule o recurso mais utilizado, seguido das
folhas, sementes e frutos. Entre as principais famílias estão Lamiaceae,
Caesalpiniaceae,

Fabaceae,

Lauraceae,

Mimosaceae,

Asteraceae

e

Bignoniaceae.
Silva e Andrade (1998) identificaram 53 espécies medicinais entre nativas e
introduzidas utilizadas pela tribo indígena Xucuru, em um brejo de altitude no
município de Pesqueira, no estado de Pernambuco, onde também foram
documentadas suas aplicações terapêuticas e formas de uso. As espécies
destacaram-se quanto ao tratamento de dor, febre, doenças renais e do aparelho
respiratório. As espécies nativas medicinais são pouco utilizadas, sendo as
espécies introduzidas (todas herbáceas) facilmente encontradas em cultivo nos
quintais da tribo, tendo o chá e as folhas a forma de uso mais freqüente e a parte
utilizada com maior número de citações pelos informantes. Possivelmente o
número de espécies introduzidas deve-se a facilidade com que são adquiridas,
muitas cultivadas nos quintais.
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Costa Neto e Oliveira (2000), em pesquisa realizada no município de
Tanquinho, estado da Bahia, registraram 97 espécies com fins terapêuticos, que
têm as folhas, seguidas da casca do caule, como o principal recurso utilizado. As
famílias mais representativas foram Euphorbiaceae (8), Solanaceae (7), Poaceae
e Asteraceae (6), Anacardiaceae e Lamiaceae (5), Verbenaceae e Cucurbitaceae
(4). A maioria das espécies são cultivadas, sendo as ervas com maior número de
espécies (39), e sub-arbustos/arbustos (31) e árvores (27).
Silva (2003) verificou o papel de plantas medicinais nativas e exóticas pela
etnia indígena Fulni-ô, no município de Ouricuri, agreste pernambucano; foram
identificadas

91

espécies,

pertencentes

a

42

famílias,

destacando-se

Anacardiaceae, Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae, Mimosaceae e
Myrtaceae. As espécies citadas são usadas para um total de 15 sistemas de
enfermidades, sendo os transtornos dos sistemas respiratório, nervoso, digestório
e genito-urinário e as doenças de pele e tecido subcutâneo os principais, segundo
o consenso dos informantes. As partes das plantas mais utilizadas foram as
raspas do caule, mais usadas para as nativas e as folhas, mais usadas para as
exóticas. Entre as espécies mais importantes, a maioria que como a nativa, sendo
a principal Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr. All.
Considerando os relatos acima, verifica-se que o conhecimento popular
tem fornecido ao meio científico um grande número de espécies medicinais, com
algumas delas tendo suas propriedades investigadas. No entanto, a maior parte
dos lucros fica com a indústria farmacêutica não havendo um retorno econômico
adequado às comunidades locais (SAMPAIO, 2002).

22
REFERÊNCIAS
_________________________________________________________________
ALBUQUERQUE, U.P. Uso, manejo e conservação de florestas tropicais
numa perspectiva etnobotânica: o caso da caatinga no estado de
Pernambuco. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
2001.
ALBUQUERQUE,

U.P.

Etnobotânica

aplicada

para

a

conservação

da

biodiversidade. In: ALBUQUERQUE, U.P.; LUCENA, R.F.P. (orgs). Métodos e
Técnicas na Pesquisa Etnobotânica. Editora LivroRápido/NUPEEA, p.139-158.
189p. 2004.
ALBUQUERQUE, U.P.; ANDRADE, L.H.C. Uso de recursos vegetais da caatinga:
o caso do agreste do estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil). Interciencia
27(7):336-346. 2002.
ALMEIDA, C.F.C.B.R.; ALBUQUERQUE, U. P. Uso e conservação de plantas e
animais medicinais no estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil): um estudo de
caso. Interciencia 27(6): 276-285. 2002.
BADOLA, H.K.; PAL, M. Threatened medicinal plants and their conservation in
Himachal Himalayas. Indian Forester 129(1): 55-68. 2003.
BENNET,

B.C.;

PRANCE,

G.T.

Introduced

plants

in

the

indigenous

pharmacopoeia of Northern South America. Economic Botany 54: 90-102. 2000.
COSTA NETO, E.M.; OLIVEIRA, M.V.M. The use of medicinal plants in the county
of Tanquinho, state of Bahia, Northeastern Brazil. Revista Brasileira de Plantas
Medicinais 2(2):1-8. 2000.
CUNNIGNHAM, A.B. African medicinal plants: setting priorities at the interface
between conservation and primary healthcare. People and plants working paper
1. Paris, UNESCO. 1993.

23

CUNNIGNHAM, A.B.; MBENKUM, F. T. Sustainability of harvesting Prunus
africana bark in Cameroon: A medicinal plant in Internacional Trade. People and
plants working paper 2. Paris, UNESCO. 1993.
DALLE, S. P.; POTVIN, C. P. Conservation of useful plants: an evaluation of local
priorities from two indigenous communities in earstern Panama. Economic Botany
58(1): 38-57. 2004.
DHAR, U.; RAWAL, R.S.; UPRETI, J. Setting priorities for conservation of
medicinal plants – a case study in the Indian Himalaia. Biological Conservation
95: 57-65. 2000.
DIEGUES, A.C.(org.). Etnoconservação da natureza: enfoques alternativos. p. 146. In: Etnoconservação: novos rumos para a proteção da natureza nos
trópicos. Editora Hucitec / NUPAUB. São Paulo-SP. 2000.
DZEREFOS, C. M.; WITKOWSKI, E. T. F. Density and potencial utilization of
medicinal grassland plants from Abe Bailey Nature Reserve, South Africa.
Biodiversity and Conservation 10: 1875-1896. 2001.
EL-HILALY, J.; HMAMMOUCHI, M.; LYOUSSI, B. Ethnobotanical studies and
evaluation of medicinal plants in Taounate province (Northern Morocco). Journal
of Ethnopharmacology 86: 149-158. 2003.
GERA, M.; BISHT, N.S.; RANA, A.K. Market information system for sustainable
management of medicinal plants. Indian Forester 129(1): 102-108. 2003.
HAMILTON, A.C. Medicinal plants, conservation and livelihoods. Biodiversity and
Conservation 13: 1477-1517. 2004.
IBAMA – Instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis.
Site oficial: www.ibama.gov.br. 2005.

24
JANNI, K.D.; BASTIEN, J.W. Establishing ethnobotanical conservation priorities: a
case study of the Kallawaya pharmacopoeia. SIDA 19(2): 387-398. 2000.
JHA, A.K. Medicinal Plants: Poor regulation blocks conservation. Economic and
Political Weekly 30 (51): 3270-3270. 1995.
KALA, C.P. Status and conservation of rare and endangered medicinal plants in
the Indian trans-Himalaia. Biological Conservation 93: 371-379. 2000.
KALA, C.P.; FAROOQUEE, N.A.; DHAR, U. Priorization of medicinal plants on the
basis of available knowledge, existing practices and use value status in
Uttaranchal, Índia. Biodiversity and Conservation 13: 453-469. 2004.
LYKKE, A. M. Local perceptions of vegetation change and priorities for
conservation of woody-savanna vegetation in Senegal. Journal of Environmental
Management 59:107-120. 2000.
MAIKHURI, R.K.; RAO, K.S.; CHAUHAN, K.; KANDARI, L.S.; PRASAD, P.;
RAJASEKARAN, C. Development of marketing medicinal plants and other forest
products – can it be a path way for effective management and conservation?
Indian Forester 129(2): 169-178. 2003.
MARTIN, C.J. Conservation and ethnobotanical exploration. CIBA Foundation
Symposium 185: 228-239. 1994.
RAI, L.K.; PRASAD, P.; SHARMA, E. Conservation threats to some important
medicinal plants of the Sikkin Himalaia. Biological Conservation 93: 27-33.
2000.
RAMAMURTHY, G. Conservation, rejuvenation and preventing extinction of rare
herbal species with application of remote sensing techniques. Journal Human
Ecology 9(3): 517-518. 1998.

25
SAMPAIO, E.V.S.B. Overview of the Brazilian Caatinga. p. 35-63. In: Bulock, S.
(org.). Seasonally dry Tropical Forests. University Press. Cambridge. 1995.
SAMPAIO, E.V.S.B. Usos das plantas da caatinga. In: SAMPAIO, E.V.S.B.;
GIULIETTI, A.M.; VIRGÍNIO, J.; GAMARRA-ROJAS, C.F.L. (editores). Vegetação
e flora da caatinga. APNE – CNIP. p. 49-90. 176p. 2002.
SHINWARI, Z. K.; GILANI, S. S. Sustainable harvest of medicinal plants at
Bulashbar Nullah, Astore (Northen Pakistan). Journal of Ethnopharmacology
84: 289-298. 2003.
SILVA, A.C.O.; ALBUQUERQUE, U.P. Woody medicinal plants of the caatinga in
the state of Pernambuco (northeast Brazil). Acta Botânica Brasílica 19(1):17-26.
2005.
SILVA, V. A. Etnobotânica dos índios Fulni-ô (Perbambuco, Nordeste do
Brasil). Tese de Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2003.
SILVA, V. A.; ANDRADE, L. H. C. Etnobotânica Xucuru: plantas medicinais.
Revista brasileira de Farmácia 79: 33-36. 1998.
VAN STADEN, J. Medicinal plants in southern Africa: utilization, sustainability,
conservation – can we change the mindsets? Outlook on Agriculture 28 (2): 7576. 1999.
VIEIRA, R.F.; SILVA, S. R.; ALVES, R. B. N.; SILVA, D. B.; WETZEL, M. M. V. S.;
DIAS, T. A. B.; UDRY, M. C.; MARTINS, R. C. Estratégias para Conservação e
Manejo de Recursos Genéticos de Plantas Medicinais e Aromáticas:
Resultados da 1ª Reunião Técnica. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia/ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). 2002.

26

MANUSCRITO

PRIORIDADES DE CONSERVAÇÃO E ESTRUTURA DE POPULAÇÃO DE
PLANTAS MEDICINAIS LENHOSAS DE UMA ÁREA DE CAATINGA
(PERNAMBUCO, NORDESTE DO BRASIL)
R.L.C. Oliveira1, U. P. Albuquerque1*, E. M. F. Lins-Neto1, E. L. Araújo2.
1

Laboratório de Etnobotânica Aplicada, Departamento de Biologia, Área de

Botânica, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel de
Medeiros s/n, Dois Irmãos. CEP: 52171-900. Recife-PE.
2

Laboratório de Ecologia Vegetal de Ecossistemas Naturais, Departamento de

Biologia, Área de Botânica, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom
Manoel de Medeiros s/n, Dois Irmãos. CEP: 52171-900. Recife-PE.

Artigo a ser submetido ao Journal of Forest Ecology and Management
Normas de publicação no anexo 1

27
Prioridades de conservação e estrutura de população de plantas medicinais
lenhosas de uma área de caatinga (Pernambuco, Nordeste do Brasil)
Rodrigo L.C. Oliveira1, Ulysses P. Albuquerque1*, Ernani M. F. Lins-Neto1, Elcida
L. Araújo2.
1

Laboratório de Etnobotânica Aplicada, Departamento de Biologia, Área de
Botânica, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel de
Medeiros s/n, Dois Irmãos. CEP: 52171-900. Recife-PE.
2
Laboratório de Ecologia Vegetal de Ecossistemas Naturais, Departamento de
Biologia, Área de Botânica, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom
Manoel de Medeiros s/n, Dois Irmãos. CEP: 52171-900. Recife-PE.
Resumo
Estudos sobre conservação de plantas medicinais no semi-árido nordestino
são praticamente inexistentes, apesar da grande pressão extrativista sobre
algumas espécies muito populares. Diante disso, esta pesquisa objetivou avaliar
as prioridades locais de conservação e sustentabilidade do extrativismo de
plantas medicinais de uma área de caatinga, no município de Caruaru, agreste do
estado de Pernambuco, por meio da união de competências biológicas e culturais.
Foram utilizados métodos e técnicas etnobotânicas na comunidade de Riachão de
Malhada de Pedras,

zona rural deste município, a fim

de registrar os

conhecimentos locais sobre as plantas medicinais, associado a um estudo da
disponibilidade de tais plantas em um fragmento que se encontra próximo à
comunidade. Foram identificadas 21 espécies medicinais, das quais por meio de
um sistema de classificação, que uniu competências ecológicas e usos locais,
apenas Ziziphus joazeiro foi tida como espécie merecedora de uma alta
prioridade. Dezesseis espécies mostraram-se adequadas a um potencial de
coleta com base em um sistema pré-determinado de cotas e quatro espécies
podem ser coletadas sem causar grandes impactos.
Keywords: Priorities of conservation; Population structure; Dispersion; Caatinga;
Dry forests; Ethnobotany.
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1. Introdução
O estabelecimento de prioridades de conservação por meio de índices que
utilizam a união de competências ecológicas e o conhecimento de comunidades
locais tem sido sugerido por diferentes pesquisadores (Dhar et al., 2000; Dzerefos
e Witkowski, 2001). O

envolvimento

e

respeito

pelo

conhecimento

de

comunidades locais neste tipo de pesquisa têm aumentado, uma vez que a
percepção local é altamente reconhecida como um importante componente para
ações de conservação (Martin, 1994; Lykke, 2000; Maikhuri et al., 2003; Dalle e
Potvin, 2004; Hamilton, 2004). Isso é justificado pela necessidade de analisar as
particularidades de cada região (Silva e Albuquerque, 2005), pois geralmente as
comunidades locais têm seu conhecimento embasado em estratégias de manejo
focalizadas nas espécies consideradas mais importantes, o que pode ser
fundamental no uso sustentável e conservação da vegetação (Lykke, 2000).
Na região da caatinga, no Nordeste do Brasil, não existem trabalhos que
foquem prioridades de conservação para as plantas medicinais. Além disso, é
uma região em que muitas populações fazem uso regular dos recursos naturais
disponíveis para sua sobrevivência (Monteiro, 2005). Tais práticas, considerando
o cenário das regiões semi-áridas e as pressões externas, podem provocar danos
à estrutura das populações vegetais, aumentando a probabilidade de grandes
impactos na biodiversidade, bem como a extinção local de espécies (Sampaio,
2002).
Neste estudo, tomou-se por objetivo o estabelecimento de prioridades de
conservação e a avaliação da estrutura da população de espécies medicinais da
caatinga, analisando o conhecimento local de uma comunidade rural e a
disponibilidade de cada população em duas áreas de um mesmo fragmento de
caatinga. Estudos etnobotânicos foram recentemente realizados na mesma área.
Dentre estes estudos, Lucena (2005) registrou 36 espécies que são utilizadas
como alimento, combustível, construção, medicina e tecnologia. O autor pode
concluir que as espécies altamente usadas possuem grande versatilidade, com a
sua disponibilidade variando em função da área de coleta; que devido ao rico
conhecimento dos homens e mulheres da comunidade, estes deveriam ser
incluídos em programas de manejo e conservação; e que pelo fato dos produtos
madeireiros florestais serem altamente requisitados, o uso pode comprometer a

29
estrutura das populações das espécies de maior importância. Sob outra
perspectiva, Oliveira (2005) procurou testar se o conhecimento local de uma alta
diversidade de plantas medicinais reduziria o impacto sobre as espécies nativas
da vegetação nativa. A autora concluiu que as espécies nativas concentram
grande parte dos usos e indicações locais, sendo também as espécies altamente
preferidas, constituindo-se como espécies-chave para conservação e manejo
sustentável. Monteiro (2005), com base numa abordagem ecológica e
etnobotânica realizou um estudo detalhado sobre o conhecimento e uso medicinal
de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan e Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr.
All., concluindo que em ao menos uma das comunidades o sexo, a idade e a
localidade demonstram ser fatores importantes na distribuição dos conhecimentos
sobre as espécies.
2. Métodos
2.1 Área de estudo
A pesquisa foi realizada em um fragmento de caatinga com cerca de 20
hectares, situado na Estação Experimental da Empresa Pernambucana de
Pesquisa Agropecuária – IPA (Figura 1), localizada no município de Caruaru,
zona fisiográfica do Agreste, Microrregião do Vale do Ipojuca, Estado de
Pernambuco. O local dista aproximadamente 9 km da sede municipal, pela
rodovia PE – 095 entre Caruaru e o município de Riacho das Almas. Há cerca de
30 anos a cobertura vegetal vem sendo protegida pelo IPA, na qual são
realizados estudos ecológicos e florísticos há pelo menos 12 anos (AlcoforadoFilho, 1993; Araújo, 1998; Reis, 2003).
O município de Caruaru encontra-se entre os paralelos de 8º 14’ 18”S e 35º
55’ 20” W num planalto elevado a 555m acima do nível do mar. Apresenta um
clima semi-árido quente e está localizado a 130 km da capital, Recife. Segundo
estimativas do IBGE (2003), o município possui 265.937 habitantes, dos quais,
segundo o Censo - IBGE (2000), 217.084 residem na zona urbana e 36.228 na
zona rural.
A vegetação é classificada como Vegetação Caducifólia Espinhosa (VCE)
arbórea, que apresenta a maioria dos indivíduos adaptados à deficiência hídrica e
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possui um considerável número de espécies espinhosas; a composição florística
compreende 96 espécies, distribuídas em 41 famílias entre os componentes
arbóreo, arbustivo-subarbustivo, herbáceo e cipós (Alcoforado-Filho et al., 2003).
A flora herbácea está representada por 73 espécies, distribuídas em 62 gêneros
pertencentes a 36 famílias botânicas, entre as principais Malvaceae, Poaceae,
Euphorbiaceae, Convolvulaceae, Fabaceae e Portulacaceae (Reis, 2003).
Predomina o solo Podzólico Amarelo tb eutrófico, abrupto, A moderado, textura
franco-arenosa, fase caatinga hipoxerófila, com relevo ondulado a forte ondulado;
clima estacional, com precipitação média anual de 710 mm e temperatura média
de 22,7 ºC com déficit hídrico entre os meses de agosto e fevereiro (AlcoforadoFilho et al., 2003; Reis, 2003).
2.2 Estudo etnobotânico
O estudo etnobotânico foi realizado na comunidade de Riachão de
Malhada de Pedra, localizada no Distrito de Malhada de Pedra, que se encontra
adjacente ao fragmento de caatinga citado anteriormente. Na comunidade, onde
residem 117 famílias, as ruas não são asfaltadas, todas as residências são de
alvenaria, possuem energia elétrica, mas não possuem saneamento básico; o
abastecimento d’água domiciliar é geralmente realizado por meio de baldes e
tonéis enchidos em um reservatório situado na comunidade vizinha do Alto das
Ameixas, embora algumas residências possuam cisternas ou pequenos
reservatórios. Não existem escolas de ensino fundamental na comunidade e os
estudantes deslocam-se para a comunidade vizinha, Serra Velha ou escolas no
centro do município de Caruaru. Existe uma igreja católica, sendo esta a religião
seguida pela maioria dos moradores. Na comunidade não existe posto médico e
os moradores são obrigados a deslocar-se para as comunidades vizinhas de
Malhada de Pedra ou Alto das Ameixas. A maioria das residências possui quintais
com plantas nativas, onde algumas delas são utilizadas na confecção de cercas,
e também empregadas em práticas agrícolas, como cultivo de hortaliças e criação
de animais.
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Fig. 1. Localização da área de estudo, comunidade de Riachão de Malhada de
Pedra, Distrito de Malhada de Pedra, Município de Caruaru, Estado de
Pernambuco (Nordeste do Brasil) (Fonte: Lucena, 2005).
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A coleta de dados etnobotânicos visou o conhecimento das plantas
medicinais da região e a obtenção de elementos para cálculo da prioridade de
conservação (PC). Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com a
comunidade em geral (Viertler, 2002; Albuquerque e Lucena, 2004), visitando-se
todas as residências, onde os entrevistados, chefes de família, foram
questionados inicialmente sobre perguntas de caráter sócio-econômico: a idade, o
estado civil, o local de nascimento e o tempo de moradia na comunidade. Em
seguida, as perguntas foram direcionadas ao uso e conhecimento de plantas
medicinais. A pesquisa de campo foi realizada entre janeiro e setembro de 2004,
e constou de 98 entrevistados que se dispuseram a cooperar, sendo 55 homens e
43 mulheres. A técnica da turnê guiada foi utilizada (Albuquerque e Lucena, 2004)
para a identificação vernacular do material botânico, a qual consiste em
caminhadas com os informantes ao fragmento ou áreas próximas as suas
residências, para coleta das plantas.
2.3 Estudo da disponibilidade local das plantas medicinais/ Amostragem da
vegetação
Identificadas as espécies medicinais usadas localmente, partiu-se para o
estudo de sua disponibilidade levando em consideração os parâmetros estruturais
da comunidade vegetal. Foram realizadas amostragens da vegetação em duas
áreas distintas, uma área distante 2 km da comunidade estudada (A1), na qual
vêm sendo realizados estudos ecológicos e florísticos há pelo menos 12 anos
(Araújo, 1998; Alcoforado Filho et al., 2003; Reis, 2003), e a segunda área onde a
comunidade em estudo, Riachão de Malhada de Pedra, encontra-se no seu
entorno (A2) (Figura 2).
Em cada área foi instalada uma parcela de 5.000m2 (50 x 100m)
equivalente a 0,5 hectare, distando 20m da borda. Cada parcela foi dividida em 50
subparcelas de 100m2 (10 x 10 m), onde foram registrados todos os indivíduos
com DNS (diâmetro ao nível do solo) ≥ 3cm, padrão usual para todos os
levantamentos quantitativos na caatinga desde a década de 1990 (Rodal et al.,
1992), excluindo-se os cipós. Optou-se pelo método de parcelas, embora mais
trabalhoso, por permitir aos pesquisadores monitorar as populações estudadas e
acompanhar a sua fenologia para obtenção de material botânico para
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identificação. Além disso, é um método muito usado nos estudos de estrutura de
populações. Para cada planta tomou-se medidas de altura e diâmetro ao nível do
solo (DNS) para caracterização da estrutura das populações.
De cada espécie, considerada localmente como medicinal, calculou-se a
Densidade Relativa (DRi) e a Freqüência Relativa (FRi) (Mueller-Dumbois e
Ellenberg, 1974). A análise da estrutura de populações foi baseada apenas nos
indivíduos vivos íntegros e nos mortos por causas naturais, considerando apenas
as populações com número mínimo de 10 indivíduos. Com o auxílio de
informantes locais também se identificaram quais as espécies presentes nas
parcelas e quais apresentaram sinais de extrativismo, que foram classificadas
como parcialmente cortado (quando uma parte da planta foi cortada, deixando o
indivíduo ainda capaz de realizar suas funções reprodutivas), rebrota (quando a
planta já se apresenta em estado de regeneração após o corte), cortado (quando
o corte foi realizado a uma altura > 1 m ao nível do solo), e tronco (quando o corte
foi realizado a uma altura ≤ 1m ao nível do solo) (Lucena, 2005).

Fig. 2. Representação esquemática do fragmento de caatinga e localização das
parcelas amostrais. Município de Caruaru, Estado de Pernambuco (Nordeste do
Brasil). A1= área distante 2 km da comunidade, A2= área adjacente à
comunidade.
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Os indivíduos registrados foram coletados, herborizados e identificados
por meio de chaves dicotômicas (Barroso, 1978, 1991a e 1991b), bem como por
consulta a especialistas. As exsicatas encaminhadas ao Herbário Professor
Vasconcelos Sobrinho (PEUFR), da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
com duplicatas enviadas ao Herbário Geraldo Mariz (UFP), da Universidade
Federal de Pernambuco.
2.4 Padrão de dispersão das espécies
Com base na freqüência das espécies, avaliou-se o padrão de distribuição
espacial, utilizando o Índice de dispersão de Morisita (Id) (Krebs, 1989). Por meio
do cálculo do Índice de Dispersão, foi possível calcular o índice de Uniformidade
(Mu) e o Índice de Agrupamento (Mc). E, com base nas medidas anteriores,
calculou-se o Índice de Morisita Padronizado (Ip), o qual varia de – 1,0 a + 1,0,
com limite de confiança de 95%. O modelo aleatório de distribuição caracteriza-se
por Ip igual a zero (Krebs, 1989).
2.5 Prioridades locais de conservação das plantas medicinais
Para calcular a prioridade de conservação das plantas medicinais
localmente disponíveis, empregou-se a técnica aplicada por Dzerefos e Witkowski
(2001) desenvolvida por Mander et al. (1997). Os critérios usados no cálculo
estão explicitados na Tabela 1. A prioridade de conservação foi calculada com
base na fórmula: PC = 0,5 (EB) + 0,5 (RU)
O Escore biológico (EB) foi calculado com base na Densidade relativa de
cada táxon: EB = D x 10, onde D = valor obtido com base na densidade relativa
de cada táxon (DRi) pontuada conforme na Tabela 1. Para o cálculo da densidade
relativa incluiu-se os indivíduos vivos íntegros e aqueles que se apresentavam
parcialmente cortados, mas com condições ainda de oferta de produtos.
O maior valor entre a importância local (L) e a diversidade de uso (V)
determinará o valor de uso (U), que junto ao valor de risco de coleta (H) fornecerá
o Escore de risco de utilização (RU), que atinge o valor máximo de 100. O Escore
de risco de utilização (RU) é obtido pela seguinte fórmula:
RU = 0,5 (H) + 0.5 (U) x 10
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O valor do risco de coleta (H) é baseado nas conseqüências biológicas de
coleta de acordo com a parte vegetal removida (Tabela 1). O valor da importância
local (L) é determinado pela porcentagem do número de informantes que
indicaram uma determinada espécie como medicinal, e a diversidade de uso (V) é
baseada no número de tipos de uso atribuídos a uma espécie, variando a sua
pontuação de 1 a 10 (Tabela 1).
A prioridade de conservação foi calculada para cada uma das áreas
amostradas. Posteriormente, calculou-se o Escore de prioridade de conservação
médio, que consiste na média aritmética entre os escores de prioridades de
conservação das duas áreas. O escore permite classificar as plantas medicinais
em três categorias (Dzerefos e Witkowski, 2001): categoria 1, com valor ≥ 85,
onde são enquadradas as espécies que requerem grande prioridade de
conservação e a coleta deveria estar associada ao estabelecimento de
alternativas; categoria 2, onde estão incluídas as espécies com valor entre 60 e
85, com potencial para serem coletadas de acordo com o local e com cotas
específicas; categoria 3, espécies que obtiveram valor ≤ 60, apropriadas para
coletas de alto impacto.
2.6 Análise dos dados
As diferenças na estrutura das populações (DNS e altura total) que
ocorrem em ambas as áreas foram testadas pelo teste de Kruskal-Wallis (Sokal e
Rholf, 1995). O teste G de Williams (Sokal e Rholf, 1995) foi usado para comparar
o extrativismo em ambas as áreas. O coeficiente de correlação de Spearman
(Sokal e Rholf, 1995) foi empregado para testar a associação entre extrativismo e
as seguintes variáveis: abundância total, número de informantes que citaram o
uso da espécie, somatório total das citações para as espécies, número de
categorias de uso associada à espécie, categoria de prioridades e padrões de
dispersão.

36
Tabela 1. Critérios de escores usados para as plantas medicinais relatando sua
densidade relativa, risco de coleta, importância local e diversidade de uso
(modificado de Dzerefos e Witkowski, 2001).

Critérios
A. Densidade Relativa no fragmento
Não registrado – muito baixa (0-1).
Baixa (1< 3,5).
Média (3,5 < 7).
Alta (≥ 7).
B. Risco de coleta
Coleta destrutiva da planta, ou sobre-exploração das raízes
ou casca. A coleta representa a remoção do indivíduo.

Escores
10
7
4
1
10

Estruturas perenes tais como casca e raízes, e retirada de
parte do caule para extração de látex, que são coletadas
sem causar a morte do indivíduo.

7

Estruturas aéreas permanentes tais como folhas, que são
removidas e a coleta pode afetar o investimento energético
das plantas, sobrevivência e sucesso reprodutivo a longo
prazo.

4

Estruturas aéreas transitórias como flores e frutos, que são
removidos. A regeneração da população pode ser alterada
a longo prazo por coletas do banco de sementes, mas o
indivíduo não é afetado.

1

C. Uso local
Alto (listada por>20% dos informantes locais).
Moderadamente alto (10 ≤ 20% dos informantes locais).
Moderadamente baixo (<10% dos informantes locais).

10
7
4

D. Diversidade do uso
Para cada uso é somado um ponto para o máximo de 10

1-10
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3. RESULTADOS
3.1 Uso local de plantas medicinais
De todas as plantas reportadas, 21 espécies lenhosas, pertencentes a 12
famílias botânicas, registradas no inventário florestal, foram mencionadas por
suas atribuições medicinais, destacando-se: a aroeira Myracrodruon urundeuva
(Engl.) Fr. All., citada por 66 informantes; o angico Anadenanthera colubrina
(Vell.) Brenan, 65 informantes; o juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), 22
informantes; e a catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.), 20 informantes; as
demais espécies tiveram entre 1 a 10 citações (Tabela 2). Das plantas medicinais
localmente disponíveis, 76% fornecem estruturas perenes (cascas, entrecascas e
raízes) para uso medicinal, e dos 24% restantes são obtidas estruturas não
perenes (folhas, flores e frutos). Desse conjunto, a maior pressão é sobre as
cascas do caule (76% das espécies), largamente usadas por estarem disponíveis
por todo o ano.
Dentre todas as espécies, apenas Chorisia glaziovii (O. Kuntze) E. Santos
não apresentou qualquer outro tipo de uso, sendo exclusivamente usada para fins
medicinais. As espécies Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Commiphora
leptophloeos (Mart.) J. B. Gillet, Croton blanchetianus Baill., Croton rhamnifolius
Kunth, Schinopsis brasiliensis Engl. e Myrciaria sp. apresentaram maior número
de categorias de usos (4), além do medicinal: alimento, combustível, construção e
tecnologia. Entre as demais espécies, seis apresentaram três categorias de uso,
quatro apresentaram duas, e quatro espécies apenas um uso (Tabela 2).
As principais formas de usos não-medicinais utilizam a madeira como
matéria-prima. O somatório de todas as espécies medicinais em cada categoria
de uso indicou a categoria construção com 333 citações, combustível (carvão e
lenha) com 322 citações, tecnologia (artesanatos, móveis e outros) com 36
citações; e na categoria intitulada de outros, que utilizam a madeira e a casca
para outros fins foram computadas 41 citações.
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Tabela 2. Lista das espécies medicinais e partes usadas ocorrentes em um fragmento de caatinga
no Município de Caruaru, Agreste do Estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil).

Família/Espécie
Anacardiaceae
Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr. All.

Vernáculo

Nº de
informantes

Parte usada

aroeira, arueira

66

casca/entrecasca/folhas

Schinopsis brasiliensis Engl.

baraúna, braúna

9

barriguda

1

folhas

Pancadas e
ferimentos

imburana,
umburana

2

folhas/fruto/látex

Antitussígeno

mororó

20

Caesalpinia pyramidalis Tul.
Capparaceae
Capparis jacobinae Moric.
Euphorbiaceae

catingueira

10

incó

1

casca

Croton argyroglossum Baill.

velame branco
marmeleiro,
memeleiro
velame
pinhão manso
pinhão, pinhão
brabo

5

casca/folhas/raízes

7
2
4

casca/folhas/raízes
casca/folhas
sementes

4

látex/sementes

leiteiro

1

casca

Bombacaceae
Chorisia glaziovii (O. Kuntze) E. Santos

Usos

Cicatrizante,
antiinflamatório e
antitussígeno
casca/entrecasca/fruto
Cicatrizante,
antiinflamatório e
anti-reumático

Burseraceae
Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillet
Caesalpiniaceae
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Croton blanchetianus Baill.
Croton rhamnifolius Kunth
Jatropha curcas L.
Jatropha mollissima (Pohl.) Baill.
Sebastiana jacobinensis (Mull. Arg.) Mull.Arg.

Antitussígeno e
diabetes
Antiinflamatório,
antitussígeno e
antidiarréico
casca/flor/folhas/raízes
casca/flor/folhas

Antiinflamatório
Antiinflamatório
e antifúngico
Antitussígeno e
diabetes
Antiinflamatório
Digestivo
Cicatrizante
Cicatrizante,
antiinflamatório

39

Tabela 2. (cont.)

Vernáculo

Nº de
informantes

Parte usada

Usos

cedro

4

casca

Digestivo

jurema branca
unha de gato
angico,angico de
caroço

1
1
65

Antiinflamatório
casca
Artrite
entrecasca
casca/entrecasca/folhas/ Antitussígeno e
fruto
bronquite

jaboticaba,
baticaba

5

casca/entrecasca/folhas

Antidiarréico

piranha

8

casca/folhas

Eliminar parto
animal

Rhamnaceae
Ziziphus joazeiro Mart.

juá, juazeiro

22

casca/folhas

Antiinflamatório,
antitussígeno e
limpeza bucal

Verbenaceae
Lantana camara L.

chumbinho

9

folhas/flor/sementes

Antitussígeno

Família/Espécie
Meliaceae
Cedrela odorata L.
Mimosaceae
Acacia farnesiana (L.) Willd.
Acacia paniculata Willd.
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Myrtaceae
Myrciaria sp.
Nyctaginaceae
Guapira laxa L.

40
3.2 Prioridades de conservação
O escore de prioridades de conservação (PC) variou de uma área para
outra, basicamente em resposta à disponibilidade de indivíduos (Tabela 3). A
correlação entre os valores de PC das duas áreas revelou-se baixa (rs=0,45;
p=0,03), porém, quando a correlação é feita com base no PC médio verifica-se
uma alta correlação nas duas áreas: A1 (rs=0,76; p<0,0001) e A2 (rs=0,90;
p<0,0001). Portanto, para efeito desta pesquisa, utilizou-se o valor médio obtido,
dado a forte correlação encontrada.
Apenas uma espécie, Ziziphus joazeiro Mart. (92,5), foi incluída na
categoria 1 (escore ≥ 85), onde a prática de coleta desta espécie resulta
insustentável. Esta espécie possui unicamente um indivíduo nas duas áreas,
sendo de amplo conhecimento local (L=10) e tem como principal parte utilizada a
casca do caule, estrutura perene, cuja forma de coleta pode comprometer o
indivíduo.
Na categoria 2 (escore entre 60 – 85), na qual as espécies possuem um
potencial para coleta com base em um sistema pré-determinado de cotas, foram
incluídas 16 espécies, dentre estas se destacaram: Myracrodruon urundeuva
(Engl.) Fr. All. (classificada na categoria 1, na área 2) e Anadenanthera colubrina.
Todavia, a pressão local sobre essas duas espécies não se centra apenas no uso
medicinal, uma vez que ambas sofrem uma alta exploração da madeira para fins
tecnológicos, energéticos e de construção.
Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillet, Lantana camara L.,
Caesalpinia pyramidalis Tul. e Croton blanchetianus Baill. foram classificadas na
categoria 3 (escore ≤ 60) e podem ser coletadas sem grandes impactos. As duas
últimas espécies apresentam-se amplamente disponíveis na região. Commiphora
leptophloeos (Mart.) J. B. Gillet e Lantana camara L. , são de restrita utilização
(poucos informantes), com pequeno número de usos.
Para a realização do escore de prioridades de conservação, foram
utilizados os números de indivíduos íntegros e indivíduos parcialmente cortados
de cada população de espécies medicinais, em cada área amostral (A1 e A2).
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Tabela 3. Prioridades de conservação de plantas medicinais de uma área de caatinga, Caruaru,
Agreste do Estado Pernambuco (Nordeste do Brasil). A1= área distante 2 km da comunidade, A2= área
adjacente à comunidade, DRi=Densidade relativa do táxon, D=escore para densidade, H=risco de
coleta, L=importância local, V=diversidade de uso, RU=Escore de risco de utilização, PC=Escore de
prioridade de conservação, PCm=Escore de prioridade de conservação médio.
Nº de
indivíduos
A1
A2
0
1
Ziziphus joazeiro
37
1
Myracrodruon urundeuva
10
15
Schinopsis brasiliensis
0
4
Myrciaria sp.
3
7
Capparis jacobinae
0
1
Cedrela odorata
0
6
Croton rhamnifolius
5
24
Guapira laxa
5
54
Acacia farnesiana
0
24
Acacia paniculata
24
56
Sebastiana jacobinensis
78
44
Bauhinia cheilantha
122 37
Anadenanthera colubrina
39
3
Jatropha mollissima
0
78
Croton argyroglossum
4
0
Chorisia glaziovii
1
0
Jatropha curcas
42
Commiphora leptophloeos 38
30
0
Lantana camara
218 76
Caesalpinia pyramidalis
707 67
Croton blanchetianus
Espécies

DRi
A1 A2
0 0,1
1,5 0,1
0,4 0,8
0 0,2
0,1 0,4
0 0,1
0 0,3
0,2 1,3
0,2 2,8
0 1,3
1,0 2,9
3,1 2,3
4,9 1,9
1,6 0,2
0 4,1
0,2 0
0
0
1,5 2,2
1,2 0
8,7 4,0
28,1 3,5

D
A1
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
4
7
10
10
10
7
7
1
1

A2
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
7
10
4
10
10
7
10
4
4

H

L

V

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
4
1
4
1
7
7

10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
10
4
4
1
4
4
4
7
4

5
10
4
2
1
1
1
2
1
1
1
5
10
2
3
1
2
3
1
6
2

RU
A1
85
85
55
55
55
55
55
55
55
55
55
70
85
55
55
25
25
40
25
70
55

PC
A2
85
85
55
55
55
55
55
55
55
55
55
70
85
55
55
25
25
40
25
70
55

A1
92,5
75,5
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5
70
62,5
62,5
77,5
62,5
62,5
55
47,5
40
32,5

PCm
A2
92,5
92,5
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5
62,5
62,5
62,5
62,5
70
77,5
77,5
47,5
62,5
62,5
55
62,5
55
47,5

92,5
84
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5
70
70
70
70
70
70
70
62,5
62,5
62,5
55
55
47,5
40

42
3.3 Estrutura das populações e distribuição espacial dos indivíduos íntegros
Foram amostrados um total de 1623 indivíduos íntegros de plantas
medicinais nas duas áreas: 1118 e 505 indivíduos, na área 1 e área 2,
respectivamente. Na primeira área foram registradas 15 espécies, sendo três
exclusivas: Chorisia glaziovii (O. Kuntze) E. Santos, Lantana camara L. e Jatropha
curcas L. e na segunda 18 espécies, das quais cinco foram exclusivas: Acacia
paniculata Willd., Cedrela odorata L. (não apresentou indivíduos íntegros), Croton
argyroglossum Baill., Croton rhamnifolius Kunth. e Ziziphus joazeiro Mart. (Tabela.
4). A espécie mais abundante na área 1 foi Croton blanchethianus Baill. (612
indivíduos), seguido de Caesalpinia pyramidalis Tul. (155 indivíduos). Na área 2,
Croton argyroglossum foi a espécie com maior número de indivíduos, 76 no total,
enquanto Caesalpinia pyramidalis ocupou o segundo lugar em número de
indivíduos, 66. Das espécies ocorrentes na área 1, nove tiveram o seu número
reduzido na área 2 ou não apareceram nesta área: Anadenanthera colubrina
(Vell.) Brenan, Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., Caesalpinia pyramidalis,
Chorisia glaziovii, Croton blanchetianus, Jatropha curcas, Jatropha mollissima
(Pohl.) Baill., Lantana camara, e Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr. All.. As
demais espécies aumentaram o seu número na área 2, destacando-se Acacia
farnesiana (L.) Willd. com dez vezes o número dos indivíduos da primeira área
(Tabela 4).
Das 11 espécies que ocorrem em ambas as áreas, em oito observam-se
diferenças significativas na estrutura etária. Apenas Caesalpinia pyramidalis Tul.
apresentou diferenças na estrutura tanto para altura quanto para DNS. A
população da área 1 apresentou indivíduos com classes de altura e DNS mais
elevados (Tabela 4). As populações da área 1 das espécies Anadenanthera
colubrina (Vell.) Brenan, Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., Commiphora
leptophloeos (Mart.) J. B. Gillet e Croton blanchetianus Baill. apresentaram
indivíduos com classes de altura significativamente mais elevadas, o mesmo
observando-se com Jatropha mollissima (Pohl.) Baill. em relação com as classes
diamétricas.

Capparis

jacobinae

Moric.e

Schinopsis

brasiliensis

Engl.

apresentaram indivíduos com classes diamétricas significativamente mais
elevadas na área 2 (Tabela 4).
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Considerando as duas áreas, a altura variou na área 1 de 0,8 a 17,0m (a
maior altura foi estimada para Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan), enquanto
a média por espécie variou de 2,98±0,74m (Lantana camara L.) a 10,29±4,68m
(Schinopsis brasiliensis Engl.). Enquanto que na área 2 os indivíduos mostraram
uma variação na altura de 0,2 a 18m, sendo a maior registrada para Schinopsis
brasiliensis, e a média variou de 2,93±1,04m (Croton argyroglossum Baill.) a
13,97±2,03m (Schinopsis brasiliensis) (Tabela 4). A maior parte dos indivíduos da
primeira área de estudo encontraram-se nas classes de altura entre 2,1 a 4,0m
(450 indivíduos) e 4,1 a 6,0m (430 indivíduos); enquanto que na segunda área, a
grande maioria das árvores apresentaram um porte menor, encontrando-se a
maior parcela dos indivíduos na classe de altura entre 2,1 a 4,0m (281
indivíduos), seguida da classe entre 4,1 a 6,0m (100 indivíduos) (Tabela 5).
A distribuição dos indivíduos íntegros por espécie em classes diamétricas
evidenciou a maior concentração nas classes iniciais para todas as espécies, em
ambas as áreas (A1 e A2) (Tabela 6). Exceção é feita para Schinopsis brasiliensis
Engl. em A2, onde praticamente todos os indivíduos encontrados estão reunidos
na maior classe diamétrica (>23cm), sem indivíduos nas classes iniciais.
O número de indivíduos íntegros foi maior nas classes diamétricas iniciais
na área A1, em especial nas três primeiras classes diamétricas: 3,0 – 5,0cm, com
Sebastiana jacobinensis (Mull. Arg.) Mull. Arg., Croton blanchetianus Baill.,
Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillet, Caesalpinia pyramidalis Tul.,
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan; 5,17,0cm,

com

pyramidalis,

Anadenanthera
Croton

colubrina,

blanchetianus

Bauhinia

(modelo

J

-

cheilantha,

Caesalpinia

invertido),

Commiphora

leptophloeos e Sebatiana jacobinensis; e 7,1 – 9,0cm, Sebastiana jacobinensis,
Caesalpinia pyramidalis, Bauhinia cheilantha, Commiphora leptophloeos, Croton
blanchetianus e Anadenanthera colubrina. Lantana camara L. e Jatropha
mollissima (Pohl.) Baill. apresentaram maior número de indivíduos nas classes
iniciais, e Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr. All. apresentou distribuição nas
três primeiras e na última classes diamétricas (poucos indvíduos) (Tabela 6).
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Tabela 4. Estrutura etária das populações de plantas medicinais em duas áreas de um fragmento de
caatinga, na comunidade de Riachão de Malhada de Pedra, Caruaru, Agreste do Estado de Pernambuco
(Nordeste do Brasil). A1 = área distante 2 km da comunidade, A2 = área adjacente à comunidade. Letras
diferentes indicam diferenças significativas no teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). X = Média, DP = Desvio
padrão. Ip = Índice padronizado de Morisita. * indivíduos sem sinais de extrativismo.
Espécies

Nº de
indivíduos*

Altura média (m)
X±DP

Acacia farnesiana
Acacia paniculata
Anadenanthera colubrina
Bauhinia cheilantha
Caesalpinia pyramidalis
Capparis jacobinae
Cedrela odorata

A1
5
101
68
155
3
-

A2
51
24
35
42
66
7
-

A1
4,14±2,80a
5,67±2,61a
5,14±1,88a
5,83±2,32a
4,03±1,70a
-

A2
3,13±1,45a
3,6±0,9
5,64±3,96b
3,90±1,32b
3,86±1,75b
5,00±1,81a
0

A1
13,10±9,9a
8,6±8,6a
7,50±4,30a
12,3±6,6a
4,00±1,70a
-

Chorisia glaziovii
Commiphora leptophloeos
Croton argyroglossum
Croton blanchetianus
Croton rhamnifolius
Guapira laxa

4
37
612
5

41
76
53
5
23

8,4±4,5
5,28±2,42a
4,38±1,37a
4,70±3,63a

3,99±1,93b
2,93±1,04
3,55±1,31b
2,98±0,60
3,99±1,64a

18±15,3
11,40±9,80a 12,00±11,00a
6,20±3,40
a
8,9±4,9
8,9±5,9a
3,50±0,20
a
7,20±3,10
6,70±3,00a

Jatropha curcas
Jatropha mollissima
Lantana camara
Myracrodruon urundeuva
Myrciaria sp.
Schinopsis brasiliensis

1
39
30
27
7

3
4
15

4,5
5,2
a
a
3,83±0,29
5,30±2,00a
4,41±1,17
2,98±0,74
5,84±2,82
6,70±3,14
0
11,80±10,80
2,8±1,2
a
a
30,9±10,4a
10,29±4,68 13,97±2,03

Sebastiana jacobinensis
Ziziphus joazeiro

24
-

56
1

3,80±1,80a
-

3,69±1,26a
4,0

Ip

DNS (cm)
X±DP

7,00±3,90a
-

A2
A1
a
10,1±6,20
0,669 (A)
8,3±4,6
11,50±12,30a 0,502 (A)
7,50±4,00a
0,513 (A)
10,5±6,00b -0,166 (U)
9,50±2,60b
0,565 (A)
0
-

A2
0,509 (A)
0,514 (A)
0,497 (A)
0,497 (A)
-0,559 (U)
0 (R)
0 (R)

0,491 (A)
0,032 (A)
0,502 (A)
0,377 (A)

0,119 (A)
-0,564 (U)
-0,580 (U)
0 (R)
0,406 (A)

5,00±2,30b
0
13,1±9,5
54,6±33,70b

0 (R)
0,322 (A)
0,546 (A)
-0,207 (U)
0 (R)
0,079 (A)

0 (R)
0 (R)
0 (R)
-0,935 (U)

7,10±4,00a
15,92

0,512 (A)
0(R)

0,327 (A)
0(R)
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Na área 2, Commiphora leptophloeos, Bauhinia cheilantha, Croton
blanchetianus e Caesalpinia pyramidalis apresentaram mais indivíduos nas cinco
primeiras classes diamétricas. Acacia farnesiana (L.) Willd., Acacia paniculata
Willd., Croton argyroglossum Baill., Guapira laxa L. apresentaram mais indivíduos
nas três primeiras classes diamétricas. As populações de Anadenanthera
colubrina e Sebastiana jacobinensis apresentaram a distribuição dos indivíduos
nas classes diamétricas de forma equivalente em ambas as áreas (Tabela 6).
Nas duas áreas estudadas, nenhuma das espécies apresentou indivíduos
mortos, com exceção de três populações em A1, onde Caesalpinia pyramidalis
Tul. apresentou uma distribuição homogênea no número de indivíduos entre as
classes 5,1 – 7,0cm e 15,1 – 17,0cm, Croton blanchetianus Baill. apresentou
maior número de indivíduos na classe 3,0 – 5,0cm e 17,1 – 19,0cm e
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan que apresentou maior distribuição nas
classes iniciais (Tabela 6).
Observa-se na tabela 5 que a maioria das espécies estudadas na primeira
área mostram-se seguindo o padrão de distribuição agrupado (80% das espécies
da área 1), onde apenas duas apresentaram um padrão de distribuição uniforme
(13,3%). Enquanto na área 2, o padrão de distribuição das espécies observadas
organizou-se da seguinte forma: 38,89% das espécies apresentaram o padrão de
dispersão agrupado, 22,2% o padrão uniforme e 38,9% o padrão randômico.
Algumas das espécies sofreram alteração no padrão de dispersão de uma
área em relação à outra. A população de Schinopsis brasiliensis Engl. e Croton
blanchetianus Baill. tiveram padrão agrupado na área 1 e uniforme na área 2; as
de Capparis jacobinae Moric. e Jatropha mollissima (Pohl.) Baill., agrupado na
área 1 e randômico na área 2 e a de Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr. All.,
uniforme na área 1 e randômico na área 2. Algumas das espécies, cujo padrão foi
variado, são de grande importância local quanto ao uso madeireiro, como M.
urundeuva e S. brasiliensis.
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Tabela 5. Distribuição das populações de plantas medicinais em classes de altura em duas áreas de um fragmento de
caatinga, Caruaru, Estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil). A1= área distante 2 km da comunidade, A2=área adjacente à
comunidade.

Espécies
Acacia farnesiana
Acacia paniculata
Anadenanthera colubrina
Bauhinia cheilantha
Caesalpinia pyramidalis
Capparis jacobinae
Commiphora leptophloeos
Croton argyroglossum
Croton blanchetianus
Guapira laxa
Jatropha mollissima
Lantana camara
Myracrodruon urundeuva
Sebastiana jacobinensis
Schinopsis brasiliensis
TOTAL

0-2,0
A1 A2
0 13
0 1
2 1
2 3
2 10
0 0
2 7
0 21
25 7
1 3
2 0
6 0
0 0
3 4
0 0
45 70

Classes de altura (m)
2,1-4,0
4,1-6,0
A1
A2
A1
A2
0
31
4
5
0
17
0
6
25
21
48
4
23
26
26
13
38
37
66
13
2
3
1
3
13
16
14
15
0
48
0
6
290 31
247 14
2
11
1
7
19
3
16
0
24
0
0
0
5
0
12
0
13
37
6
14
1
0
1
0
455 281 442 100

6,1-8,0
A1 A2
0
2
0
0
13
1
13
1
27
5
0
1
3
2
0
1
43
1
0
2
2
0
0
0
5
0
2
1
0
0
108 17

8,1-10,0 10,1-12,0 12,1-14,0
A1 A2 A1 A2 A1 A2
1 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
8 2
2
3
0
2
3 0
1
0
0
0
13 1
7
0
2
0
0 0
0
0
0
0
2 0
3
1
0
0
0 0
0
0
0
0
5 0
2
0
0
0
0 0
1
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
1 0
1
0
2
0
0 0
0
0
0
0
2 1
0
2
1
3
35 4 17 6
5
5

>14,0
A1 A2
0 0
0 0
3 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
2 9
6 10
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Tabela 6. Distribuição das populações de plantas medicinais em classes diamétricas de duas áreas de um fragmento de caatinga,
Caruaru, Estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil). A1= área distante 2 km da comunidade, A2=área adjacente à comunidade.

3,0-5,0
Espécies
A1 A2
47
13
Anadenanthera colubrina
24
15
Bauhinia cheilantha
17
12
Caesalpinia pyramidalis
10
Commiphora leptophloeos 11
143 20
Croton blanchetianus
10
20
Sebastiana jacobinensis
22
2
Jatropha mollissima
0
6
Acacia paniculata
13
0
Lantana camara
0
33
Croton argyroglossum
4
0
Myracrodruon urundeuva
1
7
Guapira laxa
2
6
Acacia farnesiana
0
0
Schinopsis brasiliensis
TOTAL
294 144

5,1-7,0
A1 A2
17
8
14
8
18 10
5
4
134 7
6
14
11
0
0
7
10
0
0
22
10
0
2
9
0
15
0
0
227 104

Classes diamétricas (cm)
7,1-9,0
9,1-11,0 11,1-13,0 13,1-15,0 15,1-17,0 17,1-19,0 19,1-21,0 21,1-23,0 >23,0
A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2
1
0
2
0
4 6
11
6
4
0
7
0
2
0
3
0
3
2
0
2
0
0
1 3
9
8
7
5
6
4
4
0
2
1
1
0
9
1
3
1
10 6
17 13
23
4
19 9
12 3
19 4
8
6
7
7
1
8
2
5
3
0
1
1
1
0
13 0
1
0
5 3
98
6
67
3
63 7
39 1
23 3
22 2
0
1
3
0
7 0
2
11
1
4
1
2
4
1
0
1
0
2
0
0
0
1
0 0
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3
0
1
0
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0 0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0 0
0
11
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0 0
3
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
5 0
1
2
0
3
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
1
12
0
3
0
2
0
2
0
3
0
2
0
1
1
3
1 2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5 14
158 80 107 34 99 36 66 9
49 15 37 14 23 6
11 8
38 34
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3.4 Extrativismo
O

extrativismo

encontra-se

positivamente

correlacionado

com

a

abundância total das espécies (rs=0,81; p<0,05) e o somatório das citações de
uso de cada planta pelos informantes (rs=0,47, p<0,05), muito embora essa última
relação seja mais fraca. Por sua vez, não há correlação com o número de
informantes que citaram uma espécie (rs= 0,16, p=0,49), números de categorias
de uso (rs= 0,36, p= 0,10), a categoria de prioridade de conservação (rs= -0,28,
p=0,22), e o tipo de dispersão (rs= -0,09, p>0,05). Em média, não há diferenças
significantes no extrativismo das áreas (H=1,28, p>0,05), muito embora na área
distante da comunidade o número de indivíduos com sinais de extrativismo seja
maior (A1=656, A2=369). Também, comparando as populações que ocorrem em
ambas as áreas, não há diferenças na proporção de indivíduos com sinais de
extrativismo e sua abundância (Tabela 7).
Tabela 7. Proporção de indivíduos com sinais de extrativismo (E) e sua
abundância (A) nas áreas 1 e 2 de um fragmento de caatinga, Caruaru, Agreste
do Estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil).
Espécies

EA1

EA2

AA1

AA2

Teste G (Williams)

Acacia farnesiana

2

35

5

51

G=0,38 p>0,05

Anadenanthera colubrina

78

43

101

35

G=2,88 p>0,05

Bauhinia cheilantha

29

28

68

43

G=1,63 p>0,05

Caesalpinia pyramidalis

190

190

155

166

G=0,20 p>0,05

4

7

37

41

G=0,46 p>0,05

330

41

612

53

G=2,65 p>0,05

Guapira laxa

1

6

5

23

G=0,04 p>0,05

Myracrodruon urundeuva

12

2

27

0

-

Schinopsis brasiliensis

5

4

7

15

G=1,4 p>0,05

Sebastiana jacobinensis

5

13

24

56

G=0,03 p>0,05

Commiphora leptophloeos
Croton blanchetianus

Na área 1, Croton blanchetianus Baill. foi a espécie que apresentou o maior
número de indivíduos com sinais extrativistas; destes, 177 eram rebrotas e 153
eram indivíduos com sinais extrativistas (parcialmente cortados, cortados e
troncos), seguida de Caesalpinia pyramidalis Tul., com 73 rebrotas e 117 com
sinais extrativistas e Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, com 30 rebrotas e
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48 com sinais extrativistas (Figura 3). Na área 2, Caesalpinia pyramidalis Tul.
apresentou 126 rebrotas e 64 com sinais extrativistas, destacando-se em relação
às demais espécies, uma vez que cada uma delas encontram-se com menos de
50 indivíduos com sinais extrativistas (Figura 4).

Guapira laxa
Acacia farnesiana
Commiphora leptophloeos
Schinopsis brasiliensis
Sebastiana jacobinensis
Myracrodruon urundeuva
Bauhinia cheilantha
Anadenanthera colubrina
Caesalpinia pyramidalis
Croton blanchetianus

0

50

100

150

200

250

300

350

Número de indivíduos

Fig. 3. Quantidade de indivíduos com sinais extrativistas na área distante 2 km da
comunidade em um fragmento de caatinga, Caruaru, Agreste de Pernambuco
(Nordeste do Brasil). Indivíduos com rebrotas =
extrativistas =

.

, indivíduos com sinais

50

Myracrodruon urundeuva
Schinopsis b rasiliensis
Guapira laxa
Commiphora leptophloeos
Seb astiana jacob inensis
Croton argyroglossun
Bauhinia cheilantha
Acacia farnesiana
Croton b lanchetianus
Anadenanthera colub rina
Caesalpinia pyramidalis
0

50

100

150

200

Número de indivíduos

Fig. 4. Quantidade de indivíduos com sinais extrativistas na área adjacente à
comunidade em um fragmento de caatinga, Caruaru, Agreste de Pernambuco
(Nordeste do Brasil). Indivíduos com rebrotas =
extrativistas =

.

, indivíduos com sinais
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4. DISCUSSÃO
4.1 Uso local de plantas medicinais
Albuquerque e Andrade (2002a), em estudo realizado numa área de
caatinga no Agreste do estado de Pernambuco, registraram 48 espécies
medicinais, das quais Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr. All., Schinopsis
brasiliensis Engl., Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Ziziphus joazeiro Mart.
destacaram-se por serem plantas típicas da caatinga e por serem consideradas
ameaçadas devido a técnicas extrativistas para obtenção de suas cascas do
caule. A utilização dessas espécies é muito comum, pois são fontes de recurso
para fins terapêuticos, como Bauhinia cheilantha (Bong) Steud., Erythrina velutina
Willd., Caesalpinia pyramidalis Tul., destacando-se principalmente pela utilização
das cascas do caule geralmente para infecções e inflamações diversas
(Albuquerque e Andrade, 2002a). Das espécies citadas,

M. urundeuva

freqüentemente está no topo de listas de plantas medicinais realizadas em
diferentes levantamentos etnobotânicos no Nordeste (Silva e Albuquerque, 2005).
Além disso, muitas espécies medicinais da caatinga são também
potencialmente usadas como fonte madeireira. Todas as espécies citadas têm o
uso madeireiro já registrado em outras pesquisas (Albuquerque et al., 2005a,b). A
madeira é principalmente utilizada como lenha, estacas para construção de
cercas na delimitação de propriedades e cercados e também na produção de
carvão (Albuquerque e Andrade, 2002a).
As espécies utilizadas principalmente para construção, como linha de casa,
carro de boi e outros são preservadas no terreno após derrubada da vegetação
para o estabelecimento de áreas agrícolas (Sampaio, 2002).
Os resultados reforçam os padrões de uso dos recursos da caatinga
apontados por Albuquerque e Andrade (2002a) e Albuquerque et al. (2005a),
quanto a preferência pelo uso das cascas do caule, devido sua disponibilidade
temporal e o fato das plantas medicinais da caatinga serem de uso múltiplo,
destacando os associados ao uso da madeira.
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4.2 Prioridades de conservação
Nesta pesquisa, ao se utilizar a proposta de Dzerefos e Witkowski (2001)
incluiu-se atributos ou qualidades que levam em consideração a determinação da
sustentabilidade da planta explorada. Este índice uniu variáveis biológicas e
culturais, permitindo uma avaliação com base em critérios de sustentabilidade e
uso local. Embora, variáveis biológicas sejam importantes, Dhar et al. (2000)
sugerem que não podem ser as únicas para uma avaliação mais completa.
Uma limitação do índice, evidenciada aqui, é que na área pesquisada as
plantas medicinais têm um forte uso madeireiro associado, o que pode mascarar
uma avaliação mais precisa. Ratificando essa opinião, estudos realizados na
caatinga registram que as plantas medicinais lenhosas sofrem maior pressão
extrativista pelo uso madeireiro do que para outras atividades de subsistência
como alimentação, medicina etc. (Albuquerque, 2001; Albuquerque e Andrade,
2002b). Neste sentido, a atribuição dos escores é extremamente subjetiva, uma
vez que as relações pessoas plantas não são estáticas, assim como as
populações vegetais, devendo ser realizados estudos de monitoramento periódico
(Dzerefos e Witkowski, 2001).
Em termos de sustentabilidade da extração das partes utilizadas, destacase o uso da casca do caule, uma estrutura permanente, que goza da preferência
local. De poucas espécies usam-se as folhas, em função de sua curta
disponibilidade devido à marcante sazonalidade climática da região. Esse dado é
reforçado por estudos que evidenciaram que a maioria das espécies nativas da
caatinga oferta a casca como produto medicinal durante todo ano, em detrimento
de espécies ruderais e cultivadas, das quais as pessoas comumente usam as
folhas (Albuquerque e Andrade, 2002b). Infelizmente, não é possível fazer uma
avaliação mais profunda da exploração das partes utilizadas, uma vez que ainda
não foram realizados estudos sobre o potencial de extração de coleta com
espécies da caatinga, em especial das cascas do caule.
Sobre o comércio interno de plantas medicinais brasileiras sabe-se que é
forte, mas ainda não existem dados substanciais sobre volumes e preços (Silva et
al., 2001). Segundo relatório da Rede TRAFFIC da América do Sul (Programa do
WWF – Fundo Mundial para a Natureza e da UICN – União Internacional para a
Conservação da Natureza, estabelecido para monitorar o comércio de plantas e
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de animais silvestres), plantas ocorrentes na caatinga, como

Myracrodruon

urundeuva (Engl.) Fr. All. e Hymenaea courbaril L. são referidas como exportadas
(Silva et al., 2001).
O índice de prioridades de conservação utilizado nesta pesquisa não levou
em conta outras formas de uso que são atribuídas às espécies medicinais
lenhosas. Dentre as 21 espécies medicinais identificadas, apenas para Chorisia
glaziovii (O. Kuntze) E. Santos não houve indicação de outro tipo de uso além do
medicinal.

Seria interessante unir as atribuições indicadas neste índice a um

valor de uso madeireiro, propondo desta forma um índice capaz de revelar com
mais segurança a prioridade local de conservação.
Além disso, as plantas que atingiram uma baixa prioridade local de
conservação têm pouco valor como medicinais, como Commiphora leptophloeos
(Mart.) J. B. Gillet, Lantana camara L., Caesalpinia pyramidalis Tul. e Croton
blanchetianus Baill.. Em trabalhos realizados na caatinga, as quatro espécies
estão presentes em diferentes áreas do semi-árido, destacando-se C.
blanchetianus e C. pyramidalis (Pereira et al., 2001; Almeida e Albuquerque,
2002; Pereira et al., 2002, Albuquerque e Andrade, 2002a; Alcoforado Filho et al.,
2003; Cestaro e Soares, 2004), onde esta última é freqüentemente encontrada
entre as principais espécies em diferentes levantamentos quantitativos na
caatinga (Sampaio, 1996).
Ziziphus joazeiro Mart., Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr. All. e
Schinopsis brasiliensis Engl., as principais espécies, em termos de conservação
possuem um amplo valor regional, sendo importantes no fabrico de produtos
farmacêuticos e de amplo uso madeireiro, sendo as duas últimas incluídas na
Lista de espécies ameaçadas de extinção organizada pelo IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), sob a
categoria “vulnerável”.
4.3 Estrutura das populações e distribuição espacial dos indivíduos íntegros
Os resultados sugerem que a maioria das populações encontradas nas
duas áreas são representadas por indivíduos jovens e que portanto garantem os
processos de manutenção da população (Epp, 1987) uma vez que, segundo
Martins (1993) o diâmetro guarda relação com a idade. Contudo, em Schinopsis
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brasiliensis Engl., que todos os indivíduos são reprodutivamente maduros, e não
havendo recrutamento, a tendência é a extinção local da espécie. Todavia, para
afirmações mais conclusivas é necessário um levantamento envolvendo a
totalidade do fragmento, uma vez que Alcoforado Filho et al. (2003) registraram
um número três vezes maior de indivíduos. No entanto, o autor contabilizou
indivíduos mortos que permaneciam em pé, além do fato do estudo ter sido
realizado há 12 anos. Um estudo completo pode indicar se houve redução no
tamanho das populações, ou se a amostragem realizada em nosso trabalho não
foi satisfatória. A baixa freqüência de indivíduos nas diversas classes de diâmetro
pode estar relacionada com o alto grau de extrativismo da espécie pela
comunidade local, uma vez que é comumente usada para fins de construção e
combustível, principais formas de uso madeireiro.
Analisando os dados de forma conjunta, a área 1 encontra-se num estágio
de regeneração natural mais avançado que a área 2. Muito embora, o predomínio
de indivíduos jovens seja indicativo de um sistema antropizado (Pereira et al.,
2001). Na área 1, a espécie que se destacou em valores de número de indivíduos
foi Croton blanchetianus Baill., que é considerada pioneira típica da caatinga e
encontra-se presente em áreas antropizadas, ou sob grandes perturbações
(Pereira et al., 2001).
A grande tendência das populações estudadas em ocuparem o padrão
agregado de distribuição está fortemente associada à dispersão por animais ou
por autocoria (barocoria) (Marques e Joly, 2000; Antonini e Nunes-Freitas, 2004;
Malhado e Petrere Jr., 2004; Vicente et al., 2004). A síndrome de dispersão por
autocoria é bastante comum em espécies lenhosas da caatinga, conforme
documentaram Barbosa et al. (2003), que analisaram 28 espécies lenhosas de
acordo com o modo de dispersão, verificando que 47% são dispersas por
autocoria, seguida de 32% por zoocoria e 21% por anemocoria. Das espécies
estudadas pelos autores, encontram-se 7 das 17 espécies medicinais estudadas
no presente estudo, são elas: Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr. All. e
Schinopsis brasiliensis Engl. (síndrome anemocórica); Commiphora leptophloeos
(Mart.) J. B. Gillet (síndrome zoocórica); e Bauhinia cheilantha (Bong) Steud,
Caesalpinia pyramidalis Tul., Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan e Jatropha
mollissima (Pohl.) Baill. (síndrome autocórica).
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4.4 Extrativismo
Embora se esperasse encontrar um maior extrativismo na área 2, as
diferenças encontradas não são significantes sejam considerando o total de
indivíduos com sinais de extrativismo, sejam as populações isoladamente. Dalle e
Potvin (2004) reforçam a hipótese de que a freqüência do extrativismo de coleta
está relacionada com a disponibilidade de um determinado recurso. Reforça o fato
do número de citações de uso de uma planta também estar relacionado com a
sua extração. Então, partindo do pressuposto teórico, esse dado, de certa forma
apóia a hipótese da Aparência Ecológica, pois quanto maior a disponibilidade de
um recurso, maior seria o seu uso (Albuquerque e Lucena, 2005). A hipótese da
Aparência Ecológica foi proposta na década de 1970, e primeiramente procurou
explicar a relação entre herbívoros e as plantas (Rhoades e Cates, 1976; Feeny,
1976). Posteriormente, foi utilizada para avaliar a relação das pessoas com os
usos tradicionais de plantas, levando em consideração que as plantas mais
abundantes em uma determinada área, sendo as mais “aparentes”, seriam as que
teriam maior importância para as pessoas (Albuquerque et al 2005a; Almeida et
al., 2005; Albuquerque e Lucena, 2005).
Vale ressaltar que essas são interpretações limitadas pelo fato de que os
sinais de extrativismo observados em campo implicavam na retirada da madeira
para uso não-medicinal, reforçando a necessidade de incorporar o uso madeireiro
em índices de prioridades de conservação.
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