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Conhecimento e Uso da Vegetação Nativa da Caatinga em uma
Comunidade Rural da Paraíba, Nordeste do Brasil
Núbia da Silva1, Reinaldo Farias Paiva de Lucena2*, José Ribamar de
Farias Lima3, Gleicy Deise Santos Lima1, Thamires Kelly Nunes Carvalho1,
Severino Pereira de Sousa Júnior2, Carlos Antônio Belarmino Alves4
RESUMO: A etnobotânica aborda a forma como diferentes grupos humanos
interagem com os recursos vegetais. No presente estudo essa relação foi
analisada na comunidade rural São Francisco, município de Cabaceiras (Paraíba/
Nordeste/Brasil), buscando analisar o conhecimento e uso que os moradores
atribuem aos recursos vegetais. Para identificar a disponibilidade das espécies
na vegetação, foi realizado um estudo fitossociológico nas proximidades da
comunidade. Os dados etnobotânicos foram obtidos por meio de entrevistas
semiestruturadas com os chefes de família, os quais assinaram o termo de
Consentimento Livre e Esclarecido exigido pelo Comitê de Ética em Pesquisa,
totalizando 123 informantes (53 homens e 70 mulheres). As citações de uso
foram organizadas em 11 categorias. Calculou-se o valor de uso das espécies
e categorias por meio de três cálculos (VUgeral,VUatual e VUpotencial). Nas parcelas
foram registradas 16 espécies, 14 gêneros e 10 famílias, se destacando
Aspidosperma pyrifolium Mart., Croton blanchetianus Baill e Poincianella
pyramidalis Tul. Nas entrevistas registraram-se 40 plantas úteis, identificadas
38 espécies, 34 gêneros e 16 famílias. Myracrodruon urundeuva Allemão,
Aspidosperma pyrifolium Mart. e Sideroxylon obtusifolium (Roem & Schult.)
T. D. Penn. foram as espécies com maiores valores de uso VUgeral, VUatual e
VUpotencial. A correlação de Pearson e o teste de Wilcoxon evidenciaram fortes
correlações entre todos os valores de uso (p < 0,0001), e entre os gêneros (p <
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0,05). Os dados evidenciam o uso atual de muitas espécies, sendo necessários
estudos que avaliem o impacto sobre as mesmas, principalmente sobre M.
urundeuva, que está ameaçada de extinção.
Palavras Chave: Semiárido, Etnobotânica, Valor de Uso.
ABSTRACT: Knowledge and Use of Native Vegetation Caatinga in a
Rural Community of Paraíba, Northeastern Brazil. The Ethnobotany
discusses how different groups interact with the human resources vegetables.
In the present study this relationship was analyzed in the rural community
São Francisco, the city of Cabaceiras (Paraiba / Northeastern / Brazil),
trying to analyze and use the knowledge that residents attach to plant
resources. To identify the availability of species in vegetation, a study was
conducted phytosociological nearby community. The ethnobotanical data
were collected through semi-structured interviews with house holders, who
signed the consent form required by the Ethics in Research , totalizando123
informants (53 man and 70 woman). The plants were organized into eleven
useful categories. We calculated the use value of species and categories
through three calculations (VUgeneral, and VUcurrent VUpotential). The plots were
recorded 16 species, 14 genera and 10 families, highlighting Aspidosperma
pyrifolium Mart., Croton blanchetianus Baill and Poincianella pyramidalis
Tul. In the interviews were recorded 40 plants useful 38espécies identified,
34 genera and 16 families. Myracrodruon urundeuva Allemão, Aspidosperma
pyrifolium Mart., Sideroxylon obtusifolium (Roem & Schult.) T. D. Penn.,
Were the species with higher usage, VUgeneral, VUcurrent, VUpotential. The Pearson
correlation and the Wilcoxon test showed strong correlations between all
use-values (p < 0.0001), and gender (p < 0.05). The data show the current
use of many species, and studies that evaluate the impact on them, especially
on M. urundeuva, which is threatened with extinction.
Keywords: Semiarid, Ethnobotany, Use Value.
Introdução
Quando se fala na Caatinga, muitos a relacionam a um ambiente
homogêneo e pobre em biodiversidade, mas na verdade, grande parte do
patrimônio biológico dessa região não é observada em nenhum outro lugar do
mundo, senão, no nordeste do Brasil (Silva et al., 2003). Ocupa uma área de
844.453 km² (IBGE, 2012), apresentando-se bastante heterogênea pela presença,
em especial, de espécies vegetais endêmicas, em sua maioria de porte arbustivo
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e arbóreo, as quais possuem estratégias de adaptação as condições extremas de
clima e solo, como é o caso das regiões semiáridas (Silva et al., 2003).
Embora destacada pela heterogeneidade, a Caatinga está entre os
ecossistemas brasileiros mais ameaçados, marcada pela desertificação, resultante
de fatores climáticos, bem como de atividades humanas (Costa et al., 2009). O
entendimento das atividades humanas torna-se indispensável na compreensão
da relação homem/natureza, visto que as atuais formas de usos tradicionais
e aproveitamento dos recursos da Caatinga são bastante precárias, e muitas
vezes não são conduzidas de forma sustentável, desrespeitando a complexidade
presente neste ecossistema. Com isso, uma das alternativas que têm sido
apontada para remediar esse problema é o estudo sobre o conhecimento e uso
que as populações locais fazem dos recursos naturais, e a análise detalhada do
impacto de suas práticas sobre a biodiversidade (Albuquerque, 1997, 1999;
Toledo et al., 1995).
Assim, uma das áreas da ciência que vem contribuindo, nos últimos
anos, em pesquisas desenvolvidas em ecossistemas como a Caatinga é a
etnobotânica, que busca o resgate, bem como a valorização do conhecimento
dos povos tradicionais, construído e transmitido ao longo das gerações (Luoga
et al., 2000; Albuquerque & Andrade 2002a,b; La Torre-Cuadros & Islebe
2003; Shanley & Rosa 2004; Ferraz et al., 2005, 2006; Hanazaki et al., 2006;
Lucena et al., 2007a; Reyes-García et al., 2005; Lucena et al., 2008; Ramos
et al., 2008a, 2008b; Carvalho et al., 2012; Guerra et al., 2012; Lucena et al.,
2012; Nascimento et al., 2013).
A etnobotânica, como vertente da etnobiologia, especialmente com
enfoque quantitativo, vem contribuindo bastante na compreensão das interrelações homem/planta. Segundo Albuquerque et al. (2005), essa ciência
possibilita desvendar formas específicas de manejo dos recursos naturais em
cada ecossistema, bem como descobrir quais plantas apresentam um alto grau de
importância econômica e cultural para as comunidades, sendo estas, reflexo de
suas potencialidades, e aliado a estes fatores, propõe a elaboração de estratégias
que garantam a conservação da diversidade local.
Nesse contexto, é visível o grande papel que as populações humanas
desempenham, quanto a utilização dos ambientes naturais, no fornecimento de
informações sobre as diferentes formas de manejo realizadas no seu cotidiano, e a
maneira como usufruem da exploração dos recursos naturais para o seu sustento,
sendo tais informações indispensáveis para os planos de manejo e conservação
local. Assim, é necessário resgatar e valorizar o conhecimento popular acerca da
utilização dos recursos vegetais, analisando ainda aspectos sociais e econômicos
das comunidades, para que se possa sugerir um manejo ambiental capaz de
garantir a sua sustentabilidade (Albuquerque & Andrade 2002 a,b).
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Buscando entender melhor a relação da população local com os recursos
vegetais, quanto ao seu uso e disponibilidade no ambiente, vários pesquisadores
procuraram empregar testes de hipóteses e índices quantitativos em suas
pesquisas, dentre estes, tem-se o Valor de Uso (VU), o qual pode ser utilizado
para indicar a importância que determinadas espécies representam para uma
determinada comunidade. Este índice foi proposto por Phillips & Gentry (1993
a,b) e modificado por Rossato et al. (1999). Com a frequente utilização dessa
ferramenta metodológica, foram percebidas limitações que talvez estivessem
mascarando o uso e a importância de determinadas espécies. Percepção esta,
relacionada à desconsideração da existência de dois tipos de citações de uso: uso
atual (VUatual) (considerando apenas as citações em que os informantes afirmam
utilizar o recurso) e uso potencial (VUpotencial) (citações que o informante apenas
conhece, mas atualmente não utiliza o recurso).
Vários autores apontaram essas limitações em seus estudos (La TorreCuadros & Islebe 2003; Stagegaard et al., 2002; Albuquerque & Lucena, 2005;
Lucena et al., 2012a). Stagegaard et al. (2002) evidenciaram a fragilidade do
valor de uso, afirmando que o mesmo pode valorar um grande número de usos
para determinadas espécies, sem que os mesmos estejam presentes no cotidiano
das pessoas, o que vem sendo denominado na literatura de usos potenciais
(Lucena et al., 2012a). Alguns pesquisadores sugerem (Lucena et al., 2007a,b;
2012a) uma análise específica para cada tipo de valor de uso: VUgeral (inclui todas
as citações de uso), VUatual e VUpotencial, para melhor compreender a dinâmica
de uso das espécies locais, e com isso minimizar a fragilidade desse índice que
tem se mostrado promissor nos estudos etnobotânicos.
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivos registrar
e analisar o conhecimento e uso que os moradores da comunidade rural
São Francisco. Localizada no município de Cabaceiras-PB, possuem sobre
os recursos vegetais disponíveis localmente por meio de um inventário
etnobotânico e fitossociológico, e verificar se o cálculo diferenciado dos valores
de uso influência no ranking das espécies localmente mais importantes.
Material e Métodos
O contexto regional e a área de estudo. O estudo foi desenvolvido na
comunidade rural São Francisco, município de Cabaceiras - Paraíba, Nordeste
do Brasil (Figura 1). O município possui uma área de 452, 920 km², está
localizando na mesorregião da Borborema e microrregião do Cariri Oriental,
sendo delimitado pelas coordenadas geográficas 7°21’32,68” e 7°36’04,86”S
e 36°11’36,54” e 36°26’17,48”W. Limita-se ao Norte com o município de
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Campina Grande, ao Sul com Barra de São Miguel e São Domingos do Cariri,
ao Leste com Boqueirão e a Oeste com São João do Cariri. Sua população total
é de 5.035 habitantes, sendo 2.217 da zona urbana e 2.818 da zona rural. A
altitude média é de aproximadamente 500 metros (IBGE, 2011).
O clima de Cabaceiras, segundo a classificação de Köppen, é Bsh
(Clima semiárido quente) se caracterizando por apresentar temperaturas médias
anuais em torno de 24,5 ºC. Esse município é conhecido como o de menor
índice pluviométrico do Brasil, chovendo em média 250 mm/ano (Alves et al.,
2008). As chuvas são irregulares e esparsas, com precipitações que ocorrem
apenas durante três meses, dando vazão a estiagens que duram até dez meses
nos períodos mais secos (IBGE, 2011).
A vegetação predominante é do tipo Caatinga, dentre as espécies mais
encontradas estão a jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd. Poir.)), marmeleiro
(Croton blanchetianus Baill.), pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.),
mandacaru (Cereus jamacaru DC.), xiquexique (Pilocereus gounellei (Webwer)
Byl. Et Rowl.) e baraúna (Schinopsis brasiliensis Engl.) (Sousa et al.,2007).
Segundo a SEMARH (2004) apud Sousa (2007), a área é drenada por

Figura 1. Localização do município de Cabaceiras, estado da Paraíba, Nordeste do
Brasil.
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vários rios e riachos, todos de caráter intermitente, sendo o principal o rio
Taperoá, que recebe as águas dos rios Serra Branca, Gurjão, Soledade e Riacho
do Farias. Todos esses afluentes fazem parte da bacia do médio Paraíba que
converge suas águas para o Açude Epitácio Pessoa.
Os primeiros contatos com a comunidade foram mediados por líderes
comunitários que foram informados sobre o objetivo do trabalho. A comunidade
São Francisco é subdividida em cinco localidades: Caruatá de Dentro, Alto
Fechado, Jerimum, Rio Direito e Malhada Comprida. Em cada uma dessas
localidades, foram entrevistados os moradores locais que conhecem e fazem
uso de plantas para diferentes fins. Na equipe de pesquisadores envolvidos na
pesquisa, havia um membro natural de Cabaceiras, e sua família residia na
comunidade, o que facilitou o acesso aos informantes, garantindo uma maior
confiabilidade das informações.
A Comunidade também dispõe de um grupo escolar que funciona
como uma extensão de uma escola municipal, direcionada para crianças cujo
transporte para a sede do município ainda é inviável pelas idades, denominado
Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado. Também
conta com uma capela da Igreja Católica localizada em Caruatá de Dentro e
um salão que funciona como um posto médico com atendimento quinzenal
à comunidade e as circunvizinhas, além de duas associações de agricultores.
Na comunidade se desenvolve uma atividade agropastoril de
subsistência, tendo a criação de caprinos, ovinos, bovinos. Como também
realizam cultivos agrícolas tais como: feijão, milho, palma, entre outros. Na
vegetação nativa, há predomínio do estrato arbustivo-arbóreo com muitas
espécies de cactáceas a exemplo do mandacaru (Cereus jamacaru DC.), coroade-frade (Melocactus sp.) e espécies arbóreas a exemplo do juazeiro (Ziziphus
joazeiro Mart.), aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão), catingueira
(Poincianella pyramidalis Tul.), dentre outras, que possuem valor alimentício
animal ou humano, bem como outras finalidades, principalmente nos períodos
de seca, quando há escassez de alimentos.
Inventário da Vegetação. Para identificar a disponibilidade das
espécies encontradas na região foi realizada uma amostragem da vegetação com
o intuito de coletar informações fitossociológicas e botânicas. Para isso, foram
delimitadas 90 parcelas divididas em dois pontos da comunidade indicados pelos
próprios informantes, sendo o primeiro caracterizado como uma área degradada
pela constante busca de recurso no local, e o outro como área conservada não
havendo registro de retirada de recurso pelos moradores. As parcelas mediram
10x10m, totalizando uma área de 0.9 hectare. As duas áreas onde foram alocadas
as parcelas distam aproximadamente seis quilômetros entre si. Ambas as áreas
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se encontram em estágio secundário de sucessão. Foram registradas todas as
espécies lenhosas que apresentaram um diâmetro do caule no nível do solo
(DNS) igual ou superior a três centímetros, excluindo-se cactos, bromélias,
trepadeiras, lianas e pequenas herbáceas (Araújo & Ferraz, 2010). Além do
DNS, foi anotada a altura de cada indivíduo.
Os índices fitossociológicos adotados foram área basal, valor de
importância, densidade relativa, dominância relativa e frequência relativa,
analisados de acordo com Araújo & Ferraz (2010), em que a Densidade
Relativa (DRt, %), foi estimada pelo número de indivíduos de um determinado
táxon com relação ao total de indivíduos amostrados. Frequência Relativa
(FRt, %), foi estimada com base na FAt (Frequência absoluta da espécie em
questão), em relação à Frequência Total (FT, %), que representa o somatório
de todas as frequências absolutas. A Dominância Relativa (DoR,%) representa
a porcentagem de DoA (dominância absoluta da espécie em questão), com
relação à dominância total (DoT).
Inventário Etnobotânico. Foram visitadas 70 residências que compõe
a comunidade São Francisco. Foi encontrado um total de 132 residentes, dentre
estes 123 participaram da pesquisa, sendo 69 mulheres (23-91 anos) e 54
homens (27-92 anos). Dos outros nove informantes, sete se negaram a participar
e dois não foram encontrados durante as visitas repetidas. As pessoas-foco
da pesquisa foram os chefes de família (homem e mulher). Antes de iniciar
a investigação, o estudo foi esclarecido e os objetivos expostos, para que os
participantes fossem questionados se aceitariam ou não fazer parte da pesquisa.
Em caso positivo, foi solicitado para que eles assinassem ou registrassem sua
impressão digital em um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, segundo
as exigências éticas do Conselho Nacional de Saúde por meio do Comitê de
Ética em Pesquisa (Resolução 196/96). O presente estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) do Hospital Lauro
Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, registrado com protocolo CEP/
HULW nº 297/11.
O formulário semiestruturado que foi utilizado nas entrevistas
apresentou perguntas específicas sobre as espécies conhecidas e utilizadas
pelos moradores, podendo perceber quais são úteis, bem como as categorias
em enquadraram. As categorias foram determinadas de acordo com a literatura
(Albuquerque & Andrade, 2002a,b; Ferraz et al., 2006; Lucena et al., 2008),
sendo elas: alimentação, combustível, construção, forragem, medicinal,
tecnologia, veneno/abortiva, veterinária, mágico-religioso, ornamentação e
outros usos. Na categoria outros usos foram incluídas as citações para higiene
pessoal (creme dental, xampu, etc.), bioindicadores (sinal de chuva) e sombra.
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As informações foram corroboradas com a utilização de outras técnicas
investigativas, como a observação direta e a turnê guiada (Albuquerque et al.,
2008), onde o pesquisador, na companhia de alguns membros da comunidade
que se dispuseram em colaborar nessa etapa da pesquisa, realizaram um passeio
pelas residências e áreas de vegetação da comunidade, no intuito de coletar
as espécies que foram citadas nas entrevistas. As coletas botânicas foram
processadas em campo e conduzidas para o Laboratório de Etnoecologia para
seu tratamento (exsicata), identificação e inserção no Herbário Jaime Coelho
de Moraes (EAN) da Universidade Federal da Paraíba.
Análise dos dados. Os parâmetros fitossociológicos foram analisados
através do programa Fitopac 2. Foram considerados para a análise dos dados
etnobotânicos todas as espécies lenhosas e nativas que foram reconhecidas como
úteis, assim como as espécies registradas no levantamento fitossociológico.
Foi calculado o Valor de Uso (VU) para as espécies e categorias
utilizando as fórmulas VU = Ui/n e VUc = VU/nc, de acordo com Rossato et
al., (1999), em que Ui = número de usos mencionados por cada informante,
n = número total de informantes, VUc = valor de uso de cada espécie na
categoria e nc = número de espécies na categoria. O cálculo foi feito levando
em consideração três formas de coleta e tratamento dos dados seguindo os
cálculos sugeridos por Lucena et al., (2012), o VUatual, VUpotencial e VUgeral. No
VUgeral foram incluídas todas as citações de uso, já nas contagens de uso atual,
apenas as citações de uso efetivo, enquanto o VUpotencial visou apenas as citações
que os informantes dizem conhecer, mas não utilizam mais.
Foram estabelecidas dez classes de valor de uso com intervalos de 0,5
entre elas. A primeira classe compreende espécies com valores de uso que vão
desde 0,1 a 0,5, a segunda de 0,6 a 1,0, a terceira de 1,1 a 1,5, a quarta de 1,6
a 2,0, a quinta de 2,1 a 2,5, a sexta de 2,6 a 3,0, a sétima de 3,1 a 3,5, a oitava
de 3,6 a 4,0, a nona de 4,1 a 4,5, a décima 4,5 a 5,0.
A correlação Linear de Pearson (Sokal & Rholf, 1995) foi utilizada
para comparar o elenco das espécies mais valoradas em cada valor de uso,
verificando a existência de correlação entre esses valores.
O conhecimento entre gêneros (homem/mulher) foi testado pela
Correlação de Pearson e Teste de Wilcoxon (Sokal & Rholf, 1995).
Resultados
Inventário da vegetação e etnobotânico. Foram registradas 10 famílias
distribuidas em 14 gêneros e 14 espécies reconhecidas como úteis pelos
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moradores da comunidade (Tabela 1). As famílias botânicas mais representativas
foram: Apocynaceae, Euphorbiaceae e Fabaceae. Este resultado é confirmado
ao observar um número significativo de indivíduos das espécies Aspidosperma
pyrifolium Mart. (pereiro) com 1.450 indivíduos, Croton blanchetianus Baill
(marmeleiro) com 181 e Poincianella pyramidalis Tul. (catingueira) com 436
indivíduos.
Quanto às etnoespécies mencionadas como úteis, se destacaram com
relação ao valor de importância (VI) e dominância relativa (DoR) o pereiro (A.
pyrifolium) (VI= 115,13; DoR= 45,53), marmeleiro (C. blanchetianus) (VI=
87,15; DOR= 26,30) e catingueira (P. pyramidalis) (VI= 50,39; DoR= 15,03).
O elenco das espécies permaneceu o mesmo também para densidade relativa
(DeR) e frequência relativa (FR), em que a espécie A. pyrifolium obteve DeR=
44,10 e FR = 25,50, C. blanchetianus DeR= 35,92 e FR= 24,93 e P. pyramidalis
DeR= 13,26 e FR = 22,10.

Tabela 1. Espécies lenhosas, com DNS ≥ 3cm, usadas na comunidade rural São
Francisco, município de Cabaceiras (Paraíba, Nordeste do Brasil). Resultados dos
parâmetros fitossociológicos, onde NºInd= número de indivíduos; DeR= densidade
relativa; FrR= frequência relativa; DoR= dominância relativa; VI= valor de importância.
N° indivíduos

DeR

FrR

DoR

VI

10

0.30

1.98

4.64

6.93

1450

44.10

25.50

45.53

115.13

1

0.03

0.28

1.82

2.13

1

0.03

0.28

0.01

0.32

7

0.21

1.70

0.61

2.52

Cnidoscolus quercifolius Pohl

1

0.03

0.28

0.03

0.34

Manihot cf. dichotoma Ule

8

0.24

1.98

0.14

2.37

Croton blanchetianus Baill

1181

35.92

24.93

26.30

87.15

66

2.01

8.78

1.54

12.33

Espécies
Anacardiaceae
Myracrodruon urundeuva Allemão
Apocynaceae
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Burseraceae
Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillet
Celastraceae
Maytenus rigida Mart.
Combretaceae
Combretum glaucocarpum Mart.
Euphorbiaceae

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Fabaceae
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

8

0.24

1.70

1.83

3.77

Poincianella pyramidalis Tul.

436

13.26

22.10

15.03

50.39

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

83

2.52

5.10

2.01

9.63

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

4

0.12

0.28

0.04

0.45

12

0.03

0.28

0.01

0.32

Olacaceae
Ximenia americana L.
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No inventário etnobotânico foram registradas 40 etnoespécies, sendo
identificadas 38, alocadas em 34 gêneros e 16 famílias. Estas foram divididas
em 11 categorias de uso, se destacando forragem com 29 espécies, seguida por
tecnologia com 26, combustível, medicinal e outros usos obtiveram valores
iguais, 25 espécies cada uma (Figura 2, Tabela 2).
Registrou-se um total de 4.638 citações de uso, representando uma
média de 37,7 citações por informante. Dentre as citações, 2.503 foram
referentes aos usos madeireiros (1130 – citações de uso atual e 1373 de uso
potencial), que correspondem à utilização da madeira para diversos fins, como o
uso em construções rurais e domésticas, utilização como lenha e carvão, dentre
outros. Do total das citações, 1.407 foram provenientes de homens e 1.048 de
mulheres, distribuídas entre 32 espécies, de 15 famílias.
Para os usos não-madeireiros (remédios caseiros e produtos alimentícios,
por exemplo), foram registradas 2.135 citações, (1294 atuais e 841 potenciais),
onde 1.048 foram citados pelos homens e 992 pelas mulheres, com um total de
38 espécies, correspondendo a 15 famílias.
As citações de uso potencial se sobressaíram com relação às atuais
para o uso madeireiro. Já para o uso não madeireiro ocorreu o inverso, o atual
se destacou. Apesar das mulheres terem maior domínio de conhecimento
com as categorias não-madeireiras, os homens demonstraram uma expressiva
habilidade também para este tipo de uso. Observa-se isto principalmente pelas

Figura 2. Distribuição da riqueza de espécies nas diferentes categorias de uso na
comunidade São Francisco, município Cabaceiras (Paraíba, Nordeste, Brasil).
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citações de uso atual (não madeireira), para os homens serem superiores as
mencionadas pelas mulheres.
Tabela 2. Plantas lenhosas com diâmetro ao nível do solo ≥ 3 centímetros, consideradas
úteis pelos moradores da comunidade rural São Francisco, no município de Cabaceiras
(Paraíba, Nordeste do Brasil). Categorias de uso: Ct = construção; Al= alimento; Cb
= combustível; Fr = forragem; Me = medicina; Ot = outros; Tc = tecnologia; Vt =
veterinária; Mr = mágico/religioso; Or = ornamental; Va = veneno/abortivo. Partes
usadas: Tp = planta completa; Ca = casca; Fl = flor; Fr = fruto; Ec = entrecasca; La =
látex; Fo = folha; Ra = raiz; Se = semente; Ma = madeira
Nº DE
TOMBO

NOME
VERNACULAR

USOS

PARTES DA
PLANTA

Myracrodruon urundeuva Allemão

17.632

Aroeira

Cb, Ct, Fr, Me,
Or, Ot, Tc, Vt

Ca, Ec, Fl, Fo,
Ma, Tp

Schinopsis brasiliensis Engl.

17.255

Braúna/ Baraúna

Cb ,Ct, Me, Ot,
Tc, Vt,

Ca, Fl, Fr, Ma,
Tp, Se

Spondias tuberosa Arruda

17.556

Umbuzeiro

Al, Cb, Ct, Fr,
Me, Ot, Tc,
Va,Vt

Ca, Fo, Fr, Ma,
Tp

Aspidosperma pyrifolium Mart.

17.566

Pereiro

Cb, Ct, Ot, Tc,
Va, Vt

Ca, Ec, Fo,
Ma, Tp

Aspidosperma sp.

17.564

Pereiro preto

Cb, Ct, Fr, Ot,
Tc, Va, Vt

Ca, Fo, Ma, Tp

FAMÍLIA/ESPÉCIE
Anacardiaceae

Apocynaceae

Arecaceae
Copernicia prunifera (Miller) It. E. Moore

17.553

Carnaúba

Tc

Fo, Ma

Syagrus Oleracea (Mart.) Becc

17.567

Côco- catolé

Al, Me

Fr, Ra

17.641

Craibeira

Cb, Ct, Fr, Or,
Ot, Tc, Va,

Fl, Fo, Fr, Ma,
Tp

-

Pau D’Arco

Cb, Ct, Me, Tc

Ca, Ec, Ma

Commiphora leptophloes (Mart.) J. B. Gillet

17.642

Umburana

Cb, Ct, Fr, Me,
Or, Ot, Tc, Vt

Ca, Ec, Fo, Fr,
La, Ma, Tp

Cynophalla flexuosa (L.) J. Prese

17.583

Feijão brabo

Cb, Fr, Ot,
Tc, Vt

Ca, Fo, Fr,
Ma,Tp

17.615

Bom-nome

Cb, Ct, Fr, Me,
Ot, Tc, Vt

Ca, Fl, Fo, Ma,
Tp

-

João-mole

Ot, Tc, Vt

Ca, Ec, Ma, Tp

Bignoniaceae
Tabebuia aurea (Silva Manso)Benth. Hook.
F.ex. S. Moore
Handroanthus sp.
Burseraceae

Celastraceae
Maytenus rígida Mart.
Combretaceae
Combretum glaucocarpum Mart.
Euphorbaceae
Sapium glandulosum (L.) Morong

-

Burra-leiteira

Cb

Ma

Manihot cf. dichotoma Ule

17.254

Maniçoba

Fr, Or, Ot, Va

Fo, Tp

Croton blanchetianus Baill

17.249

Marmeleiro

Cb, Ct, Fr, Me,
Ot, Tc

Ca, Ec, Fl, Fo,
Ma, Tp, Ra
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Tabela 2 (cont.)
Nº DE
TOMBO

NOME
VERNACULAR

Jatropha molissima ( Pohl) Baill.

17.578

Pinhão brabo

Croton heliotropiifolius Kunth.

17.559

Velame

Ct, Cb, Fr

Ma, Fo

Cnidoscolus quercifolius Pohl.

17.581

Favela

Fr, Me, Vt

Ca, Ec, Fo, La

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

17.630

Angico

Cb, Ct, Fr, Me,
Ot, Tc

Ca, Fo, Ma, Tp

Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin Barneby

17.226

Canafístula

Or

Tp

Poincianella pyramidalis Tul.

17.234

Catingueira

Cb, Ct, Fr, Mr,
Me, Ot, Tc, Vt

Ca, Ec, Fl, Fo,
Fr, Ma, Tp, Ra

Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm.

17.638

Cumarú

Me

Ca

FAMÍLIA/ESPÉCIE

USOS

PARTES DA
PLANTA

Fr, Mr, Me, Or,
Tc,Vt

Fo, La, Ma,Tp,
Se

Fabaceae

Inga sp.

-

Ingazeira

Cb, Fr, Me, Tc

Fo, Ma

Hymenoea courbaril L.

17.582

Jatobá

Al, Ct, Fr, Me,
Ot, Tc

Ca, Fo, Fr, Ma,
Tp

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz

17.639

Jucá

Cb, Ct, Fr, Me,
Or, Ot, Tc, Vt

Ca, Fl, Fo, Fr,
Ma,Tp

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

17.236

Jurema de imbira

Cb, Ct, Fr

Fo, Ma

17.626

Jurema Preta

Cb, Ct, Fr, Me,
Ot, Tc, Va

Ca, Fl, Fo, Fr,
Ma,Tp

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke

17.877

Jurema Branca

Cb, Ct, Fr,
Me, Ot

Ca, Ec, Fl, Fo,
Fr, Ma, Tp

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

17.648

Mororó

Cb, Ct, Fr, Mr,
Me, Vt

Ca, Fo, Ma

Erythrina velutina Willd.

17.563

Mulungú

Ct, Fr, Me,
Ot, Tc

Ca, Fo, Ma

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.

Malvaceae
Chorisia glaziovii (Kuntze) E. Santos

-

Barriguda

Fr, Ot, Tc

Fo, Fr, Tp

17.562

Imbiratã

Cb, Fr, Me,Ot,
Tc, Vt

Ca, Ec, Fo, Fr,
Ma, Tp

-

Ubaia

Al, Ot

Fr, Ma

17.557

Ameixa

Al, Me, Ot, Vt

Ca, Ec, Fr, Tp

17.870

Louro

Cb, Ct, Tc

Ma

17.575

Juazeiro

Al, Cb, Ct, Fr,
Me, Ot, Tc, Vt

Ca, Ec, Fo, Fr,
Ma, Tp

17.625

Quixabeira

Al, Cb, Ct, Fr,
Me, Ot, Tc, Vt

Ca, Fr, Ma, Tp

Não- identificada 1

Piaca

Fr, Tc

Fo, Ma

Não identificada 2

Jaramataia

Me

Fr, Fo

Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil.) A.
Robyns
Myrtaceae
Eugenia pyriformis Cambess.
Olacaceae
Ximenia americana L.
Plumbaginaceae
Plumbago scandens L.
Rhamnaceae
Ziziphus joazeiro Mart.
Sapotaceae
Sideroxylon obtusifolium (Roem e Schult.)
T. D. Penn.
Não identificada
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A Figura 3 mostra a distribuição dos valores de uso (atual e potencial).
A Figura 4 destaca as partes mais utilizadas da planta, sendo a madeira mais
representativa com 53,9% das citações de uso, seguida da casca com um total
de 13,4% e a folha 12,9%.

Figura 3. Valor de Uso atual e potencial para citações madeireiras, (homens mulheres)
e não madeireiras (homens e mulheres), na comunidade “São Francisco”, município
de Cabaceiras (Paraíba, Nordeste do Brasil).

Figura 4. Porcentagem de partes usadas das espécies úteis na comunidade “São
Francisco”, município de Cabaceiras (Paraíba, Nordeste do Brasil).
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O número de usos por espécie foi agrupado em classes com amplitude
de cinco usos, como pode ser visualizado na Figura 5. O número de espécies que
se enquadraram na classe 1-5 usos teve valor aproximado a classe 16-20 usos. A
classe de um a cinco usos obteve um total de 12 espécies, dentre estas, Manihot
cf. dichotoma Ule (maniçoba, com cinco usos), Combretum glaucocarpum Mart.
(João mole, com quatro usos), Chorisia glaziovii (Kuntze) E. Santos (Barriguda,
com três usos), Sapium glandulosum (L.) Morong. (Burra-leiteira, com dois
usos), Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm.(cumaru, com apenas um uso).
A categoria das espécies que possuíam de 16 a 20 foi a mais
representativa totalizando 13 espécies, dentre elas Piptadenia stipulaceae
(Benth.) Ducke (Jurema branca, com vinte usos), Maytenus rigida Mart. (Bomnome, dezenove usos), Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan (Angico, com
dezoito usos), P. pyramidalis (dezessete usos), Hymenoea courbaril L. (Jatobá,
com dezesseis usos) (Figura 5).
As espécies que apresentaram maior número de citações foram aroeira
(M. urundeuva) (566 citações), pereiro (A. pyrifolium) (434 citações), quixabeira
(S.obtusifolium) (428 citações) e catingueira (P. pyramidalis) (319 citações) .
Quanto à versatilidade das espécies em termos de variedades de partes
úteis, a catingueira (P. pyramidalis) se destacou com um total de oito partes
usadas, seguida de marmeleiro (C. blanchetianus), aroeira (M. urundeuva),
baraúna (S. brasiliensis) e umburana (Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B.

Figura 5. Número de usos atribuídos a cada espécie na comunidade “São Francisco”
município, de Cabaceiras (Paraíba, Nordeste do Brasil).
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Gillet), cada uma apresentando um total de sete partes úteis.
Dentre as categorias consideradas mais importantes se destacam
construção (23 espécies e 969 citações), combustível (25 espécies e 853
citações), tecnologia (26 espécies e 728 citações), e medicinal (25 espécies e
693) (Tabela 3).
Análise do valor de uso. As citações de uso atual (63%) foram
superiores as de uso potencial (37%). A aroeira (M. urundeuva), o pereiro (A.
pyrifolium) e a quixabeira (S. obtusifolium) permaneceram no elenco de espécies
com maiores VUgeral, VUatual e VUpotencial (4,60; 2,32; 2,28, respectivamente,
para a espécie M. urundeuva), seguida de A. pyrifolium ( 3,53; 1,90; 1,63),
S. obtusifolium (3,48, 2,19 e 1,29) (Tabela 4). Calculou-se a média e desvio
padrão das espécies para os três tipos de valores de uso, sendo registrada a
média de 0,95 ± 1,18 para o VUgeral, média de 0,49 ± 0,65 do VUatual e 0,46 ±
0,57 para o VUpotencial.
Obtiveram-se correlações significativas entre os valores de uso VUgeral
x VUatual (r = 0.9696, p < 0.0001); VUgeral x VUpotencial (r = 0,961, p < 0.0001);
VUatual x VUpotencial (r = 0.8641, p < 0.0001), indicando uma influência maior
do valor de uso geral no elenco de espécies conhecidas.
Tabela 3. Número de espécies e citações de uso nas categorias utilitárias, conforme
registrado na comunidade São Francisco município, de Cabaceiras (Paraíba, Nordeste
do Brasil).
Nº de citações (%)
Categorias de uso

Nº de espécies

Geral

Atual

Potencial

Alimentação

7

271 (5,84)

213 (8,78)

58 (2,62)

Combustível

25

853 (18,39)

383 (15,79)

470 (21,24)

Construção

23

969 (20,89)

527(21,73)

442 (19,97)

Forragem

29

639 (13,78)

445 (18,35)

194 (8,77)

Mágico/Religioso

3

4 ( 0,09)

1 (0,04)

3 (0,14)

Medicinal

25

693 (14,94)

434 (17,90)

259 (11,70)

Ornamentação

7

10 (0,22)

3 (0,12)

7 (0,32)

Outros usos

25

247 (5,33)

95 (3,92)

152 (6,87)

Tecnologia

26

728 (15,70)

230 (9,48)

498 (22,50)

Veneno/Abortiva

7

107 (2,31)

29 (1,20)

78 (3,52)

Veterinária

19

117 (2,52)

65 (2,68)

52 (2,35)

4.638

2.425

2.213

Total

Silva et al.: Uso da Vegetação Nativa da Caatinga na Paraíba

20

Tabela 4. Valor de uso geral, atual e potencial, separados por gênero, atribuído às
espécies vegetais na comunidade “São Francisco” município de Cabaceiras (Paraíba,
Nordeste do Brasil).
Valor de Uso

Valor de Uso por Gênero
Homem

VU

VU

VU

VU

VU

Mulher
VU

VU

VU

VU

Geral

Atual Potencial Geral

Atual Potencial Geral

Atual Potencial

Myracrodruon urundeuva Allemão

4,60

2,32

2,28

5,18

2,70

2,48

4,15

2,02

2,13

Schinopsis brasiliensi Engl.

2,23

0,69

1,54

2,74

1,10

1,64

1,82

0,37

1,45

Spondias tuberosa Arruda

2,07

1,65

0,42

1,87

1,50

0,37

2,23

1,77

0,46

Aspidosperma pyrifolium Mart.

3,53

1,90

1,63

4,15

2,44

1,71

3,04

1,48

1,56

Aspidosperma sp.

0,36

0,23

0,13

0,48

0,30

0,18

0,26

0,17

0,09

Copernicia prunifera (Miller)
It.E.Moore

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,02

0,01

0,01

Syagrus oleracea ( Mart.) Becc

0,03

0,02

0,01

0,02

0,02

0,00

0,02

0,01

0,01

Tabebuia aurea (Silva Manso)
Benth. & Hook. f. ex S. Moore

2,09

0,80

1,29

3,28

1,37

1,91

1,17

0,36

0,81

Handroanthus sp.

0,21

0,08

0,13

0,43

0,17

0,26

0,04

0,01

0,03

1,88

0,77

1,11

2,18

1,02

1,16

1,65

0,58

1,07

0,41

0,20

0,21

0,72

0,28

0,44

0,16

0,13

0,03

0,30

0,18

0,12

0,56

0,37

0,19

0,10

0,03

0,07

0,40

0,20

0,20

0,44

0,23

0,17

0,36

0,13

0,23

Sapium glandulosum (L.) Morong

0,01

0,00

0,01

0,04

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

Cnidoscolus quercifolius Pohl

0,15

0,07

0,08

0,30

0,13

0,17

0,02

0,01

0,01

Manihot cf. dichotoma Ule

0,48

0,15

0,33

0,65

0,24

0,41

0,36

0,09

0,27

Croton blanchetianus Baill

1,93

1,22

0,71

2,06

1,52

0,54

1,83

0,99

0,84

Croton heliotropiifolius Kunth.

0,02

0,02

0,00

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

0,82

0,41

0,41

1,07

0,59

0,48

0,62

0,26

0,36

1,11

0,40

0,71

1,43

0,52

0,91

0,86

0,30

0,56

Família/Espécie
Anacardiaceae

Apocynaceae

Arecaceae

Bignoniaceae

Burseraceae
Commiphora leptophloeos (Mart.)
J. B. Gillet
Capparaceae
Cynophalla flexuosa (L.) J. Prese
Celastraceae
Maytenus rígida Mart.
Combretaceae
Combretum glaucocarpum Mart.
Euphorbiaceae

Fabaceae
Anadenanthera colubrina (Vell)
Brenan
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Tabela 4 (cont.)
Valor de Uso

Valor de Uso por Gênero
Homem

VU

VU

VU

VU

VU

Mulher
VU

VU

VU

VU

Família/Espécie

Geral

Atual Potencial Geral

Atual Potencial Geral

Atual Potencial

Senna martiana ( Benth.) H.S.
Irwin Barneby

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,03

Poincianella pyramidalis Tul.

2,59

1,59

1,00

2,74

1,80

0,94

2,48

1,44

1,04

Amburana cearensis (Allemão)
A.C.Sm.

0,05

0,05

0,00

0,07

0,07

0,00

0,03

0,03

0,00

Inga sp.

0,05

0,01

0,04

0,00

0,00

0,00

0,07

0,01

0,06

Hymenoea courbaril L.

0,32

0,11

0,21

0,43

0,17

0,26

0,23

0,06

0,17

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.)
L.P.Queiroz

0,81

0,35

0,46

1,19

0,63

0,56

0,52

0,13

0,39

Piptadenia stipulaceae (Benth.)
Ducke

0,56

0,37

0,19

0,76

0,57

0,19

0,41

0,22

0,19

Mimosa ophthalmocentra Mart.
ex Benth.

0,04

0,02

0,02

0,09

0,06

0,04

0,00

0,00

0,00

Mimosa tenuiflora ( Willd.) Poir.

1,99

1,26

0,73

2,76

1,94

0,82

1,39

0,72

0,67

Bauhinia cheilantha ( Bong.)
Steud.

0,25

0,14

0,11

0,43

0,26

0,17

0,12

0,04

0,08

Erythrina velutina Willd.

0,56

0,16

0,40

0,61

0,19

0,42

0,52

0,15

0,37

Chorisia glaziovii ( Kuntze) E.
Santos

0,06

0,03

0,03

0,07

0,05

0,02

0,06

0,02

0,04

Pseudobombax marginatum ( A.
St.- Hil.) A. Robyns

0,52

0,30

0,22

0,67

0,37

0,30

0,41

0,25

0,16

0,05

0,01

0,04

0,06

0,02

0,04

0,04

0,00

0,04

0,17

0,15

0,02

0,17

0,13

0,04

0,17

0,16

0,02

0,17

0,08

0,09

0,26

0,13

0,13

0,10

0,04

0,06

3,22

1,53

1,69

3,13

1,63

1,50

3,29

1,45

1,84

3,48

2,19

1,29

4,07

2,82

1,25

3,01

1,70

1,31

Piaca

0,12

0,06

0,06

0,26

0,11

0,15

0,01

0,01

0,00

Jaramataia

0,02

0,00

0,02

0,04

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

Malvaceae

Myrtaceae
Eugenia pyriformis Cambess.
Olacaceae
Ximenia Americana L.
Plumbaginaceae
Plumbago scandens L.
Rhamnaceae
Ziziphus joazeiro Mart.
Sapotaceae
Sideroxylon obtusifolium (Roem
& Schult.) T. D. Penn.
Não identificadas
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Calculado o valor de uso nas categorias, observou-se que o juazeiro
(Ziziphus joazeiro Mart.), se enquadrou em duas categorias: Forragem 29
espécies; VU Geral = 0,92 e Outros 25 espécies; VUgeral = 1,28. Outra que se
destacou foi a categoria tecnologia com um total de 26 espécies; sendo a espécie
T. aurea (craibeira) foi a de maior VUgeral = 1,18. As categorias medicinal
e combustível apresentaram 25 espécies, tendo como mais importantes S.
obtusifolium (quixabeira) - (VUgeral = 0,96) e P. pyramidalis (catingueira) (VUgeral = 1,24). A espécie A. pyrifolium (pereiro) foi a que melhor representou a
categoria construção, obteve 23 espécies; VUgeral = 1,53. João-mole (Combretum
glaucocarpum Mart.) teve um destaque para a categoria de uso Veterinário
com 19 espécies (VUgeral = 0,36). Já as categorias, alimento, ornamentação
e veneno-abortivo apresentaram quantidades semelhantes de espécies (n=7).
Para a categoria alimento a espécie que mais se destacou foi Spondias tuberosa
(Arruda) (umbuzeiro) - (VUgeral = 1,19), para a categoria ornamentação Jatropha
mollissima (Pohl) Baill. (pinhão brabo) - (VUgeral= 0,02) e para categoria venenoabortivo Manihot cf. dichotoma Ule (maniçoba) (VUgeral= 0,37). Totalizando 3
espécies, a categoria Mágico-religioso, teve como destaque a espécie Bauhinia
cheilantha (Bong.) Steud. (mororó) (VUgeral= 0,02) (Tabela 5).
A classe de valor de uso mais representativa foi a com intervalo entre
0,1 a 0,5 com 26 espécies para valor de uso geral, 26 atual e 27 potencial.
Tabela 5. Valores de usos e categorias de usos encontradas na comunidade São
Francisco, município de Cabaceiras (Paraíba, Brasil), onde VUg = Valor de Uso Geral;
VUa = Valor de Uso Atual e VUp = Valor de Uso Potencial.
Categorias
de Usos

VUg±Média

VUa±Média

VUp±Média

Alimento

0,315 ± 0,416

0,247 ± 0,376

0,067 ± 0,083

Spondias tuberosa Arruda.

Combustível

0,277 ± 0,36

0,125 ± 0,19

0,153 ± 0,18

Poincianella pyramidalis Tul.

Construção

0,343 ± 0,44

0,186 ± 0,27

0,156 ± 0,21

Aspidosperma pyrifolium Mart.

Forragem

0,179 ± 0,254

0,124 ± 0,181

0,055 ± 0,075

Ziziphus joazeiro Mart.

Mágicoreligioso

0,011 ± 0,004

0,003 ± 0,004

0,008 ± 0

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Medicinal

0,225 ± 0,24

0,141 ± 0,17

0,084 ± 0,08

Sideroxylon obtusifolium (Roem &
Schult.) T. D. Penn.

Ornamental

0,013 ± 0,006

0,004 ± 0,004

0,009 ± 0,006

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Outros

0,080 ± 0,245

0,031 ± 0,064

0,049 ± 0,182

Ziziphus joazeiro Mart.

Tecnologia

0,221 ± 0,273

0,070 ± 0,105

0,150 ± 0,176

T. aurea (Silva Manso) Benth.

Venenoabortivo

0,123 ± 0,151

0,034 ± 0,03

0,089 ± 0,121

Manihot cf. dichotoma Ule.

Veterinário

0,050 ± 0,079

0,027 ± 0,042

0,022 ± 0,042

Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler

Espécies importantes
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Nenhuma espécie se enquadrou nas 6° e 8° classes. A 7°, 9° e 10° classes
apresentaram apenas valores de uso geral, com poucas espécies inseridas.
Toda esta distribuição das espécies nas classes de VU é mostrada na Figura 6.
Conhecimento e Gênero. A Tabela 4 apresenta os VUgeral/atual/potencial
atribuídos às espécies por homens e mulheres. Tendo destaque para os homens,
aroeira (M. urundeuva) (VUgeral = 5,18; VUatual = 2,70; VUpotencial = 2,48), pereiro
(A. pyrifolium) (VUgeral = 4,15; VUatual = 2,44; VUpotencial = 1,71) e quixabeira
(S. obtusifolium) (VUgeral = 4,07; VUatual = 2,82; VUpotencial = 1,25). Quanto às
mulheres, as espécies que tiveram maior destaque foram aroeira (M. urundeuva)
(VUgeral = 4,15; VUatual = 2,02; VUpotencial = 2,13), juazeiro (Z. joazeiro) (VUgeral
= 3,29; VUatual = 1,45; VUpotencial = 1,84) e pereiro (A. pyrifolium) (VUgeral =
3,04; VUatual = 1,48; VUpotencial = 1,56), sendo observado maior destaque para as
categorias medicinal e outros usos (Tabela 4).
A correlação entre o conhecimento nos gêneros apresentou resultados
significantes para as relações entre todos os valores de uso (VUgeral H x VUgeralM
(r = 0.9482, p < 0.0001); VUatual H x VUatual M (r= 0.9108, p <0.0001); VU potencial
H x VU potencial M (r = 0.9288, p < 0.0001). A aplicação do teste de Wilcoxon (z),

Figura 6. Distribuição das espécies, citadas pela comunidade São Francisco, Cabaceiras
(Paraíba, Brasil) em classes de acordo com o valor de uso, considerando VUgeral,
VUatual e VUpotencial.
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resultou em valores positivos nas relações entre todos os Valores de uso (VUgeral
H x VUgeral M [z = 4.6331, p < 0.0001]; VUatual H x VUatual M [z = 4,7296, p <
0.0001] e VUpotencial H x VUpotencial M [z = 3,1202, p = 0.0009]) , evidenciando
que há diferença entre o conhecimento de homens e mulheres.
Discussão
Inventário da vegetação. A amostragem da vegetação é um instrumento
prático de análise de áreas que servem para obtenção de recursos para populações
tradicionais, registro da distribuição e presença das espécies, o que possibilita,
a partir da junção com análises complementares, a identificação de espécies
que possivelmente sofrem pressão de uso. Diversos estudos unem a dinâmica
entre pessoas e recursos vegetais sobre diferentes perspectivas, convergindo
para uma visão conservacionista (Galeano, 2000; Albuquerque & Andrade,
2002 a,b; Ferraz et al., 2005; Lucena et al., 2007, 2008; Leite et al., 2012).
Os resultados da análise fitossociológica indicaram um número
relativamente baixo de espécies (14 úteis) quando comparado a outros estudos
com plantas lenhosas na Caatinga (Lucena et al., 2009, 2012). Esses autores
realizaram inventários da vegetação, no município de Soledade (PB),
microrregião do Curimataú, em diferentes localidades. No estudo realizado
em 2009 em duas comunidades encontraram um total de 29 espécies
na comunidade Barrocas e 19 na comunidade Cachoeira. Já o segundo,
localizado no distrito de Bom-sucesso em 2010, foram identificadas 24
espécies úteis, pertencentes 12 famílias. Contudo, os valores encontrados
nesse trabalho seguem uma tendência já descrita por Sampaio (1996) e Araújo
(1995), que registram uma normalidade entre cinco e trinta e sete espécies para
espécies da Caatinga, assim como Trovão et al. (2010).
As famílias Apocynaceae, Euphorbiaceae e Fabaceae foram as mais
representativas neste trabalho devido ao número de indivíduos presentes na
amostra fitossociológica. A mesma ocorrência se verificou no trabalho de Lucena
et al. (2012). Tal destaque está relacionado ao grande número de indivíduos das
espécies A. pyrifolium (com 1450 indivíduos), C. blanchetianus (com 1181)
e P. pyramidalis (436 indivíduos). O predomínio dessas espécies também foi
encontrado por Lucena et al. (2009, 2012), assim como valores semelhantes
para o Valor de Importância (VI).
Destacam-se com relação ao VI A. pyrifolium (115,13), C. blanchetanus
(87,15), P. pyramidalis (50,39). Essas espécies são comumente encontradas nos
fragmentos de vegetação com ampla distribuição, como aborda Sousa (2011)
que estudou as espécies e o conhecimento tradicional destas no município de
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São Mamede (PB), como também em outras áreas de Caatinga (Albuquerque
et al., 2005; Ferraz et al., 2006; Lucena et al., 2007). Ferraz et al. (2006), traz
em seu trabalho realizado no Sertão Pernambucano, resultados bem diferentes
quando se compara a este, em que o elenco das espécies de maior VI foram: Z.
joazeiro, Crataeva tapia L. e Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. Já as espécies
P. pyramidalis e A. pyrifolium, apareceram numa colocação bem inferior no
ordenamento do Valor de Importância (12 ª e 23ª colocação). Essa diferença
pode está relacionada a distribuição das espécies dentro dos diferentes domínios
fisiográficos da Caatinga. Outro ponto que pode ter evidenciado essa diferença
são os locais onde os estudos fitossociológicos foram realizados em cada estudo.
Se perto ou longe de corpos aquáticos, se em áreas mais secas ou não, e como
não existe essas informações na metodologia dos artigos, não se pode afirmar
com certeza o motivo exato da diferença do elenco das espécies com maior
valor de importância.
Inventário Etnobotânico. Comparando-se as categorias de uso a partir
do número de espécies e de citações, observou-se que as categorias forragem,
tecnologia, combustível, construção e medicinal se destacaram em relação as
demais. A categoria forragem teve maior destaque devido ao grande número de
espécies (n= 29), demonstrando a importância da pecuária como atividade de
subsistência e sua influência na transmissão do conhecimento para a comunidade
São Francisco.
Estudos de Ferraz et al. (2005, 2006), Albuquerque & Andrade (2002a,b),
Lucena et al. (2008), mostram o quanto as populações rurais conhecem uma
vasta lista de espécies úteis com potencial forrageiro que podem suprir suas
necessidades durante todo o ano. Esse amplo conhecimento se dá principalmente
devido a sazonalidade climática, visto que os índices pluviométricos no
semiárido são bastante variados, o que pode interferir diretamente na presença
e/ou ausência de determinadas espécies, como afirma Albuquerque (2006). E
no caso de Cabaceiras, a situação não é diferente, pois se trata de um município
que se destaca por apresentar o menor índice pluviométrico do país, chovendo
em média 250 mm/ano (Alves et al., 2008), motivo maior para a comunidade
fazer uso de diferentes recursos vegetais, de maneira a suprir as necessidades
emergenciais por longos períodos de seca.
Para Galeano (2000), os frequentes usos das espécies lenhosas estão
intimamente ligados a subsistência da população local ao invés de fazer parte do
comércio, o que também foi observado neste trabalho, uma vez que na região não
foi registrado comércio dos produtos oriundos da vegetação local. Foi encontrado
um elevado número de espécies para as categorias tecnologia, combustível,
medicinal e construção, o que também foi percebido por Lucena (2005).
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A segunda categoria que apresentou alto número de plantas foi
tecnologia com um total de 26 espécies, fato que chamou atenção, pois
na maioria dos trabalhos é comum as categorias combustível e construção
ocuparem as primeiras colocações, por serem a causa de maior impacto
na vegetação e necessitarem de altas demandas de madeira (Ferraz et al.,
2006; Ramos et al., 2008a,b; Lucena, 2009). Segundo Medeiros (2010),
tecnologia é uma das categorias menos impactantes para a flora local, visto
que necessita de pouco volume de madeira, quando comparada as demais
e não há concentração da pressão de uso sobre uma espécie em particular.
Esse destaque é explicado em virtude dos moradores da comunidade São
Francisco fazerem uso da madeira para confecção de cabos de ferramenta,
fato também registrado em outros estudos (Lucena et al., 2007, 2008, Guerra
et al., 2012).
No entanto, as categorias combustível e construção também
prevalecem pela riqueza de espécies (25 e 23 respectivamente). Mesmo a
categoria combustível sendo considerada a de maior uso e grau de destruição
(lenha e carvão), quando comparada a construção, não é tão impactante, já que
esta última requer espécies que provenham madeira resistente, por exemplo
em construções rurais como confecção das cercas (mourão, estaca) (Medeiros,
2010) e domésticas (linha, caibro, ripa). Tais categorias são tidas como mais
importantes do ponto de vista de conservação. Sendo indispensável uma
atenção maior às espécies submetidas ao intenso uso e uma análise detalhada
do seu impacto e frequência de coleta que pode facilitar a identificação
e possível manejo dessas espécies, de maneira a incentivar a comunidade,
por exemplo, sobre o reflorestamento das espécies alvo da pressão de uso
(Medeiros, 2010).
Pesquisas realizadas em diversas regiões secas têm confirmado que
os usos não-madeireiros estão inseridos na cultura local tanto quanto os
usos madeireiros (Franco & Barros, 2006; Lins Neto et al.,2010; Roque et
al., 2010). O elevado número de espécies inseridas na categoria medicinal
é de certa maneira esperado, visto que outros enfoques etnobotânicos tem
abordado a importância de espécies vegetais no tratamento de enfermidades
em humanos e/ou animais (Monteiro et al., 2006; Oliveira et al., 2007;
Almeida et al., 2010).
A casca foi a parte com a segunda maior frequência de uso devido a sua
disponibilidade durante todo o ano, o que também vem sendo confirmado na
literatura (Almeida & Albuquerque 2002; Albuquerque et al., 2007; Oliveira
et al., 2007), reflexo da grande quantidade de citações de uso neste trabalho
para as espécies, com exemplo, quixabeira (S. obtusifolium) e aroeira M.
urundeuva), ambas indicadas para tratar enfermidades internas (inflamações e
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ferimentos em geral). Roque et al. (2010), evidenciou no estado do Rio Grande
do Norte, o uso local da quixabeira (S. obtusifolium) e aroeira M. urundeuva)
no tratamento de infecções, inflamações e doenças respiratórias (utilizando a
casca ou entrecasca, para fazer xarope, infusões e banho), visto também por
Monteiro et al. (2006) e Albuquerque et al. (2007).
A extração inadequada da casca é um dos fatores preocupantes, pois
podem comprometer o bom funcionamento fisiológico da planta, podendo
acelerar seu processo de senescência (Albuquerque et al., 2007; Roque et al.,
2010). Em virtude da intensa utilização, algumas espécies já se encontram em
risco de extinção local em muitas áreas do Nordeste, é o caso da M. urundeuva,
que segundo Lucena et al. (2011), está incluída na lista oficial do MMA de
espécies ameaçadas de extinção segundo a Instrução Normativa Nº 06 de 23
de setembro de 2008, pelo MMA.
Mesmo apresentando poucas diferenças na quantidade de espécies,
os usos madeireiros se sobressaem neste estudo, devido ao uso intenso da
madeira para diversos fins, como confirma a literatura (Albuquerque & Andrade
2002b; Ferraz et al., 2005; Lucena et al., 2007a; Leite et al., 2012). Tais dados
servem como indicativo do potencial das espécies lenhosas, principalmente
pela versatilidade de usos.
A madeira é um recurso muito empreendido para suprir as necessidades
das comunidades rurais, devido à variedade de produtos que fornece, por isso
é preciso analisar os usos e suas consequências para o ambiente, visto que na
comunidade tanto a madeira como a casca foram proeminentes. Resultados
como estes coincidem com os encontrados em outros estudos (Galeano, 2000;
Cunha e Albuquerque, 2006; Lucena et al., 2008; Guerra et al., 2012; Leite
et al., 2012).
Verificou-se que as classes de uso que enquadraram mais espécies
foram as de intervalo 1-5 tipos de uso (com o total de 12), obtendo um valor
bem aproximado para a de intervalo 16-20 tipos de uso (com 13 espécies),
comprovando ainda mais a versatilidade utilitária de muitas espécies lenhosas
encontradas na comunidade. Esse destaque do intervalo que compreende 1-5
tipos de uso também foi verificado por Carvalho et al. (2012) estudando a
comunidade rural Barroquinha, município de Lagoa, Paraíba.
Dentre todas as espécies elencadas, as que foram mais representativas,
tanto pela quantidade de citações, como em diferentes tipos de categorias foram
aroeira (M. urundeuva), pereiro (A. pyrifolium) e quixabeira (S. obtusifolium).
A expressividade dessas espécies pode estar relacionada as suas versatilidades
utilitárias, resistência, qualidade e disponibilidade local, tanto para o uso
madeireiro como para o não-madeireiro. Esse destaque vem sendo encontrado
na literatura a exemplo de Ferraz et al. (2005) e Lucena et al. (2012), o que
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pode ser um indicativo de um possível padrão de uso das espécies vegetais.
A versatilidade das espécies pode ser um ponto negativo para as
mesmas ao se considerar usos em que há necessidade da destruição da planta.
Considerando essas questões, se torna aconselhável a identificação das técnicas
de manejo utilizados na comunidade e avaliação da adequação destas técnicas,
quando necessário, a métodos mais sustentáveis que garantam um uso menos
danoso dos recursos naturais. A espécie M. urundeuva (aroeira) foi bem valorada
pelos moradores da comunidade São Francisco que reconhecem a importância
da planta, apresentando partes de uso bem diversificadas (casca, entrecasca,
flor, folha, fruto, madeira e toda planta). Muitos autores focaram seus estudos
nesta espécie, expondo seus potenciais nas diversas categorias: combustível,
tecnologia, construção, forragem (Albuquerque & Andrade 2002a,b; Maia,
2004; Ferraz et al., 2005, 2006; Lucena et al., 2007, 2008, 2012); medicinal
(Albuquerque e Andrade 2002a,b; Maia, 2004; Monteiro et al., 2006 b; Roque
et al., 2010; Guerra et al., 2012; Leite et al., 2012); Veterinário (Lucena et
al., 2011; Sousa et al., 2012). Corroborando com Maia (2004), a beleza da
copa e porte arbóreo de aroeira (M. urundeuva) lhe confere uma característica
ornamental, além de ser boa fornecedora de sombra, segundo os moradores
da comunidade.
A segunda espécie melhor representada foi pereiro (A. pyrifolium),
altamente resistente a longos períodos secos associado a solo raso e pedregoso.
Esta característica permite encontrá-lo com frequência na vegetação não só de
Cabaceiras, mas abrangendo outras áreas do Nordeste Brasileiro (Maia, 2004;
Lucena, 2005, 2009; Santos et al., 2010; Sousa, 2011). Sua madeira resistente
é uma característica peculiar que lhe confere muitos usos (fins tecnológicos,
como confecção de cabos de ferramenta) (Lucena, 2009); combustível (Maia,
2004; Albuquerque et al., 2009, Lucena, 2009); construção (Maia, 2004;
Albuquerque et al., 2009, Lucena, 2009); veterinário (Maia, 2004; Lucena,
2009), medicinal (Maia, 2004; Albuquerque et al., 2009). Maia (2004),
menciona esta espécie também como sendo ornamental e no fornecimento de
sombra. A. pyrifolium apresentou um número representativo de indivíduos no
fragmento da vegetação de Cabaceiras (n=1450), fato que lhe coloca em boas
condições, não necessitando de imediata conservação.
A terceira espécie indicada como mais importante foi a quixabeira (S.
obtusifolium), que apresenta madeira de boa qualidade para os mais diversos
usos como medicinal (Albuquerque & Andrade 2002; Ferraz et al., 2006;
Albuquerque & Oliveira, 2007; Marques, 2008; Santos et al., 2008; Lucena,
2009; Roque et al., 2010), alimento (Albuquerque e Andrade, 2002; Ferraz et
al., 2005, 2006; Lucena, 2009); combustível (Trovão et al., 2004; Ferraz et
al., 2006; Marques, 2008; Lucena, 2009); construção e forragem (Ferraz et al.,
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2005, 2006; Lucena, 2009), tecnologia (Ferraz et al., 2005, 2006; Garrido et al.,
2007; Rebouças, 2009). Nas parcelas, não foi encontrado nenhum individuo
da espécie. De acordo com os resultados, supõe-se que estes usos efetivos
estejam ocorrendo devido a presença da mesma em outras áreas de mata, no
entanto é preciso analisar por meio de outros estudos como essa espécie está
disponibilizada na vegetação, procurando entender a sua ecologia, bem como
a dinâmica de uso pelos moradores.
Análise do Valor de Uso. O valor de uso como uma ferramenta
metodológica é de grande utilidade na quantificação da importância que
determinadas espécies vegetais representam para a uma comunidade local,
fornecendo informações de grande valia sobre o uso e a disponibilidade
das espécies endêmicas, principalmente quando aplicado de acordo com as
inovações propostas por Lucena et al. (2012), distinguindo entre o uso atual
e potencial, o que pode influenciar bastante no elenco das espécies de uso
efetivo, uma vez que o valor de uso é dinâmico, mudando em grupos humanos
dentro de uma comunidade ou entre comunidades em um período de tempo
(Camou-Guerreiro et al. 2008)
Sendo assim, as espécies M. urundeuva, A. pyrifolium, S. obtusifolium,
tiveram destaque para os três tipos de VUgeral/atual/potencial, esse mesmo elenco de
espécies foi encontrado por Ferraz et al. (2006), Lucena et al. (2007) e Lucena
(2009). A espécie M.urundeuva predominou com os maiores valores de uso
geral, atual e potencial ficando em primeiro lugar em relação as outras. Diferente
do estudo de Lucena et al. (2013), que evidenciou a mesma em 6° colocação no
ranking das espécies que melhor se destacaram no valor de uso, sendo o primeiro
destaque para A. pyrifolium e em 3°colocação S. obtusifolium. Observa-se com
isso poucas diferenças, alterando muitas vezes, apenas a posição no ranking das
espécies. Lucena et al. (2012), utilizando o VU, também encontrou as espécies
M. urundeuva e A. pyrifolium com maiores valores de uso, a primeira com
VUGeral = 5,30 e a segunda com VUGeral = 7,72, demonstrando um valor ainda
mais elevado quando comparado a este trabalho, em que M. urundeuva obteve
VUGeral= 4,60 e A. pyrifolium VUGeral = 3,53. Assim, pode-se inferir que há uma
relação entre o valor de uso de uma espécie com a valoração dada a mesma na
comunidade, devido a multiplicidade de usos.
Mediante a realidade observada, se verificou a existência de uma forte
utilização em uma minoria de espécies em particular no caso do pereiro (A.
pyrifolium), mesmo sendo tão utilizado pelos moradores, foi registrado em
grande quantidade na vegetação, podendo suportar o elevado uso. No entanto,
a aroeira (M. urundeuva) e a quixabeira (S. obtusifolium), estão numa situação
oposta, para a primeira foi encontrada uma pequena quantidade de indivíduos
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na mata (n=10), enquanto a segunda não houve nenhum registro. Embora a
maioria dos moradores tenha consciência que essas espécies estejam diminuindo
devido ao uso em excesso principalmente das mais raras, é importante conhecer
melhor a espécie. Estudos ecológicos podem ajudar, levando em consideração
também fatores socioculturais para entendermos a dinâmica pessoas/recursos
(Albuquerque & Andrade,2002), de maneira que se possa junto à comunidade
propor um manejo sustentável e conservação voltado para as espécies que se
encontram raras na comunidade.
Valoração de espécies por homens e mulheres. Tanto os homens
quanto as mulheres proporcionaram altos valores de uso para M. urundeuva,
A. pyrifolium e S. obtusifolium. Porém, Z. joazeiro teve um destaque por
parte das mulheres, com VUgeral = 3,29, sendo superior quando comparado
ao da S. obtusifolium (VUgeral = 3,01), mas que também não deixa de ser
importante na visão feminina, principalmente como fitoterápico. Sendo o Z.
joazeiro, bastante citado para higiene pessoal ao usar a raspa da entrecasca
para lavar cabelos e escovar dentes; folhas, cascas, como remédio, o fruto
como alimento, entre outros usos. As espécies M. urundeuva, A. pyrifolium,
S. obtusifolium, fazem parte do grupo de espécies versáteis estando presentes
em quase todas as categorias de uso de domínio comum entre os gêneros
(Lucena et al., 2012).
A correlação de Pearson evidenciou fortes correlações entre todos os
valores de uso (p < 0,0001) e o teste de Wilcoxon entre os gêneros (p < 0,05). Em
média, os homens atribuíram maiores valores de uso para as espécies do que as
mulheres. Este fator pode ser explicado devido aos homens terem mencionado
muitos usos madeireiros, embora neste estudo o gênero masculino mostrasse
domínio também nas categorias de uso não-madeireiro. Demonstrando com
isso, que não apenas as mulheres, por serem mantenedoras do lar, detêm o
conhecimento relacionado a categorias não-madeireiras, por exemplo, alimento
e medicinal (Albuquerque & Lucena, 2005).
O destaque para M. urundeuva, A. pyrifolium e S. obtusifolium no
elenco de espécies citadas pelos homens pode ser explicada pela sua frequente
ocorrência nas categorias tecnologia, combustível e construção, geralmente
pela sua forte utilização no cotidiano dos homens. Camou-Guerreiro et al.
(2008) registrou um maior conhecimento de homens relacionado as categorias
construção e bens domésticos, categoria referente ao que caracterizamos como
tecnologia. De forma semelhante, foi verificada uma alocação do conhecimento
de espécies, pelas mulheres da comunidade, nas categorias medicinal e outros
usos. O maior conhecimento sobre espécies de uso medicinal pela mulheres
também foi registrado por Camou-Guerreiro et al. (2008). Na avaliação das
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diferenças entre os conhecimentos nos gêneros, Dovie et al. (2008) abordam
o fato de que o conhecimento cultural pode envolver uma divisão laboral em
que a provisão da família está relacionada a mulher e a chefia da família ao
homem, havendo também atividades de envolvimento de ambos.
Conclusão
Este trabalho revelou a importância que as espécies nativas do semiárido
representam para os moradores da Comunidade São Francisco, município de
Cabaceiras, os quais demonstraram um conhecimento expressivo da riqueza
vegetal bem como do seu valor utilitário, reflexo da variedade de usos que
possuem, de tal maneira que atende as necessidades locais.
Myracrodruon urundeuva, A. pyrifolium e S. obtusifolium foram as
espécies mais importantes para a comunidade, destacadas pela alta versatilidade.
Os dados evidenciam o uso atual dessas espécies, sendo necessários estudos que
avaliem o impacto sobre as mesmas, principalmente sobre M. urundeuva, que
está ameaçada de extinção segundo o Ministério do Meio Ambiente. Como não
foi encontrado nenhum indivíduo da S. obtusifolium na mata, mas teve grande
destaque no uso atual, é preciso analisar por meio de outros estudos como essa
espécie está disponibilizada na vegetação, procurando entender a sua ecologia,
bem como a dinâmica de uso entre os moradores.
A soma de mais estudos etnobotânicos pode contribuir bastante
principalmente para avaliar se as plantas que receberam citações de uso efetivo
estão sofrendo pressão de uso ou se encontram em boas condições na vegetação.
Daí a importância de mais estudos em outros municípios paraibanos, para
constatar se esse uso está direcionado ou não ao padrão de uso visto em outras
regiões semiáridas, e a partir daí poder determinar o grau de pressão de uso que
determinada espécie esteja sofrendo não mais a nível local, mas sim regional,
como também, desenvolver estratégias de manejo e conservação.
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