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ETNOBOTÂNICA E CONSERVAÇÃO NAS COMUNIDADES DO ENTORNO DA RESERVA
NATURAL SERRA DAS ALMAS, CE-PI, BRASIL

Msc. Alessandra Magalhães
                                                                   PRODEMA UFC

O presente trabalho realizou um estudo etnobotânico de plantas com usos terapêuticos, na região do
entorno da Reserva Natural Serra das Almas, CE e PI, Brasil. Dando ênfase à conservação da flora
nativa. Para isto, investigou-se diversas informações como: o perfil sócio-econômico-cultural das
comunidades; o repasse do conhecimento etnobotânico entre as sucessivas gerações; as informações
etnobotânicas das plantas medicinais, enfatizando o seu levantamento florístico para posterior identificação
das espécies exóticas e nativas, bem como, suas indicações terapêuticas e formas de preparo. Efetuou-se
ainda, o cálculo do “Valor de Uso”, a fim de medir o grau de importância de cada planta para as populações
das regiões estudadas. E por fim, pesquisaram-se os dados relativos ao perfil epidemiológico das
comunidades; ao comércio de plantas em área urbana; e sobre a existência de uma preocupação do
ponto de vista conservacionista com a flora local. Foram citadas 61 espécies medicinais, das quais 50,8%
foram identificadas e depositadas no Herbário EAC. As famílias com maior número de espécies mencionadas
foram: Lamiaceae (7), seguida por Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae e Olacaceae com 2 espécies
cada. As plantas medicinais são utilizadas principalmente para o tratamento das gripes, a qual constitui
também a enfermidade mais freqüente detectada nos postos de saúde. Algumas espécies se destacaram
pelo elevado valor de uso como: Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreg (2,50), Ocimum gratissimum

L. (2,00), Caesalpinia ferrea Mart (2,00), Licania rigida Benth (2,00). Os resultados demonstraram
uma tendência à perda do conhecimento etnobotânico em curto espaço de tempo.
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