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Este trabalho teve como objetivo registrar os diferentes usos de espécies nativas da Caatinga
por moradores da aldeia indígena Kariri-Xocó, Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas,
identificando as espécies prioritárias para plantio em áreas manejadas. Os dados foram
coletados mensalmente de novembro/2008 a janeiro/2009, através de entrevistas livres
realizadas com cinco moradores considerados especialistas locais por membros da
comunidade. Excursões ao campo foram realizadas com um guia local, para a coleta de
material botânico, depositado posteriormente no Herbário do Museu de História Natural da
Universidade Federal de Alagoas (MHN/UFAL). As plantas foram agrupadas em seis
categorias de uso: combustível, medicinal, alimentação, construção, tecnologia e outros. As
principais categorias encontradas foram combustível, com 80% (n = 20) das espécies, seguida
pelas categorias de construção e tecnologia, com 75% (n = 20). As espécies agrupadas em
maior número de categorias foram Annona sp., presente em seis categorias, Caesalpinia
ferrea Mart. Ex. Tul., Tabebuia serratifolia (Vahl.) G. Nichols., Anadenanthera colubrina
(Vell). Brenanvar colubrina, Sideroxylon sp. e Sapotaceae I, em quatro categorias cada. De
acordo com o consenso nas respostas dos entrevistados, as plantas que se destacaram foram
Mimosa sp., Sideroxylon sp. e Sapotaceae I. A pesquisa revela um número elevado de
espécies da flora nativa e aponta a necessidade de maiores estudos na região visando à
incorporação do conhecimento local em estratégias de desenvolvimento. Além disso, análises
sobre a estrutura florestal pode apontar a necessidade de reintroduzir espécies de grande
importância cultural, evitando a redução de suas populações e a perda do conhecimento
associado ao uso destas espécies(CNPq).
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