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O hábito de armazenar determinadas plantas para uso medicinal, por
 comunidades que habitam regiões áridas é relatado em poucos trabalhos
 etnobotânicos. O seguinte questionamento norteou o desenvolvimento deste
 trabalho: membros de comunidades rurais assentadas no semi-árido do estado
 do Rio Grande do Norte, Brasil, costumam armazenar recursos vegetais? A partir
 deste, foram realizadas 74 entrevistas semi-estruturadas com membros das
 comunidades rurais no município de Carnaubais - RN, buscando identificar as
 espécies armazenadas, forma de armazenamento e motivos que induzem o
 armazenamento. Os resultados da pesquisa de campo mostraram que 34
 entrevistados realizam a prática de armazenamento de materiais vegetais. Esses
 relataram os usos, forma e partes das plantas armazenadas para 26
 etnoespécies. Destas, 12 etnoespécies foram coletadas as cascas dos troncos, 6
 as raízes, 5 as folhas, 2 os frutos e 1 a flor. As etnoespécies foram indicadas em
 sua maioria para o tratamento de  inflamações, gripe, diabetes, problemas
 gastrointestinais e câncer. Órgãos das plantas são coletados no seu ambiente
 natural (flor, folha, raiz, fruto e casca), de acordo com a disponibilidade temporal.
 Nos meses chuvosos, existe grande oferta de ervas ou subarbustos que se
 desenvolvem abundantemente, permitindo a obtenção e o armazenamento de
 raízes, folhas ou flores. Os recursos arbóreos requerem um maior esforço no
 momento da coleta, sendo necessárias extensas caminhadas em busca dos
 produtos desejados, o que favorece a prática do armazenamento, neste caso das
 cascas dos troncos. As partes das plantas são armazenadas em sacos plásticos,
 sacos de pano e baldes. O armazenamento das plantas garante que no período
 seco, o recurso também possa ser utilizado no tratamento de diferentes doenças.
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