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A Restinga da Barra de Mamanguape, na Paraíba, uma das mais importantes áreas 
naturais do Nordeste brasileiro, apresenta quatro comunidades vegetais bem 
características (Restinga Herbácea, Restinga Arbustiva, Ecótone Savana/Restinga e 
Tabuleiro) e tem sua flora explorada pela comunidade local para alimentação e usos 
medicinais e artesanais, desenvolvendo práticas de manejo passadas por gerações. 
Porém a formação vegetal e sua importância para os moradores ainda são pouco 
estudados, comprometendo o conhecimento, valorização e preservação dessa 
biodiversidade. Com isso, o objetivo deste trabalho é correlacionar a diversidade 
florística da Restinga da Barra de Mamanguape com o conhecimento local. Para o 
reconhecimento florístico foram realizadas coletas nas quatro fitofisionomias de 
setembro a novembro de 2015. As amostras foram tratadas de acordo com técnicas 
usuais em taxonomia e estão depositadas no Herbário UFP. Também foram realizadas 
entrevistas com os moradores locais, tanto sobre as plantas (nome popular e uso 
alimentício, medicinal e artesanal) como informações pessoais (idade, vivência na 
comunidade e formas de subsistência). Foram registradas 33 espécies distribuídas em 
22 famílias, sendo 12 táxons endêmicos do Brasil. Dentre as espécies com maior 
ocorrência na Restinga estão Mangifera indica L., Guettarda platypoda DC. e 
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb, e dentre os novos registros para a Barra 
de Mamanguape estão Violaceae (Vitex polygama Cham. e Pombalia arenaria (Ule) 
Paula-Souza), Lythraceae (Cuphea flava Spreng.) e Passifloraceae (Passiflora 
mucronata Lam.). Os moradores entrevistados tinham entre 20 e 56 anos, nasceram ou 
moram desde muito novos na Barra de Mamanguape e têm o extrativismo da Restinga 
como segunda fonte de sustento. Dentre os frutos consumidos estão a Maria-preta 
(Byrsonima gardneriana A.Juss.), Murici (P. quadrangulare) e Angélica (G. 
platypoda), e dentre as espécies utilizadas para fins medicinais estão Matelea 
ganglinosa (Vell.) Rapini (contra verrugas), Cnidoscolus urens (L.) Arthur (como 
pesticida) e Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. (contra coceira). A diversidade 
e os novos registros de plantas, somados  com os conhecimentos dos moradores sobre 
a vegetação mostram o potencial da vegetação de restinga em Barra de Mamanguape 
para estudos mais detalhados sobre biodiversidade e etnobotânica locais. (CNPq) 
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