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RESUMO 
LIMA, Juliano Silva. Uso e Conservação de Recursos Botânicos por Comunidades 
Rurais do Entorno ao Parque Nacional Serra de Itabaiana: Uma abordagem 
Etnobiológica. São Cristóvão: UFS, 2010. 224p. (Dissertação - Mestrado em 
Agroecossistemas)1 
 
As unidades de conservação são importantes áreas de interesse ecológico e social que 
visam proteger a biodiversidade e o sustento das comunidades locais. Em Sergipe, uma 
das áreas de grande importância para manutenção da biodiversidade do estado tem sido 
o Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI). Mesmo com todo destaque, poucos 
são os trabalhos sócio-ambientais envolvendo a interação das populações do entorno 
com a biodiversidade local. Neste sentido, esse trabalho consistiu em um levantamento 
etnobotânico visando conhecer a composição florística e suas respectivas utilidades para 
as comunidades rurais do entorno ao PARNASI. Este estudo está apresentado em três 
capítulos. No primeiro objetivou-se realizar uma descrição da área de estudo e um 
levantamento teórico e metodológico dos trabalhos etnobiológicos já publicados. No 
segundo capítulo objetivou levantar a riqueza de espécies arbóreas e arbustivas, a partir 
do conhecimento popular, encontradas nos quatro diferentes fragmentos florestais 
utilizados por essas comunidades. E no terceiro capítulo foi realizado um levantamento 
etnobotânico, identificando categorias de usos populares para os recursos vegetais, 
analisando a importância das espécies arbóreas e arbustiva para os especialistas dessa 
região. Esse trabalho foi realizado com quatro diferentes comunidades rurais do entorno 
ao PARNASI, na região delimitada pelo rio Poxim-Açú (Pedrinhas, Ladeira, Caroba e 
Cajueiro). Os dados foram levantados, por meio da observação participante, entrevistas 
semi-estruturadas, com 31 especialistas reconhecidos nas comunidades como detentores 
do saber tradicional. Paralelamente foi feito o inventário florístico com auxílio desses 
especialistas, em quatro fragmentos de mata indicados a partir da utilização das 
comunidades locais. Os dados colhidos possibilitaram a elaboração de uma listagem 
contendo 185 etnoespécies, agrupadas em 111 gêneros e 50 famílias. Quanto à origem 
observou-se que 83% das espécies são nativas da região e apenas 17 % são exóticas. A 
coleta dos recursos vegetais deu-se em diferentes habitas sendo 67% coletados em área 
de floresta úmida, 17% em áreas de tabuleiros e 16% em áreas antropogênica. As 
famílias com maior número de espécies úteis encontradas foram Fabaceae (31ssp.), 
Myrtaceae (19ssp.) e Arecaceae (9ssp.). As espécies foram classificadas em cinco 
categorias de uso: combustível (28%), místico-farmacológico (21%), alimentar (18%), 
madereiro (17%), outros usos (16%). O panorama geral de resultados deste trabalho 
mostra que existem padrões de uso distintos da flora entre os grupos estudados. Os 
agrupamentos realizados por esse estudo refletem que o modo de vida das comunidades 
influi diretamente no conhecimento dos especialistas sobre as plantas, diferenciando-o, 
mesmo quando habitam áreas onde a disponibilidade dos recursos naturais é similar. 
 
Palavras-chaves: Etnobotânica, PARNASI, Rio Poxim-Açú 

 
  

                                                           
1 Comitê Orientador: Laura Jane Gomes - UFS (Orientadora), Paulo Sérgio Maroti - UFS e Renata Silva 
Mann – UFS. 
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ABSTRACT 
LIMA, Juliano Silva. Use and Preservation of Botanical Resources for Rural 
Communities of the environment to Serra de Itabaiana National Park: An 
Ethnobiological approach. São Cristóvão: UFS, 2010. 224 p. (Dissertation - Master 
Program in Agroecosystems)2 
 
The units of preservation are important areas of ecological and social interest that aims 
protect for biodiversity and the sustenance from local communities. In Sergipe, one of 
the great importance areas for state biodiversity maintenance has been being PARNASI. 
Even with all that highlight, few are the developed jobs in this geared region to the 
aspects of partner-environmental involving the populations interaction of the spill with 
for local biodiversity. In this sense, that work consisted in a rising ethnobotanical 
aiming know the composition floristic and her respective utilities for the rural 
communities of the spill to PARNASI. This study is presented in three chapters. It in the 
first objectified accomplish a description of the study area and a theoretical and 
methodological rising of the jobs ethnobiological already published. In the second 
chapter objectified lift the wealth of arboreal species and shrub, from the popular 
knowledge, found in the four different forest fragments used by these communities. And 
in the third chapter was accomplished a rising ethnobotanical, identifying categories of 
popular uses for the vegetable resources, analyzing the importance of the arboreal 
species and shrub for the specialists of this region. That work was accomplished with 
four different rural communities of the spill to PARNASI, in the region defined by the 
river Poxim-Açú (Pedrinhas, Ladeira, Caroba e Cajueiro). The data were lifted, by 
means of the participating observation, interviews semi-structured, with 31 specialists 
recognized in the communities as detainers of the traditional knowledge. The inventory 
floristic with help of these specialists was at the same time done, in four atlantic forest  
indicated fragments from the communities' local utilization. The picked data enabled the 
elaboration of a listing contend 185 ethnospecies, grouped in 111 goods and 50 families. 
Regarding the origin that 83% of the species was observed are native of the region and 
just 17 % are exotic. The collection of the vegetable resources it's given in different 
Habitats being 67% collected in area of humid forest, 17% in boards areas and 16% in 
areas anthropogenic. The families with larger number of found useful species were 
Fabaceae (31ssp.), Myrtaceae (19ssp.) And Arecaceae (9ssp.). The species were 
classified in five use categories: Fuel (28%), mystic-farmcológico (21%), feed (18%), 
loggers (17%), other uses (16%). The general panorama of results of this work shows 
that there are use different from the flora standards among studied groups. The 
groupings accomplished by that study reflect that communities' way of life influences 
directly in the specialists' knowledge on the plants, differentiating it, even when they 
inhabit areas where the availability of the natural resources is similar.  
 
Keywords: Ethnobotany, PARNASI, Poxim-Açú River 

                                                           
2 Guidance Committee: Laura Jane Gomes - UFS (Orientadora), Paulo Sérgio Maroti - UFS e Renata 
Silva Mann – UFS. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

A crescente ameaça da degradação ambiental e do esgotamento de recursos 

naturais tem gerado várias discussões no sentido de se encontrar soluções para se atingir 

a sustentabilidade no planeta. No Brasil, nos últimos anos vários foram os ecossistemas 

destruídos ou perturbados pela ação antrópica, dentre os quais se destacam as florestas 

tropicais, em especial a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, o Cerrado e a Caatinga, 

grandes dentetores da biodiversidade do planeta.   

Diante desse fato, cientistas de todo o mundo tem voltado suas atenções para 

esses frágeis ecossistemas, na tentativa de conhecer, recuperar e conservar o pouco que 

ainda resta da biodiversidade; lançando mão de estratégias de diferentes áreas do saber, 

buscando com isso a sustentabilidade local e regional desses ecossistemas. Neste 

sentido, umas das estratégias usadas para a preservação3 e conservação4 da 

biodiversidade tem sido os espaços especialmente protegidos na forma de Unidades de 

Conservação (UCs5), que tem ganhado notoriedade nos diferentes meios sociais como 

uma das alternativas para a manutenção dos recursos naturais. 

Neste sentido, uma importante região para o Estado de Sergipe - sob o aspecto 

da biodiversidade, e manutenção dos recursos naturais – tem sido o Parque Nacional 

Serra de Itabaiana (PARNASI), situado na região agreste de Sergipe. O PARNASI é um 

local de características singulares, ora pela sua importância natural, através da presença 

de espécies endêmicas, ora pela presença de nascentes de rios importantes, dentre eles 

as principais nascentes da sub-bacia do Rio Poxim, em especial o Rio Poxim-Açú.  

Nesse sentido, a criação do PARNASI, trouxe um impasse para essa região sob 

diferentes aspectos. De um lado a importância da preservação da biodiversidade em 

região como alternativa para manutenção dos fluxos gênicos da flora e da fauna, e do 

                                                           
3 “Ação de proteger, contra a modificação e qualquer forma de dano ou degradação, um ecossistema, uma 
área geográfica definida ou espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção, adotando-se as medidas 
preventivas legalmente necessárias e as medidas de vigilância adequadas” (DIEGUES, 2001). 
4 “Ação de conservar, que aplica-se à utilização racional de um recurso qualquer, de modo a se obter um 
rendimento considerado bom, garantindo-se, entretanto, sua renovação ou sua auto-sustentação” 
(DIEGUES, 2001). 
5 “Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob o regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” 
(Lei 9.985/200 que institui o SNUC).      
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outro o impedimento ao acesso dos moradores das comunidades locais quanto ao uso 

dos recursos naturais disponíveis, em especial os recursos botânicos, usados por essas 

comunidades ao longo dos anos. 

 Esse impasse tem se intensificado ainda mais, já que as áreas destinadas ao 

PARNASI têm diversos significados para essas comunidades com destaque ao religioso, 

medicinal, subsistência, extrativista e econômico. Nestas comunidades os sistemas de 

produção agrícola são predominantes, porém cada localidade apresenta particularidades 

que se ignoradas pelo órgão gestor - Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), dificilmente conseguirá implementar as atribuições dessa 

UC, de forma eficiente. 

Diante dos fatos, fica claro que o planejamento para uso e manejo sustentável 

dos ecossistemas de uma determinada região, pressupõe a existência de “políticas 

públicas e metas de conservação” que não podem ser definidas e concretizadas se não 

houver um conhecimento da realidade local e das inter-relações existentes entre fatores 

de ordem, social, econômica, política e ambiental. 

Sendo assim, deve-se buscar por meio da pesquisa sócio-ambiental e 

etnodirigidas, o conhecimento do modo de vida da população e de como ela está 

vinculada ao ambiente, lembrando que nesse conhecimento adquirido, existe uma 

relação de causa e efeito e que a ação do homem interfere diretamente na qualidade do 

espaço em que ele vive. Parte-se do pressuposto também de que o saber popular oriundo 

dos especialistas6 locais, acumulado durante vários anos, tem sido essencial no processo 

dos saberes quanto à flora e a fauna de uma determinada região, e quanto à manutenção 

das áreas de mata antropogênicas7. 

Diante disso, julga-se necessário o registro do conhecimento dos moradores das 

comunidades do entorno ao PARNASI quanto ao uso dos recursos naturais como 

mecanismo para elaboração, de maneira democrática e participativa, das políticas de 

conservação e sustentabilidade da biodiversidade dessa região.  

Além de contribuir para o processo de gestão do PARNASI, esse trabalho 

pressupõe outras importâncias diante do registro do conhecimento dos mais idosos e 

                                                           
6 “Os especialistas populares são pessoas que possuem conhecimentos específicos sobre a fauna, flora e 
os fenômenos de uma determinada região (ALBUQUERQUE et al. 2005a). 
7 “As áreas atropogênicas são áreas que são manejadas principalmente pela ação antrópica. Esse manejo é 
essencial para os processos de seleção e manutenção de algumas espécies a depedender das necessidades 
humanas” (POSEY, 1987). 
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especialistas da região. Isso porque este estudo parte do princípio que existe nas 

comunidades locais do entorno ao PARNASI valores culturais (memes)8, quanto ao uso 

e extração dos recursos florais que são mantidos durante muito tempo pelos moradores 

mais velhos. Esse estudo também entende que deve haver nessas comunidades uma 

lógica de conservação e manejo dos recursos naturais, que têm sido fundamentais para 

manutenção das “práticas locais” de extração e uso da flora local.   

Sendo assim, o registro das “práticas locais” de uso da flora, implica não só na 

identificação das espécies e seus respectivos usos, como também na valorização do 

conhecimento popular como fonte de conhecimento para futuras pesquisas em diversas 

áreas. A importância desse tipo de investigação reside também no fato de possibilitar 

comparações entre diferentes áreas de estudo, facilitando a descoberta de distintos 

padrões de uso de um mesmo tipo vegetacional, além de auxiliar no entendimento da 

dinâmica do conhecimento dos grupos humanos pesquisados, aspectos fundamentais 

quando se busca a conservação dos recursos vegetais e do conhecimento local. 

Neste sentido, o presente trabalho, teve como objetivo realizar levantamento 

etnobotânico junto aos especialistas de quatro comunidades (Pedrinhas, Ladeira, Caroba 

e Cajueiro) que compõe o entorno do PARNASI, em especial a região ligada ao rio 

Poxim-Açú, no sentido de contribuir com o entendimento da realidade sócio-ambiental 

dessas comunidades rurais. Ao desenvolver esse estudo esperou-se encontrar um 

elevado conhecimento etnobotânico devido ao afastamento dessas comunidades dos 

principais centros urbanos e sua localização em região de alta diversidade biológica. 

Através desse trabalho buscou-se responder às seguintes perguntas: quais são as plantas 

utilizadas pelas comunidades locais e quantas são nativas do bioma Mata Atlântica? 

Quais partes dos vegetais são utilizadas e para qual finalidade? Quais as categorias de 

uso são mais importantes para eles? E quais espécies vegetais têm prioridade de 

conservação? Já o inventário florístico contribuirá no complemento de informação sobre 

a flora local, tanto da região do PARNASI, quanto da região da sub-bacia do Rio 

Poxim-Açú. 

                                                           
8 Para Dawkins, 2009 os memes estão para a cultura como os genes estão para a vida, são os próprios 
“replicantes da cultura”. Aos moldes da teoria darwinista, tal como a evolução biológica é guiada pela 
sobrevivência dos genes mais adaptados em um meio, a evolução cultural pode ser guiada pelos memes 
mais bem sucedidos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. USO E EXTINÇÃO DA BIODIVERSIDADE NAS FLORESTAS TROPICAIS 

Nos últimos tempos, a sociedade tem degradado o ambiente, movida pelos 

diferentes modelos político-econômicos adotados pelas nações e pelo crescimento 

desenfreado da população mundial. Verifica-se a partir de então um aumento no 

consumo e no modo de produção, o que tem gerado um aumento da exploração do uso 

dos recursos naturais, a partir de uma enorme diferença de ritmos e intensidade da 

exploração desses recursos e o poder de resiliência da natureza (BOFF, 2000).  

No modelo de desenvolvimento que estamos vivendo, é incontestável a 

importância dos recursos naturais e da biodiversidade para a humanidade. Segundo 

Wilson (1994), a biodiversidade pode ser conceituada como o complexo resultante das 

variações das espécies e dos ecossistemas existentes em determinada região. O estudo 

dessa biodiversidade tem relação direta com a preservação ou conservação das espécies, 

uma vez que seu uso traz benefícios diretos e indiretos para a sociedade, tais como a 

minimização da perda de recursos genéticos e do desequilíbrio ambiental, que em longo 

prazo, pode trazer sérios prejuízos não só para o meio ambiente como para a 

humanidade (LUGO, 1997). 

Ao tratarmos sobre a importância da biodiversidade, fica claro a papel de 

destaque que as floretas tropicais possuem dentro desse contexto. Isso porque essas 

florestas são os principais espaços onde se concentram grande parte da biodiversidade 

do planeta. De acordo com Myers (1997), a área coberta pelas floretas tropicais abrange 

apenas 7% das superfícies terrestres do planeta e acredita-se que esta contenha 

aproximadamente a metade do total de espécies vegetais e animais existentes (REIS, 

1992). E abriga em seu domínio cerca de 70% da população, além das maiores cidades e 

os mais importantes pólos industriais do Brasil( MMA 2000). 

Apesar das florestas tropicais abrigarem um número extraordinário de espécies, 

vários autores citam as elevadas taxas de extinção as quais tais florestas, principalmente 

as brasileiras, vêm sido submetidas (LUGO, 1997; MYERS, 1997). Wilson (1997) 

alerta para o problema da redução e fragmentação das florestas nos trópicos, os quais 

podem levar a extinção em massa de muitas espécies, principalmente as endêmicas. 

Segundo Whitmore (1997) a taxa de desflorestamento tropical excede 15x106ha 

anualmente, resultando em extensas paisagens florestais fragmentadas. A realidade 
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brasileira não é menos assustadora: a partir de imagens de satélite do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE), Fearnside (2005) aponta que a taxa de desflorestamento 

da Amazônia Brasileira chegou a 23,8x103 km2 em 2003. 

O desmatamento e a fragmentação nas florestas tropicais do Brasil vêm 

acontecendo há vários séculos, mas só foi intensificado no século XX, a partir do ano de 

1950, influenciado principalmente pela industrialização em grande escala e pela 

agricultura extensiva no país (MYERS, 1997). No Brasil, aproximadamente 550 dos 

850 milhões de hectares do território são cobertos por florestas nativas. Contudo, o 

processo desordenado de ocupação do solo, nas mais diversas regiões do país, vem 

transformando formações florestais contínuas em fragmentos (RODRIGUES et al. 

2003).   

Essas mudanças drásticas na geometria e atributos da paisagem alteram o 

microclima do habitat, expondo organismos à insolação, ventos e dessecação 

(LOVEJOY et al., 1986), alterando a composição e estrutura da comunidade, uma vez 

que algumas es pécies são extremamente dependentes de condições abióticas ideais para 

germinação, crescimento, estabelecimento, florescimento e polinização. A fragmentação 

influencia também nas interações entre plantas e animais, consequentemente afetando a 

densidade populacional de polinizadores e dispersores e a demografia e o recrutamento 

das plantas (AIZEN, 1994). 

Haja vista a intensa alteração proporcionada pela fragmentação de habitats, 

resta-nos compreender melhor quais são os distúrbios que a causam. Todas as atividades 

humanas relacionadas à degradação ambiental são distúrbios potenciais à fragmentação. 

Para Rohde (1995) os principais fatores que explicam a intensificação da fragmentação 

das florestas tropicais e a perda da biodiversidade tem sido: (1) o crescimento 

exponencial humano, (2) a depleção de base dos recursos naturais; (3) o uso de sistemas 

produtivos que utilizam tecnologias poluentes e de baixa eficácia energética e (4) o 

sistema de valores que propicia a expansão ilimitada do consumo material.       

Esses dados tornam-se cada vez mais preocupantes devido à intensificação do 

processo de redução florestal e consequentemente perda da biodiversidade no século 

XXI. Dos diversos tipos florestais encontrados no país, que sofrem com a constante 

fragmentação florestal, podemos destacar as matas ciliares, que constituem importantes 

refúgios para a fauna terrestre e aquática, como corredores de fluxo gênico vegetal e 

animal, e são essenciais para a proteção do solo e dos recursos hídricos (COSTA, 1999). 
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 Assim como em outros estados da nação, em Sergipe a fragmentação florestal - 

que também atinge as matas ciliares – é um processo diretamente ligado a substituição 

de parte da floresta por pastagem, à expansão da fronteira agrícola, ao crescente 

extrativismo de produtos florestais, e a mineração, principalmente em regiões próximas 

a leitos de rios importantes (AGUIAR NETTO, 2006a). Outro fator preocupante que 

tem intensificado o processo de fragmentação florestal nessa região, deve-se ao fato de 

que a grande maioria dos remanescentes florestais estão presente em propriedades 

privadas, e não em UC’s, sendo desse modo sujeitos as mais diversas perturbações, sem 

que haja um controle das diversas ações antrópicas nesses ecossistemas (PRIMARCK et 

al., 2001;RODRIGUES et al. 2003). 

2.2. A IMPORTÂNCIA DAS MATAS CILIARES E OS IMPACTOS DA 
REGIÃO DA SUB-BACIA DO POXIM 

Mata ciliar é o termo mais utilizado no meio acadêmico para se referir à 

vegetação florestal natural ou plantada ao longo e ao redor dos corpos d’água. Ab’saber 

(2000) define como vegetação ciliar aquela associada aos cursos e reservatórios d’água, 

independente de sua área ou região de ocorrência, de sua composição florística e 

localização.    

Para Rodrigues (2000), entretanto, as formações florestais ciliares ou ripárias são 

constituídas por manchas de vegetação florestal caracterizadas pela combinação de 

fatores abióticos, que resultam em uma composição florística importante na proteção 

dos corpos d’água como os cílios aos nossos olhos. Por esse motivo são constituídas 

como áreas de preservação permanentes (APP) conforme a lei Nº 4.771 do Código 

Florestal Brasileiro9. 

Assim como as florestas tropicais, as matas ciliares são caracterizadas pela 

fragilidade, bem como a proteção que confere à fauna, a água e ao solo. Para a fauna, a 

mata ciliar pode funcionar, além de abrigo como um corredor ecológico, favorecendo a 

migração e o fluxo gênico para outras matas ciliares e outros tipos de vegetação 

adjacentes (AB’SABER, 2000). 

                                                           
9 Segundo os arts. 2o e 3o da lei 4.771 do Código Florestal Brasileiro, modificado pela MP de 2001, define 
como área de preservação permanente: como as áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
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Além disso, as matas ciliares atuam como barreira física, regulando processos de 

troca entre os ecossistemas terrestre e aquático, desenvolvendo condições propícias à 

infiltração, reduzindo significativamente a possibilidade de contaminação dos rios por 

sedimentos, resíduos de adubos e defensivos agrícolas conduzidos pelo escoamento 

superficial da água no terreno (KAGEYAMA, 1999; LIMA et al., 2000). 

Segundo Ribeiro (1998) a vegetação ciliar apresenta ainda um ambiente bastante 

heterogêneo, com elevados números de espécies, o que reflete um índice de diversidade 

superior ao encontrado em outras formações florestais.  Logo, a presença das matas 

ciliares nas zonas próximas aos rios constitui condição básica para a manutenção da 

integridade dos processos hidrológicos e ecológicos das bacias hidrográficas.  

Para Aguiar Netto (2006), a manutenção das matas ciliares, requer um repensar 

no processo de gestão dos recursos hídricos, dentro de um contexto que englobe novas 

práticas de usos desses ecossistemas baseada nas diferentes formas de apropriação e dos 

diferentes níveis de suporte da relação homem-natureza.   

No entanto, para  Lima et al. (2000), a conservação das matas ciliares perpassa 

por um amplo processo de valoração desses ecossistemas, baseados tanto em seu valor 

indireto (manutenção da qualidade e produção de água, controle de erosão, manutenção 

da fauna etc) como em seu valor direto, através da utilização de produtos da floresta, 

principalmente de uso não madeireiros (fruto, látex, resinas, palmitos, ervas medicinais 

e aromáticas, mel etc).  

Em se tratando de conservação de mata ciliar no Estado de Sergipe, observa-se 

que o Estado particularmente, apresenta uma densa malha hidroviária, mas composta de 

rios pequenos, à exceção do rio São Francisco, entre os quais se destaca a sub-bacia 

hidrográfica do rio Poxim, devido à sua importância para o abastecimento humano, 

como também seus afluentes atravessam importantes áreas florestais, onde é encontrado 

um número alto de espécies endêmicas (FERREIRA et al., 2006).   

A sub-bacia hidrográfica do rio Poxim localiza-se desde a região da Zona 

Costeira até a região de agreste do Estado de Sergipe, onde predominam planícies 

típicas dos tabuleiros areno-argilosos. A vegetação nativa predominante, inserida no 

bioma da Mata Atlântica, atualmente se encontra restrita aos manguezais nos estuários, 

vegetação de restinga sobre os terrenos arenosos e alguns remanescentes da Floresta 
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Tropical Úmida, dentre as quais a região da Serra de Itabaiana, Serra Comprida e Serra 

do Cajueiro (SILVA, et al., 2004).  

A região referente à sub-bacia do Poxim ocupa uma área de cerca de 460 km2 e 

faz parte da bacia hidrográfica do Rio Sergipe, que drena uma superfície de cerca de 

3.670 km2, que é considerada a mais importante bacia do Estado por acolher em seu 

curso final a cidade de Aracaju (AGUIAR NETTO, 2006). Essa sub-bacia hidrográfica 

abrange parte dos municípios de Aracaju, Areia Branca, Itaporanga d’Ajuda, Laranjeira, 

Nossa Senhora de Socorro e São Cristóvão.   

A sub-bacia do Rio Poxim é formada principalmente pelos rios Poxim-Açú, 

Poxim-Mirin, Pitanga além de outros tributários menores (SILVA et al., 2004). O Rio 

Poxim-Açú, constitui-se o principal corpo d’água dessa sub-bacia, tendo como nascente 

a região próxima ao povoado Cajueiro. Outros afluentes importantes que compõem o rio 

Poxim-Açú, localizam-se próximos a outras comunidades. O riacho vermelho, por 

exemplo, atravessa o povoado Pedrinhas (Areia Branca) e povoado Ladeira (Itaporanga 

d’Ajuda), já o riacho da Tiririca e o riacho da Caroba atravessam o povoado Caroba 

(Areia Branca) (SANTOS et al., 1999). 

 

Atualmente, a sub-bacia do rio Poxim contribui com apenas 30% para o 

suprimento de água em Aracaju, já tendo contribuído com 70% e havendo perspectivas 

de diminuir ainda mais este percentual devido aos vários impactos ambientais 

principalmente aqueles voltados ao desmatamento das matas ciliares (SILVA et al., 

2004). Em alguns trechos do rio Poxim-Açú a situação ainda é mais critica devido ao 

desmatamento de suas margens, oriundo do intenso processo de uso e ocupação 

predatório, acarretando, em muitos casos, o desmoronamento das margens e o 

assoreamento do leito (SANTOS et al., 1999; AGUIAR NETTO et al., 2006a).  

Dentre os principais problemas observados ao longo da região do rio Poxim-Açú 

destaca-se: (1) a ausência de vegetação tanto ciliar, quanto nas nascentes e nas áreas de 

recarga; (2) a mineração de pedras, calcário, areia e argila nas margens do rio; (3) o 

barramento dos cursos d’água pelas represas, diques, que as comunidades do entorno 

realizam no rio; além (4) das práticas agrícolas de subsistências e (5) a criação extensiva 

de animais por proprietários de pequenos lotes e terrenos por onde o curso do rio 

Poxim-Açú passa (AGUIAR NETTO et al., 2006b). 
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Diante essa problemática, justificam-se os estudos botânicos e hidrográficos 

nessa região, devido à fragmentação das matas ciliares, face aos poucos registros sobre 

a estrutura hidrológica e composição florística na região da sub-bacia do Poxim, em 

especial na região do entorno ao rio Poxim-Açú (FERREIRA et al., 2006). Para isso 

torna-se necessário a adoção de medidas que visem dar suporte a ações de identificação, 

manutenção e restauração das matas ciliares dessa região como mecanismos para a 

conservação desses recursos naturais.  

Neste sentido um significativo passo para manutenção e recuperação da sub-

bacia do rio Poxim, em especial o rio Poxim-Açú, foi à criação do PARNASI (BRASIL, 

2005), primeiro e único Parque Nacional do Estado de Sergipe, que tem tido um papel 

fundamental no processo de conservação de fragmentos florestais e de leitos de rios e da 

biodiversidade local (SILVA, 2001).    

O PARNASI situa-se nos domínios da bacia hidrográfica do rio Sergipe, 

possuindo importantes nascentes que são encontradas na região da Serra de Itabaiana, 

Serra Comprida e Serra do Cajueiro, nascentes essas, utilizadas no abastecimento de 

água da capital, do agreste e das imediações dessa Unidade de Conservação 

(CARVALHO et al., 2005).  

2.3. A OCUPAÇÃO DA REGIÃO DO PARNASI E OS DESAFIOS PARA 
CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

No início do século XX, os ecossistemas naturais do Nordeste, dentre eles as 

Florestas Tropicais e as Matas Ciliares, estavam em grande parte antropizados, pois os 

remanescentes florestais já se encontravam em sua quase totalidade, constituídos por 

formações secundárias (MURPHY, 1997). Para que a biodiversidade ainda existente 

nessas áreas fosse mantida, tanto os movimentos conservacionistas e preservacionistas, 

como também documentos, a exemplo da Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(CDB) alertam sobre a necessidade de criação de mecanismos de políticas publicas com 

finalidade de conservar, preservar e gerir parte dos recursos naturais que ainda restam 

(DIEGUES et al., 2001). 

Isso porque, sem a devida gestão dos recursos naturais não há como garantir a 

sobrevivência da maioria das espécies de animais e vegetais e, conseqüentemente, não 

há como se pensar na idéia de desenvolvimento sustentável. O uso de políticas públicas 

nesse processo de gestão e uso racional dos recursos tem tido uma extrema importância 
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no sentido de desenvolver métodos e ações concretas que visem à proteção da fauna e 

flora local. 

Dentro desse aspecto, um dos principais mecanismos de políticas públicas de 

proteção à biodiversidade no Brasil e em alguns países tem sido a criação de Unidades 

de Conservação, como previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC 2000).  Dentre as categorias de Unidades de Conservação de proteção integral, 

o Parque Nacional (PARNA) tem como objetivo básico conservar os ecossistemas 

naturais, possibilitando por sua vez a realização de pesquisas científica, educação 

ambiental e turismo ecológico (FARIA, 2004). 

Com vistas ao balanço entre a sustentabilidade ambiental e o modelo econômico 

vigente, é importante que se perceba que as “áreas protegidas10” têm um papel 

fundamental no processo de conservação da biodiversidade e manutenção de nascentes 

de importantes rios. Além de reverter-se em uma oportunidade para o desenvolvimento 

local, bem como para a utilização de suas terras circundantes para investigação 

científica, monitoramento ambiental, educação ambiental, recreação e turismo (MORIN, 

1996).   

Entretanto, diante a criação de algumas Unidades de Conservação em áreas 

estrategicamente importantes do país, observa-se uma constante, no que se refere aos 

conflitos gerados entre as populações locais e os órgãos gestores a partir da criação 

dessas UCs. Esse fato tem se tornado cada vez mais comum devido às divergências de 

interesses, entre esses atores sociais, quanto ao uso dos recursos naturais nessas “áreas” 

agora consideradas “protegidas” (DIEGUES, 1996). 

Isso tem acontecido devido ao modelo Norte Americano, adotado pelo Brasil, 

sobre o conceito de áreas protegidas de uso indireto que defende a idéia da criação de 

parques sem moradores. As razões para tal crise estão associadas diretamente à falta (1) 

de dinheiro para a desapropriação das terras, (2) de investimentos públicos, (3) de 

fiscalização, (4) e de informações aos visitantes (DIEGUES et al., 2001).  

Nesse sentido, Diegues (1999), ainda salienta sobre a imposição de áreas 

importantes para comunidades locais e privadas em tornar-se áreas protegidas, como 

                                                           
10 No Brasil o termo “áreas protegidas” abragem todas as categorias de protecção (Reserva Natural 
Estrita, Àrea Natural Florestal, Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Legal, área de presevação 
permanente, áreas indígenas e quilombolas (MMA, 2010)   
 



 

 

exemplo de alguns Parques Nacionais. Esse tipo de procedimento a revelia tem gerado 

diversos conflitos socioambienta

configuram e viabilizam um modo de vida diferenciado, baseado na proibição da  

exploração dos recursos naturais. 

Não se deve esquecer que o inverso também tem ocorrido. Quando uma UC é 

ocupada por interesses privados

falta de controle do órgão gestor sobre as terras pertencentes a essa UC acabam por 

instigar a entrada de grileiros, posseiros, madeireiros, caçadores, especuladores 

imobiliários, como se fosse 

naturais, da forma como bem acreditam que devam, causando assim a gradativa p

da biodiversidade (PIMBERT

Em Sergipe, uma das áreas protegidas e de grande importância para a 

manutenção da biodiversidade, tem sido o P

1). Homologada há quase quatro anos pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) a 

condição de Parque Nacional, o PARNA

dentre os quais se destaca: (1) irregularidades fundiárias, (2) o pequeno quadro de 

funcionários na sede do Parque e (3) a relação conturbada o órgão gestor dessa UC e a 

comunidade que vive no entorno (

FIGURA 1 - (A) Serra de Itabaiana, uma das serras que compõe o PARNASI. (B) Entrada do 
Parque Nacional Serra de Itabaiana.
Fonte: (Fotos: (A): Juliano Silva Lima e (B): Paulo Sérgio Maroti)

    
Localizado entre as cidades de Areia Bran

Itabaiana e Itaporanga d’Ajuda

zona de transição entre os biomas Mata Atlântica e Caatinga e 

particularidade dos seus habitats, pela presença de espécies e

econômico e cultural dado pelas comunidades locais

exemplo de alguns Parques Nacionais. Esse tipo de procedimento a revelia tem gerado 

diversos conflitos socioambientais, já que a criação desses “espaços especiais” 

am um modo de vida diferenciado, baseado na proibição da  

exploração dos recursos naturais.   

Não se deve esquecer que o inverso também tem ocorrido. Quando uma UC é 

s privados. Isto pode ser verificado em alguns PARNA

falta de controle do órgão gestor sobre as terras pertencentes a essa UC acabam por 

instigar a entrada de grileiros, posseiros, madeireiros, caçadores, especuladores 

imobiliários, como se fosse uma área onde todos pudessem usufruir dos recursos 

da forma como bem acreditam que devam, causando assim a gradativa p

PIMBERT et al., 2000).   

Em Sergipe, uma das áreas protegidas e de grande importância para a 

da biodiversidade, tem sido o Parque Nacional Serra de Itabaiana

. Homologada há quase quatro anos pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) a 

condição de Parque Nacional, o PARNASI passa por vários problemas socioambientais

aca: (1) irregularidades fundiárias, (2) o pequeno quadro de 

funcionários na sede do Parque e (3) a relação conturbada o órgão gestor dessa UC e a 

comunidade que vive no entorno (FERRARI, 2005; LIMA et al., 2008).

    
(A) Serra de Itabaiana, uma das serras que compõe o PARNASI. (B) Entrada do 

Parque Nacional Serra de Itabaiana. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
: (A): Juliano Silva Lima e (B): Paulo Sérgio Maroti).  

Localizado entre as cidades de Areia Branca, Campo do Brito, Laranjeiras, 

Itabaiana e Itaporanga d’Ajuda (Figura 2) o PARNASI conglomera uma extensa área de 

zona de transição entre os biomas Mata Atlântica e Caatinga e 

particularidade dos seus habitats, pela presença de espécies endêmicas e pelo seu valor 

econômico e cultural dado pelas comunidades locais (VICENTE et al., 2005).
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Atualmente o PARNASI encontra-se, em parte, antropizado, com 95,1% de suas 

áreas ainda não desapropriadas, havendo assim áreas do parque em plena atividade 

(agroecosssitemas11), o que acarreta um conflito de uso da terra (IBAMA, 2006). 

Apesar da legislação ambiental assegurar a proteção dos recursos naturais do 

PARNASI, sua exploração ilícita para diversas finalidades (caça, retirada de lenha, 

madeira, argila e pedras) continua existindo sem nenhum controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma pesquisa realizada na região do PARNASI, Gomes et al., (2006a), 

assinala sobre as principais formas de utilizações dos recursos naturais dessa UC. 

Dentre os usos apontados destacam-se a retirada de lenha (48,1%), exploração de pedra 

e areia para construção civil (26,0%), lazer (14,8%), coleta de plantas para uso 

medicinal (7,4%) e coleta de frutos para alimentação (3,7%).  

No que se refere à retirada de lenha, apontado pelo estudo de Gomes et al., 

(2006a), percebe-se que a realidade do PARNASI assemelha-se a várias outras UC’s da 

                                                           
11 “Segundo uma das teorias clássicas, os agroecossistemas são definidos como ecossistemas terrestres 
implantados pelo homem que, ao diminuir deliberadamente a diversidade biótica, busca lograr, pelo 
controle desses ambientes ‘artificiais’, um mínimo de estabilidade” (HART, 1980). 

FIGURA 2 - Mapa territorial da delimitação do Parque Nacional Serra de Itabaiana. UFS, São 
Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (Imagem cedida pelo IBAMA). 



 
 

13 
 

região Nordeste, onde é comum o uso da lenha como combustível energético nos 

estabelecimentos comerciais e pelas populações rurais. Em outros estudos (MENEZES, 

2004; GOMES et al., 2006b), observa-se que o uso da lenha é a principal fonte 

energética nas comunidades rurais do entorno. Dentre os destinos desse recurso 

destacam-se: o uso em fogões doméstico à base de lenha ou em atividades semi-

industriais. Estas atividades incluem a produção de farinha de mandioca e de beijus de 

tapioca em casas de farinha espalhados por diversos povoados localizados no limites 

PARNASI, dentre eles o povoado Cajueiro e Caroba, aonde o consumo de lenha por 

estabelecimento chega a 72st/ano, procedentes de fragmentos florestais locais, sem a 

utilização de replantio (GOMES et al., 2006a). 

Nas atividades voltadas a mineração foi registrada no PARNASI, a retirada de 

argila, pedras e areia, patrocinadas pelas empresas de construção civil, em áreas 

inclusivas dentro dessa UC. A extração constante desse material, além de aumentar o 

processo erosivo e compactação do solo, tem sido um dos prováveis fatores 

responsáveis pela redução da fauna, como aponta o trabalho de Sobral et al. (2007). 

Outro recurso também procurado pelas empresas da construção civil são algumas 

madeiras de elevada qualidade, que são usadas para construção de estruturas de 

residência das comunidades do entorno (LIMA et al., 2008).  

Outro fator de grande desafio para a manutenção dos recursos naturais nas UCs 

em todo o Brasil têm sido a ocorrência de incêndios florestais nessas áreas. Isso porque 

as queimadas podem ser consideradas uma grave ameaça para a conservação da 

biodiversidade e manutenção dos processos ecológicos (RAMOS-NETO, 2000). No 

PARNASI a situação não é muito diferente, focos de queimadas são registrados ao 

longo de todo Parque, tendo como principais causas: o preparo da terra para agricultura, 

o uso religioso, a queima do lixo ou vandalismo (IBAMA, 2006).  

No que se refere à produção agrícolas em UCs, no Brasil, é comum muitas 

comunidades que vivem no entorno aos Parques Nacionais desenvolverem algumas 

atividades agrícolas. Entretanto o uso indiscriminado dessa terra entre as populações 

locais tem gerado diversos impactos tanto as regiões nativas, como aos 

agroecossistemas (KINKER, 2002).  Nos povoados localizados no entorno ao 

PARNASI, por exemplo, o uso da terra para fins agrícolas, o que por lei deveria ser para 

conservação de matas nativas, tem gerado vários conflitos. Moradores de diversas 

comunidades como Bom Jardim, Serra, Mangueira desmatam as áreas florestais, para 
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produção agrícola (mandioca, milho, amendoim, pastagem, tomate, vagem) ou para 

pecuária (SANTANA, 2002). 

Outro fator que tem comprometido a manutenção do equilíbrio dessa área e da 

biodiversidade local tem sido a caça predatória da fauna silvestre, que dentre outras 

finalidades são usadas para alimentação, para fins terapêuticos ou para cultos religiosos. 

Entretanto, essa prática tem sido diminuída devido ao desaparecimento desses animais 

na área do PARNASI e pelo aumento da fiscalização pelo órgão gestor e algumas áreas 

(SOBRAL et al., 2007). 

Outro uso importante na área do PARNASI é o “extrativismo12”, na forma de 

coleta de frutos nativos, colheita de folhas ou pedaços da “casca” de árvores para fins 

medicinais ou de fibras de plantas para artesanato. Dentre os usos no PARNASI essas 

formas de uso parece ser aquele que gera menos impacto. Isso se deve provavelmente 

ao fato que essas práticas extrativistas são comuns apenas para os moradores mais 

antigos da região, e por uma questão de conhecimento acumulado ao longo do tempo, 

esses moradores acabam por respeitar a capacidade limite de exploração dessas áreas 

(ALMEIDA, 1995; LIMA et al., 2009). Segundo Harris (1978) e Gonçalves (1993) os 

mais velhos da região tendem a ter uma relação mais harmoniosa com ambiente 

sobretudo devido as influências recebidas diante aos conhecimentos adquiridos ao longo 

do tempo, aos valores, as normas grupais, e ao conjunto de elementos que compõe a sua 

herança cultural.  

Vale ressaltar ainda o uso do PARNASI como forma de entretenimento, já que 

esse parque dispõe de belezas naturais, o que torna a sua visitação um convite não só 

para a comunidade local, como para os moradores da região urbana. Segundo estudo de 

Sobral (2008) a atividade de visitação desordenada e sem planejamento gera anualmente 

ao PARNASI, diversos impactos negativos (acúmulo de lixo, ambiente danificado e 

contaminação do solo), uma vez que a maioria dos freqüentadores e moradores do 

entorno não são sensíveis para as questões ambientais.  

Face a essa realidade quanto ao uso dos recursos naturais no PARNASI, 

percebe-se a necessidade urgente do tratamento dos conflitos socioambientais expostos. 

Que são marcados principalmente pela necessidade de “ajustes” das relações sociais e 
                                                           
12Mesmo que o termo extrativismo seja amplo e envolva o uso de recursos vegetais para lenha, construção 
civil entre outros usos de alto poder de degradação. Nesse trecho o termo extrativismo refere-se ao uso 
não madeireiro dos recursos vegetais, que detem menor teor de degradação, como a retirada de frutos e 
partes da planta para artesanato.     
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econômicas originadas a partir da dinâmica do uso e acesso aos recursos naturais, sendo 

as disputas entre os grupos sociais derivados do tipo de relação que se mantêm com o 

meio natural.  

Ao se considerar o meio ambiente como parte integrante de um espaço público, 

onde os atores disputam os seus interesses, a proteção ambiental pode ser uma solução 

para um determinado conflito, mas pode ser justamente a causa de outros. Isto vai 

depender de como essa política é negociada com as populações locais ou como é 

construído o conceito de conservação (DIEGUES et al., 2001). 

A depender de seu planejamento e gestão, a resolução desses problemas pode 

promover mudanças positivas como, por exemplo, a redução da caça à fauna silvestre, 

diminuição do desmatamento e queimadas, redução ou eliminação do uso de 

agrotóxicos e valorização do patrimônio sócio-cultural da região. Além da participação 

da comunidade do entorno, nos processos decisórios de aspectos que dizem respeito à 

gestão das UCs (OLIVEIRA, 2008). 

Dentro dessa perspectiva uma das melhores soluções encontradas para 

manutenção das UCs que se encontra em situação de intensos conflitos, tem sido o 

envolvimento das comunidades, do entorno, no manejo e gestão dessas áreas. Isso 

porque as comunidades locais tem um papel fundamental no que se refere ao 

implemento de projetos de gestão das UCs quando o poder público sozinho não 

consegue cumprir essa tarefa (MELO NETO, 2000). Logo, o uso dos conhecimentos 

dessas comunidades locais, acumulada ao longo do tempo, pode ser de grande 

importância para servir de base para diversas pes6quisas científicas, assim com para dar 

subsídios à população local na defesa de “seu lugar”.  

Neste sentido, muitos dos trabalhos desenvolvidos até o momento em 

etnobiologia reforçam o importante conhecimento que as comunidades tradicionais 

possuem acerca do ambiente onde vivem, sendo que estes conhecimentos abrangem não 

só um grande número de espécies úteis, mas também percepções sobre processos 

ecossistêmicos (POSEY 1987; HANAZAKI et al. 2000). Entretanto, Diegues et al. 

(2001) destacam que grande parte dos trabalhos realizados ainda estão concentrado nos 

sistemas de manejo tradicionais de populações indígenas, o que reforça a necessidade da 

realização de estudos com outros grupos culturais, em especial as comunidades 

relacionadas às atividades agrícolas.  
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2.4. AGROECOSSISTEMAS: CONFLITOS ENTRE A CONSERVAÇÃO E USO 
DA TERRA  

Desde a sua invenção, há aproximadamente 10 mil anos, no período Neolítico, a 

agricultura é fundamentada na interferência do homem no ecossistema, inicialmente 

visando à maior extração e coleta de materiais essenciais à sobrevivência e, atualmente, 

direcionada à produção de alimentos e materiais de valor econômico (HECHT et al., 

2002). 

Com a evolução dos processos de produção ao longo desde período, a 

agricultura tornou-se uma das atividades humanas mais impactantes ao meio ambiente, 

em virtude do desmatamento, manejo e uso agrícola inadequados do solo. Para reverter 

esse cenário de progressiva degradação, é necessária a incorporação de novos conceitos 

regulatórios e políticos, além de avanços científicos e tecnológicos na forma de cultivos 

sustentáveis, laçando mão de modelos capazes de produzir de forma estável e viável do 

ponto de vista econômico, social e ambiental (GLIESSMAN, 2001).  

Diante disso, observa-se que as diferentes paisagens das regiões do Brasil 

apresentam-se atualmente, em sua maioria, como mosaicos de agroecossistemas e áreas 

de vegetação nativa em diferentes estágios de conservação, formas e tamanhos. A 

conservação da biodiversidade, nessas áreas, depende de como a matriz de produção 

estabelecida nesses ambientes, interage com a ecologia das espécies permitindo ou não 

sua persistência em longo prazo (D’AGOSTINI, 1995;  SCHLINDWEIN et al., 1998). 

Neste sentido, os agroecossitemas podem ser considerados como subsistemas 

agrícolas de sistemas ecológicos que têm como objetivo básico a manipulação dos 

recursos naturais visando à otimização da captura da energia solar e transferência desta 

para as pessoas na forma de extração de alimentos ou fibras. Além disso, nos 

agroecossistemas, o homem é um componente ativo, que organiza e gestiona os 

recursos, podendo ainda estar envolvidos elementos e/ou fatores externos ao sistema de 

produção, que de uma forma ou de outra influenciam ou mesmo determinam a sua 

dinâmica (HART, 1980; ALTIERI, 2002). 

Um dos principais locais utilizados para a produção agrícolas nas regiões 

tropicais têm sido algumas áreas de florestas nativas, influenciados principalmente pela 

elevada fertilidade do solo, disponibilidade de água e alta diversidade de produtos para 

fins extrativistas. O uso e os impactos dos agroecosssitemas dessas regiões são 

diferenciados, que vão desde a (1) substituição de vastas áreas nativas por cultivos de 



 

 

monocultura (Figura 3a); 

policulturas envolvendo geralmente mão de obra familiar

formas de (3) extrativismo de produtos florestais po

entorno a esses ecossistemas (

A exploração nas áreas remanescentes de floresta nativa é secular, 

principalmente devido ao cultivo de monoculturas, como é o caso da cana

soja, café e pastagens e também pela extração de lenha e madeira, exploração de 

minérios (HECHT, 2002) . Diante de toda

florestais mostra-se uma vegetação 

perda da biodiversidade, elemento importante para a conservação do equilíbrio 

ambiental. A ocupação da paisagem nativa por agroecossistemas não a transforma 

necessariamente em um ambiente completamente inóspito a todas as espécies nativas, 

porém podem ser posicionados

mais brando (ALTIERI et al.

FIGURA 2 - (A) Queimada para preparação do solo para o plantio de cana
Caroba, Areia Branca-SE; (B) Plantação d
do povoado Cajueiro, Areia Branca
Fonte: (A)Trabalho de campo, em 29 de novembro de 2009 (
novembro de 2009 (Foto: Juliano Silva Lima).

Logo, a interferência n

sociais, desde os grandes produtores rurais

dependem13 dos recursos da floresta para sua sobrevivência. Neste úl

florestas podem servir como fonte de recurso para suprir suas necessidades básicas 

como madeira para construção, como combustível, ou para confeccionar

Há também o uso de plantas

usos (CUNHA et al., 2002
                                                          
13 “Nesse trabalho o termo ‘dependentes das florestas’ foi usado para as comunidades que usem de 
alguma forma recursos origem de áreas florestais”

 (2) interferência da biota natural por pequenas áreas de 

policulturas envolvendo geralmente mão de obra familiar (Figura 3

formas de (3) extrativismo de produtos florestais por comunidades,

entorno a esses ecossistemas (ALTIERI 2000; FERNÁNDEZ et al., 2001

A exploração nas áreas remanescentes de floresta nativa é secular, 

principalmente devido ao cultivo de monoculturas, como é o caso da cana

fé e pastagens e também pela extração de lenha e madeira, exploração de 

. Diante de toda essa exploração, a realidade das áreas nativas 

uma vegetação bastante fragmentada, o que resulta certamente na 

diversidade, elemento importante para a conservação do equilíbrio 

ambiental. A ocupação da paisagem nativa por agroecossistemas não a transforma 

necessariamente em um ambiente completamente inóspito a todas as espécies nativas, 

porém podem ser posicionados em um gradiente de distúrbios do mais agressivo ao 

et al., 1997).  

    
(A) Queimada para preparação do solo para o plantio de cana-de-açúcar, no povoado 

SE; (B) Plantação de mandioca em meio a um fragmento de mata na região 
do povoado Cajueiro, Areia Branca-SE. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

po, em 29 de novembro de 2009 (Foto: Juliano Silva Lima); (B) (A)Trabalho de campo, em 29 de 
oto: Juliano Silva Lima). 

Logo, a interferência nos remanescentes florestais perpassa por vários atores 

grandes produtores rurais, pequenos agricultores ou populações que 

dos recursos da floresta para sua sobrevivência. Neste úl

florestas podem servir como fonte de recurso para suprir suas necessidades básicas 

como madeira para construção, como combustível, ou para confeccionar

á também o uso de plantas como remédio, alimentação, artesanato ou ainda o

, 2002). O extrativismo desses produtos contribui para a 
                   

Nesse trabalho o termo ‘dependentes das florestas’ foi usado para as comunidades que usem de 
rsos origem de áreas florestais”.  
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(2) interferência da biota natural por pequenas áreas de 
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, 2001).  

A exploração nas áreas remanescentes de floresta nativa é secular, 

principalmente devido ao cultivo de monoculturas, como é o caso da cana-de-açúcar, 

fé e pastagens e também pela extração de lenha e madeira, exploração de 

exploração, a realidade das áreas nativas 

o que resulta certamente na 

diversidade, elemento importante para a conservação do equilíbrio 

ambiental. A ocupação da paisagem nativa por agroecossistemas não a transforma 

necessariamente em um ambiente completamente inóspito a todas as espécies nativas, 

em um gradiente de distúrbios do mais agressivo ao 

 
açúcar, no povoado 

e mandioca em meio a um fragmento de mata na região 

oto: Juliano Silva Lima); (B) (A)Trabalho de campo, em 29 de 

s remanescentes florestais perpassa por vários atores 

ltores ou populações que 

dos recursos da floresta para sua sobrevivência. Neste último caso, as 

florestas podem servir como fonte de recurso para suprir suas necessidades básicas 

como madeira para construção, como combustível, ou para confeccionarem ferramentas. 

remédio, alimentação, artesanato ou ainda outros 

). O extrativismo desses produtos contribui para a 

Nesse trabalho o termo ‘dependentes das florestas’ foi usado para as comunidades que usem de 



 
 

18 
 

subsistência da maioria absoluta dos agricultores familiares no Brasil, sendo muitas 

vezes de fundamental importância para sua reprodução social (CLEMENT, 2006). 

Diante disso, a elevada intensidade de uso das espécies pode afetar a estrutura 

não só da vegetação, como também de toda biota associada, além da perda da 

variabilidade genética e até mesmo a extinção de algumas populações. Estudos que 

relacionem dados quanto ao uso de plantas são de extrema importância para indicar 

espécies que necessitam de atenção especial no tocante às estratégias voltadas para sua 

conservação ou para indicação de um manejo de impacto reduzido (OLIVEIRA et al., 

2007).  

Neste sentido, estudos a partir do conhecimento de grupos de tradição agrícola 

podem fornecer importantes subsídios para o estabelecimento de estratégias de 

conservação de um grande número de espécies, sobretudo de produtos florestais não 

madeireiros. Uma vez que, em ambientes tropicais as atividades de manejo de paisagens 

e populações naturais estão extremamente relacionadas às atividades agrícolas e de 

domesticação de plantas, o estudo de grupos de tradição agrícola pode fornecer 

contribuição na gestão de áreas pouco impactada ou no reflorestamento das áreas 

degradadas (CLEMENT, 2006). 

 Os métodos locais de manejo dos recursos naturais podem apontar para 

estratégias alternativas de utilização do ambiente e de desenvolvimento. Um fator 

importante que precisa ser considerado é que nas regiões tropicais as práticas agrícolas e 

o manejo dos recursos naturais não são atividades isoladas, uma vez que ambas se inter 

relacionam (ALCORN, 1984). Os sistemas agrícolas tradicionais, de modo geral, 

envolvem o corte da vegetação e a queima de árvores tendo em vista à formação dos 

campos para o cultivo de diversas plantas. Essa técnica requer apurado conhecimento 

dos tipos de solo e um sistema próprio de classificação das florestas 

(ALBUQUERQUE, 2005b).  

Thiollay (1995) vê os agroecossitemas tradicionais como uma das melhores 

possibilidades de conservar a biodiversidade promovendo o uso sustentável dos 

recursos naturais. Os sistemas de produção em pequenas comunidades tradicionais têm 

se mostrado sustentáveis em seus respectivos contextos. Obviamente a visão de mundo 

das populações locais direciona suas práticas relativas ao ambiente desenvolvendo, 

sistemas de manejo adaptados para superar as limitações impostas pelo meio 

(GLIESSMAN, 2002). 
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Um desses sistemas de manejo adaptado se refere aos quintais14 agroecológicos, 

que possuem uma importância significativa não só apenas no processo de produção de 

alimento e fibras, como também no processo de conservação de espécies florestais 

nativas (ALTIERI, 2000). Nesse sentido os quintais das comunidades servem como 

verdadeiros laboratórios vivos, com alto poder de experimentação além de 

germoplasmas vivos para intercâmbio de espécies (ALBUQUERQUE, 2005c). 

Compreender, dessa forma, como as pessoas relacionam-se com as plantas e 

quais os relacionamentos produzidos nos diversos sistemas culturais é algo que as 

investigações etnobotânicas15 podem indicar, e melhor responder (ALBUQUERQUE, 

2005c). Afinal essas pesquisas tem como objetivo entender como se dá as relações entre 

os recursos vegetais e a sociedade, compreendendo dessa forma a evolução das 

representações míticas e sociais envolvida entre as diferentes comunidades e a flora 

nativa associada.   

Outro ponto de destaque a ser evidenciado nas pesquisas etnobotânicas envolve 

o entendimento nas relações homem/natureza numa perspectiva histórica e 

fitogeográfica, tornando-se possível reconhecer a distribuição, origem e diversidade de 

plantas cultivadas e extraídas nos fragmentos florestais ao longo do tempo e espaço. 

Neste sentido, os estudos etnobotânicos, quando incorporados a áreas do conhecimento, 

têm permitido o avanço de diversas estratégias que possibilitam aliar as demandas de 

exploração dos recursos naturais com a sua conservação. 

Além disso, os estudos etnobotânicos são importantes ferramentas de estudos, 

pois possibilitam a avaliação de áreas para conservação e sobre o desenvolvimento 

sustentável de sistemas agrícolas nas regiões tropicais; baseado na incorporação do 

conhecimento popular para o manejo dessas áreas.   

                                                           
14 “Áreas localizadas ao redor de casas ou de pequenas propriedades caracterizadas por serem uma zona 
de manejo e de uso da terra” (ALBUQUERQUE, 2005). 
15 “A terminologia ‘etnobotânica’ foi proposta pelo americano J. W. Harshberger, em 1895, para referir-

se à conexão homem/planta. Na época, ele pretendia elucidar a distribuição de plantas, no passado, 

através do estudo dos grupos humanos primitivos e como eles as manipulavam, utilizavam e 

classificavam. Hoje, no entanto os estudos etnobotânicos são entendidos como o estudo da inter-relações 

direta entre pessoas de culturas viventes e as plantas do seu meio, aplicáveis a qualquer sociedade” 

(ALBUQUERQUE, 2005a). 
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2.5. CONCEITOS RELACIONADOS À ETNOBOTÂNICA  

Durante milênios o homem aprofundou seus conhecimentos empiricamente a 

fim de melhorar sua alimentação e tratar de suas enfermidades, criando uma inter-

relação entre o uso botânico e sua evolução (LOPES, 2008). Provavelmente a utilização 

das plantas como medicamento e outros fins é tão antiga quanto o próprio homem. 

O uso de plantas, principalmente, na alimentação e na medicina, sempre esteve 

presente na história da humanidade, muito antes do homem se transformar num agente 

produtor de cultura e formador de uma sociedade, quando ele precisou conhecer além 

dos aspectos botânicos do ambiente em que estava inserido, também os animais e os 

minerais, para suprir as suas necessidades e garantir sua sobrevivência (ALMEIDA et 

al., 2002). 

Com o surgimento das sociedades, nasceram as regras, conceitos símbolos e 

representações, que passaram a permear tanto a organização social destas, quanto a 

atuação social dos indivíduos que as integravam, ou seja, desde a esfera individual à 

esfera coletiva (DIEGUES, 2001). Dessa forma a relação homem/ambiente, deixa de ser 

apenas uma questão de sobrevivência e torna-se uma extensão da sua organização 

social, ou ainda, da sua cultura, que é definida como uma dimensão do processo social, 

da vida de uma sociedade (SANTOS et al., 2008). 

Aspectos culturais dos conhecimentos transmitidos pelos antepassados, grau de 

contato com a sociedade, localização geográfica e condições socioeconômicas, são de 

grande importância na percepção e utilização dos recursos naturais pelas populações, 

bem como na incorporação de novas técnicas de informações. A necessidade do 

desenvolvimento de estudos descritivos junto às populações nativas é indispensável e 

urgente, uma vez que essas populações são levadas a se modernizar, e com isso perdem 

grande parte de seu conhecimento sobre o ambiente (POSEY, 1987). 

Em 1895, Harshberger foi o primeiro a utilizar o termo etnobotânica, definindo-

o como o estudo do uso das plantas por povos primitivos ou aborígenes. Aristóteles já 

descrevia o uso das plantas por populações humanas, assim como da existência de 

estudos sobre plantas úteis a populações humanas na Europa e na Ásia, porém foram os 

colonizadores das Américas que desenvolveram relatos bastante detalhados sobre a 

utilização de plantas por populações nativas. Neste sentido a origem da etnobotânica 

confunde-se com o descobrimento do Novo Mundo (FORD, 1978).  
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Aproximadamente na década de 1950, o interesse de antropólogos pela 

etnobotânica abriu espaço para discussões sobre o significado e a importância das 

plantas no cotidiano dos indivíduos, bem como sobre o papel das plantas em diferentes 

culturas (FORD, 1978). Neste período a etnobotânica, assim como todas as linhas de 

pesquisas em etnobiologia, foram agrupadas em uma categoria de pesquisa denominada 

etnociência, derivada da antropologia cognitiva, a qual se baseia no conhecimento sobre 

a percepção e classificação do mundo por populações nativas (BEGOSSI, 1998). 

Na década de 1960, a partir da publicação do trabalho de Lévi-Strauss (1987), 

“O Pensamento Selvagem”, sobre sistema de classificação do mundo natural em 

sociedades nativas (BEGOSSI, 1998), a etnobiologia ganhou espaço em algumas áreas 

de pesquisa no Brasil. Vários trabalhos em etnobotânica são apresentados, 

especialmente para a região Amazônica (FORD, 1978). 

Atualmente, há urgência em recuperar o conhecimento das populações nativas 

sobre o mundo natural, pois tanto as populações nativas como seu ambiente sofrem 

pressões variadas, que podem conduzir à extinção de seu conhecimento (PRANCE, 

1987; POSEY, 1987). Tradicionalmente, pesquisadores em etnobotânica de todo o 

mundo têm registrado plantas, seus usos por populações humanas e suas diversas 

formas de uso. Esse tipo de procedimento proporciona o progresso dos estudos básicos 

e aplicados a diversas áreas (biologia, antropologia, sociologia, medicina e 

farmacologia), uma vez que fornece a matéria-prima aos pesquisadores de áreas afins e 

o conjunto de dados necessários para as análises pretendidas (SANTOS et al., 2008). 

Nesta perspectiva, reconhecer a importância das relações entre o homem e a 

natureza significa um avanço cognitivo, onde a ciência é utilizada para proteger o 

patrimônio cultural e a biodiversidade. Sem dúvida, uma considerável atenção tem sido 

dada para a conservação de recursos das florestas tropicais, e os estudos etnobiológicos 

podem contribuir fornecendo informações sobre o seu uso e manejo 

(ALBUQUERQUE, 2005).  

Nos últimos anos, vários trabalhos etnobiológicos vêm sendo desenvolvidos 

sobre o aproveitamento dos recursos biológicos pelos povos de diferentes regiões e 

etnias, em especial enfocando o aspecto medicinal. Dentre as diversas abordagens, um 

dos campos mais desenvolvidos é o da etnobotânica (LÉVI-STRAUSS, 1987; 

PRANCE, 1987; POSEY, 1987). A forte dependência das sociedades tradicionais aos 



 
 

22 
 

recursos naturais, sua estrutura simbólica, seus sistemas de manejo e seu isolamento 

possibilitam uma parceria nos esforços para conservação.  

Os conservacionistas devem valorizar os aspectos positivos dessas culturas por 

meio de ações que levem à melhoria das condições de vida das comunidades 

tradicionais. Alguns exemplos nos vários continentes têm revelado que quando é dado o 

apoio necessário a essas comunidades, elas são as primeiras a mostrar oposição aos 

efeitos devastadores das mineradoras, madeireiras e especuladores (DIEGUES, et al., 

2001).  

Na área da etnobotânica, têm sido realizadas pesquisas com comunidades 

residentes nas regiões de florestas tropicais, com o objetivo de avaliar os recursos 

vegetais utilizados por estas comunidades e apontar propostas para seu uso sustentado, 

como forma de preservar e recuperar esses ecossistemas (SILVA et al., 2005). 

Neste sentido, percebe-se que a abordagem etnobotânica, baseada no 

conhecimento popular, consiste numa análise que envolve questões naturais, simbólicas 

e culturais. Segundo Albuquerque (2005c) o conhecimento botânico desenvolvido por 

qualquer sociedade alia mitos, divindades, espíritos, cantos, danças, ritos, nos quais se 

verifica a relação direta do natural e o sobrenatural como única realidade.       

No Brasil, considerando a ampla biodiversidade, bem como a riqueza étnico-

cultural, o uso popular de plantas para diversas finalidades é muito relevante. Por isso, 

os estudos etnobiológicos são fundamentais, uma vez que possibilitam o “resgate” e a 

preservação dos conhecimentos populares das comunidades envolvidas (GARLET et 

al., 2001).  Conforme ressalta Albuquerque (2005c), os informantes dos trabalhos 

etnobiológicos devem ser tratados como especialistas, pois são dotados de 

conhecimentos e fenômenos que são desconhecidos e que busca-se compreender. 

O avanço dos estudos etnobiológicos atuais incorporados à ecologia, têm 

possibilitado a coleta de informações sobre o manejo nas florestas tropicais com 

interessantes descobertas. Essas novas descobertas têm permitido o avanço de diversas 

estratégias que possibilitem aliar as demandas de exploração dos recursos naturais com 

a conservação dos remanescentes florestais (PRANCE, 1987; DIEGUES et al., 2001). 

Um dos compromissos dos estudos etnobiológicos é compartilhar o 

conhecimento com quem o gerou, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 

das populações estudadas (LIMA, 1996). Esse tem sido o grande desafio que a 
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etnobotânica tem enfrentado: a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 

utilização da diversidade vegetal. Tema complexo, fruto da Convenção da Diversidade 

Biológica e presente na Estratégia Global para Conservação de Plantas. 

No entanto, as práticas etnocientíficas estão evoluindo e consolidando-se em um 

método que emerge de campos interdisciplinares por meio de cruzamentos de saberes 

que geram novos campos e novos cruzamentos, diferentes da simples interface 

biológico/antropológico. As conexões (vínculos transversais), realizadas a partir do 

cruzamento dessas disciplinas, levam a análises mais abrangentes no âmbito sócio-

cultural, ecológico, econômico, entre outros (MARQUES, 2002). 

Ao mostrar os diferentes modos em que o conhecimento sobre o mundo natural 

está organizado em todo grupo humano, a etnobiologia oferece um tipo de relativismo, 

pelo qual é possível reconhecer outros modelos de apropriação da natureza, não 

necessariamente baseados no racionalismo e pragmatismo da ciência vigente 

(BANDEIRA, 2001). A etnobiologia também serve de mediadora entre as diferentes 

culturas ao assumir seu papel como disciplina dedicada à compreensão e respeito mútuo 

entre os povos. 
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CAPÍTULO 2 

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DO ESTRATO ARBÓREO 
E ARBUSTIVO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS NO 

ENTORNO A SUB-BACIA DO RIO POXIM-AÇÚ   
 

RESUMO 
LIMA, Juliano Silva. Levantamento etnobotânico do estrato arbóreo e arbustivo de 
fragmentos florestais no entorno à sub-bacia do rio Poxim-Açú. São Cristóvão: UFS, 
2007. 224p. (Dissertação - Mestrado em Agroecossistemas)16. 
 
Em razão à degradação da maioria das formações vegetais brasileiras, estudos na área 
de florística têm ganhado maior relevância no mundo acadêmico. Seja em programas de 
recuperação de áreas degradadas, avaliação de impactos ambientais ou ainda na 
montagem de planos de manejo e reflorestamento de fragmentos florestais. Estudos 
botânicos que relacionam a diversidade biológica com o conhecimento local têm sido 
estimulados possibilitando a interface entre o conhecimento acadêmico e o 
conhecimento popular no sentido de criar estratégias de uso e manejo dos recursos 
florestais. Neste contexto, o presente trabalho buscou realizar um levantamento de 
espécies arbóreas e arbustivas em fragmentos florestais na região do Rio Poxim-Açú, 
baseando-se no uso contínuo dos recursos florestais pelas comunidades rurais que 
vivem no entorno. O estudo foi realizado em quatro povoados do Estado de Sergipe 
(Pedrinhas, Ladeira, Caroba e Cajueiro) em regiões de diferentes fragmentos de Mata 
Atlântica. Foram selecionados 31 moradores, reconhecidos pelas comunidades como 
especialistas sobre plantas, sendo efetuadas entrevistas estruturadas e o método da turnê 
guiada. Foram realizadas junto aos moradores coletas botânicas para herborização e 
identificação das espécies de plantas citadas nas entrevistas e posterior incorporação no 
Herbário do Departamento de Biologia da UFS. Os dados foram analisados por meio de 
descrições qualitativas e quantitativas, onde se pode identificar a finalidade de uso de 
cada planta, as partes utilizadas, o modo de uso e a forma de obtenção dos recursos 
vegetais. Por meio do levantamento etnobotânico foram levantadas 185 etnoespécies 
distribuídas em 111 gêneros e 50 famílias, sendo 78% dessas espécies de hábito arbóreo 
e 22% arbustivo. Desse número de espécies conhecidos na região os especialistas da  
comunidade Cajueiro, conhecem mais sobre a diversidade florística com (34%), seguido 
por Caroba (32%), Pedrinhas (18%) e Ladeira (17%). O índice de diversidade de 
Shanon encontrado para as plantas citadas foi considerado alto, sugerindo que as 
comunidades possuem um conhecimento detalhado dos recursos botânicos da região.  
 
Palavras-chaves: Etnobotânica, Comunidades Rurais, Rio Poxim-Açú,  

  

                                                           
16 Comitê Orientador: Laura Jane Gomes - UFS (Orientadora), Paulo Sérgio Maroti - UFS e Renata Silva 
Mann – UFS. 
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ABSTRACT 
LIMA, Juliano Silva. Ethnobotanical rising of the arboreal and shrubby stratum of 
forest fragments in the environment of subbasin of the river Poxim-Açú. São 
Cristóvão: UFS, 2007. 224p. (Dissertation - Master's degree in Agroecosystems)17. 
 
In reason for degradation of the majority of the Brazilian vegetable formations, studies 
in the floristic area have been wining larger relevance in the academic world. Be in 
recovery programs of degraded areas, evaluation of environmental impacts or still same 
in the handlings and reforestation plans montage of forest fragments. Botanical studies 
that relate the biological diversity with the local knowledge have been being stimulated 
enabling the interface between academic knowledge and the popular knowledge in the 
sense of creating use and handling strategies of the forest resources. In this context, the 
present work sought to accomplish a rising of arboreal species and shrub in forest 
fragments in the region of Rio Poxim-Açú, basing on continuous use of the forest 
resources by the rural communities that live in the spill to this area. The study was 
accomplished in four villages of the state of Sergipe (Pedrinhas, Ladeira, Caroba e 
Cajueiro) in different fragments regions of Rain Forest. They were selected 31 
inhabitants, recognized by the communities as specialists about plants, being made 
structured interviews and the method of the guided tour. They were accomplished close 
to the botanical inhabitants collections for herborization and plants species 
identification cited in the interviews and posterior incorporation in the Herbarium of the 
Biology department of UFS. The data were analyzed by means of qualitative and 
quantitative descriptions, where can identify the use purpose of each plant, the used 
parts, the use way and the obtainment form of the vegetable resources. Through the 
lifting ethnobotanical were lifted 185 ethnospecies distributed in 111 goods and 50 
families, being 78% of these species of arboreal habit and 22% shrubby. Of this number 
of species well-known in the region the community Cajueiro specialists, they showed 
know more about the diversity floristic with (34%), followed by the Caroba (32%), 
Pedrinhas (18%) and Ladeira (17%). The diversity index of Shanon found for the cited 
plants was considered high, suggesting that the communities own detailed knowledge of 
the botanical resources of the region.  
 
Keywords: Ethnobotany, Rural Communities, River Poxim-Açú 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Guidance Committee: Laura Jane Gomes - UFS (Orientadora), Paulo Sérgio Maroti - UFS e Renata 
Silva Mann – UFS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos florísticos são básicos para o registro das diversas espécies de plantas, 

para o entendimento de padrões de distribuição geográfica da flora e para pesquisas do 

potencial uso para diversos tipos de espécies botânicas (FELFILI et al., 2001). A 

intensificação dessas pesquisas, visando coleta do material botânico, registro de 

informações etnobotânicas, estudos da viabilidade de mercado e análise dos princípios 

ativos são metas que devem ser atingidas para melhorar o conhecimento da flora 

regional e nacional (LIMA 1996). O inventário florístico é uma importante etapa no 

conhecimento de um ecossistema, fornecendo informações básicas para embasar 

estudos posteriores. O inventário tem como objetivo identificar as espécies que ocorrem 

em uma determinada área por meio do estudo taxonômico do material botânico 

coletado, que é preparado e depositado em herbários (SYLVESTRE et al., 2002).  

A necessidade de utilização dos recursos naturais, associadas às exigências 

culturais e biológicas da sociedade humana, intensificou cada vez mais a necessidade de 

se incorporar os conhecimentos básicos sobre os diversos ecossistemas e gerar 

tecnologias capazes de promover resultados efetivos no manejo da flora (SOUZA 

2005). Isso porque ao conhecer as espécies de um ecossistema pode-se prever melhor, 

mecanismos que visem conservar grupos de vegetais com risco de extinção,  

estabelecendo estratégias de conservação e manejo do seus usos (FRAGA, 2000). 

Atualmente, em razão a intensificação da degradação da maioria das formações 

vegetais brasileiras, estudos na área de florística tem ganhado maior importância. Isso 

porque os estudos botânicos tem auxiliado programas de recuperação de áreas 

degradadas, avaliação de impactos ambientais ou ainda mesmo à montagem de planos 

de manejo de fragmentos florestais e reflorestamento (CAIAFA, 2002).  

Neste sentido, a Floresta Atlântica tem sido um dos pontos críticos para estudo 

na área florística e conservação no Brasil, devido ao seu alto endemismo, grau de 

devastação e pressão antrópica (ROCHA et al., 2003). A diversidade de plantas 

vasculares é estimada em 20.000 espécies, das quais mais de 6.000 são consideradas 

endêmicas, além de um grande número de populações tradicionais e locais que vivem 

no entorno a essas extensas áreas de fragmentos de florestas (BRASIL, 1998). 

O desmatamento e a fragmentação da Mata Atlântica vêm acontecendo há vários 

séculos, influenciado principalmente pela industrialização, pelo aumento da urbanização 
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e pela intensificação da atividade agropecuária extensiva no país (MYERS, 1997). No 

Brasil, o processo desordenado de ocupação do solo, nas mais diversas regiões do país, 

vem transformando formações florestais contínuas em fragmentos (RODRIGUES et al. 

2003).  Com a destruição acerada da Floresta Atlântica, grande parte da biodiversidade 

está se perdendo antes mesmo de ser conhecida. Ações antrópicas como a utilização do 

fogo, substituição dos fragmentos florestais por pastagem e monocultivos, retirada 

excessiva de lenha e exploração de minérios para construção civil, tem sido alguns dos 

fatores que tem colocado em risco a diversidade biológica (BONFIM et al., 2003). 

Assim como em outros Estados da nação, em Sergipe a fragmentação florestal 

tem sido um processo frequentemente observado, em decorrência da substituição de 

parte da floresta por pastagem, à expansão da fronteira agrícola, o crescente 

extrativismo de produtos florestais, e a mineração, em regiões próximas aos leitos de 

rios importantes (AGUIAR-NETO, 2006). Uma evidência disso é que na sub-bacia do 

rio Poxim, restam somente fragmentos esparsos dos referidos tipos florestais, sendo em 

sua maioria perturbada pelo fogo, pela expansão do monocultivo de cana-de-açúcar e 

pela retirada seletiva de madeira como fonte de combustível ou para construção civil 

(LIMA et al., 2008).  

Nesta região apesar de alguns estudos terem sido realizados, sobre a flora da 

região (GOMES et al., 2006, FERREIRA, 2006; LIMA, 2009), pouco se conhece sobre 

a relação que as populações locais têm com os remanescentes vegetais, havendo assim 

uma necessidade de se conhecer as espécies vegetais dessa região, pelo conhecimento 

popular, no sentido de adotar práticas de manejo e conservação  dessas espécies. Neste 

sentido, o objetivo desse estudo foi realizar o levantamento etnobotânico das espécies 

arbóreas que ocorrem em quatro fragmentos de Mata Atlântica na região do Rio Poxim-

Açú, e tem como objetivos específicos (1) Caracterizar o perfil sócio-cultural dos 

especialistas das comunidades (Pedrinhas, Ladeira, Caroba e Cajueiro); (2) Identificar 

as espécies arbóreas e arbustivas reconhecida pelos especialistas das comunidades rurais 

pesquisadas, (3) Realizar um levantamento florístico nos fragmentos florestais 

utilizados pelos especialistas para extração dos recursos vegetais, e (4) Avaliar a 

concordância do uso popular e eleger espécies vegetais, de grande relevância, com 

potencial para restauração de áreas degradadas tanto do PARNASI quanto das margens 

a sub-bacia do Rio Poxim. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2.1.1. Sub-bacia do Rio Poxim  
 

Segundo SILVA et al., (2004), a sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim ocupa 

uma área de cerca de 460 km2 e faz parte da bacia hidrográfica do Rio Sergipe que 

drena uma superfície de cerca de 3.670 km2, a qual é considerada a mais importante 

bacia do Estado por acolher em seu curso final a cidade de Aracaju. 

A sub-bacia do Rio Poxim é formada principalmente pelos rios Poxim-Mirim e 

Poxim-Açú, além do Rio Pitanga, riacho Timbó e outros tributários menores. De 

formato alongado, no sentido oeste – leste, a sub-bacia do Rio Poxim é limitada ao sul 

pela bacia do Rio Vaza-Barris e, ao norte, pelo Rio Sergipe (Figura 3). As cabeceiras de 

seus dois principais rios localizam-se a oeste, na Serra Comprida, e sua foz a leste, no 

canal de Santa Maria, um canal artificial que liga o Rio Sergipe ao Vaza-Barris (SILVA, 

2001). 

 

FIGURA 3 - Municípios que compreendem a sub-bacia hidrográfica do Rio Poxim. UFS, São 
Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (SILVA et al., 2004).   

A região está localizada na Zona Costeira de Sergipe, sobre a bacia sedimentar 

Sergipe/Alagoas, onde predominam planícies típicas dos tabuleiros areno-argilosos. A 
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FIGURA 4 - Mapa dos limites 
Rio Poxim-Açú. UFS, São Cristóvão
Fonte: (Mapa modificado de AGUIAR NETTO 
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 hidrográficos da sub-bacia do Rio Poxim, com destaque para área do 
São Cristóvão-SE, 2010. 

Mapa modificado de AGUIAR NETTO et al., 2006). 
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(Figura 5b), que tem como base a mão

farinha, em que o uso da lenha é de primordial importância

FIGURA 5 - (A) Monocultura de cana
SE. (B) Plantação de mandioca próxima
Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (A)Trabalho de campo, em 06  de agosto de 2009 
novembro de 2009 (Foto: Juliano Silva Lima)
 

 

 

Na região do rio Poxim

destacam: (1) a ausência de vegetação tanto ciliar, quanto nas nascen

recarga (Figura 6a); (2) a mineração de pedras, calcário, areia  e argila nas margens do 

rio; (3) o barramento dos cursos d’água pelas represas, diques, que as comunidades do

entorno constroem (Figura 6

criação extensiva de animais por proprietários de pequenos lotes e terrenos por onde o 

curso do rio Poxim-Açú passa (

FIGURA 6 - (A) Riacho Tiririca com margens desmatadas e leito do rio com sinais de degradação, 
nas proximidades do povoado Caroba.
para uso doméstico (lavar roupa, banho).
Fonte: (A)Trabalho de campo, em 16  de abril de 2009 (
de 2009 (Foto: Juliano Silva Lima).  

 

 

b), que tem como base a mão-de-obra familiar para cultivo e produção de 

farinha, em que o uso da lenha é de primordial importância (GOMES et al.

   
(A) Monocultura de cana-de-açúcar localizado no povoado pedrinhas, Areia Branca

ioca próxima  a Serra do Cajueiro, Areia Branca

Fonte: (A)Trabalho de campo, em 06  de agosto de 2009 (Foto: Juliano Silva Lima); (B)Trabalho de campo, em 03 de 
oto: Juliano Silva Lima).  

Poxim-Açú observa-se vários problemas dentre os quais 

: (1) a ausência de vegetação tanto ciliar, quanto nas nascentes e nas áreas de 

a); (2) a mineração de pedras, calcário, areia  e argila nas margens do 

to dos cursos d’água pelas represas, diques, que as comunidades do

entorno constroem (Figura 6b); além (4) das práticas agrícolas de subsistências e (5) a 

criação extensiva de animais por proprietários de pequenos lotes e terrenos por onde o 

passa (AGUIAR NETTO et al., 2006). 

   
iririca com margens desmatadas e leito do rio com sinais de degradação, 

proximidades do povoado Caroba. (B) Região do Rio Poxim-Açú, com barragem const
para uso doméstico (lavar roupa, banho). UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (A)Trabalho de campo, em 16  de abril de 2009 (Foto: Juliano Silva Lima); (B) (A)Trabalho de campo, em 20 de maio 
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2.1.2. Fragmentos de coleta botânica

O trabalho foi realizado em 

vegetais” (FERVs), sendo três

fragmento no município de Itaporanga D

proximidades do povoado 

Areia Branca-SE. O fragmento 

Ladeira (S10º50’069”W37º19’102”

quatro (F3 e F4) localiza

(S10º49’983”W37º22’584”

localizado na cidade de Areia Branca

 

FIGURA 7 - (A) Fragmento florestal 1 (
Fragmento florestal 3 (Caroba)
2010.  
Fonte: (A)Trabalho de campo, em 1 de setembro de 2009 (
setembro de 2009 (Foto: Cleverton da Silva); 
Lima), (D)Trabalho de campo, em 03 de novembro de 2009 (

 

As escolhas dos FERVs

extração freqüentes dos recursos vegetais, pela população moradora das comunida

rurais pesquisadas (Figura 8

coleta botânica 

O trabalho foi realizado em quatro “fragmentos de extração de recursos 

, sendo três localizados no município de Areia Branca

município de Itaporanga D’Ajuda. O fragmento um (F1) localiza

dades do povoado Pedrinhas (S10º49’464” W37º19’002”), no m

SE. O fragmento dois (F2) localiza-se nas proximidade

S10º50’069”W37º19’102”) em Itaporanga D’ajuda-SE. Os fragmento

(F3 e F4) localizam-se respectivamente próximo ao povoado Caroba

S10º49’983”W37º22’584”) e povoado Cajueiro (S10º50’314”W37º23’747”

localizado na cidade de Areia Branca-SE (Figura 7).  

    

    
Fragmento florestal 1 (Pedrinhas). (B) Fragmento florestal 2 (Ladeira)

Fragmento florestal 3 (Caroba). (D) Fragmento florestal 4 (Cajueiro). UFS, São Cristóvão

(A)Trabalho de campo, em 1 de setembro de 2009 (Foto: Juliano Silva Lima);  (B)Trabalho de campo
oto: Cleverton da Silva); (C)Trabalho de campo, em 02 de janeiro de 2010 (F

(D)Trabalho de campo, em 03 de novembro de 2009 (Foto: Juliano Silva Lima). 

FERVs onde ocorreram as coletas basearam-se na utilização e 

extração freqüentes dos recursos vegetais, pela população moradora das comunida

rurais pesquisadas (Figura 8). 
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Fragmento florestal 2 (Ladeira). (C) 

UFS, São Cristóvão-SE, 

oto: Juliano Silva Lima);  (B)Trabalho de campo, em 1 de 
Foto: Mariana da Silva 

se na utilização e 

extração freqüentes dos recursos vegetais, pela população moradora das comunidades 



 

 

  

F3 F4 

Figura 8 - Distribuição dos fragmentos florestais (F1, F2, F3, F4) que foram indicadas como principais pontos de extração de recursos ve
das comunidades rurais. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.

F1 

F2 

Distribuição dos fragmentos florestais (F1, F2, F3, F4) que foram indicadas como principais pontos de extração de recursos ve
SE, 2010. 
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Distribuição dos fragmentos florestais (F1, F2, F3, F4) que foram indicadas como principais pontos de extração de recursos vegetais pelos especialistas 
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No que se refere à estrutura morfoclimática dos FERVs analisados, as áreas de 

coleta caracterizam-se como florestas estacionais semidecidual (FES)18 de terras baixas, 

constituídas por áreas cobertas e áreas fechadas formadas por vegetações de diferentes 

extratos (arbóreos, arbustivos, trepadoras e herbáceas (VICENTE et al., 2005). Segundo 

Leitão-Filho (1987 ) o conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado 

pela dupla estacionalidade climática, uma tropical com época de intensas chuvas de 

verão, seguida por estiagem acentuada, e outra subtropical sem período seco, mas com 

seca fisiológica.   

Nos fragmentos de coleta usados pelos especialistas  foram reconhecidos três 

habitats distintos: (1) área de floresta úmida, (2) área de tabuleiro (areia branca), (3) 

áreas com plantações agrícolas e de plantas exóticas (áreas antropogênicas) 

(CARVALHO et al., 2005). Todos ambientes de alguma forma são utilizados pela 

comunidade seja na forma de extração de produtos florestais (lenha ou madeira), na 

produção de alimento ou para fins medicinais. 

2.2. MÉTODO DE ESTUDO E COLETA DE DADOS  

2.2.1. Observação não-participante 
 

Em virtude da escassez de trabalhos existentes nesta área, foram realizadas antes 

da pesquisa, diversas visitas as comunidades que seriam estudadas. A pesquisa 

exploratória teve como objetivo a observação in loco das características estrutural e 

ambiental das comunidades, aproximação com os moradores das comunidades rurais, e 

sondar sobre a existência de pessoas na região que tivesse algum tipo de conhecimento 

popular botânico (especialistas).  

Outra forma de acesso aos especialistas locais foi o uso de transporte público 

local (moto-táxi), que é amplamente usado pela comunidade. Essa interação com os 

moto-taxistas da região além de propiciar uma maior confiança das comunidades e 

principalmente dos moradores mais velhos ao chegar a suas casas para realizar a 

entrevista. Esse método mostrou-se interessante, porque durante as viagens, puderam 

ser realizadas entrevistas informais a esses moradores (moto-taxistas) que ajudaram a 

entender algumas relações culturais e religiosas que são estabelecidas naquelas 

comunidades.  Essas metodologias segundo Alburqueque (2002), é interessante porque 
                                                           
18 A  floresta estacional semidecidual é definida também como floresta semidecídua de planalto, floresta 
latifoliada semicaducifolia, floresta tropical subcaducifolia e floresta mesófila semidecídual e florestas ou 
matas de planalto (LEITÃO-FILHO 1987). 
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além de estabelecer uma relação mais próxima entre o pesquisador e o pesquisado, 

também permite uma análise “de dentro” da realidade observada a partir do 

conhecimento desenvolvido a respeito das plantas e dos animais conhecidos da região. 

Após essa etapa foram identificados alguns moradores mais antigos da região 

que demonstraram possuir conhecimento sobre a flora nativa. A partir da identificação 

do primeiro especialista popular, pode-se ter acesso aos outros especialistas e assim, 

sucessivamente, até envolver todos os especialistas da comunidade, conforme a 

metodologia bola-de-neve (“snow ball”) (ALBUQUERQUE et al., 2004). 

2.2.2. Inventário Etnobotânico 
  

Os dados foram coletados a partir de uma amostra intencional não probabilística 

através do qual os especialistas foram selecionados de acordo com informações de 

membros da comunidade (GALEANO, 2000),. Foram entrevistados 31 especialistas 

locais: 14 residentes na comunidade Pedrinhas, sete na comunidade Ladeira, cinco na 

comunidade Caroba e cinco na comunidade Cajueiro. 

As entrevistas com os especialistas, aconteceu várias etapas. Nas primeira era 

apresentado o projeto, e a partir da aceitação do especialista era solicitado a assinatura 

do mesmo, mediante a leitura do termo de consetimento (Apêndice A), junto com um 

dos parentes alfabetizados.  

Após a assinatura era iniciada as entrevistas com roteiro semi-estruturado19 

(Apêndice B) permitindo aos entrevistados manifestar suas opiniões, seus pontos de 

vista e seus argumentos quanto aos conhecimentos etnobotânico da região (ALENCAR 

et. al, 1998). O roteiro das entrevistas contemplou perguntas que permitiu conhecer as 

plantas que as comunidades utilizam, quais são as partes utilizadas e de que modo são 

utilizadas. Permitiu também entender quais as categorias de uso de plantas são mais 

importantes para eles, além de identificar possíveis relações etnobiológicas entre o uso 

dessas plantas com o contexto cultural estabelecidos nessas comunidades. Por se tratar 

de um grupo de pessoas da terceira idade, optou-se por repetir as entrevistas três vezes, 

já que um dos especialistas poderiam se esquecer naquele momento de alguma 

informação.    

                                                           
19 Roteiro de entrevista que permite a realização de adaptações das mesmas para cada situação, 
enquadrado no modelo de aplicação das perguntas (LUDKE & ANDRÉ, 1986). 
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As plantas citadas foram enquadradas em cinco categorias de uso: (1) 

Místico/Farmacológico20, (2) Combustível21, (3) Madeireiro22, (4) Alimentação23; (5) 

Outros usos24. A escolha das categorias de uso foi baseada em diversos estudos com 

comunidades locais e tradicionais que vivem no entorno a região de mata atlântica 

(CREPALDI, 2007; FONSECA-KRUEL, 2004; BOTREL, 2001), porém, com algumas 

adaptações para a realidade local. Dentre as adaptações proposta por esse estudo, optou-

se em subdividir as categorias de uso em subcategorias êmicas e éticas, no intuito de 

detalhar melhor o uso da flora local pelas comunidades estudadas.    

As entrevistas foram realizadas na íntegra com todos os especialistas indicados 

pelas comunidades (31 especialistas). Porém somente quatro deles foram escolhidos, 

para realizar coletas do material botânico em “fragmentos de mata” usados pelos 

moradores das comunidades para uso e extração dos recursos vegetais, seguindo 

critérios da metodologia turnê-guiada (ALBUQUERQUE et al., 2004).  

Como critério de escolha para selecionar os especialistas, os quais seriam 

acompanhados, foram utilizados os seguintes critérios: (A) Seleção de um especialista 

de cada comunidade pesquisada (Pedrinhas, Ladeira, Caroba e Cajueiro), (B) 

Demonstração de vasto conhecimento sobre a flora local, (C) Disponibilidade do 

especialista em acompanhar coletar in loco do material botânico. 

Para verificar a significância do tamanho da amostra dos entrevistados, utilizou-

se a curva acumulativa de citações de espécies vegetais por informantes (Figura 9). A 

suficiência amostral foi determinada pela estabilidade da curva. Utilizou-se o número 

maior  de especialistas do que o necessário para garantir valores significativos nas 

análises realizadas para cada comunidade rural individualmente, assim como para 

categorias que cada especialista foi enquadrado.  

 

 

                                                           
20Essa categoria envolve as plantas medicinais para uso humano, uso veterinário, ou as plantas 
consideradas ritualísticas. 
21Essa categoria envolve as plantas usadas como lenha para uso residencial, uso em casas de farinhas, ou 
lenhas que são exportadas para outras regiões, para serem utilizadas em olarias e padarias. 
22Essa categoria envolve as plantas usadas para uso madeireiro na construção civil, rural e para 
marcenaria (portas, janelas, móveis e tábuados). 
23 Essa categoria envolve as plantas usadas como alimentação para uso humano (in natura ou preparado) 
modo natural e para uso animal (doméstico ou silvestre).  
24 Essa categoria envolve plantas com diversos usos, para uso em fabricação de utensílios, ferramentas, 
artesanato, ornamental, tecnológico e para costumes locais.   
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Os especialistas foram determinados e classificados a partir de funções 

desempenhadas e reconhecidas pela comunidade (rezadores, garrafeiros, mateiros, 

marceneiros, artesãos e ruralista), essas “etnofunções” 25 foram estabelecidas a partir de 

como esses especialistas se identificavam e eram conhecidos pela comunidade onde 

residiam conforme a Tabela 1.  

TABELA 1 - Definição das categorias dos especialistas observadas nas quatro comunidades do Rio 
Poxim-Açú. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

CATEGORIA  DEFINIÇÃO 
Rezadores 
Rezadeiras 

Também conhecido como curandeiro ou benzedor, os rezadores são pessoas que rezam doentes, 
ou afastam coisas ruins e encantamentos através de algumas plantas consideradas místicas. 
Outra forma de uso das plantas pelos rezadores são os banhos de descarrego.    

Garrafeiros 
Garrafeiras 

Pessoas que conhecem as plantas medicinais e sabem manipulá-las através da preparação das 
“garrafadas” (misturas terapêuticas oriundas de plantas e/ou animais com finalidade de curar 
enfermidades). 

Mateiros 
 

Pessoas que são contratadas para buscar plantas na floresta, para preparação de remédios, 
banhos e para artigos artesanais ou madeireiros. Normalmente os mateiros possuem técnicas 
próprias de identificação e diferenciação das plantas (odor, forma da folha, látex e coloração do 
tronco, etc).    

Carpinteiros Pessoa que trabalha com obras grosseiras de madeira. Dentre as principais funções do 
marceneiros está a fabricação da parte de madeira usada na construção civil, na construção de 
peças rurais, assim como na fabricação de móveis, portas e janelas 

Artesãos Pessoa que exerce por conta própria uma arte, um ofício manual que pode ser desde uma 
moldura para quadro de santo até a fabricação de utensílios de pesca.  

Ruralista Pessoas que normalmente tem o conhecimento sobre o meio rural. No caso desse trabalho o 
termo ruralista foi empregado aos especialistas que sabem o nome das plantas, sabem sua 
função e parte utilizada, mas não sabe identificar todas as plantas, necessitando algumas vezes 
do serviço de um mateiro da região. 

Generalista Neste trabalho o termo generalista foi empregado aos especialistas que se enquadravam em 
todas as categorias exceto a categoria ruralista.  

 

                                                           
25 Nesse trabalho, foi considerado como etnofunção, as relações de uso e conhecimento que cada 
especialista estabelecia com os recursos florestais.  

FIGURA 9 - Número de espécies botânicas acumuladas em função do número de especialistas 
entrevistados. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 



 

 

2.2.3. Coleta do Material Botânico
 

A coleta botânica foi realizada no período entre março de 2009 e fevereiro de 

2010, durante caminhadas aleatórias

morador local de cada comunidade que forneceu os nomes populares das espécies

de algumas funções destinadas para cada planta

distribuição das espécies botânica

FIGURA 10 - (A) Coleta com um dos especialistas (Tonho de
único exemplar de Pau d’óleo da região.
no fragmento F2. UFS, São Cristóvão
Fonte: (A)Trabalho de campo, em 29 de novembro de 2009 (
setembro de 2009 (Foto: Cleverton da Silva).

Durante as turnês-guiadas acima citadas, as informações possíveis sobre todas as 

plantas coletadas foram anotadas

vulgar, características, hábito, coloração, presença ou não de odor), conforme modelo 

no (Apêndice C).   

FIGURA 11 - (A) Coleta de informações através da turnê
Brito). (B) Coleta de planta para
(Comunidade Caroba). UFS, São Cristóvão
Fonte: (A) Trabalho de campo, em 1 de setembro de 2009 (
de 2009 (Foto: Juliano Silva Lima). 
 

do Material Botânico 

A coleta botânica foi realizada no período entre março de 2009 e fevereiro de 

2010, durante caminhadas aleatórias (SIQUEIRA, 2008), acompanhado

morador local de cada comunidade que forneceu os nomes populares das espécies

de algumas funções destinadas para cada planta. Para delimitação da área e da 

distribuição das espécies botânicas foi utilizada a demarcação com GPS 

   
(A) Coleta com um dos especialistas (Tonho de Fifi) no fragmento F4,

único exemplar de Pau d’óleo da região. (B) Demarcação com GPS dos locais de c
UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

po, em 29 de novembro de 2009 (Foto: Josimário dos Santos), (B)Trabalho de campo, em 1 de 
oto: Cleverton da Silva). 

guiadas acima citadas, as informações possíveis sobre todas as 

foram anotadas (Figura 11a). em fichas de campo (ambiente, nome 

cterísticas, hábito, coloração, presença ou não de odor), conforme modelo 

   

(A) Coleta de informações através da turnê-guiada, com um dos especialistas (Miguel 
(B) Coleta de planta para herborização com o especialista (Tonho Rosa)

UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
mpo, em 1 de setembro de 2009 (Foto: Cleverton da Silva), (B) Trabalho de campo, em 
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A coleta botânica foi realizada no período entre março de 2009 e fevereiro de 

, acompanhados por um 

morador local de cada comunidade que forneceu os nomes populares das espécies, além 

Para delimitação da área e da 

 (Figura 10).  

 
no fragmento F4, próximo ao 

(B) Demarcação com GPS dos locais de coleta das plantas 

), (B)Trabalho de campo, em 1 de 

guiadas acima citadas, as informações possíveis sobre todas as 

). em fichas de campo (ambiente, nome 

cterísticas, hábito, coloração, presença ou não de odor), conforme modelo 

  

os especialistas (Miguel 
herborização com o especialista (Tonho Rosa) no fragmento F3 

Trabalho de campo, em 20 de maio 



 

 

Durante essas coletas, os especialistas

onde coletam as plantas citadas nas entrevistas, permitindo dessa maneira a 

identificação das espécies (Figura 11b), uma vez 

entrevistados podem variar bastante entre regiões e até mesmo entre indivíduos de uma 

mesma comunidade.  

Durante o decorrer do trabalho o especialista M1, especialista da comunidade 

Caroba, por apresentar maior conhecimento entre os especialistas entrevistados 

(conhece 96% das plantas arbóreas e arbustiva da região citada entre todos os 

especialistas), foi convidado a fazer outras turnê

florestais. Essas turnês-guiadas complementares foram utilizadas para que o número 

amostrado de espécies vegetais nos quatros diferentes fragmentos amostrados, não fosse 

influenciado diretamente pelo número de espécie que cada especialista conhecia.

O material botânico coletado

herborizado (Figura 12b) segun

incluídos ao acervo do herbário do D

de Sergipe. A identificação taxonômica das espécies f

chaves e literatura taxonômic

O sistema de classificação utilizado foi o AGP III (CHASE, 2009).

A origem das espécies foi obtida através de literatura específica e para 

confirmação da grafia dos nomes científicos e seus respectivo

site www.tropicos.org conforme a base de dados W3tropicos, do Missouri Botanical 

Garden. 

FIGURA 12 - (A) Coleta de material botânico para herborização
botânico para posterior identificação
Fonte: (A )Trabalho de campo, em 02 de janeiro de 2010 (
janeiro de 2009 (Foto: Mariana da Silva Lima).

Durante essas coletas, os especialistas de cada comunidade puderam mostrar 

onde coletam as plantas citadas nas entrevistas, permitindo dessa maneira a 

entificação das espécies (Figura 11b), uma vez que os nomes vulgares citados pelos 

stados podem variar bastante entre regiões e até mesmo entre indivíduos de uma 

Durante o decorrer do trabalho o especialista M1, especialista da comunidade 

Caroba, por apresentar maior conhecimento entre os especialistas entrevistados 

onhece 96% das plantas arbóreas e arbustiva da região citada entre todos os 

), foi convidado a fazer outras turnê-guiada nos demais fragmentos 

guiadas complementares foram utilizadas para que o número 

cies vegetais nos quatros diferentes fragmentos amostrados, não fosse 

influenciado diretamente pelo número de espécie que cada especialista conhecia.

O material botânico coletado (Figura 12a) dos quatro fragmentos de mata foi

segundo técnicas usuais de acordo com Fidalgo 

uídos ao acervo do herbário do Departamento de Biologia da Universidade Federal 

de Sergipe. A identificação taxonômica das espécies foi feita por meio de consultas a

chaves e literatura taxonômica e comparação com material da coleção do herbário UFS. 

O sistema de classificação utilizado foi o AGP III (CHASE, 2009). 

A origem das espécies foi obtida através de literatura específica e para 

confirmação da grafia dos nomes científicos e seus respectivos autores foi utilizado o 

conforme a base de dados W3tropicos, do Missouri Botanical 

   
material botânico para herborização. (B) Herborização do material 

para posterior identificação. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.  
)Trabalho de campo, em 02 de janeiro de 2010 (Foto: Mariana da Silva Lima), (B)Trabalho de ca

oto: Mariana da Silva Lima). 

 

44 

puderam mostrar 

onde coletam as plantas citadas nas entrevistas, permitindo dessa maneira a 

que os nomes vulgares citados pelos 

stados podem variar bastante entre regiões e até mesmo entre indivíduos de uma 

Durante o decorrer do trabalho o especialista M1, especialista da comunidade 

Caroba, por apresentar maior conhecimento entre os especialistas entrevistados 

onhece 96% das plantas arbóreas e arbustiva da região citada entre todos os 

guiada nos demais fragmentos 

guiadas complementares foram utilizadas para que o número 

cies vegetais nos quatros diferentes fragmentos amostrados, não fosse 

influenciado diretamente pelo número de espécie que cada especialista conhecia. 

dos quatro fragmentos de mata foi 

do técnicas usuais de acordo com Fidalgo et al. (1989) e 

epartamento de Biologia da Universidade Federal 

oi feita por meio de consultas a 

comparação com material da coleção do herbário UFS. 

A origem das espécies foi obtida através de literatura específica e para 

s autores foi utilizado o 

conforme a base de dados W3tropicos, do Missouri Botanical 

 
borização do material 

oto: Mariana da Silva Lima), (B)Trabalho de campo, em 02 de 
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2.3. ÁNALISE DOS DADOS 
 

De posse dos dados obtidos, foi realizada uma análise geral, utilizando índices 

quantitativos (Shannon-Weaver, Pielou etc) e descrições qualitativas (categorização de 

uso, e identificação de padrões culturais para uso dos recursos vegetais) dos resultados 

por meio de ferramentas utilizadas em etnobotânica (BEGOSSI et al., 1996; 

HANAZAKI et al., 2000; ALBUQUERQUE; et al., 2004). Primeiramente efetuou-se a 

descrição geral das espécies utilizadas pelas quatro comunidades, considerando-se: o 

número de etnoespécies26 citadas; as espécies e famílias botânicas; seu local de origem27 

e a(s) categoria(s) de uso das espécies citadas.  

Foram efetuadas análises multivariadas (VALENTIN,  1995; HÖFT et al., 

1999;; PERONI, 2002) por meio de agrupamentos, com intuito de verificar a existência 

de similaridades quanto ao uso e ao conhecimento dos recursos vegetais pelas 

comunidades rurais. Segundo Valentin (2002), os agrupamentos consistem reconhecer 

entre unidades amostrais um grau de similaridade suficiente para reuni-los num mesmo 

conjunto. 

Foram efetuados dois agrupamentos distintos, nos quais se consideraram as 

comunidades e os entrevistados como unidades amostrais e as plantas citadas como 

variáveis.  Esses dois agrupamentos objetivaram averiguar a formação de grupos de 

informantes que partilhem conhecimentos similares sobre o uso dos recursos vegetais. 

O dendrograma obtido seguiu as técnicas propostas por Höft et al.(1999), utilizando a 

Distância Euclidiana Simples, empregando o programa SYSTAT 8.0. 

Tendo em vista que a diversidade envolve tanto a riqueza de espécies de 

determinado local, como a forma pela qual elas se encontram distribuídas (abundância 

ou equitabilidade).  Foi calculado o índice de diversidade de Shannon-Weaver, que 

permite verificar o quanto de diversidade local é usada pela população, e o de 

equabilidade de Pielou, para se verificar a existência ou não de dominância no uso de 

algumas espécies (PERONI, 2002). Essas análises permitem comparações objetivas 

entre o conhecimento local em diferentes comunidades e são ferramentas úteis ao 

entendimento da dinâmica deste conhecimento (BEGOSSI 1996). 

                                                           
26 O termo etnoespécie é aqui empregado como sinônimo de nome popular de uma planta. 
27 O termo origem refere-se, neste trabalho, ao local em que a planta ocorre naturalmente, sendo, como 
tal, considerada: planta nativa (de restinga e/ou áreas do domínio mata atlântica) e planta exótica 
(oriundas de outras áreas). 
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  O índice de diversidade de Shannon-Weaver (BEGOSSI, 1996) foi calculado 

da seguinte forma: 

 

E o de equabilidade de Pielou (KENT, et al., 1992) 

 

Sendo                   , ns é o número de indivíduos da espécie s; N é o número total 

de indivíduos; J a equidade; Hmax a diversidade máxima (= ln s, onde s é o número de 

espécies). 

Os dados quantitativos também foram analisados por meio da técnica de 

Valoração  de Usos (PHILLIPS et al., 1993a),  na qual os usos de plantas foram 

totalizados por categorias com intuito de verificar o nível de pressão antrópica exercida 

pelas comunidades rurais aos recursos vegetais da região da sub-bacia do rio Poxim-

Açú.  

O valor de uso estimado para cada espécie citada pelos informantes foi obtido 

por meio da fórmula abaixo, adaptada de Phillips et al. (1993a), entrevistando-se “mais 

de uma28” vez cada especialista: 

 

onde VUs = Valor de uso da espécie s; Us = número de usos mencionados por 

cada informante para a espécie s; e n = número total de informantes (n = 31). 

O valor de uso para cada família botânica foi calculado segundo a metodologia 

de Phillips et al. (1993a), onde: 

 

 

Verificou-se qual  parte da planta é coletada e quais os seus possíveis usos pela 

população, visando estabelecer uma lista de espécies arbóreas e arbustivas com  

prioridade de conservação de acordo com a pressão de coleta que sofrem. Determinou-

se as prioridades de conservação das plantas, presentes no inventário florístico que 

                                                           
28 Foram realizados mais de uma entrevista (3 entrevistas) com cada especialista, uma vez tratava-se de 
pessoas da terceira idade e que nem sempre lembrava  de todas as plantas num mesmo dia de entrevista.  
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foram citadas pela comunidade combinando dados sócio-qualitativos e ecológico-

quantitativos (DZEREFOS et al.,2001).  

O cálculo estabelecimento das plantas com prioridade de conservação foi 

baseado na densidade das plantas amostradas, risco de coleta, importância local e 

diversidade de usos, pontuados de acordo com a Tabela 2.  

TABELA 2 - Critério de pontuação utilizado para se determinar as espécies com prioridades de 
conservação. Densidade, risco de coleta, importância local e diversidade de uso (DZEREFOS et al., 
2001). UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

CRITÉRIOS PONTOS 
A. Densidade na área (número médio de indivíduos/m2) (D)  
Não encontrado – muito baixo (0-1) 
Baixo (1,1 < 3,5) 07 
Médio (3,6 < 7) 04 
Alto (≥ 7,1) 

10 
07 
04 
01 

B. Risco de Coleta (C)  
Coleta destrutiva, da planta inteira, bulbos e colmos, retirada do súber, casca ou raiz, o que 
representa a remoção do indivíduos e dos seus descentes na população.   
Remoção de estruturas perenes, como raízes, cascas sem causar a morte da planta. 
Remoção de estruturas aéreas permanentes como folhas, caule e seiva, podendo afetar o 
investimento de energia, sobrevivência e sucesso reprodutivo 
Remoção de estruturas aéreas transitórias, como flores e frutos. A regeneração da população pode 
ser alterada em longo prazo, como produção de sementes 

10 
 

07 
 

04 
 

01 
C. Uso local (L)  
Alto (listado por mais de 20% da população) 
Moderadamente alto (10 a 20 %)  
Moderadamente baixo (< 10% citação)  
Baixo (somente referido na literatura)  

10 
07 
04 
01 

D. Diversidade de usos (Div)  
Para cada uso adicionar um ponto até no máximo 10  

 

A partir dos dados coletados e comparados ao da tabela 1, foram calculadas as 

espécies com Prioridade para Conservação (PC) conforme o cálculo do Valor Biológico 

(B) e o Risco de Utilização (RU), de acordo com a metodologia indicada pelo trabalho 

de Dzerefos et al. (2001).    

Valor Biológico (B) = D x 10 

Risco de Utilização (RU) = 0,5(C) + 0,5(U) x 10 

U = valor de uso, determinado pelo maior valor entre L ou Div (MANDER et al. 1997). 

Prioridade de conservação (PC) = 0,5 (B) + 0,5 (RU) 

Após a análise do PC, as espécies botânicas foram classificadas de acordo com 

categorias de prioridade (Dzerefos et al.,2001). 

Categoria 1 (espécies com pontuação ≥ 85) têm prioridade de conservação e não 

devem ser coletadas enquanto não se tomarem providências; 

Categoria 2 (espécies com pontuação entre 85 e 60) podem ser coletadas 

moderadamente; 

Categoria 3 (espécies com pontuação ≤ 60) são apropriadas para coleta. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. ANÁLISE GERAL DOS ESPECIALISTAS  

3.1.1. Características sócio-econômicas  

Dos 31 entrevistados como conhecedores de plantas locais, o estudo envolveu (3 

mateiros, 2 artesãos, 2 carpinteiros,  1 artesão/carpinteiro, 2 garrafeiros, 2 rezadores, 7 

rezadores/garrafeiros, 9 ruralistas e 2 generalistas.  

Destes especialistas 18 são homens e 13 mulheres, com faixa etária variando 

entre 40 e 93 anos. Dentre os entrevistados observou-se que 13 são nativos das 

respectivas comunidades onde atualmente residem e 18 são originários de outras 

localidades, porém residem nas comunidades há pelo menos 20 anos. Os dados gerais 

sócio-econômico dos especialista estão detalhados pela comunidades rurais conforme a  

Tabela. 3. 

TABELA 3 - Características sócio-econômicas dos especialistas das comunidades rurais (Pedrinhas, 
Ladeira, Caroba e Cajueiro). UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS (%) 
COMUNIDADES 

Pedrinhas Ladeira Caroba Cajueiro 

Sexo Masculino 50 71 60 60 
Feminino 50 29 40 40 

Idade 

< 50 anos 21 14 - 20 
50-59 anos  7 29 - 20 
60-69 anos 29 14 20 40 
70-79 anos 29 29 60 20 
>79 anos 14 14 20 - 

Origem Local 57 43 20 20 
Externa 43 57 80 80 

Tempo de residência no 
local 

< 20 anos 21 - - - 
≥ 20 anos 79 100 100 100 

Escolaridade 
Analfabeto 29 57 80 100 
Ens. Fundamental 64 43 20 - 
Ensino Médio 7 - - - 

3.1.2. Formas de obtenção do conhecimento  

Quanto à forma de obtenção de conhecimento observou-se que a forma de 

transmissão variou muito, principalmente entre as diferentes etnofunções. Os rezadores 

e garrafeiros, por exemplo, associam o seu conhecimento a um “dom divino” ou por 

meio da prática do “ato de rezar”, o que segundo eles estimularia o conhecimento e 

ajudaria a escolher melhor as plantas. Conforme o trecho redigido abaixo de parte da 

entrevista com uma especialista.   

Às vezes eu ficava assim assentada, quando chegava do serviço e de 
vez em quando dava aquele soninho e aí aparecia uma Maria na 
minha frente toda de branco, com um manto assim. E aí essa 
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vizagem29 me ensinava a rezar e como devia dá o remedia as pessoas, 
era pá pá pá. Quando ela aparecia, os filhos perguntava. - O que é 
mãe! Aí eu dizia: - Nada meu fio.  E dessas aparições que aparecia 
que eu comecei a aprender a rezar e há saber dessas plantas. 
(Especialista M2, 70 anos, Rezadeira/garrafeira, Comunidade 
Ladeira). 

No processo de preparação das garrafadas também constatou-se alguns 

comentários que mostram o “dom divino” como forma de obtenção do conhecimento. 

 “Quem me ensinou tudo isso foi nosso Senhor do Céu, é ele que fala 
sobre que planta é essa ou essa e para que cada uma 
serve”(Especialista M4, 56 anos, Rezadeira/garrafeira, Comunidade 
Pedrinhas). 

 “Eu aprendi com meu padinho, ele aparece pra mim em forma de 
alma e me diz como eu faço o remédio” (Especialista H6, 74 anos, 
Garrafeiro, Comunidade Ladeira).  

Outras formas de transmissões citadas foram: a experimentação, a observação, 

herança de parentes, geralmente pais e avós, ou ainda por amigos e vizinhos. Essas 

formas de transferência do saber foram observadas segundo alguns comentários: 

 “Pai toda vez que ia fazer uma tarrafa para vender eu ficava perto 
delo para aprender, ele viu que tinha vontade de aprender e me 
ensinou” (Especialista H7, 67 anos, Artesão, Comunidade Pedrinhas). 

“Quando meu pai trazia as palhas de buri30 pra mãe fazer as 
urupembas, ela ia trançando e eu ia vendo, era bem bonito ela 
fazendo, ela fazia muita coisa, ela ia fazendo e eu vendo, depois fui 
tentando fazer sozinho até que aprendi” (Especialista H3, 68 anos, 
Artesão, Comunidade Cajueiro).  

“Na época em que pai era vivo, ele me levava pra mata pra caçar 
tatu, e paca, eu ia perguntando o nome dos paus e aí ele ia me 
ensinando os nomes dos matos”. (Especialista H10, 56 anos, Mateiro, 
Comunidade Ladeira).    

Segundo Laplantine et al. (1989), a forma de transmissão do conhecimento 

local; seja ela de cura, artesanal ou de caça, são uma das características que define as 

práticas tradicionais, o modo essencialmente oral e gestual (“por ouvir falar” e “ver-

fazer”) por intermédio da família e da vizinhança e não pela escola ou por instituições 

de saúde faz com que a forma de conhecimento permaneça pouco alterado e 

compartilhe de mesma estruturas culturais e religiosas. 

No entanto, quando perguntado aos entrevistados se haviam pessoas, da geração 

atual, que se interessavam em aprender este conhecimento (conhecimento sobre a flora 
                                                           
29 Segundo os especialistas as “vizagem” são visões de espíritos, santos, ou fantasma.    
30 Provalvelmente o entrevistado esteja falando da espécie Allogoptera sp., espécie encontrada em dois 
fragmentos florestais, cujo nome popular e chamado pelos especialistas como Buri   
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local), ou se eles já estavam passando esse conhecimento a alguém, apenas 04 

afirmaram que transmitia o conhecimento para outras pessoas da comunidade. 

Entretanto todos afirmaram que a nova geração pouco se interessa por esse 

conhecimento. Conhecer as plantas, segundo os mais novos é sinônimo de atraso e 

“cafonisse”. Conforme o trecho redigido abaixo de parte da entrevista com uma 

especialista.   

“O interesse hoje é pouco. Mas já teve várias pessoas aqui pra saber, 
aluno pra fazer trabalho, pra dar ponto na escola. Já vieram buscar 
minhas plantinhas, hoje em dia é que pararam mais. Mais sobre o 
assunto de dizer que o povo de hoje sabe e se quer sabe; quer saber 
nada. O povo mais novo não tem mais interesse. Qualquer coisa 
ninguém acredita mais no remédio do mato, no remédio do interior, 
todo mundo só procura a farmácia. Diz que quem só sabe dessas 
coisas é velho” (Especialista M9, 70 anos, Ruralista, Comunidade 
Pedrinhas).         

   Ao longo de algumas gerações observa-se como era previsto, que o 

conhecimento acumulado pelas pessoas mais velhas dessas comunidades rurais, e de 

outras tantas será substituído por novos fragmentos culturais (memes), estabelecidos 

não mais pela antiga forma tradicional do “ouvir falar” e “ver-fazer”, e sim por formas 

mais contemporâneas envolvidas principalmente pela escrita (livro) e por instituições 

educacionais e de saúde (LÉVI-STRAUSS, 1996; LARAIA, 1997).  

Partindo de duas análises feitas com os entrevistados das comunidades 

analisadas. No primeiro gráfico (Figura 13) observa-se de que forma o conhecimento 

está divido nessas comunidades.  
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FIGURA 13 - Médias de espécies vegetais arbóreas e arbustivas citadas pelos especialistas e 
classificadas por faixa etária. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
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Até os 50 anos observa-se um crescimento gradual do número de espécies de 

plantas citadas até atingir uma estabilidade entre 50 e 70 anos. Isso deve acontecer 

provavelmente por dois fatores: (1) Devido ao acúmulo de informações tende a 

aumentar com o aumento da idade e (2) Os especialistas mais novos têm perdido 

algumas informações culturais, já que, as mesmas não estão sendo totalmente 

transmitidas. Neste último caso pode-se se falar em erosão cultural, devido à 

substituição de alguns fragmentos culturais em especial, aqueles voltados ao 

conhecimento da flora nativa da região, por outras estruturas meméticas mais bem 

sucedidos.  

Neste caso e provável que esse acontecimento não esteja relacionado com a 

substituição dos fragmentos culturais, mas sim com o “efeito memória”, como sugere 

(POLLACK, 1989; BOSI, 1993). Segundo os autores a memória é parte preponderante 

para o conhecimento, quando esse conhecimento não é ativado, ou solicitado, as 

lembranças e memórias acabam por ser “atrofiadas” ou eliminadas. Esse processo tende 

a se intensificar com o aumento da idade, o que permitiu que os especialistas mais 

idosos das comunidades rurais do rio Poxim-Açú lembrassem menos das espécies 

vegetais locais do que os especialistas da faixa de 50 a 70 anos.  

Outro ponto analisado quanto ao conhecimento das espécies de plantas, 

envolveu a relação entre o número médio de espécies vegetais conhecidas e as 

etnofunções dos especialistas (Figura 14). Os generalistas são responsáveis por 23% de 

todas as espécies botânicas citadas no inventário etnobotânico, os mateiros (18%), os 

garrafeiros e carpinteiros (14%), os rezadores e artesãos (13%) e os  ruralistas apenas 

(7%).  

Sabendo que cada etnofunção está relacionada diretamente a influência dos 

recursos vegetais no dia-a-dia dos especialistas (LÉVI-STRAUSS, 1996), observou que 

cada grupo de especialista acaba por se “especializar” no conhecimento de interesse 

específico, como por exemplo: os rezadores têm maior interesse por plantas ritualísticas, 

os garrafeiros por plantas medicinais, artesãos por plantas para fins artesanais, 

carpinteiros por plantas madeireiras e assim por diante. Os mateiros por não ser tão 

específicos, precisam saber de um maior número de espécies de plantas já que são 

solicitados por outros especialistas para encontrar algumas espécies de plantas quando 

esses sozinhos não conseguem identificar. Já os generalistas, assim como os ruralistas 

são mais cosmopolitas, no entanto, os primeiro vivenciam e agregam conhecimento ao 
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exercer diferentes etnofunções no decorrer da vida, enquanto o segundo grupo, ao 

contrário, insere suas experiências apenas nos relatos dos mais velhos. 

 

FIGURA 14 - Médias de espécies vegetais arbóreas e arbustivas citadas pelos especialistas e 
classificadas por etnofunção. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.    

 

Outro ponto analisado referiu-se ao conhecimento sobre a flora local distribuída 

pelas comunidades rurais e por gênero. Nessa análise observou-se que os especialistas 

oriundos da comunidade Cajueiro foram responsáveis por 34% do conhecimento das 

espécies vegetais citadas, os especialista da comunidade Caroba por 32%, da 

comunidade Pedrinhas por 18% e da comunidade Ladeira por 17% (Figura 15).  

Quanto à análise de gênero, nota-se um maior conhecimento por parte dos 

homens em duas comunidades (Ladeira e Caroba). Na comunidade pedrinhas observou-

se uma média de citações igual para os dois gêneros e na comunidade Cajueiro as 

mulheres detem maior conhecimento. Esse resultado é influenciado provavelmente 

pelas funções diferentes ocupadas por homens e por mulheres nessas comunidades 

rurais.  Os homens, por exemplo, nessas comunidades são responsáveis pela caça, pelo 

corte da lenha, pela construção e manutenção da casa e das estruturas rurais e pela 

coleta de plantas medicinais quando as mulheres estão no período menstrual. Já as 

mulheres geralmente se ocupam, sobretudo, dos serviços domésticos no manejo dos 

animais domésticos, na coleta de frutos e na coleta de lenha que normalmente já são 

atividades feitas pelos homens. É delas, ainda, a preocupação com a saúde da família, 

para quem cultivam, colhem, preparam e ministram  plantas medicinais aos seus 
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quando não estão no período menstrual. Logo é de se esperar que os homens 
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Distribuição percentual do número de espécies vegetais agrupadas
São Cristóvão-SE, 2010. 
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se no dendrograma produzido pelo método de médias aritimética 

não ponderada a formação de três grupos distintos  (Figura 16). 
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O primeiro grupo formado por homens e mulheres (H8, H7, M9, M10, M8, 

M12, H12, M2, H4) estabelecidos pelo grupo dos ruralistas e de alguns carpinteiros. 

Esse grupo, dentre os três demonstrou o menor conhecimento de espécies vegetais e em 

sua maioria as espécies citadas são plantas frutíferas, de origem exóticas ou espécies 

nativas que são encontradas nas áreas antropogênicas. 

O segundo grupo formado também por homens e mulheres (H15, H2, H6, H11, 

H14, M5, M4, M7, M6), estabelecido pelo grupo dos rezadores, garrafeiros, carpinteiros 

e artesãos. Nesse grupo observou-se maior similaridade com o terceiro grupo. As 

espécies citadas por esse grupo são em sua maioria espécies nativas encontradas nos 

fragmentos florestais próximos das sedes das comunidades.   

O terceiro grupo mostrou (H9, H1, H17, H10, H5, H16, M1, M13, M3, M11, 

H18, H13), também caracteristicamente misto e é formado tanto por grupos mais 

específicos como: os rezadores e garrafeiros, como por grupos mais cosmopolitas: 

mateiros e generalistas. Esse grupo foi o que citou maior número de categorias de uso, e 

um maior número de espécies, com ênfase para dois informantes do gênero masculino 

(H1 e H17) que se destacam dos demais no que tange ao conhecimento sobre plantas 

nativas da Mata Atlântica, sobretudo as de porte arbóreo inseridas nas categorias de uso 

relativas à construção, lenha e tecnologia.  

Para Laraia (2002) esses resultados demonstram que o homem é resultado do 

meio cultural em que foi socializado. Sendo assim, interferências e necessidades do 

indivíduo na medida em que sobrevive faz com que o mesmo julgue necessário 

conhecer o ambiente do seu entorno e logo usá-lo a seu favor. Assim os especialistas 

dessas comunidades rurais justificam seus conhecimentos florísticos a partir de 

interesses específicos que são desenvolvidos na medida que cada um, influenciado pela 

sua etnofunção julgar necessário (DIEGUES et al., 2001).     

3.2. LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES VEGETAIS  
 

No que se refere as espécies vegetais arbóreas e arbustivas utilizadas pelos 

especialistas das quatro comunidades, foram listadas  185 etnoespécies31 distribuídas em 

167 táxons, sendo 111 gêneros e 50 famílias. Desse total de espécies vegetais 78% 

possuem hábito arbóreo e apenas 22% arbustivo. Cabe salientar que nessa análise não 

                                                           
31 O termo etnoespécie é usado para classificação e nomencaltura das espécies vegetais conhecidas e 
citadas pelos especialistas locais. 
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estão incluídos as espécies herbáceas e trepadeiras, uma vez que não estão inseridas nos 

objetivos desse estudo.  

Oito etnoespécies (Sangue vermelho/Sanguinho, Cunduru/Punduru, Tirimbeiro, 

Bacalhau, Birro, Quina-quina, Pitomba de cágado, Canela de ema) não puderam ser 

identificadas porque durante todo o período de coleta botânica, os espécimes 

apresentavam-se sem presença de flores ou frutos o que dificultou as identificações.  

Outras 10 etnoespécies citadas nas entrevistas não puderam ser coletadas 

(Angico, Branquinha, Buranhê, Coração de nego, Graúna, Itapicuru/Tapicuru, 

Jindiroba, Pau d’óleo/Pau d’ório, Jequitibá, Corredeira). Essas etnoespécies não foram 

coletadas devido à raridade de indivíduos nos fragmentos amostrados. Segundo relatos 

dos próprios especialistas algumas dessas etnoespécies têm alto valor de mercado, 

consideradas como “madeira de lei”. Provavelmente a super exploração dessas 

etnospécies ao longo do tempo tenha colocado estas espécies em caráter de raridade ou 

até mesmo em extinção.  

Na catalogação das etnoespécies observou-se a ocorrência de homonímia, ou 

seja um mesmo nome popular para designar plantas de espécies diferentes. Para 

patizeiro (Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng e Arecaceae sp);  camarão (Hirtella 

racemosa Lam. e Casearia grandiflora Cambess); abre caminho (Lygodium volubile 

Sw. e Sapindaceae sp); tapiroroca (Ficus sp.e Sapotaceae sp.) Houve ocorrência de 

sinonímia, ou seja, vários nomes populares pelos quais se denominam uma única 

espécie, para murici de tabuleiro, murici vermelho, murici de galinha todos utilizados 

para designar a espécie Byrsonima coccolobifolia Kunth.  

 
Das espécies identificadas, constatou-se que 67% são coletados em fragmentos 

de florestas úmidas, 17% em áreas de tabuleiros (areia branca) e 16% em áreas 

antropogênicas. Quanto à origem dos recursos vegetais observou-se que 83% das 

espécies são nativas da região e apenas 17 % são consideradas como plantas exóticas 

(Figura 17).  

A alta porcentagem de espécies nativas citadas como úteis, pode estar 

relacionada com a alta diversidade dos fragmentos florestais onde as comunidades 

rurais estão inseridas, além do seu isolamento geográfico por algumas décadas. Segundo 

Hanazaki et al. (2000), a diversidade de conhecimento e usos das plantas pode ser 



 

 

afetada pela sua diversidade, podendo ser gradualmente aumentada ou diminuída a 

medida que essa biodiversidade é mantida ou extinta.

FIGURA 17 - Origem e local de coleta das espécies citadas e apontadas pela
da sub-bacia do rio Poxim-Açú
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32 Peças em forma de estacas trabalhadas que atravessam a canga de cima para baixo em quatro pontos, de 
modo que o pescoço de cada boi fique entre duas dessas estacas.
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Origem e local de coleta das espécies citadas e apontadas pelas comunidade
Açú. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

Isto corrobora com Diegues et al. (2001), ao afirmar que tanto as comunidades 

tradicionais como as comunidades locais possuem um sistema próprio de classificação e 

uso botânico, que é influenciado e intensificado pelo isolamento geográfico, fazendo 

com que a comunidade use plantas para diversos usos, a medida que é necessário. Essas 

diferentes formas de uso dos recursos vegetais envolve desde o uso de plantas 

medicinais para cura de membros da família ou animais domésticos, até artigos para

alimentar. 

 riqueza  para a família Fabaceae, com 31 espécies vegetais

espécies citadas (Figura 18). Desta família foram citadas espécies de 

Andira nitida Mart. ex Benth.; Caesalpinia ferra Mart. Ex. Tul.; 

Diptychandra epunctata Tul.); lenha (Chamaecrista cytisoides

DC. ex Collad. H.S. Irwin & Barneby; Enterolobium cf. timbouva

Hymenolobium alogoanum Ducke) e também para outros usos, como a 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.) ou carroça (

Kunth) sendo algumas espécies empregadas para mais de um uso
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FIGURA 18 - Famílias com maior número de espécies citadas como utéis pela
da sub-bacia do Rio Poxim-Açú
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família Myrtaceae observou-se 19 espécies vegetais, ou seja,  10% do total 
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Para as famílias Apocynaceae, Malpighiaceae, Moraceae, Annonaceae e 

Sapotaceae foram citadas 6 espécies. O número de espécies dessas cinco famílias  juntas 

corresponde a 15% do total de plantas citadas.  As demais, 41 famílias, estão 

representadas por menos de cinco espécies cada família, representando um total de 49% 

das espécies citadas. 

Botrel. (2001) no estudo em Minas Gerais e Lima et al. (2000) no estudo no 

Paraná, também encontraram na família Fabaceae o maior número de espécies citadas 

pelas comunidades pesquisadas, sendo a maioria destas utilizadas para fins medicinais e 

madeireiros. Em outra pesquisa realizada na Mata Atlântica da região do Rio de Janeiro 

Fonseca-Kruel et al., (2004) num estudo no Rio de Janeiro  observou que a família 

Myrtaceae foi a mais representativa, seguida de Asteraceae. Isto ocorreu devido ao 

maior número de citações para a categoria alimentar, seguida da categoria medicinal. 

No presente estudo mais de 80% das Fabaceae citadas são empregadas como medicinais 

e 75% das Myrtaceae como forma alimentar. No trabalho de Hanazaki et al. (2000), as 

famílias Myrtaceae e Bignoniaceae também estão entre as 10 famílias com as espécies 

mais utilizadas.  

3.3. ANÁLISE ETNOBOTÂNICA DAS ESPÉCIES ARBÓREAS E ARBUSTIVAS 

3.3.1. Fragmentos florestais x Recursos Vegetais   

 

Pela análise do dendrograma empregando o método  UPGMA (Figura 19) 

observou-se a formação de dois grupos. O primeiro grupo formado pelos fragmentos 

florestais F1 e F2 com similaridade entre eles de 58% e o segundo grupo formado pelos 

fragmentos F3 e F4 apresentando 61% de similaridade pelo coeficiente de Jacard.  

Essa alta similaridade entre os fragmentos F1 e F2, e entre F3 e F4 deveu-se 

provavelmente pela proximidade dos fragmentos que compartilham de condições 

biogeográficas e sócio-econômicas bem semelhantes. O grupo contendo os fragmentos 

F1 e F2, é marcado por intensa atividade antrópica, com a retirada de lenha e o 

monocultivo de cana-de-açúcar, o que resultam a uma destruição de vastas áreas de 

mata e consequentemente um menor número de espécies botânicas para F1 (48 

espécies) e para F2 (60 espécies). Já que essas áreas tratam-se provavelmente de áreas 

marcadas principalmente por formações secundárias. 
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FIGURA 19 - Dendrograma de similaridade florística entre os quatro fragmentos florestais. F1 
(Mata de Pedrinhas); F2 (Mata da Caroba); F3 (Mata da Caroba); F4 (Mata do Cajueiro). UFS, 
São Cristóvão-SE, 2010. 

 

Os fragmentos F3 e F4, que mesmo sofrendo pressões antrópicas, marcadas 

principalmente pela retirada de lenha para o uso doméstico e para funcionamento de 

casas de farinha, são fragmentos com fisionomias de formações primárias F3 (134 

espécies) e F4 (127 espécies), incluindo algumas espécies que só foram encontradas 

nesses fragmentos a exemplo do pau d’arco roxo (Tabebuia sp.); amescla (Protium 

heptaphyllum (Aubl.) Marchand);  angelim (Andira nitida Mart. Ex Benth),  jatobá 

(Hymenaea courbaril L.); embiruçú (Eriotheca sp.) entre outras espécies vegetais de 

grande relevância extrativista e cultural para as comunidades rurais estudadas.   

Entretanto, observou-se que algumas espécies botânicas não foram observadas 

em alguns fragmentos florestais (Tabela 4), o que não implica o desconhecimento dos 

especialistas locais a tais espécies vegetais. Isso pode ser observado na Figura 20, ao se 

analisar o dendrograma, a partir da análise das plantas arbóreas e arbustivas citadas 

pelos especialistas nas diferentes comunidades rurais. 

 

 

  

UPGMA 
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TABELA 4 - Relação de espécies vegetais encontradas em fragmentos florestais e antropogênicos na região do Poxim-Açú. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.    

Continua... 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) HÁBITO HABITAT ORIGEM F1 F2 F3 F4 Nº DE COLETA 

AMARANTHACEAE          
Gomphrena sp. Pau pra tudo Arbóreo M N   X X JSL (125) 
ANACARDIACEA          
Anacardium ocidentale L. Cajueiro/Caju Arbóreo A E X X X X JSL (054, 064) 
Anacardium sp. Cajuí/Cajuí da mata Arbóreo T N   X X JSL (182) 
Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng.  Patizeiro/Pati* Arbóreo M N  X X  JSL (005) 
Astronium sp. Aderno Arbóreo M N    X JSL (230) 
Mangifera indica L.  Mangueira/Manga Arbóreo A E X X X X JSL (063) 
Schinus terebinthifolius  Raddi  Aroeira Arbóreo A E X    JSL (159) 
Spondias sp. Cajazeira/Cajá Arbóreo A E X    JSL (217) 
Spondias purpurea L.  Seriguela Arbóreo A E X    JSL (161) 
Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo Arbóreo M N  X X X JSL (007, 021, 216) 
ANNONACEAE          
Annona coriacea Mart.  Pinha Arbustivo A E X X   JSL (151) 
Annona muricata L.  Graviola Arbustivo A E X X   JSL (158) 
Annona sp. Araticum/Araticum apê Arbóreo M N   X X JSL (069) 
Guatteria sp. Araticum Cagão Arbóreo M N   X X JSL (039) 
Xylopia frutescens Aubl.  Pindaíba Arbóreo M N  X X X JSL (010, 095,133) 
APOCYNACEAE          
Allamanda sp.  Jasmim Café Arbóreo A E   X  JSL (121) 
Apocynaceae sp. Mamona Santa/Mamona da mata Arbóreo M N   X X JSL (047, 078) 
Hancornia speciosa Gomes  Mangabeira/ Mangaba Arbóreo T N   X X JSL (058) 
Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson Bumba-boi/Cajueiro brabo Arbóreo M N X X X X JSL (004, 051, 174) 
Himatanthus sp. Burra leiteira/Leitoso Arbóreo M N   X  JSL (187) 
Nerium oleander L. Espirradeira Arbustivo M E    X JSL (123) 
ARALIACEAE          
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin Galinheiro/Pé de galinha Arbóreo M N   X X JSL (030, 132) 
ARECACEAE          
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze  Caxindó Arbóreo T N   X X JSL (174) 
Allagoptera sp. Burizeiro/ Buri Arbóreo M N   X X JSL (082) 
Arecaceae sp. Patizeiro/ Pati* Arbóreo M N   X X JSL (084, 204) 
Astrocaryum sp. Tucun Arbóreo M N X X X X JSL (013, 084) 
Attalea funifera Mart. ex Spreng.  Piaçaba Arbóreo T N   X  JSL (199) 
Cocos nucifera L. Coqueiro/Coco Arbóreo A E X X X X JSL (162) 
Elaeis guineensis Jacq. Dendê Arbóreo M E X X  X JSL (214) 
Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman  Dicuri/Oricuri/Pindobeira Arbóreo M E X X X X JSL (152) 
ASTERACEAE          
Acritopappus confertus (Gardner) R.M. King & H. Rob.  Fumo Brabo Arbustivo T N   X  JSL (053, 114) 
Eremanthus incanus (Less.) Less. Candeia Arbóreo A N  X X X JSL (018, 068) 
Gochnatia oligocephala (Gardner) Cabrera Cega Machado Arbóreo A N   X  JSL (089) 
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Continuação 

Continua... 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) HÁBITO HABITAT ORIGEM F1 F2 F3 F4 Nº DE COLETA 

BIGNONIACEAE 
         

Jacaranda sp. Caroba/Carobinha Arbóreo M N   X X JSL (131) 

Tabebuia sp.1 
Ipê roxo/ Pau d’arco  
Chifre de bode 

Arbóreo M N   X X JSL (067) 

Tabebuia sp.2 Ipê branco/Pau d’arco branco Arbóreo M N    X JSL (221) 
Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth Ipê amarelo/ Pau d’arco amarelo Arbustivo  M N    X JSL (212) 
BOMBACACEAE          
Eriotheca sp. Embiruçú/Imbiruçú/Ibiruçú Arbóreo M N    X JSL (225) 
BORAGINACEAE          
Cordia nodosa Lam. Grão de galo/Gôgo de galo Arbóreo M N   X X JSL (150, 191) 
BURSERACEAE          
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla Arbóreo M N   X X JSL (024, 077) 
CALOPHYLLACEAE          
Kielmeyera argentea Choisy Pé de veado Arbóreo T N   X  JSL (117) 
CARICEAE          
Carica papaya L. Mamoeiro/Mamão Arbóreo A E X X X X JSL (164) 
CELASTRACEAE          
Maytenus sp. Bom nome/ Carne d’anta/Pau pica Arbóreo M N   X X JSL (090) 
CHRYSOBALANACEAE          
Couepia sp. Oiti/Oiticoró Arbóreo M N   X  JSL (202) 
Hirtella ciliata Mart & Zucc. Bula cinza Arbóreo T N  X X X JSL (059, 176) 
Hirtella racemosa Lam. Camarão* Arbóreo M N  X X X JSL (074) 
CLUSIACEAE          
Clusia nemorosa G. Mey. Sapateiro Arbóreo M N   X  JSL (043) 
Symphonia globulifera L. f. Landri Arbóreo M N  X X X JSL (019, 041) 
COSTACEAE          
Costus sp. Gama do brejo Arbustivo M N   X X JSL (124) 
DILLENIACEAE          
Curatella americana L. Sambaíba/ Lava prato Arbóreo M N X X X X JSL (011, 036) 
Davilla flexuosa A. St.-Hil. Chapéu-de-boneca Arbustivo T N   X X JSL (110, 195) 
EUPHORBIACEAE          
Croton heliotropiifolius Kunth Velande Arbustivo T E X X X X JSL (119) 
Euphorbiaceae sp. Marmeleiro/Marmelo Arbustivo M N    X JSL (140) 
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Ganhador/Pataqueiro Arbóreo M N   X  JSL (052, 097) 
FABACEAE          
Andira nitida Mart. ex Benth. Angelim Arbóreo M N   X X JSL (032) 
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Miroró Arbóreo T N   X  JSL (200) 
Bowdichia sp.  Sucupira-açú Arbóreo M N   X  JSL (070) 
Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira/ Sucupira verdadeira Arbóreo M N  X X X JSL (008, 046, 075) 
Caesalpinia ferra Mart. Ex. Tul. Pau-ferro Arbóreo M N   X X JSL (190) 
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Continuação 

Continua... 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) HÁBITO HABITAT ORIGEM F1 F2 F3 F4 Nº DE COLETA 

FABACEAE 
         

Cassia grandis Lf. Canafístula Arbóreo M N    X JSL (219) 
Chamaecrista cytisoides (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & 
Barneby 

Cascudinho/ Carrasquinho Arbustivo T N    X JSL (116) 

Diptychandra epunctata Tul. Sucupirinha Arbóreo M N   X X JSL (109) 
Enterolobium cf. timbouva Mart. Orelha-de-macaco Arbóreo M N  X   JSL (066) 

Enterolobium sp. Timbopé/Maria farinha Arbóreo M N X X X X JSL (017,  
154, 180) 

Erythrina sp. Mulungu Arbóreo M N  X X X JSL (235) 

Fabaceae sp.1 Paraíba Arbóreo M N  X X X JSL (001,  
029, 081) 

Fabaceae sp.2 Tamburiú/Tamburi Arbóreo M N   X X JSL (048) 
Fabaceae sp.3 Móises Arbóreo M N   X X JSL (220) 
Fabaceae sp.4 Péroba mariquita Arbóreo M N   X X JSL (194) 
Fabaceae sp.5 Pau-de-sapo Arbóreo M N    X JSL (224) 
Fabaceae sp.6 Jitaí Arbórep M N   X X JSL (085) 
Fabaceae sp.7 Carrasqueiro Arbustivo T N   X X JSL (115) 
Hymenaea courbaril L. Jatobá Arbóreo M N    X JSL (139) 
Hymenolobium alogoanum Ducke Carrasco de caatinga Arbóreo T N   X X JSL (183) 
Inga sp.1 Ingazeiro/Ingá Arbóreo M N X X X X JSL (009, 028, 193) 
Inga sp.2 Ingá branco Arbóreo M N   X X JSL (034) 
Machaerium sp. Espinheiro triste/Mau vizinho Arbóreo M N   X  JSL (210) 
Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá Arbustivo M E X X X X JSL (141) 
Mimosa sp.1 Aranhento/Espinheiro Arbustivo M N X X   JSL (065) 
Mimosa sp.2 Jurema Arbustivo T E X X X X JSL (136) 
Parkia sp. Juerana/Mijona Arbóreo M N  X X  JSL (006, 083) 
Sclerolobium sp.1 Ingaporca Arbóreo M N  X   JSL (015) 
Sclerolobium sp.2 Ingaçú/Buceteiro/Pau-fava Arbóreo M N   X X JSL (091) 
Senna sp. Flor de São João  Arbóreo M N   X X JSL (026) 
Stryphnodendron sp. Babatenã/Barbatimão Arbóreo M N X  X X JSL (148) 

Swartzia sp. Meiú/Sanguinho 
Língua de vaca Arbóreo M N    X JSL (147) 

HERNANDIACEAE          
Sparattanthelium botocudorum Mart. Arco-de-barril Arbóreo M N    X JSL (227) 
HUMIRIACEAE          
Humiria balsamifera Aubl. Curesmeira/Cú de nego* Arbóreo T N   X X JSL (057) 
HYPERICACEAE          
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Alcafroa Arbustivo M N  X X X JSL (094, 197) 
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Continuação 

Continua... 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) HÁBITO HABITAT ORIGEM F1 F2 F3 F4 Nº DE COLETA 

LAMIACEAE 
         

Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth. Alecrim/Alecrim de caboclo Arbustivo T N   X X JSL (175) 
LAURACEAE          
Ocotea gardneri (Meisn.) Mez Louro pimenta Arbóreo M N   X X JSL (044, 113, 186) 
Ocotea sp. Louro jibóia/Louro abóbora  Arbóreo M N   X X JSL (055) 
Persea americana Mill. Abacate Arbóreo A E X X X X JSL (207) 
LECYTIDACEAE          
Eschweilera  sp. Imbira Arbóreo M N   X  JSL (086) 
Eschweilera ovata(Cambess.) Miers Biriba/Biribê Arbóreo M N  X X X JSL (002, 022, 073) 
Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia de coco Arbóreo M N   X X JSL (106, 120) 
Lecytidaceae sp. Péroba/Folha larga Arbóreo M N  X X  JSL (014, 072) 
LYGODIACEAE          
Lygodium volubile Sw. Abre caminho* Arbustivo M N   X  JSL (098) 
MALPIGHIACEAE          

Byrsonima sericea DC. Murici/ Murici da mata/ 
Murici de tatu 

Arbóreo M N X X X X JSL (003, 025, 071, 196) 

Byrsonima coccolobifolia Kunth 
Murici de tabuleiro/ 
Murici vermelho/ 
Murici de galinha 

Arbóreo T N   X X JSL (056, 198) 

Byrsonima sp.  
Murici branco/  
Muricizinho de tabuleiro Arbóreo T N    X JSL (128) 

Malpighiaceae sp. Cocão Arbóreo M N    X JSL (088) 
Malpighia glabra L. Acerola Arbsutivo A E X X X X JSL (167) 
MALVACEAE          
Hibiscus sp. Algodão criolo Arbustivo A E X X X X JSL (155) 
MARANTHACEAE          
Stromanthe  sp. Uruba Arbóreo M N X X X X JSL (092) 
MELASTOMATACEAE          
Miconia albicans (Sw.) Steud. Folha de fogo Arbóreo M N   X X JSL (023) 
Tibouchina francavillana Cogn. Flor de Natal Arbóreo M N    X JSL (042,134) 
MELIACEAE          
Cedrela sp. Cedro Arbóreo A E X X X X JSL (123) 
Meliaceae sp. Marinheiro Arbóreo M N  X X  JSL (040) 
MORACEAE          
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Fruta pão Arbóreo A E    X JSL (153) 
Artocarpus heterophyllus Lam. Jaqueira/Jaca Arbóreo A E X X X X JSL (102, 166) 
Clarisia sp. Oiticica Arbóreo M N   X  JSL (192) 
Ficus sp. Tapiroroca/pororoca* Arbóreo M N   X X JSL (050) 
Brosimum sp. Canduru/Conduru Arbóreo M N    X JSL (228) 
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Continuação 

Continua... 
  

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) HÁBITO HABITAT ORIGEM F1 F2 F3 F4 Nº DE COLETA 

MUSACEAE          
Musa paradisiaca L. Bananeira/Banana Arbóreo M E X X X X JSL (165) 
MYRTACEAE          
Calyptranthes clusiifolia (Miq.) O. Berg Murta Branca Arbóreo M N   X X JSL (031, 130) 
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Guabiraba/Gobiraba Arbóreo M N    X JSL (146 
Campomanesia sp. Banheira Arbóreo M N   X  JSL (093) 
Eucalyptus sp. Eucalipto Arbóreo A E X X X  JSL (208) 
Eugenia sp. Murtinha de tabuleiro Arbustivo T N   X X JSL (137) 
Eugenia uniflora L. Pitanga Arbustivo A E X X X  JSL (206) 
Myrcia fallax (Rich.) DC. Murta de tabuleiro Arbustivo T N   X X JSL (135) 
Myrcia sp.1 Cú de negro* Arbóreo M N    X JSL (061) 
Myrcia sp.2 Cambuí/Cambuí da mata Arbóreo M N  X  X JSL (105, 149) 
Myrciaria cauliflora L. Jabuticaba Arbóreo A E X X X X JSL (209) 
Myrtaceae sp.1 Canela de tabuleiro/canela de 

viado 
Arbustivo T N   X X JSL (111) 

Myrtaceae sp.2 Mananpuçá Arbustivo T N    X JSL (177) 
Plinia edulis (Vell.) Sobral Cambucá/Cumbuqui Arbustivo T N    X JSL (178) 
Psidium guajava L. Goiabeira/Goiaba Arbóreo A E X X X X JSL (122,163) 
Psidium guianense Pers. Araçá/Araçá goiaba Arbóreo M N  X X X JSL (100, 205) 
Psidium sp.1 Araçá de porco Arbóreo M N    X JSL (104) 
Psidium sp.2 Araçazinho/ 

Araça de moça/Araça manso 
Arbóreo M N   X X JSL (107) 

Syzygium cumini (L.) Skeels Manjelão/Jamelão Arbóreo M N X  X  JSL (038, 160) 
Syzygium jambolanum (Lam.) DC. Jambo Arbóreo A E X X X X JSL (171) 
NYCTAGINACEAE          
Guapira opposita (Vell.) Reitz João Mole Arbóreo M N  X X  JSL (016) 
Guapira sp.1 Bandola vermelha Arbóreo M N   X X JSL (218) 
Guapira sp.2 Bandola branca Arbóreo M N    X JSL (232) 
OXALIDACEAE          
Averrhoa carambola L. Carambola Arbóreo A E X  X X JSL (157) 
PIPERACEAE          
Pothomorphe peltata (L.) Persoon  Capeba Arbustivo M N    X JSL (223) 
POLYGONACEAE          
Coccoloba laevis Casar. Coité/Coitezeiro Arbustivo T N   X X JSL (118, 185) 
PUNICACEAE          
Punica granatum L. Romã/Rumã Arbustivo A E X X X  JSL (168) 
RHAMNACEAE          
Ziziphus joazeiro Mart. Juá/Juá de boi/Juazeiro Arbustivo T N   X X JSL (125) 
Ziziphus sp. Juá de bode Arbustivo T N    X JSL (145) 
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Continuação 

Continua... 
  

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) HÁBITO HABITAT ORIGEM F1 F2 F3 F4 Nº DE COLETA 

RUBIACEAE          
Genipa americana L. Jenipapeiro/Jenipapo Arbóreo A N X X   JSL (020) 
Guettarda sp. Angélica Arbustivo T N   X X JSL (181) 
Rubiaceae sp. Pau de espeto Arbustivo T N    X JSL (179) 
Tocoyena bullata (Vell.) Mart. Jenipapinho Arbustivo T N   X X JSL (127, 234) 
RUTACEAE          
Citrus limon (L.) Osbeck Limão Arbóreo A E X X X X JSL (170) 
Citrus reticulata Blanco Tangerina Arbóreo A E X X X X JSL (169) 
Citrus sp.1 Laranja Arbóreo A E X X X X JSL (099) 
Citrus sp.2 Lima/ Lima da pérsia Arbóreo A E X  X  JSL (229) 
SALICACEAE          
Casearia grandiflora Cambess. Sapucaia Arbóreo M N  X X X JSL (012) 
Casearia silvestris Schwartz Camarão* Arbóreo M N   X  JSL (033) 
SAPINDACEAE          
Cupania revoluta Rolfe Cambotá/Cambotá vermelho Arbóreo M N   X X JSL (035, 062, 101, 143) 
Matayba sp. Cambotá branco/ 

Cambotá marinheiro 
Arbóreo M N    X JSL (142) 

Talisisa sp. Pitomba/Pitomba de caso Arbóreo M N X  X  JSL (156) 
SAPOTACEAE          
Manilkara salzmannii (A. DC.) H.J. Lam Maçaranduba/Maraçanduba Arbóreo M N    X JSL (108) 
Manilkara sp. Mirinduba Arbóreo M N   X X JSL (201, 223) 
Pouteria sp. Gameleiro/Gameleira Arbóreo M N   X X JSL (129) 
Sapindaceae sp. Abre caminho* Arbustivo M N   X  JSL (049) 
Sapotaceae sp. Tapiroroca/pororoca* Arbóreo T N   X X JSL (138) 
SOLANACEAE          
Cestrum sp. Quaraneira/Quarana Arbustiva M N X X X X JSL (037, 103) 
Solanum paludosum Moric. Jurubeba Arbóreo M N X X X X JSL (126) 
STERCULIACEAE          
Guazuma sp. Mutamba Arbustiva M N   X X JSL (226) 
URTICACEAE          
Cecropia pachystachya Trécul Umbaúba/Embaúba Arbóreo M N X X X X JSL (027, 076) 
VOCHYSIACEAE          
Vochysia lucida Klotzsch ex M.R. Schomb. Mangue doce Arbóreo M N   X X JSL (045, 060) 
Vochysiacae sp. Camaçari Arbóreo M N   X  JSL (079) 
NÃO IDENTIFCADAS          
N.I.1 Sangue vermelho Arbóreo M N   X  JSL (087) 
N.I.2 Cunduru/Punduru Arbóreo M N    X JSL (144) 
N.I.3 Tirimbeiro Arbóreo M N   X  JSL (188) 
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Continuação 

* Espécies diferentes com mesmo nome popular. 
Habitat: M= Área de mata úmida; T: Área de tabuleiros costeiros; A: Área antropogênica.  
Origem: N=Nativo, E=Exótica. 

 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) HÁBITO HABITAT ORIGEM F1 F2 F3 F4 Nº DE COLETA 

NÃO IDENTIFICADAS          
N.I.4 Bacalhau Arbóreo M N   X  JSL (189) 
N.I.5 Birro Arbóreo M N    X JSL (203) 
N.I.6 Quina quina Arbustivo M N X X X X JSL (222) 
N.I.7 Pitomba de cágado Arbóreo M N    X JSL (231) 
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3.3.2. Conhecimento dos especialistas x Recursos Vegetais   

Pela análise que considera a similaridade e diferenças do conhecimento dos 

especialistas das quatros comunidades, observou-se a formação de dois grupos (Figura 

20). O primeiro grupo formado pelas comunidades Pedrinhas, Caroba e Cajueiro sendo 

a similaridade entre o conhecimento desses de 75%, e entre as comunidades Caroba e 

Cajueiro por volta de 88%. 

No segundo grupo, formado apenas pela comunidade Ladeira, observou-se uma 

menor similaridade diante as outras comunidade  rurais (70%), entretanto observou-se 

que mesmo formando dois grupos, a similaridade entre o conhecimento dos 

especialistas dessas comunidades pouco diferem uma das outras.  

  

 
FIGURA 20 - Dendrograma de similaridade espécies de plantas citadas pelos especialistas das 
comunidades rurais da sub-bacia do rio Poxim-Açú. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

Nessa análise que leva em conta não a presença ou ausência de espécies nos 

fragmentos analisados, mas sim o conhecimento acumulado pelos mais idosos, 

observou-se que os entrevistados das  quatro comunidades conhecem bem as espécies 

arbóreas e arbustivas da região e que a similaridade entre esse conhecimento é bastante 

significativa, o que vêm a demonstrar que a forma de aquisição do saber botânico entre 

os especialistas perpassa por uma rede de transmissão de informações com origem em 

UPGMA 
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comum, que provavelmente é intensificado pela proximidade dessas comunidades 

rurais.  

As diferenças de similaridades encontradas nas duas análises (Figura 19 e Figua 

20) se deve provavelmente ao fato das espécies hoje consideradas em caráter de 

raridade ou extintas, existiam em outros períodos em fragmentos da região, porém 

foram desaparecendo com o tempo devido a intensa ação antrópica. O que não ocorreu 

com o “saber acumulado” dos especialistas, que mesmo sem a disponibilidade de 

determinados recursos vegetais, continuram reproduzindo o conhecimento empregado a 

algumas espécies arbóreas e arbustiva da região. Essa hipótese pode ser melhor 

explicada a partir do entendimento de um dos costumes obsevados nessas região.  

É comum na região do Rio Poxim-Açú; rezadores, garrafeiros ou artesãos 

contratar o serviço de um mateiro para buscar determinadas espécies de plantas que não 

são mais encontradas próxima a sua comunidade. Isso acontece por dois fatores: 

primeiro, pela grande distância percorrida até encontrar o determinado recurso e 

segundo, porque nem todos especialistas sabem identificar, como os mateiros, em meio 

natural certas espécies de plantas.   

Talvez esse hábito corriqueiro de usar espécies de plantas no dia-a-dia, mesmo 

quando não são mais encontradas na região, ao longo do tempo tenha sido um dos 

fatores que possibilitou a permanência do conhecimento sobre diversas espécies 

arbóreas e arbustivas, sem que elas ainda existissem nos fragmentos extrativistas 

próximos. Neste caso específico, a ausência de algumas espécies nessa região, não foi o 

suficiente para o esquecimento coletivo dos usos de algumas espécies vegetais, haja 

visto a entrada constante dessas espécies nas comunidades  pelos mateiros.  

Entretanto deve-se salientar que esse processo coletivo de permanência do saber 

não acontece ao acaso, para um conhecimento de uma determinada espécies permancer 

no imaginário coletivo, ela deva ser de difícil substituição. Ou seja, se uma espécie ela é 

empregado num determinado uso e não se consegue na região outra planta com 

características semelhantes a fim de substituir, o conhecimento dessa espécie tende a 

permanecer pelas geração, mediadas pelas condições acima explicitadas. No entanto, se 

uma espécie for facilmente substituída, por outra espécie que possua as mesma 

características utilitárias, o conhecimento da primeira espécie tende a ser substituída e 

ao longo do tempo o esquecida pelas pessoas da comunidade.     



 
 

69 
 

No que se refere à riqueza de espécies citadas pelos especialistas de cada 

comunidade. Observou-se que entre os entrevistas da comunidade Pedrinhas foram 

citados 145 espécies, distribuídas em 47 famílias, dentre as quais as mais citadas foram 

Fabaceae (24 espécies), Myrtaceae (13 espécies), Arecaceae (10 espécies), 

Anacardeaceae (seis espécies), Apocynaceae (cinco espécies), Rubiaceae (quatro 

espécies) e Moraceae (quatro espécies). 

 Na comunidade Ladeira foram citadas 132 espécies, distribuídas em 42 famílias, 

sendo Fabaceae33 (26 espécies) a família mais citada seguida da família Myrtaceae (10 

espécies), Arecaceae (sete espécies), Anacardeaceae (seis espécies), Apocynaceae 

(quatro espécies) e Sapotaceae (quatro espécies). 

 Entre os especialistas da Caroba foram citados 180 espécies, distribuídas em 49. 

Famílias, dentre as quais o maior número de espécie foi da família Fabaceae (30 

espécies), seguida da Myrtaceae (19 espécies), Anacardeaceae (9 espécies), Arecaceae 

(8 espécies),  Anonnaceae (cinco espécies) e Malpighiaceae (cinco espécies). 

Na comunidade Cajueiro foram citadas 160 espécies, distribuídas em 48 

famílias. As famílias botânicas com maior número de espécies foram Fabaceae (29 

espécies), Myrtaceae (15 espécies), Arecaceae (sete espécies), Apocynaceae (cinco 

espécies) e Anacardiaceae (cinco espécies). 

Ao se comparar os quatro grupos estudados, observou-se entre os especialista da 

Caroba e Cajueiro um maior média de etnoespécies botânicas citadas (59 e 62 espécies 

respectivamente) e elevado número de plantas nativas e as maiores médias de citações 

por entrevista. Os especialistas da comunidade Pedrinhas apresentaram número menor 

de etnoespécies e de espécies e famílias botânicas do que Caroba (31 espécies) e 

Cajueiro (35 espécies), superando, porém, este último, em número de plantas exóticas. 

3.4. INDICE DE DIVERSIDADE DE SHANON E PIELOU 
 

O índice de diversidade, amplamente empregado em ecologia, vem sendo 

utilizado mais recentemente em trabalhos etnobotânicos com a finalidade de avaliar a 

diversidade do conhecimento etnobotânico. Lima et al. (2000) afirmaram que índices 

elevados, em geral, relacionam áreas relativamente bem conservadas associadas a 

populações com significativo conhecimento etnobotânico. 
                                                           
33 O sistema de classificação adotado segue Cronquist (1988) e Leguminosae foi considerada como 
família única, de acordo com Polhill et al., (1981) 
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Para a amostra populacional estudada, o índice de diversidade do conhecimento 

foi de H’B10 =2,03, e H’Be=4,72 (Tabela 5), o que é bem alto quando comparado com o 

encontrado em outros trabalhos etnobotânicos realizados com comunidades do entorno 

a regiões de Mata Atlântica34 (FIGUEIREDO et al. 1993; BEGOSSI et al. 1993; 

ROSSATO et al. 1999; LIMA et al. 2000; HANAZAKI et al. 2000 e FONSECA-

KRUEL et al., 2004).  

TABELA 5 - Comparação dos índices de diversidade etnobotânico compilados de estudos 
realizados com comunidades que vivem no entorno de mata atlântica. UFS, São Cristóvão-SE, 
2010. 

FONTE LOCAL NE NC H’B10 H’Be 

Botrel et al., 2002 Ingaí, MG 140 - - 4,7 
Begossi et al., 1993 Ilha de Búzios, SP 128 - 1,57 - 
Figueiredo et al., 1993 Gamboa (Ilha de Itacruça), RJ  90 558 1,65 - 
Rossato et al., 1999 São Paulo, SP 277    
Hanazaki et al., 2000 Ilha de Vitória, SP 57 195 1,61 - 
Rossato et al., 1999 Picinguaba, SP 216 1552 2,06 - 
Fonseca-Kruel et al., 2004 Arraial do Cabo, Rj 68 444 1,78 4,10 
Hanazaki et al., 2000 Praia de Camburí, SP 162 541 1,98 4,57 
Lima et al., 2000 Guaraqueçaba, PR 445 3400 2,38 5,48 
Christo et al., 2006 Gleba Aldeia Velha, RJ 209 548 2,2 5,07 
Presente estudo Bacia do rio Poxim-Açú, SE 185 1156 2,03 4,72 

NE= Número de espécies citadas; NC= Número de citações; H’B10= Diversidade de Shanon Log10; 
H’Be= Diversidade de Shanon. 0 
 

O índice de Pielou estimado para esse estudo foi de {J=0,89} o que demonstra 

que o conhecimento dos especialistas está e várias espécies são conhecidas pelos 

especialistas. O valor do índice de Shanon e o de Pileou vem a corroborar com a 

hipótese de Begossi et al., 2002, que afirma que as comunidades afastadas dos centros 

urbanos locais e localizadas em região de alta diversidade biológica possuem elevado 

conhecimento etnobotânico. Outro aspecto importante a se considerar, deve-se ao fato 

da riqueza florística, nos fragmentos florestais, que certamente contribui 

significativamente sobre o índice de diversidade encontrado.  

3.5. ANÁLISE DE CATEGORIAS E VALORES DE USO 
 

Os usos citados pelos especialistas para as diversas plantas foram delineado em 

cinco categorias de uso (Místico-farmacológica, Combustível, Alimentação, Madeireira, 

Outros usos). Para a categoria de uso combustível observou-se o maior número de 

citações com 145 espécies, seguida da categoria místico-farmacológica (107 espécies), 

alimentação (90 espécies), madeireiro (87 espécies) e outros usos com 79 espécies 

(Figura 21). Pelo resultado pode-se inferir sobre a grande importância que as espécies 

                                                           
34

 Escolhemos trabalhos realizados essencialmente na Mata Atlântica, por ser o foco deste estudo 
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FIGURA 21 - Distribuição das espécies
de uso citadas pelos especialistas das comunidades rurais do Poxim
2010. 
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Dentre os trabalhos que tratam das referidas categorias, a categoria combustível 

foi a mais expressiva. Nos trabalhos de Lima et al. (2000); França (2001), Fonseca-

Kruel et al.(2004); Christo et al. (2006) e Crepaldi (2007)  as categorias de uso 

medicinal e alimentar foram aquelas que apresentam maior número de espécies citadas. 

Já no trabalho de Botrel (2000), a categoria mais citadas foi a madeireira. 

Das espécies de plantas mais citadas pelos especialistas nas cinco categorias de 

uso (Tabela 6), destaca-se: o murici da mata (Byrsonima sericea DC.) citado por 100% 

deles (n=31), indicado para uso em quatro categorias: místico-farmacológica, 

combustível, madeireira, alimentícia. A sucupira (Bowdichia virgilioides Kunth) 

também citado por 100% dos especialista (n=31); foi indicada para uso em três 

categorias: místico-farmacológica, combustível, madereira. O cajueiro (Anacardium 

ocidentale L.), que foi citado também por todos os especialistas (n=31), foi indicado 

para quatro categorias de uso: místico-farmacológico, combustível, alimentícios e 

outros usos. Em seguida a jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.), com 96% de 

citações (n=30) indicada para todas as cinco categorias de usos: místico-farmacológica, 

combustível, madeireira, alimentícia e outros usos. E por fim a goiabeira (Psidium 

guajava L.) também citadas por 96% (n=30) dos especialista, indicada para quatro usos: 

místico-farmacológica, combustível, madeireira, alimentícia.   

No que se refere a análise de valor de uso (VU) inserido pelas comunidades, 

observou-se que as 10 espécies com maior VU citadas pela comunidade são nativas, 

encontradas em diferentes fragmentos e pertencem à diferentes família (Tabela 6). As 

espécies com maiores valores de uso são: (1) Byrsonima sericea DC., (2) Artocarpus 

heterophyllus Lam., (3) Anacardium ocidentale L.; (4) Bowdichia virgilioides Kunth; 

(5) Psidium guianense; (6) Hancornia speciosa Gomes; (7) Eremanthus incanus (Less.) 

Less.; (8) Tapirira guianensis Aubl.; (9) Tabebuia sp.1; (10) Psidium guajava L.,  

justificando dessa maneira a necessidade em se estabelecer programas de manejo e 

conservação dessas espécies visto a importante relevância que as mesmas possuem nas 

comunidades rurais.    
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TABELA 6 - Lista de espécies e seus respectivos usos citados pelos especialistas das comunidades rurais do rio Poxim-Açú. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

Continua... 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) N.C.(A) N.C(R) V.U. USO(S) Nº DE COLETA 

AMARANTHACEAE       
Gomphrena sp. Pau pra tudo 9 7 0,29 MF,C JSL (125) 
ANACARDIACEA       
Anacardium ocidentale L. Cajueiro/Caju 82 31 2,62 MF, C, A, O JSL (054, 064) 
Anacardium sp. Cajuí/Cajuí da mata 19 16 0,61 MF, A JSL (182) 
Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng.  Patizeiro/Pati* 16 15 0,52 C, A  JSL (005) 
Astronium sp. Aderno 8 6 0,26 C, M JSL (230) 
Mangifera indica L.  Mangueira/Manga 44 24 1,42 MF, C, A,O JSL (063) 
Schinus terebinthifolius  Raddi  Aroeira 23 16 0,74 MF, C, M JSL (159) 
Spondias sp. Cajazeira/Cajá 11 11 0,35 MF, A, O JSL (217) 
Spondias purpurea L.  Seriguela 13 11 0,42 MF, A JSL (161) 
Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo 55 27 1,77 MF, C, M, A, O JSL (007, 021, 216) 
ANNONACEAE       
Annona coriacea Mart.  Pinha 13 12 0,42 MF, C, A JSL (151) 
Annona muricata L.  Graviola 10 6 0,32 MF, C, A JSL (158) 
Annona sp. Araticum/Araticum apê 29 23 0,94 MF, C, A JSL (069) 
Guatteria sp. Araticum Cagão 14 13 0,45 MF JSL (039) 
Xylopia frutescens Aubl.  Pindaíba 34 19 1,10 MF, C, M, A, O JSL (010, 095,133) 
APOCYNACEAE       
Allamanda sp.  Jasmim Café 2 2 0,06 O JSL (121) 
Apocynaceae sp. Mamona Santa/Mamona da mata 15 11 0,48 MF, C, M JSL (047, 078) 
Hancornia speciosa Gomes  Mangabeira/ Mangaba 59 27 1,90 MF, C, A, O JSL (058) 
Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson Bumba-boi/Cajueiro brabo 22 13 0,71 MF, C, A, O JSL (004, 051, 174) 
Himatanthus sp. Burra leiteira/Leitoso 11 8 0,35 MF, C, M JSL (187) 
Nerium oleander L. Espirradeira 4 4 0,13 MF JSL (123) 
ARALIACEAE       
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin Galinheiro/Pé de galinha 18 14 0,58 C, O JSL (030, 132) 
ARECACEAE       
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze  Caxindó 14 11 0,45 C, A, O JSL (174) 
Allagoptera sp. Burizeiro/ Buri 24 17 0,77 C, A, O JSL (082) 
Arecaceae sp. Patizeiro/ Pati* 20 12 0,65 A, O JSL (084, 204) 
Astrocaryum sp. Tucun 24 17 0,77 A, O JSL (013, 084) 
Attalea funifera Mart. ex Spreng.  Piaçaba 36 26 1,16 M, A, O JSL (199) 
Cocos nucifera L. Coqueiro/Coco 16 15 0,52 A, M, O JSL (162) 
Elaeis guineensis Jacq. Dendê 26 15 0,84 MF, M, A JSL (214) 
Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman  Dicuri/Oricuri/Pindobeira 49 29 1,58 MF, A, O JSL (152) 
ASTERACEAE       
Acritopappus confertus (Gardner) R.M. King & H. Rob.  Fumo Brabo 24 10 0,77 MF, O JSL (053, 114) 
Eremanthus incanus (Less.) Less. Candeia 58 29 1,87 MF, C, M JSL (018, 068) 
Gochnatia oligocephala (Gardner) Cabrera Cega Machado 5 4 0,16 C, M JSL (089) 
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Ccontinuação 

Continua... 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) N.C.(A) N.C(R) V.U. USO(S) Nº DE COLETA 

BIGNONIACEAE       
Jacaranda sp. Caroba/Carobinha 8 6 0,26 MF, C, M, O JSL (131) 
Tabebuia sp.1 Ipê roxo/ Pau d’arco/ Chifre de bode 53 23 1,71 MF, C, M, O JSL (067) 
Tabebuia sp.2 Ipê branco/Pau d’arco branco 10 6 0,32 C, M, O JSL (221) 
Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth Ipezinho amarelo/ Pau d’arco amarelo 10 7 0,32 MF, C, M JSL (212) 
BOMBACACEAE       
Eriotheca sp. Embiruçú/Imbiruçú/Ibiruçú 17 12 0,55 C, M, O JSL (225) 
BORAGINACEAE       
Cordia nodosa Lam. Grão de galo/Gôgo de galo 8 5 0,26 MF, C, A JSL (150, 191) 
BURSERACEAE       
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 30 18 0,97 MF, C, A, O JSL (024, 077) 
CALOPHYLLACEAE       
Kielmeyera argentea Choisy Pé de veado 3 2 0,10 C, O JSL (117) 
CARICEAE       
Carica papaya L. Mamoeiro/Mamão 13 10 0,42 MF, A JSL (164) 
CELASTRACEAE       
Maytenus sp. Bom nome/ Carne d’anta/Pau pica 25 14 0,81 MF, C, M, A, O JSL (090) 
CHRYSOBALANACEAE       
Couepia sp. Oiti/Oiticoró 10 7 0,32 C, M, A JSL (202) 
Hirtella ciliata Mart & Zucc. Bula cinza 14 12 0,45 MF, C JSL (059, 176) 
Hirtella racemosa Lam. Camarão* 8 6 0,26 C, O JSL (074) 
CLUSIACEAE       
Clusia nemorosa G. Mey. Sapateiro 9 6 0,29 C, M JSL (043) 
Symphonia globulifera L. f. Landri 6 3 0,19 M, O JSL (019, 041) 
COSTACEAE       
Costus sp. Gama do brejo 6 6 0,19 MF JSL (124) 
DILLENIACEAE       
Curatella americana L. Sambaíba/ Lava prato 32 23 1,03 MF, O JSL (011, 036) 
Davilla flexuosa A. St.-Hil. Chapéu-de-boneca 2 1 0,06 C, O JSL (110, 195) 
EUPHORBIACEAE       
Croton heliotropiifolius Kunth Velande 14 10 0,45 MF, C, O JSL (119) 
Euphorbiaceae sp. Marmeleiro/Marmelo 28 16 0,90 C, M, A, O JSL (140) 
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Ganhador/Pataqueiro 12 8 0,39 C JSL (052, 097) 
FABACEAE       
Andira nitida Mart. ex Benth. Angelim 31 17 1,00 MF, C, M JSL (032) 
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Miroró 7 5 0,23 C, M, O JSL (200) 
Bowdichia sp.  Sucupira-açú 7 5 0,23 C, M JSL (070) 
Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira/ Sucupira verdadeira 74 31 2,39 MF, C, M JSL (008, 046, 075) 
Caesalpinia ferra Mart. Ex. Tul. Pau-ferro 16 14 0,52 MF, C JSL (190) 
Cassia grandis Lf. Canafístula 27 18 0,87 MF, O JSL (219) 
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Continuação 

Continua... 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) N.C.(A) N.C(R) V.U. USO(S) Nº DE COLETA 

FABACEAE       
Chamaecrista cytisoides (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & 
Barneby 

Cascudinho/ Carrasquinho 8 6 0,26 C, M JSL (116) 

Diptychandra epunctata Tul. Sucupirinha 8 4 0,26 C, M JSL (109) 
Enterolobium cf. timbouva Mart. Orelha-de-macaco 1 1 0,03 C JSL (066) 
Enterolobium sp. Timbopé/Maria farinha 18 15 0,58 C, O JSL (017, 154, 180) 
Erythrina sp. Mulungu 22 18 0,71 MF, C JSL (235) 
Fabaceae sp.1 Paraíba 46 27 1,48 C, M, O JSL (001,  

029, 081) 
Fabaceae sp.2 Tamburiú/Tamburi 9 6 0,29 C, M,O JSL (048) 
Fabaceae sp.3 Móises 6 4 0,19 C, M JSL (220) 
Fabaceae sp.4 Péroba mariquita 3 3 0,10 C, M JSL (194) 
Fabaceae sp.5 Pau-de-sapo 14 9 0,45 MF, C, M JSL (224) 
Fabaceae sp.6 Jitaí 31 21 1,00 MF, C, M, O JSL (085) 
Fabaceae sp.7 Carrasqueiro 7 5 0,23 C, M JSL (115) 
Hymenaea courbaril L. Jatobá 14 8 0,45 MF, C, M JSL (139) 
Hymenolobium alogoanum Ducke Carrasco de caatinga 3 3 0,10 C JSL (183) 
Inga sp.1 Ingazeiro/Ingá 28 21 0,90 C, A JSL (009,  

028, 193) 
Inga sp.2 Ingá branco 10 9 0,32 C, A JSL (034) 
Machaerium sp. Espinheiro triste/Mau vizinho 7 6 0,23 MF, C JSL (210) 
Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá 28 20 0,90 C, M, O JSL (141) 
Mimosa sp.1 Aranhento/Espinheiro 7 6 0,23 C JSL (065) 
Mimosa sp.2 Jurema 22 15 0,71 MF, C, M, O JSL (136) 
Parkia sp. Juerana/Mijona 14 11 0,45 C, M JSL (006, 083) 
Sclerolobium sp.1 Ingaporca 15 12 0,48 MF, C, M, A JSL (015) 
Sclerolobium sp.2 Ingaçú/Buceteiro/Pau-fava 27 20 0,87 MF, C, M JSL (091) 
Senna sp. Flor de São João  10 7 0,32 MF, O JSL (026) 
Stryphnodendron sp. Babatenã/Barbatimão 36 28 1,16 MF, C, M JSL (148) 
Swartzia sp. Meiú/Sanguinho/Língua de vaca 16 8 0,52 C, M JSL (147) 
HERNANDIACEAE       
Sparattanthelium botocudorum Mart. Arco-de-barril 2 1 0,06 C, O JSL (227) 
HUMIRIACEAE       
Humiria balsamifera Aubl.  Curesmeira/Cú de nego* 6 2 0,19 C, A, O JSL (057) 
HYPERICACEAE       
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Alcafroa/Açafroa 7 5 0,23 C, O JSL (094, 197) 
LAMIACEAE       
Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth. Alecrim/Alecrim de caboclo 14 12 0,45 MF, C JSL (175) 
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Continuação 

Continua... 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) N.C.(A) N.C(R) V.U. USO(S) Nº DE COLETA 

LAURACEAE       
Ocotea gardneri (Meisn.) Mez Louro pimenta 16 11 0,52 MF, C, M JSL (044,  

113, 186) 
Ocotea sp. Louro jibóia/Louro abóbora  7 6 0,23 C, M JSL (055) 
Persea americana Mill. Abacate 16 13 0,52 MF, C, A JSL (207) 
LECYTIDACEAE       
Eschweilera  sp. Imbira 10 9 0,32 C, O JSL (086) 
Eschweilera ovata(Cambess.) Miers Biriba/Biribê 45 26 1,45 MF, C, M, A, O JSL (002,  

022, 073) 
Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia de coco 14 10 0,45 C, M, A JSL (106, 120) 
Lecytidaceae sp. Péroba/Folha larga 38 27 1,23 C, M JSL (014, 072) 
LYGODIACEAE       
Lygodium volubile Sw. Abre caminho* 1 5 0,03 MF JSL (098) 
MALPIGHIACEAE       
Byrsonima sericea DC. Murici/ Murici da mata/ Murici de tatu 13 12 0,42 MF, C, M, A JSL (003, 025, 071, 196) 
Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici de tabuleiro/ Murici vermelho/  

Murici de galinha 
21 13 0,68 MF, C, A JSL (056, 198) 

Byrsonima sp. Murici branco/ Muricizinho de tabuleiro 97 31 3,13 MF, C, A JSL (128) 
Malpighiaceae sp. Cocão 34 21 1,10 MF, C, M, A JSL (088) 
Malpighia glabra L. Acerola 19 14 0,61 MF, A JSL (167) 
MALVACEAE       
Hibiscus sp. Algodão criolo 16 10 0,52 MF, C, O JSL (155) 
MARANTHACEAE       
Stromanthe  sp. Uruba 22 22 0,71 O JSL (092) 
MELASTOMATACEAE       
Miconia albicans (Sw.) Steud. Folha de fogo 6 6 0,19 MF JSL (023) 
Tibouchina francavillana Cogn. Flor de Natal 6 5 0,19  O JSL (042,134) 
MELIACEAE       
Cedrela sp. Cedro 41 23 1,32 MF, C, M, O JSL (123) 
Meliaceae sp. Marinheiro 8 7 0,26 MF, C JSL (040) 
MORACEAE       
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Fruta pão 14 12 0,45 MF, A JSL (153) 
Artocarpus heterophyllus Lam. Jaqueira/Jaca  89 30 2,87 MF, C, M, A, O JSL (102, 166) 
Clarisia sp. Oiticica 7 5 0,23 MF, C JSL (192) 
Ficus sp. Tapiroroca/pororoca* 2 1 0,06 C, M JSL (050) 
Brosimum sp. Canduru/Conduru 6 5 0,19 C, O JSL (228) 
MUSACEAE       
Musa paradisiaca L. Bananeira/Banana 11 9 0,35 MF, A JSL (165) 
MYRTACEAE       
Calyptranthes clusiifolia (Miq.) O. Berg Murta Branca 8 6 0,26 C, A  JSL (031, 130) 
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Continuação 

Continua... 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) N.C.(A) N.C(R) V.U. USO(S) Nº DE COLETA 

MYRTACEAE       
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Guabiraba/Gobiraba 28 19 0,90 MF, C, M, A JSL (146) 
Campomanesia sp. Banheira 12 8 0,39 C, M, A JSL (093) 
Eucalyptus sp. Eucalipto 14 10 0,45 MF, C , M JSL (208) 
Eugenia uniflora L. Pitanga 12 10 0,39 MF, A JSL (206) 
Myrcia fallax (Rich.) DC. Murta de tabuleiro 8 6 0,26 C, A JSL (135) 
Myrcia sp.1 Cú de negro* 2 2 0,02 C, O JSL (061) 
Myrcia sp.2 Cambuí/Cambuí da mata 14 10 0,45 MF, C, A JSL (105, 149) 
Myrciaria cauliflora L. Jabuticaba 19 19 0,61 L, A JSL (209) 
Myrtaceae sp.1 Canela de tabuleiro/canela de viado 3 2 0,10 MF, C JSL (111) 
Myrtaceae sp.2 Mananpuçá 7 7 0,23 A JSL (177) 
Plinia edulis (Vell.) Sobral Cambucá/Cumbuqui 8 7 0,26 C, A JSL (178) 
Psidium guajava L. Goiabeira/Goiaba 50 30 1,61 MF, C, A, O JSL (122,163) 
Psidium guianense Pers. Araçá/Araçá goiaba 60 29 1,94 MF, C, M, A JSL (100, 205) 
Psidium sp.1 Araçá de porco 11 8 0,35 C, A JSL (104) 
Psidium sp.2 Araçazinho/Araça de moça/ 

Araça manso 
7 6 0,23 C, A JSL (107) 

Syzygium cumini (L.) Skeels Manjelão/Jamelão 30 26 0,97 MF, A JSL (038, 160) 
Syzygium jambolanum (Lam.) DC. Jambo 11 9 0,35 MF, A JSL (171) 
NYCTAGINACEAE       
Guapira opposita (Vell.) Reitz João Mole 15 11 0,48 MF, C JSL (016) 
Guapira sp.1 Bandola vermelha 20 14 0,65 MF, C, M JSL (218) 
Guapira sp.2 Bandola branca 3 2 0,10 MF, C JSL (232) 
OXALIDACEAE       
Averrhoa carambola L. Carambola 17 13 0,55 MF, A JSL (157) 
PIPERACEAE       
Pothomorphe peltata (L.) Persoon  Capeba 7 7 0,23 MF JSL (223) 
POLYGONACEAE       
Coccoloba laevis Casar. Coité/Coitezeiro 9 7 0,29 C, M, O JSL (118, 185) 
PUNICACEAE       
Punica granatum L. Romã/Rumã 15 13 0,48 MF, A JSL (168) 
RHAMNACEAE       
Ziziphus joazeiro Mart. Juá/Juá de boi/Juazeiro 27 18 0,87 MF, C JSL (125) 
Ziziphus sp. Juá de bode 7 5 0,23 MF, C, A JSL (145) 
RUBIACEAE       
Genipa americana L. Jenipapeiro/Jenipapo 34 24 1,10 MF, C, A JSL (020) 
Guettarda sp. Angélica 9 6 0,29 MF, C, M, A JSL (181) 
Rubiaceae sp. Pau de espeto 7 6 0,23 C, O JSL (179) 
Tocoyena bullata (Vell.) Mart. Jenipapinho 5 3 0,16 C JSL (127, 234) 
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Continuação 

Continua... 
  

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) N.C.(A) N.C(R) V.U. USO(S) Nº DE COLETA 

RUTACEAE       
Citrus limon (L.) Osbeck Limão 25 21 0,81 MF, A JSL (170) 
Citrus reticulata Blanco Tangerina 8 7 0,26 MF, C, A JSL (169) 
Citrus sp.1 Laranja 24 18 0,77 MF, A, O JSL (099) 
Citrus sp.2 Lima/ Lima da pérsia 13 11 0,42 MF, A JSL (229) 
SALICACEAE       
Casearia grandiflora Cambess. Sapucaia 20 15 0,65  C, MF, A JSL (012) 
Casearia silvestris Schwartz Camarão* 4 4 0,13 C, O JSL (033) 
SAPINDACEAE       
Cupania revoluta Rolfe Cambotá/Cambotá vermelho 35 17 1,13 MF, C, M, A, O JSL (035, 062, 101, 143) 
Matayba sp. Cambotá branco/ 

Cambotá marinheiro 
3 2 0,10 MF, C JSL (142) 

Talisisa sp. Pitomba/Pitomba de caso 12 11 0,39 MF, C, A JSL (156) 
Sapindaceae sp. Abre caminho* 5 1 0,16 MF JSL (049) 
SAPOTACEAE       
Manilkara salzmannii (A. DC.) H.J. Lam Massaranduba/Maraçanduba 49 27 1,58 M, A JSL (108) 
Manilkara sp. Mirinduba 11 7 0,35 C, M, A, O JSL (201, 223) 
Pouteria sp. Gameleiro/Gameleira 12 10 0,39 MF, C JSL (129) 
Sapotaceae sp. Tapiroroca/pororoca* 19 13 0,61 C, M JSL (138) 
SOLANACEAE       
Cestrum sp. Quaraneira/Quarana 19 16 0,61 MF, O JSL (037, 103) 
Solanum paludosum Moric. Jurubeba 21 14 0,68 MF, C, A JSL (126) 
STERCULIACEAE       
Guazuma sp. Mutamba 9 9 0,29 MF JSL (226) 
URTICACEAE       
Cecropia pachystachya Trécul Umbaúba/Embaúba 39 24 1,26 MF, C JSL (027, 076) 
VOCHYSIACEAE       
Vochysia lucida Klotzsch ex M.R. Schomb. Mangue doce 15 10 0,48 C, M, A JSL (045, 060) 
Vochysiacae sp. Camaçari 12 8 0,39 C, M JSL (079) 
NÃO IDENTIFCADAS       
N.I.1 Sangue vermelho 5 4 0,16 C, M JSL (087) 
N.I.2 Cunduru/Punduru 5 4 0,16 C, M, O JSL (144) 
N.I.3 Tirimbeiro 7 3 0,23 MF, C, M, A JSL (188) 
N.I.4 Bacalhau 17 11 0,55 C, M, O JSL (189) 
N.I.5 Birro 6 3 0,19 C, M, A JSL (203) 
N.I.6 Quina quina 8 8 0,26 MF JSL (222) 
N.I.7 Pitomba de cágado 3 3 0,10 A JSL (231) 
N.I.8 Canela de Ema 2 2 0,06 MF JSL (172) 
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Continuação 

N.C.(A) = Número de citações absoluta (Total de citações para uma determinada espécie). 
N.C.(R) = Número de citações relativa (Citações de uma determinada espécie por categoria de uso). 
V.U.= Valor de uso. 
USO(S): MF=Místico-farmacológico, C=Combustível, M=Madeireiro, A=Alimentar e O=Outros usos. 

 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME(S) POPULAR(ES) N.C.(A) N.C(R) V.U. USO(S) Nº DE COLETA 

NÃO COLETADAS       
N.I.9 Angico 23 13 0,74 MF, C, M, A, O - 
N.I.10 Branquinha 4 2 0,13 C, M - 
N.I.11 Buranhê 13 8 0,42 MF, C, M, O - 
N.I.12 Coração de nego 14 12 0,45 C, M - 
N.I.13 Graúna 9 7 0,29 C, M - 
N.I.14 Itapicuru/Tapicuru 8 8 0,26 C, M - 
N.I.15 Jindiroba 13 13 0,42 MF - 
N.I.16 Pau d’óleo/Pau d’ório 19 12 0,61 MF, M, O - 
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3.5. ANÁLISE DO IMPCATO AMBIENTAL PELO USO DOS RECURSOS 
VEGETAIS 

Buscando saber se o uso e o extrativismo que a comunidade faz nos fragmentos de 

coleta é prejudicial para populações de determinadas espécies, testou-se o uso do Índice 

de Prioridade de Conservação (IPC). O índice foi utilizado para as espécies nativas do 

levantamento etnobotânico. Na tabela 6 estão os parâmetros utilizados no cálculo do IPC 

e os resultados das estimativas. 

De acordo com as estimativas do IPC, 51% das plantas arbóreas e arbustivas 

utilizadas pelos especialistas se enquadram na categoria 1, o que implica na prioridade de 

conservação dessas espécies, não devendo ser coletadas enquanto não se tomarem 

providências quanto à conservação. Na categoria 2, enquadraram-se 32% das espécies 

total de plantas, o que possibilita  o extrativismo dessas espécies de forma moderada. 

Observou-se ainda que 17% das espécies restantes da flora citada, enquadrou-se na 

categoria 3 o que implica na liberação dessas espécies para o extrativismo. 

Na tabela 6 foram listadas as 40 principais espécies que possuem prioridade de 

conservação para não estarem sujeitas ao risco de ser extinta da região.  Demonstrando 

dessa forma a necessidade de programas de manejo e conservação dos remanescentes de 

Mata Atlântica. As espécies Sucupira (Bowdichia virgilioides Kunth), Babatenã 

(Stryphnodendron sp.); Massaranduba (Manilkara salzmannii (A. DC.) H.J. Lam), Péroba 

(Lecytidaceae sp.) e Ipê roxo (Tabebuia sp.) possuem segundo esse estudo os maiores 

índices de prioridade para conservação.     

Isto ocorre porque não foram encontradas em abundância nos fragmentos 

amostrados e têm seus caules utilizados como lenha ou para construção civil. No caso de 

Stryphnodendron sp., mesmo não sendo utilizado intensamente para o uso como 

combustível ou para construção civil, o grande risco de extinção dessa planta se dá a 

partir da coleta intensa da “casca e entrecasca” do caule que é usado como remédio pelas 

comunidades. 

Ao comparar as espécies da flora sujeitas ao risco de extinção  na região do Rio 

Poxim-Açú com a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção 

(BRASIL, 2008) observa-se que quatro das espécies listadas por esse estudo são também 

espécies de plantas sujeitas à extinção listadas pelo MMA.  
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TABELA 6 - Principais espécies de plantas prioritárias para a conservação segundo o cálculo do IPC. 
UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
NOME(S) 
POPULAR(ES)  

NOME CIENTÍFICO B C L DIV U RU PC CA 

Sucupira/Sucupira 
verdadeira 

Bowdichia virgilioides Kunth  100 100 10 4 10 100 100 1 

Babatenã/Barbatimão Stryphnodendron adstringens 
(Mart.) Conville. 

100 100 10 2 10 100 100 1 

Massaranduba Manilkara salzmannii (A. DC.) 
H.J. Lam  

100 100 10 3 10 100 100 1 

Péroba /Folha larga Lecytidaceae sp. 100 100 10 2 10 100 100 1 
Ipê roxo/Pau d'arco/ 
Chifre de bode 

Tabebuia sp.1 100 100 10 4 10 100 100 1 

Amescla* Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

100 100 10 4 10 100 100 1 

Biriba/Biribê Escweleira ovata(Cambess) 
Miers 

100 100 10 5 10 100 100 1 

Mangabeira/Mangaba Hancornia speciosa Gomes  100 100 10 4 10 100 100 1 
Cocão Malpighiaceae sp. 100 100 10 2 10 100 100 1 
Jitaí Fabaceae sp.6 100 100 10 2 10 100 100 1 
Ingaçu/Buceteiro/Pau-fava Sclerolobium sp.2 100 100 10 3 10 100 100 1 
Guabiraba/Gobiraba Campomanesia guaviroba (DC.) 

Kiaersk.  
100 100 10 3 10 100 100 1 

Pindaíba Xylopia frutescens Aubl.  100 100 10 4 10 100 100 1 
Canafístula Cassia grandis Lf 100 100 10 3 10 100 100 1 
Cambotá/ 
Cambotá vermelho 

Cupania revoluta Rolfe 100 100 10 3 10 100 100 1 

Angelim Andira nitida Mart. ex Benth. 100 100 10 2 10 100 100 1 
Burizeiro/Buri Allagoptera sp. 100 100 10 3 10 100 100 1 
Patizeiro/Pati* Astronium fraxinifolium Schott 

ex Spreng.  
100 100 10 2 10 100 100 1 

Bom nome/Carne 
d'anta/Pau pica 

Mayetnus sp. 100 100 10 3 10 100 100 1 

Galinheiro/Pé de galinha Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire, Steyerm. & Frodin  

100 100 10 3 10 100 100 1 

Tapiroroca/pororoca Sapotaceae sp. 100 100 10 2 10 100 100 1 
Ingaporca Sclerolobium sp.1 100 100 10 4 10 100 100 1 
Embiruçú/Imbiruçú/Ibiruçú Eriotheca sp. 100 100 10 3 10 100 100 1 
Louro pimenta Ocotea gardneri (Meisn.) Mez  100 100 10 3 10 100 100 1 
Juerana/Mijona Parkia sp. 100 100 10 2 10 100 100 1 
Mamona Santa/ 
Manona da Mata 

Apocynaceae sp. 100 100 10 3 10 100 100 1 

Mangue doce Vochysia lucida Klotzsch ex 
M.R. Schomb. 

100 100 10 3 10 100 100 1 

Sapucaia de coco Lecythis pisonis Cambess. 100 100 10 2 10 100 100 1 
Camaçari Vochysiacae sp. 100 100 10 2 10 100 100 1 
Banheira Campomanesia sp. 100 100 10 2 10 100 100 1 
Meiú/Sanguinho 
Língua de vaca 

Swartzia sp. 100 100 10 2 10 100 100 1 

Jatobá Hymenaea courbaril L. 100 100 10 3 10 100 100 1 
Ganhador/Pataqueiro Pera glabrata (Schott) Poepp. 

ex Baill. 
100 100 10 1 10 100 100 1 

Burra leiteira/Leitoso Himatanthus sp. 100 100 10 2 10 100 100 1 

Mirinduba Manilkara sp. 100 100 10 2 10 100 100 1 

Coitizeiro/Coité Coccoloba laevis Casar. 100 100 10 2 10 100 100 1 
Oiti/Oiticoró Couepia sp. 100 100 10 1 10 100 100 1 
Caxindó* Allagoptera arenaria (Gomes) 

Kuntze  
100 100 10 1 10 100 100 1 

Piaçaba* Attalea funifera Mart. ex Spreng.  100 100 10 2 10 100 100 1 
Ipê branco/  
Pau d'arco branco 

Tabebuia sp.2 100 100 10 3 10 100 100 1 

B = Valor Biológico; C = Risco de Coleta; L = Uso Local; DC = Diversidade das categorias; DS = 
Diversidade das subcategorias; U = Valor de Uso; RU = Risco de Utilização; PC = Prioridade de 
Conservação. 
 

Observa-se que as espécies: Amescla (Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand), 

Patizeiro (Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng.); Caxindó (Allagoptera arenaria 

(Gomes) Kuntze) e Piaçaba (Attalea funifera Mart. ex Spreng.), são espécies com risco de 
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extinção tanto na região do Rio Poxim-Açú como no restante do território brasileiro, o 

que implica uma maior atenção a essas espécies quanto a sua conservação.    

Neste sentido essas espécies, assim como as outras elencadas na Tabela 6, são 

espécies prioritárias para o reflorestamento nas áreas limítrofes do PARNASI e também 

nas margens do Rio Poxim-Açú, em primeiro lugar por serem nativas da região, e por 

apresetarem diversos uso nas comunidades do entorno. Sendo assim deve-se promover 

estratégias de manejo e conservação dessas espécies vegetais junto as comunidades do 

entorno ao Rio Poxim-Açú no sentido de conservá-las. 

No caso das espécies lenhosas sabe-se que algumas plantas ainda são usadas como 

energia o que remete a uma maior pressão das comunidades a esssas espécies quanto ao 

uso nos fogões à lenha. Deve-se ressaltar que o uso da lenha em muitas residências dessa 

região está associado diretamente a baixa renda dos moradores dessas comunidades e a 

tradições. Entretanto observa-se que aos poucos o uso da lenha, nessa região é substituída 

pelo botijão à gás. Outro problema observado na manutenção das espécies usadas como 

lenha nessa região, está diretamente relacionado ao uso em casas de farinha ou para 

venda para abastecer fornos de padarias e olarias das cidades circuvizinhas.   

Já no que se refere a construção de casas, e das construções rurais sabe-se que as 

madeiras dos fragmentos florestais do entorno dessas comunidades ainda são importantes 

recursos muito utilizados na construção de “casas de taipa35” e na construção de cercas 

nas propriedades rurais.   

Sabe-se porém que os problemas acima listados referentes aos impactos que as 

comunidade rurais geram nos fragmentos florestais, são pequenos se comparados aos 

conflitos de uso da terra e desmatamento nas áreas florestais particulares da região. Isso 

porque o uso nas áreas particulares dessa região é estabelecida a partir da substituição dos 

fragmentos florestais pelo monocultivo de cana-de-açúcar, extração de areia e 

recentemente para o plantio de eucalipto.   

Essas e outras formas de devastações têm intensificado ainda mais os conflitos 

entre o uso e manejo dos fragmentos florestais da região do rio Poxim-Açú, fazendo com 

que boa parte da biodiversidade dessa região seja perdida antes do seu conhecimento, 

bem como de suas propriedades terapêuticas, comésticas, alimentíceas dentre outras. 

                                                           
35 Também chamada de casa de pau-a-pique as casas de taipas são construções com parede rústicas, feita de 
barro (a que se misturam às vezes areia e cal) comprimido numa estrutura entretecida de varas ou taquaras.  
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Considerando-se a importância das espécies encontradas nesta área relativamente 

reduzida e a riqueza do conhecimento popular envolvido na variedade de usos e 

aplicações de cada planta, pode-se concluir que é urgente a necessidade de realização de 

estudos fitossociológicos e fenológicos para subsidiar um programa de manejo 

sustentável, além da implantação de um trabalho de educação ambiental com a 

comunidade para tentar diminuir o impacto ambiental causado pela exploração 

desordenada destas plantas que têm sido utilizadas como fonte de renda alternativa pela 

população carente nos arredores da região do Rio Poxim-Açú e da região do Parque 

Nacional Serra de Itabaiana. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as informações obtidas,  pode-se concluir que a longa convivência 

dos especialistas das comunidades Pedrinhas, Ladeira, Caroba e Cajueiro com o meio 

onde vivem e viveram seus ancestrais tem sido fundamental para a transmissão do 

conhecimento tradicional da flora local. A partir das informações, conclui-se que o 

conhecimento tradicional dessas comunidades tem sido difundido pelas diferentes 

gerações de especialistas através de associações com dons divinos, observação e 

experimentações realizadas com as espécies botânicas ao longo do tempo. 

Neste contexto, os especialistas citaram como espécies de plantas úteis 185 

espécies da flora arbórea e arbustiva. Das  espécies citadas 175 espécies foram coletadas 

e identificadas em  167 táxons, agrupados em 111 gêneros e 50 famílias, e divididos em 

diferentes hábitos: arbórea (136 espécies) e arbustiva (39 espécies). Com isso, pode-se 

concluir que os especialistas dessas comunidades possuem um vasto conhecimento sobre 

a flora local, o que pode estar relacionado ao grau de isolamento dessas comunidades e a 

localização das mesmas numa região de alta diversidade biológica. Entretanto, os 17% de 

plantas exóticas citadas pelos informantes pode indicar a influência de diferentes culturas 

e etnias na formação do conhecimento de plantas nas comunidades analisadas além do 

importante papel dos primeiros colonizadores da região no processo de implatação e 

manejo dessas espécies exóticas. 

Conclui-se também que os especialistas com idade entre 50 à 79 anos e que se 

enquadram na etnofunção generalista foram os entrevistados que detiveram o maior 

conhecimento de plantas na região do Rio Poxim-Açú. Entretanto observou-se que esses 

especialistas não possuí uma opinião bem formada sobre a importância do registro desse 

conhecimento popular como subsídio para os estudos científicos, o que pode colaborar 

com o desaparecimento desse conhecimento ao longo do tempo caso ele não fosse 

registrado. Esse fato deve-se principalmente aos novos agentes de informação inseridos 

nas comunidades, aliados ao baixo interesse das gerações mais jovens pelas atividades 

locais. 

Na análise realizada nos quatros fragmentos usados pelos especialistas para coleta 

de espécies botânicas, conclui-se que 29 dessas espécies são coletadas em áreas 

antropogênicas, porém a maior parte dos recursos vegetais arbóreos e arbustivos está 

concentrado nos fragmentos de florestas úmidas (122 espécies) e na áreas de tabuleiros 
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costeiros (32 espécies) que ainda restam na região, demonstrando dessa forma a 

necessidade de programas de manejo e conservação dos remanescentes da Mata Atlântica 

existentes. Desses fragmentos analisados observou-se que aqueles usados pelas 

comunidades Caroba e Cajueiro foram os mais representativos com 133 e 132 espécies 

respectivamente.  

A partir da análise do índice da diversidade de Shannon (H’B10= 4,72) e índice de 

Pielou (J=0,89), pode-se concluir que as comunidades rurais analisadas mostraram 

possuir elevado conhecimento etnobotânico quando comparado com outras comunidades 

que vivem no entorno de regiões de Mata Atlântica no Brasil. A maior parte deste 

conhecimento é de plantas nativas da região, o que suporta a idéia que as comunidades 

analisadas introduziram em seu cotidiano o uso desses recursos vegetais como forma de 

minimizar as limitações impostas pelo isolamento geográfico e a dificuldade de acesso a 

transporte. As comunidades rurais citaram como utéis, a maioria das árvores e arbustos 

nativos amostrados nos fragmentos de coleta dos recursos vegetais. As duas espécies com 

maior valor de uso nessas comunidades foram as espécies murici branco [Byrsonima sp. 

(V.U.=3,13)] e cajueiro [Anacardium ocidentale L. (V.U.=2,62)], a primeira espécie da 

família Malpighiaceae e Anacardiaceae, justificando dessa forma programas de manejo e 

conservação as espécies pertecentes a essas famílias como forma de manuntenção do 

recurso genético dessas espécies na região do Rio Poxim-Açú e no PARNASI.       

De acordo com análise de impacto ambiental realizado para as espécies botânicas 

utilizadas pelos especialistas, conclui-se que  grande parte das plantas nativas citadas (89 

espécies) tem prioridade de conservação, não devendo ser coletadas enquanto não se 

tomarem providências quanto à conservação. Dessas espécies com risco de extinção 

nesses fragmentos, quatro espécies (Protium heptaphyllum, Astronium fraxinifolium, 

Allagoptera arenaria, Attalea funifera) também estão na “Lista Oficial das Espécies da 

Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção”. Dentre os fatores que tem intensificado a 

pressão nas espécies nativas, o uso de lenha como fonte de energia, o uso dos troncos das 

árvores para construção civil e a intensificação da produção de cana-de-açúcar nessa 

região tem sido os fatores preponderantes para a diminuição da biodiversidade. Neste 

sentido, apesar de existir um grande aproveitamento da vegetação local, a divulgação dos 

resultados dos estudos etnobotânicos, juntamente com propostas de uso sustentado, 

poderiam otimizar o uso dos recursos naturais disponíveis na região do PARNASI e do 

Rio Poxim-Açú.    
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CAPÍTULO 3 

SABERES POPULARES E USO DE RECURSOS VEGETAIS POR 
DIFERENTES COMUNIDADES RURAIS NA REGIÃO DO RIO 

POXIM-AÇÚ, SERGIPE, BRASIL. 
 

RESUMO 
LIMA, Juliano Silva. Saberes Populares e Uso de Recursos Vegetais por diferentes 
Comunidades Rurais na região do rio Poxim-Açú, Sergipe, Brasil. São Cristóvão: 
UFS, 2010. 224p. (Dissertação - Mestrado em Agroecossistemas)36. 
 
O uso de plantas, principalmente, na alimentação e nos ritos de cura, sempre esteve 
presente na história da humanidade, muito antes do homem se transformar num agente 
produtor de cultura e formador de uma sociedade. Neste sentido, os estudos 
etnobiológicos, quando incorporados a algumas áreas do conhecimento, têm permitido o 
avanço de diversas estratégias que possibilitam aliar as demandas de exploração dos 
recursos naturais com a sua conservação. No presente trabalho, apresenta-se um estudo 
de caso desenvolvido com especialistas populares residentes em quatro comunidades 
rurais da região do rio Poxim-Açú que teve como objetivo localizar, coletar e identificar 
as espécies arbóreas e arbustivas da região, investigando os seus principais usos e 
aplicações, fornecendo assim dados para futuros projetos de pesquisa e contribuindo para 
a preservação da diversidade vegetal da região. Foram realizadas junto aos especialistas 
da região, entrevistas semi-estruturadas, baseada no uso de cada planta, nas partes 
utilizados, no modo de uso e nas diferentes relações culturais com esses recursos  
vegetais. As espécies vegetais foram classificadas em cinco categorias de uso conforme 
as necessidades das comunidades rurais. Dessas categorias utilitárias, observou-se que o 
uso da flora como combustível foi a categoria mais citada (145 sp.), dentre elas as 
espécies com maior número de citações para essa categoria foram Byrsonima sericea DC. 
(n=31), Eremanthus incanus (Less.) Less. (n=28), e Tapirira guianensis Aubl. (n=27). A 
segunda categoria de uso mais citada foi a místico-farmacológico (107 espécies), em 
seguida a alimentar (90), madereiro (87) e outros usos com 79 espécies. Quanto aos 
dados etnológicos observam-se importantes relações entre o conhecimento etnobotânico 
das plantas encontradas nos diferentes fragmentos de mata atlântica da sub-bacia do rio 
Poxim estão diretamente relacionados com fortes aspectos históricos e culturais que ainda 
estão fortemente inseridos nas comunidades rurais estudadas, o que suporta a idéia de que 
as diferentes gerações que viveram e ainda vivem nessas comunidades introduziram em 
seu cotidiano diferentes formas de  usos  e manejo para as plantas nativas da região.  
 
Palavras-chaves: Recursos Vegetais, Conhecimento popular, Comunidades Rurais, 
Categorias de Usos.  

                                                           
36 Comitê Orientador: Laura Jane Gomes - UFS (Orientadora), Paulo Sérgio Maroti - UFS e Renata Silva 
Mann – UFS. 
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ABSTRACT 
LIMA, Juliano Silva. Popular knowledges and Use of Vegetable Resources for 
different Rural Communities in the river region Poxim-Açú, Sergipe, Brazil. São 
Cristóvão: UFS, 2010. 224p. (Dissertation - Master's degree in Agroecosystems) 37. 
 
The plants use, mostly, in the alimentation and in the cure rites, always was present in the 
humanity's history, a lot before the man if transform in a culture and former agent 
producer of a society. In this sense, the studies ethnobiological, when incorporated to 
some knowledge areas, they have been allowing the several strategies advance that enable 
ally the exploration demands of the natural resources with its preservation. At present 
work, it presents a study of case developed with resident popular specialists in four rural 
communities of the river region Poxim-Açú who had as goal locate, collect and to 
identify the arboreal species and shrub of the region, investigating their main uses and 
applications, supplying thus given for research future projects and contributing for the 
preservation of the vegetable diversity of the region. They were accomplished close to the 
specialist of the region, interviews semi-structured, based on use of each plant, in the 
used parts, in the use way and in the different cultural relations with these vegetable 
resources The vegetable species were classified in five use categories as the needs to rural 
communities. Utilitarian from these categories, that the flora use was observed as fuel 
was the citedest category (145 sp.), Among them the species with larger number of 
citations for this category were Byrsonima sericea DC. (N=31), Eremanthus incanus 
(Less.) Less. (N=28), and Tapirira guianensis Aubl. (N=27). The second category of 
citeder use was for mystic-pharmacological (107 species), soon after to feed (90), loggers 
(87) and other uses with 79 species. Regarding the important ethnological data relations 
are observed between plants knowledge ethnobotanical found in sub-basin atlantic forest  
different fragments of the river Poxim are directly related with strong historical and 
cultural aspects that still are strongly inserted in the studied rural communities, what  
support the idea that the different generations that lived and still live these communities 
introduced into his uses  and handling different everyday forms for the native plants of 
the region.  
 
Key words: Vegetable resources, Popular knowledge, Rural Communities,Categories of 
Uses. 
  

                                                           
37 Guidance Committee: Laura Jane Gomes - UFS (Orientadora), Paulo Sérgio Maroti - UFS e Renata Silva 
Mann – UFS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de plantas, principalmente, na alimentação, na medicina e como fonte de 

energia, sempre esteve presente na história da humanidade, muito antes do homem se 

transformar num agente produtor de cultura e formador de uma sociedade. Observa-se, 

desde então, que o homem é um importante agente de mudanças florísticas e de evolução 

vegetal, porque sempre foi dependente do meio botânico para a sua sobrevivência, 

manipulando não somente para suprir as suas necessidades básicas, como também como 

parte integrante nos ritos de magia, na cura de doenças e como forma mantenedora de sua 

ordem social (ALBUQUEQUE, 2005).   

Em decorrência aos diversos usos dos recursos vegetais, pressões humanas de 

toda parte do planeta têm sido relatadas sobre as fisionomias vegetais, que nos últimos 

anos têm se intensificado devido ao atual modo de produção. Vários são os ecossistemas 

degradados pela ação antrópica, dentre os quais se destacam as florestas tropicais – 

regiões naturais que abrigam grande parte das espécies de vegetais e animais e que são 

essenciais para a manutenção dos recursos hídricos (BOTREL, 2001). 

A degradação dos ecossistemas e consequentemente extinção de espécies têm sido 

discutidas e estudadas freqüentemente por grupos conservacionistas no sentido de 

abranger as diferentes relações existentes entre o homem e o meio ambiente. Nesse 

sentido, estudos em etnobotânica que visem conhecer as diferentes formas de uso e 

manejo da flora sob a ótica do conhecimento popular, têm sido realizados no intuito de se 

entender as relações de uso e manejo estabelecidas entre as comunidades e a vegetação 

local (DIEGUES, 1994). 

 Trabalhos na área de etnobotânica tem sido cada vez mais desenvolvidos 

(BOTREL, 2001, FONSECA-KRUEL, et al., 2004 COSTA, 2006, QUEIROZ, 2007) no 

intuito de registrar os conhecimentos, usos e práticas das sociedades tradicionais e locais, 

colaborando dessa forma para o “registro” e preservação da cultura popular, além de 

fornecer informações importantes para utilização dos ecossistemas naturais, de forma 

sustentada (DIEGUES, 2001). Segundo Martin (1995), muitas plantas medicinais, 

ornamentais, dentre outras, têm um valor estritamente regional que somente podem ser 

descobertos pela investigação junto aos especialistas locais.      

A população local é a chave para combinar o saber científico com o saber local, 

visando fornecer informações importantes no sentido de contribuir com o planejamento 
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de estratégias de manejo e conservação da biodiversidade (BOTREL, 2001). Isso porque, 

tanto as comunidades tradicionais como locais ligadas as regiões florestais podem afetar 

diretamente a estrutura das paisagens, a evolução de espécies individuais, assim como, a 

biologia de determinadas populações de plantas de interesse, não apenas sob aspectos 

negativos como comumente se credita à intervenção humana, mas beneficiando e 

promovendo os recursos manejados (DIEGUES, 2001; ALBUQUERQUE et al., 2002). 

Sendo assim, o registro dos usos que os vários povos fazem dos recursos vegetais 

contribui para o conhecimento da biodiversidade local (POSEY, 1989), e 

consequentemente para o uso sustentável dos recursos naturais (FONSECA-KRUEL et 

al., 2004). As informações históricas e culturais do uso da vegetação local são 

importantes ferramentas para o entendimento das relações estabelecidas entre o homem e 

a floresta (ROSSATO et al.,1999; HANAZAKI et al., 2000).  

Estudos etnobotânicos quando desenvolvidos em comunidades rurais, que ocupam 

áreas com grande diversidade biológica, podem fornecer dados importantes sobre plantas 

medicinais, alimentícias e com outros fins, ampliando assim as possibilidades de 

aproveitamento dos recursos associados à conservação da biodiversidade 

(BORTOLOTTO, 2006).          

Portanto, registrar o conhecimento acerca dos recursos vegetais, transmitido de 

geração à geração, por parte das comunidades rurais que residem no interior ou às 

margens das Unidades de Conservação, deve constituir uma das ações prioritárias de 

estudo para a inserção dessas comunidades como importantes atores no processo de 

conservação da diversidade biológica (CHRISTO et al., 2006). 

Neste sentido, o presente trabalho objetiva contribuir no entendimento das 

relações existente entre as comunidades rurais que vivem no entorno ao PARNASI e com 

os fragmentos florestais que existem nessa região, ampliando dessa forma o 

conhecimento acerca da cultura dessas comunidades, valendo-se de abordagem 

metodológicas quantitativas e qualitativas da etnobotânica.  

Partindo do pressuposto que o conhecimento etnobotânico reflete as interações 

entre pessoas e os recursos vegetais disponíveis no ambiente, seja em função da 

abundância e/ou da aparência destes recursos (STAGEGAARD et al., 2002; 

ALBUQUERQUE et al., 2005). Então se espera encontrar um conhecimento similar entre 

comunidades humanas vivendo em situações ambientais similares. Entretanto, quando 
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assumimos que este conhecimento é fortemente mediado pelo contexto local atual e 

histórico, espera-se encontrar um conhecimento mais particularizado. 

Dessa forma, esse trabalho parte da hipótese que, face a grande diversidade 

biológica da Mata Atlântica dessa região, as comunidades: Pedrinhas, Ladeira, Caroba e 

Cajueiro no Estado de Sergipe, que interagem diretamente com este bioma podem ter 

acumulado amplo conhecimento sobre suas espécies vegetais e que, apesar de distintas 

quanto à localização, as comunidades rurais podem apresentar um padrão similar de uso 

do ambiente florestal.  

Assim sendo, o presente estudo etnobotânico teve como foco a análise das 

comunidades rurais Pedrinhas, Ladeira, Caroba, Cajueiro; estabelecidas na região no 

entorno ao PARNASI, mais especificamente na região do rio Poxim-Açú. 

Especificamente, buscou-se: (1) Caracterizar os especialistas das comunidades rurais do 

Rio Poxim-Açú; (2) Levantar pontos de landmarks, atrelando a valoração dos  espaços 

com os valores socais e ambientais compartilhado entre os especialistas; (3) Identificar as 

espécies arbóreas e arbustivas reconhecidas pelos especialistas das comunidades rurais 

pesquisadas e seus diferentes usos; (4) Efetuar um registro comparativo das plantas 

conhecidas e utilizadas pelas comunidades; (5) Analisar as lógicas de uso e manejo das 

espécies do extrato arbóreo e arbustivo pela população local; (6) Investigar a utilização 

das espécies pela população, sob os aspectos culturais e místicos estabelecidos nessas 

comunidades. 

 

 
  



 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

2.1.1. Caracterização das comunidades envolvidas na pesquisa 
 

Foi definido como universo da pesquisa as comunidades Pedrinhas, 

Ladeira, Cajueiro; por apresentarem important

rio Poxim (Figura 22). Outro asp

nos limites do PARNASI.  

 

 

 

   

 

 

FIGURA 22 - Delimitação da á
Comunidade Ladeira (Itaporanga d’Ajuda
Comunidade Cajueiro (Areia Branca
Fonte: (Mapa elaborado por: Luciano Lima Sobral e Juliano Silva Lima

O povoado Pedrinhas (Figura 23

abriga cerca de 2150 habitantes segundo o último censo (IBGE, 2009) e dados da 

Secretaria de Saúde do município de Areia Branca

se dá através de estradas de paralelepípedo na sede da comunidade e

adjacentes são de revestimento primário (barro). Existe uma escola de ensino 

fundamental, um posto de saúde, uma igreja, uma praça na sede da comunidade, além de 

alguns estabelecimentos de serviço como bares e mercearias. Em relação ao saneame

básico os moradores da região declararam que só existe esgotamento na sede do povoado, 

assim como acesso a água oriundo de poços e cisternas. A economia local está distribuída 

nos serviços disponibilizados na comunidade, na produção de cana

assim como nas pequenas propriedades agrícolas na produção de mandioca, milho, feijão, 
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das comunidades envolvidas na pesquisa  

Foi definido como universo da pesquisa as comunidades Pedrinhas, 

por apresentarem importantes mananciais, entre eles 

. Outro aspecto importante deve-se ao fato de estarem localizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitação da área de estudo – (A) Comunidade Pedrinhas (Areia Branca
ranga d’Ajuda-SE), (C) Comunidade Caroba (Areia Branca

Comunidade Cajueiro (Areia Branca-SE). UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
Mapa elaborado por: Luciano Lima Sobral e Juliano Silva Lima). 

O povoado Pedrinhas (Figura 23a), localizado no município de Areia Branca

abriga cerca de 2150 habitantes segundo o último censo (IBGE, 2009) e dados da 

Secretaria de Saúde do município de Areia Branca-SE. A infra-estrutura da comunidade 

se dá através de estradas de paralelepípedo na sede da comunidade e

adjacentes são de revestimento primário (barro). Existe uma escola de ensino 

fundamental, um posto de saúde, uma igreja, uma praça na sede da comunidade, além de 

alguns estabelecimentos de serviço como bares e mercearias. Em relação ao saneame

básico os moradores da região declararam que só existe esgotamento na sede do povoado, 

assim como acesso a água oriundo de poços e cisternas. A economia local está distribuída 

nos serviços disponibilizados na comunidade, na produção de cana-de-açúcar e

assim como nas pequenas propriedades agrícolas na produção de mandioca, milho, feijão, 
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Foi definido como universo da pesquisa as comunidades Pedrinhas, Caroba, 

s mananciais, entre eles às nascentes do 

se ao fato de estarem localizados 

(A) Comunidade Pedrinhas (Areia Branca-SE), (B) 
SE), (C) Comunidade Caroba (Areia Branca-SE), (D) 

ípio de Areia Branca-SE, 

abriga cerca de 2150 habitantes segundo o último censo (IBGE, 2009) e dados da 

estrutura da comunidade 

se dá através de estradas de paralelepípedo na sede da comunidade e as estradas 

adjacentes são de revestimento primário (barro). Existe uma escola de ensino 

fundamental, um posto de saúde, uma igreja, uma praça na sede da comunidade, além de 

alguns estabelecimentos de serviço como bares e mercearias. Em relação ao saneamento 

básico os moradores da região declararam que só existe esgotamento na sede do povoado, 

assim como acesso a água oriundo de poços e cisternas. A economia local está distribuída 

açúcar e pastagem 

assim como nas pequenas propriedades agrícolas na produção de mandioca, milho, feijão, 



 

 

amendoim. Essas pequenas propriedades são caracterizadas por não possuir sistema de 

irrigação, o que limita a produção

chuvosas (Tabela 7). 

 

FIGURA 23 - (A) Praça da sede da comunidade Pedrinhas; (B) Estrada principal de acesso a 
comunidade Ladeira; (C) Estrada principal de acesso
comunidade Cajueiro. UFS, São Cristóvão
Fonte: (Fotos: Juliano Silva Lima). 

O povoado Ladeira (Figura 23

SE, abriga cerca de 700 habitantes segundo dados do censo (IBGE, 2009).  A infra

estrutura da comunidade se dá através de estradas de revestimento primário (barro). 

Existe uma escola de ensino fundamental, um posto de saúde e uma igreja para cultos 

católicos. Em relação ao saneamento básico a maioria das casas não possui rede de 

esgoto, e o acesso a água é oriundo de poços e cisternas. A economia local está 

distribuída na produção de cana

propriedades agrícolas de mandioca, milho, feijão, amendoim, maracujá e na venda de 

frutas coletadas nos quintais e 

O povoado Caroba (Fig

abriga cerca de 450 habitantes segundo dados do censo (IBGE, 2009) e 

amendoim. Essas pequenas propriedades são caracterizadas por não possuir sistema de 

irrigação, o que limita a produção dessas propriedades a só produzir nas es

  

  
Praça da sede da comunidade Pedrinhas; (B) Estrada principal de acesso a 

) Estrada principal de acesso a comunidade Caroba; (D) Escola e igreja da 
UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

O povoado Ladeira (Figura 23b), localizado no município de Itaporanga d’Ajuda

SE, abriga cerca de 700 habitantes segundo dados do censo (IBGE, 2009).  A infra

omunidade se dá através de estradas de revestimento primário (barro). 

Existe uma escola de ensino fundamental, um posto de saúde e uma igreja para cultos 

católicos. Em relação ao saneamento básico a maioria das casas não possui rede de 

água é oriundo de poços e cisternas. A economia local está 

distribuída na produção de cana-de-açúcar, na mineração assim como nas pequenas 

propriedades agrícolas de mandioca, milho, feijão, amendoim, maracujá e na venda de 

coletadas nos quintais e pequenas propriedades dos moradores (Tabela 7

O povoado Caroba (Figura 23c), localizado no município de 

abriga cerca de 450 habitantes segundo dados do censo (IBGE, 2009) e 
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amendoim. Essas pequenas propriedades são caracterizadas por não possuir sistema de 

a só produzir nas estações 

 

 
Praça da sede da comunidade Pedrinhas; (B) Estrada principal de acesso a 

a comunidade Caroba; (D) Escola e igreja da 

b), localizado no município de Itaporanga d’Ajuda-

SE, abriga cerca de 700 habitantes segundo dados do censo (IBGE, 2009).  A infra-

omunidade se dá através de estradas de revestimento primário (barro). 

Existe uma escola de ensino fundamental, um posto de saúde e uma igreja para cultos 

católicos. Em relação ao saneamento básico a maioria das casas não possui rede de 

água é oriundo de poços e cisternas. A economia local está 

açúcar, na mineração assim como nas pequenas 

propriedades agrícolas de mandioca, milho, feijão, amendoim, maracujá e na venda de 

(Tabela 7). 

c), localizado no município de Areia Branca-SE, 

abriga cerca de 450 habitantes segundo dados do censo (IBGE, 2009) e dados da 
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Secretária Municipal de Saúde.  A infra-estrutura da comunidade se dá através de 

estradas de revestimento primário (barro). Existe uma escola de ensino fundamental, um 

posto de saúde e uma igreja. Em relação ao saneamento básico, a maioria das casas lança 

os rejeitos domésticos em fossa e sumidouro, em outras casas observam-se canalizações 

que direcionam os rejeitos direto para rua, para os quintais, ou para a os pequenos 

fragmentos de mata. O acesso a água é oriundo de cacimbas38 e chafariz (GOMES et al., 

2006).  A economia local baseia-se na agricultura familiar, sem irrigação, na produção 

consorciada de mandioca, milho, feijão e amendoim (Tabela 7). 

O povoado Cajueiro (Figura 23d), localizado no município de Itaporanga 

d’Ajuda-SE, abriga cerca de 550 habitantes segundo dados do censo (IBGE, 2009) e 

dados da Secretária Municipal de Saúde.  A infra-estrutura da comunidade se dá através 

de estradas de revestimento primário (barro). Existe uma escola de ensino fundamental, 

um posto de saúde, uma igreja, além de alguns estabelecimentos de serviço como bares. 

Em relação ao saneamento básico a maioria das casas não possui rede de esgoto, e o 

acesso a água oriundo de um chafariz público, poços e cacimbas (GOMES et al., 2006). 

A economia local baseia-se na produção agrícola de pequenos produtores com diversos 

tipos de produtos (mandioca, feijão, amendoim, milho, entre outros). 

TABELA 7 - Aspectos sócio-ambientais das comunidades rurais do entono ao Rio Poxim-Açú. UFS, 
São Cristóvão-SE, 2010. 
 COMUNIDADES 

 PEDRINHAS LADEIRA CAROBA CAJUEIRO 
Habitantes 2150 700 450 550 

Infra-estrutura 

Ruas principais com 
paralepípado e ruas 
adjacentes com 
revestimento de barro  

Ruas com 
revestimento de barro  

Ruas com 
revestimento de barro  

Ruas com 
revestimento de 
barro 

Serviços 
básicos 

Bares, mercearias e 
Templo católico 

Bares e Templo 
católico 

Bares e Templo 
católico 

Bares e Templo 
católico 

Ensino Ensino fundamental Ensino Fundamental Ensino Fundamental Ensino Fundamental 
Saúde Posto de saúde Posto de Saúde Posto de Saúde Posto de saúde 
Saneamento 
Básico 

Esgotamento sanitário em 
poucas residências Sem rede de esgoto Sem rede de esgoto Sem rede de esgoto 

Captação de 
Água 

Água encanada, poços e 
cisternas 

Poços e cisternas Cacimbas e chafariz Poços e cacimbas 

Economia 
Monocultivo de Cana-
deaçúcar, Agricultura 
Familiar e Comércio 

Agricultura Familiar Agricultura Familiar Agricultura Familiar 

2.2. MÉTODO DE ESTUDO E COLETA DE DADOS  
 

A pesquisa realizada foi do tipo quali-quantitativa, que segundo Bodgan (1982) 

possui como fonte direta de dados o ambiente natural e como instrumento chave o 

pesquisador. O método de estudo utilizado nesse trabalho foi o estudo de caso que 

                                                           
38 Corresponde as áreas onde a largura de alguns pontos do curso d’água está aumentada, rezudindo a 
correnteza e consequentemente possibilitando que a água fique parada.  
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procurou analisar uma unidade profundamente (TRIVIÑOS, 1987), no caso específico as 

comunidades do entorno a sub-bacia do Rio Poxim-Açú. Este método possui vantagem de 

permitir examinar o desenvolvimento de ações em seus próprios cenários (ALENCAR et. 

al, 1998).  

As estratégias utilizadas para esse pesquisa, seguiu recomendações do trabalho de 

Landais, (1996) que sugere o uso de entrevistas e observações in loco para análise 

etnobiológica dos especialistas rurais, no caso especifico, agricultores-extrativistas. Esse 

autor, afirma que os fenômenos etnobiológicos nesse grupo não são facilmente 

observáveis e mensuráveis. Entretanto, eles podem ser evidenciados e complementadas a 

partir do conhecimento das práticas implementadas baseadas no registro das situações 

informais (diário de campo). O registro dessas situações são importantes fonte de dados 

em etnobiologia, pois permitem capturar os “memes39” da localidade ou grupo que está se 

estudando. 

No sentido de caracterizar ainda melhor as comunidades estudadas, foi solicitado 

aos especialistas que eles citassem áreas dentro da comunidade que eles consideravam 

importantes para a vida deles. Seguindo os relatos e marcações dos próprios especialistas 

da região pode-se construir um mapa cartográfico social participativo onde se estabeleceu 

marcos estruturais da paisagem ou “landmarks” que os especialistas denominam, como 

pontos de grande relevância para as comunidades (MAROTI, 2002). 

2.2.1. Etapas do estudo (coleta de dados) 
 

Os dados foram coletados a partir de uma amostragem intencional não 

probabilística (ALENCAR et. al, 1998), por meio do qual os especialista foram 

selecionados de acordo com indicações de membros das próprias comunidades formando 

dessa forma um estudo de rede dos especialistas dessa comunidade. 

Foi utilizada a técnica da bola de neve (“snow ball”) que consiste em localizar um 

ou mais informantes-chave que indicam outros candidatos que poderão participar da 

pesquisa (BERNARD, 1986; ALBUQUERQUE et al., 2004).  

                                                           
39 Meme é um termo cunhado por Dawkins em 1976 com o sentido de representar a unidade básica da 
transmissão cultural ou da imitação; Dennet em 1998 referenciou o termo como menor elemento que se 
replicam com confiabilidade e fecundidade numa transmissão cultural. Os “memes” são para a memória o 
análogo do gene na genética. São considerados uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em 
cérebro, ou entre locais que a informação é armazenada.   
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Identificados os “especialistas populares” o levantamento dos dados etnobotânicos 

foi efetuado a partir de excursões periódicas nas quatro comunidades rurais, no período 

de março de 2009 à fevereiro de 2010 contando com entrevistas abertas e semi-

estruturadas (ALEXIADES et al., 1996), conforme (Apêndice C e D). Os especialistas 

foram entrevistados individualmente utilizando se técnicas de observação direta 

(COTTON, 1998) e listagem livre (WELLER et. al, 1988).  

O roteiro das entrevistas contemplou perguntas que permitissem conhecer as 

plantas que as comunidades utilizam, as partes utilizadas e a maneira como são usadas. 

As questões elucidadas nas entrevistas permitiram aos entrevistados manifestar suas 

opiniões, seus pontos de vista e seus argumentos quanto aos conhecimentos popular dos 

recursos florístico da região e as relações existentes entre o uso e manejo desses recurso 

com os aspectos culturais (ALENCAR et. al, 1988).  

Foi utilizada uma filmadora, sempre com o consentimento dos especialistas, para 

gravação das entrevistas. Essas gravações foram essenciais na captação de situações, falas 

e elementos que muitas vezes são perdidos apenas com a entrevista escrita. Essas falas 

foram transcritos fielmente nos resultados e discussão, sem correções gramaticais, de 

modo a não descaracterizar a idéia dos especialistas. 

2.3. ÁNALISE DOS DADOS 
 

Da posse dos dados obtidos, foi realizada uma análise geral, utilizando índices 

quantitativos e descrições qualitativas dos resultados. 

2.3.1. Análise Quantitativa 

Os dados quantitativos foram analisados pela técnica de “Totalização de Usos” 

(ALBURQUERQUE et. al., 2004) na qual foram tabulados por categorias numa matriz 

contendo os seguintes campos: nome local, família, nome científico, número de citação, 

subcategoria, indicações de uso, parte utilizada e modo de uso.  

As categorias de uso foram padronizadas e adaptadas de acordo com o proposto 

por Rios (2002), totalizando cinco tipos de uso: (1) Místico/Farmacológico, (2) 

Combustível, (3) Madeireiro, (4) Alimentação; (5) Outros usos, conforme descritas na 

tabela 8.  
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TABELA 8 - Conceituação das categorias e subcategorias de usos das plantas indicadas como úteis pelos 
especialistas (RIOS, 2002). UFS, São Cristóvão-SE, 2010.   

CATEGORIA DE USO SUBCATEGORIA TIPOS DE USOS 

Místico/farmacológico 

Medicinal Plantas destinadas ao preparo de medicamentos para tratamento de 
enfermidades. 

Ritualística Plantas com efeitos “mágicos” utilizadas para fins religiosos, para 
proteção espiritual ou para trazer sorte. 

Veterinário 
 

Plantas utilizadas como medicamento para o tratamento em animais 
domésticos. 

Tóxicas Plantas que apresentam algum tipo de toxidez quando consumidas por 
pessoa ou animal. 

Combustível 

Residencial Plantas utilizadas como lenha para alimentação de fogões residenciais.  
Casa de farinha Plantas utilizadas como lenha para alimentação de fogões de casa de 

farinha. 
Exportação Plantas utilizadas como lenha para alimentação de fogões de olarias e 

padarias localizados fora das comunidades. 

Madeireiros 

Construção civil 
 

Plantas utilizadas na construção de casas, essa categoria subdividem 
em dois tipos:  
- Madeira do ar: Usada para cumeeiras40, caibro41, ripa42 
- Madeira do chão: Usadas para esteio43, finco44, vara45 

Construção rural Plantas utilizadas na construção de estruturas rurais, essa subcategoria 
pode ser usada de três modos:  
- Curral: madeiras usadas para mourão46 e ripão47. 
- Cancela: madeiras usadas para mourão, batedor, ripão. 
- Cerca: madeiras usadas para fazer estaca48. 

Marcenaria  Plantas utilizadas para construção de móveis, portas e janelas.  

Alimentar 

Humano Plantas cultivadas ou extraídas de fragmentos florestais utilizadas na 
alimentação. Seu uso pode ser de modo in natura ou através de 
preparados (suco, polpas, etc). 

Animal 
 

Plantas utilizadas como alimento por animais domésticos ou silvestres 
(mamíferos, aves). 

Melíferas Plantas identificadas pelos especialistas como boas fornecedoras de 
pólen e néctar. 

Outros usos 

 

 

 

Ornamental Plantas usadas para decorar a casa ou imagens de santos. 

Utensílios 
 

Plantas utilizadas na construção de ferramentas ou instrumentos 
domésticos. 

Artesanato Plantas utilizadas para fins artesanais 
Tecnologia Plantas que são possuem substâncias com fins tecnológico.  

Transporte 
 

Plantas usadas para fabricar parte de transportes rurais (lastro49, lateral, 
roda) do carro-de-boi e das carroças. 

Folclore Plantas que são usadas para diversos costumes ou festejos locais   
 

A partir das categorias de usos, foram criadas subcategorias que foram agrupadas 

de acordo com a forma de uso atribuído pelos especialistas (categorias êmicas) e 

categorias definidas e agrupadas pelo pesquisador (categorias éticas). O êmico e o seu 

oposto (ético) são conceitos derivados da antropologia (RIBEIRO, 1987). Uma categoria 

êmica é interna, produzida e contemplada dentro da própria cultura, é a visão dos 

participantes desta. 

                                                           
40 Armação básica em que se firmam as demais partes de uma residência, a cumieira é a parte mais alta do telhado. 
41 Peça de madeira de seção retangular empregadas em armações de telhados, sobre as quais se pregam as ripas. 
42  Tira de madeira comprida e estreita usada junto aos caibros para acomodar a armação do telhado. 
43 Madeira longa que são fincadas no chão para sustentar a estrutura das casas feitas de barro.  
44 Estrutura de madeira usada na sustentação lateral das casas de taipa (muro de barro, socado entre armações de varas). 
45  Haste ou ramo delgado, de árvore ou de arbusto usado para manter o barro no muro das casas de taipa. 
46 Estaca grossa fincada ao chão à qual se prendem varas horizontais, nas estacadas. 
47  Tira de madeira comprida e larga usada nos para sustentar o mourão. 
48 Pau aguçado que se crava na terra para diferentes usos.  
49 Cumieira que se coloca no fundo de carroças e carros-de-boi que serve de base para fincar as estruturas laterais.  
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Das 19 subcategorias agrupadas, 12 são êmicas (Medicinal, Ritualística, 

Veterinária, Tóxica, Combustível (Residencial), Combustível (Casa de Farinha), 

Combustível (Exportação), Construção civil, Construção Rural, Humano, Animal, 

Melífera) e sete categorias éticas (Marcenaria, Ornamental, Utensílios, Artesanato, 

Tecnologia, Transporte e Folclore). 

Dentro de cada categoria foram analisadas as famílias e as espécies mais citadas, 

os tipos de uso mais comuns, as partes das plantas mais utilizadas (raiz, caule, folha, flor 

ou o frutos), as formas de obtenção as influencias das estruturas culturais dentro do uso 

dos recursos vegetais.  

2.3.2. Análise Qualitativa 

A análise qualitativa foi realizada através da “análise de conteúdo” onde foram 

apontados aspectos sociais e culturais que norteiam os usos das plantas pela comunidade, 

conforme a linha de pensamento de Brandão, 1993 e Foucualt, 1996, onde apontam o uso 

da análise do conteúdo como ferramenta para o entendimento dos valores 

ideologicamente coletivos das comunidades.  

No caso específico deste trabalho, a análise de conteúdo permitiu entender melhor 

qual a relação existente entre os especialistas e os elementos etnobiológicos citados por 

eles, e quais são os valores compartilhados pelas estruturas sociais coletivos das 

comunidades rurais em questão. Nos correntes diálogos registrou algumas citações 

específicas que foram caracterizadas como "memes", as quais formaram partes de 

informações contextualizadas (MARQUES, 1999). 

No contexto desse trabalho, os memes podem ser idéias ou partes de idéias, 

valores estéticos e morais, ou qualquer informação que possa ser aprendida facilmente e 

transmitida. Sua captura é importante para compreender os referenciais e a visão de 

mundo do outro, a fim de registrá-la com o mínimo de interferência da opinião do 

pesquisador, de suas crenças e visão de mundo. Assim memes como: “os paus para 

remédio tem que ser cortadas de baixo para cima” “A madeira tem que ser tirada em 

noite de lua escura, se não ela bicha” ajudaram a ter uma noção do entendimento local 

sobre o uso e manejo dos recursos vegetais locais. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. PERFIL DOS ESPECIALISTAS 

O dados coletados vieram a partir da participação de 31 especialistas detentores de 

conhecimento sobre o uso da flora local, sendo 18 deles do gênero masculino e 13 do 

feminino. A idade mínima entre os mesmos foi de 40 anos e a amáxima 93 anos. O tempo 

de residência variou de 20 a 85 anos, o que pode significar boa representatividade dos 

“memes” das comunidades rurais. 

A maioria dos entrevistados (55%) são analfabetos, sendo que 13 especialistas 

possui formação até a 4ª série (42%) e apenas 1 concluiu o ensino médio (3%). As 

ocupações dos especialistas se distribuíram em lavrador, doméstica, pedreiro, carpinteiro 

e comerciante. Entretanto os entrevistados são conhecidos na região por outras 

habilidades e  etnofunções, por esse motivo foram categorizado em: 3 mateiros, 2 

artesãos, 2 carpinteiros, 1 artesão/carpinteiro, 2 garrafeiros, 2 rezadores, 7 

rezadores/garrafeiros, 9 ruralistas e 2 generalistas. 

As comunidades estudadas foram consideras como populações tradicionais não-

indígenas seguindo critérios de denominação de Diegues et al., (2001) que denominam 

essas populações tradicionais com as seguintes denominações: açorianos, babaçueiros, 

cablocos/ribeirinhos amazônicos, caiçaras, caipiras/sitiantes, campeiros (pastoreio), 

jangadeiros, pantaneiros, pescadores artesanais, praieiros, quilombolas, 

sertanejos/vaqueiros e varjeiros (ribeirinhos não-amazônicos). Valendo-se desta 

categorização proposta pelos autores, identificou-se, como mais apropriada à comunidade 

a categoria: caipiras/sitiantes. Porém, em razão do termo caipira para citadinos urbanos, 

ter adquirido ao longo do tempo, um cunho pejorativo, optou-se por designar a 

comunidade estudada como: comunidade rural. 

3.2. CARTOGRAFIA SOCIAL PARTICIPATIVA 

A fim de melhor caracterizar as comunidades, foi solicitado aos especialistas 

descrição de pontos considerados importantes para produção do mapa cartográfico social 

da região. Tentou-se esboçar nesse mapa cartográfico alguns pontos de “landamark”, que 

levou em conta o levantamento estrutural das comunidades, as relações econômicas e 

ecológicas e os conflitos da área do entorno ao Rio Poxim-Açú. Essa análise seguiu a 

metodologia proposta por um estudo de Chaves (2001) conforme a figura 24.   



 

 

FIGURA 24 - Cartografia social da área de estudo das comunidades rurais com ênfase em alguns landmarks indicados pelos especialistas das próprias comunidade
(CHAVES, 2001). UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (Mapa elaborado por Luciano Lima Sobral e Juliano Silva Lima

Rio Poxim-Açú 

da área de estudo das comunidades rurais com ênfase em alguns landmarks indicados pelos especialistas das próprias comunidade

Luciano Lima Sobral e Juliano Silva Lima). 

 

105 

da área de estudo das comunidades rurais com ênfase em alguns landmarks indicados pelos especialistas das próprias comunidades

 



 
 

106 
 

No que se refere à cartografia estrutural da região, observou-se pontos 

importantes evidenciados a partir dos templos religiosos e do cemitério local. Esses 

landmarks destacados pelos entrevistados mostram o quanto os mesmos são fortemente 

ligados a espiritualidade e a forte relação com os mortos. Para a maioria desses 

especialistas esses dois pontos são essenciais para a “proteção” dessas comunidades. 

As escolas, também foram evidenciadas como marco estrutural da paisagem 

sendo evidenciado principalmente pelos especialistas analfabetos. Segundo esses 

informantes o estudo é uma das principais ferramentas disponíveis nas comunidades 

como forma de ascensão social. Dentre os informantes que destacaram as escolas como 

pontos de referência, quase todos lamentam o fato de não ter estudado, mas que 

aconselha os filhos e netos para não cometerem o mesmo erro.  

No que se refere aos aspectos ecológicos foram evidenciados “landmarks” 

associados aos corpos d’água próximo a região, principalmente aqueles voltados aos 

afluentes do rio Poxim. Isso se deve aos diversos usos associados a esses afluentes, 

dentre os quais se destacam: (1) a coleta de água para beber, (2) o uso das margens para 

lavagem de roupa, e (3) o uso do curso d’água para a pesca de peixes e camarões.  

Os fragmentos florestais no entorno das comunidades rurais foram outros pontos 

de referências da paisagem. Nesses “landmarks” foram destacados a importância dessas 

“manchas florestais”, principalmente no que se refere à extração de lenha para a queima 

nos fornos residenciais e nas casas de beneficiamento de mandioca. 

As relações econômicas foram evidenciadas principalmente pela saída de 

produtos primários da região, a partir de três rotas de exportação: (1) A rota de extração 

de minérios, que é estabelecida entre as jazidas de areia branca e seixo que saem da 

região com destino as cidades de Aracaju e Itabaiana, esse material normalmente é 

usado para suprir o setor da construção civil nessas duas cidades. (2) Outra rota indicada 

é a rota da extração de lenha, onde o material é coletado nos fragmentos florestais 

principalmente no entorno as comunidades Caroba e Cajueiro com destino as olarias e 

padarias da cidade de Areia Branca e Itabaiana. E por fim, (3) a rota da cana-de-açúcar 

onde são plantadas em vastas áreas, principalmente nas comunidades Pedrinhas e 

Ladeira e depois exportadas as usinas de beneficiamento para produção de álcool e 

açúcar. 
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O último marco evidencia são as áreas de conflitos entre os moradores locais e 

os proprietários particulares de alguns fragmentos florestais. Nessas áreas moradores da 

região reclamam da dificuldade de acesso a essas terras. Segundo alguns especialistas 

essas áreas antes era usadas por toda a comunidade, para coleta de lenha, plantas 

medicinais, e artesanais. Hoje, no entanto os donos das propriedades tem dificultado o 

acesso da população local a essas terras, e tem substituído gradativamente esses 

fragmentos florestais por cultura de monocultivos e pastagens. 

Cháves (2001) define a cartografia social como “o método para promover o 

entendimento da área de estudo, facilitando dessa forma os processos de planejamento 

participativo e de gestão social e ambiental nas áreas analisadas. Já o termo landmark é 

considerado (ALLEN et al., 1979) como um ponto de identificação ambiental, 

opcionalmente definido, com implicações perceptuais cognitivas e ambientais. 

NIEMEYER (1994) considera landmark como um ponto de referência, com base no 

qual, o espaço é definido pelo entrevistado através de associações direta e indireta com 

a relação afetiva, cultural; ou com variáveis mais restritivas como profissão, 

especialização, experiência, idade, familiaridade, as quais atuam através da seleção 

mental das informações do ambiente. 

Neste semtido, o produto final da cartografia social comportará a opinião de 

quem vive diariamente a realidade mostrada e mapas serão construídos a partir da 

própria maneira como estes grupos e movimentos sociais populares querem ser 

cartografados, pois eles registram o que consideram como relevante para retratar sua 

situação social auxiliando dessa forma no entendimento de características singulares 

(tradições e valores) das comunidades do entorno ao Rio Poxim-Açú. 

3.3. TAXONOMIA FOLK 
 

No que se refere a classificação e nomenclatura das espécies vegetais, observa-

se entre os especialistas da região,  padrões na formas de identificação, caracterização e 

classificação da flora local. 

De acordo com Berlin et al. (1992), a nomeação de organismos vivos na 

sistemática folk é essencialmente similar em todas as línguas e pode ser descrita com 

base em um pequeno número de princípios nomenclaturais. Lévi-Strauss (1997) salienta 

que nomear é um processo que confere significado contextual às continuidades e às 

descontinuidades objetivas na natureza. Por esta razão, tanto as classificações 
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etnobiológicas quanto a moderna classificação biológica científica têm sido 

incentivadas primariamente por esforços intelectuais do ser humano para codificar 

linguisticamente a realidade biológica que o confronta (BERLIN, 1992). 

 Neste sentido, as diversas estratégias de identificação, categorizações e 

nomeações das espécies vegetais na região do Rio Poxim-Açú, observadas durante o 

trabalho de campo, apontam para uma característica multifatorial, onde caracteres 

físicos (biológicos), utilitários e sociais são freqüentes em seus critérios de separação e 

agrupamento assim como na nomenclatura. Sendo assim, observou-se entre os 

especialistas, uma lógica de classificação dos subtipos de plantas muito semelhante ao 

sistema de classificação binário proposto por Lineu (Tabela 9).   

Tabela 9 - Classificação científica e etnoclassificação com o uso do sistema binário, citados por 
especialista. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

ETNOCLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA 

Murici branco Byrsonima sp. 
Murici vermelho Byrsonima coccolobifolia Kunth 
Murici da mata Byrsonima sericea DC.) 
Sucupira verdadeira Bowdichia virgilioides Kunth 
Sucupira açú Bowdichia sp. 
Sucupirinha  Diptychandra epunctata Tul. 

Observou-se que assim como Lineu, os especialistas da região colocam 

“sobrenomes” nas plantas para diferenciá-las. No primeiro grupo de plantas, observa-se 

que o nome (Murici) refere-se ao gênero (Byrsonima) e o sobrenome (vermelho) a 

partícula especificadora (coccolobifolia). Assim como a classificação do murici 

vermelho (Byrsonima coccolobifolia Kunth), as outras espécies desse gênero 

classificada pelos especialistas seguem a mesma lógica de classificação adotada pelo 

modelo científico.   

No caso da classificação da Sucupira verdadeira e sucupirinha, observa-se que 

os especialistas não seguem a mesma lógica anterior. Segundo Hunn (1984), isso ocorre  

por trata-se de um caso de ´”plantas companheiras”, que segundo o autor, são plantas de 

espécies diferentes mas que possuem semelhanças nas características morfológicas e 

funcionais. Neste caso a espécie Sucupira verdadeira (Bowdichia virgilioides Kunth) é o 

tipo , isto é, a espécie de referência, e o nome no diminutivo, sucupirinha (Diptychandra 

epunctata Tul.), indica que é uma planta semelhante, mas de menor tamanho em relação 

à etnoespécie tipo. O fato de não ser utilizada uma nomenclatura binomial, como no 

caso dos Byrsonima (murici), por exemplo, poderia suscitar a hipótese de que a 



 

 

nomenclatura binomial é utilizada quando há uma correspondência botânica, enquanto 

que nas plantas companheiras, desta comunidade, não há correspondência botânica. 

Dentro desse contex

como forma de diferenciar o nome e o sobrenome das plantas, baseia

características morfológicas e sensoriais (forma das folhas, na textura e coloração do 

caule, no odor dos órgãos das plantas ou ainda na seiva). Conforme relato durante as 

turnês-guiadas: 

“De todas plantas sempre tem duas, ou mais. Se você for ver as planta 
tem do tipo vermelh
a da vermelha e você tomar dá branca é mesmo que não ta tomando 
nada

Esses estímulos sensoriais fazem parte do processo de identificação popular 

nessa região e são preponderantes para diferenciação das plantas nativas da região

(Figura 25).   

 

Figura 25 - - (A) Carne d’anta (
d’óleo (Fabaceae sp.);  (D) Cega machado (
Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (Fotos: Juliano Silva Lima). 

A espécies carne d’anta (

possuir uma “entrecasca da cor vermelha de carne

nomenclatura binomial é utilizada quando há uma correspondência botânica, enquanto 

que nas plantas companheiras, desta comunidade, não há correspondência botânica. 

Dentro desse contexto, observa-se que essa etnoclassificação dos especialistas, 

como forma de diferenciar o nome e o sobrenome das plantas, baseia

lógicas e sensoriais (forma das folhas, na textura e coloração do 

caule, no odor dos órgãos das plantas ou ainda na seiva). Conforme relato durante as 

De todas plantas sempre tem duas, ou mais. Se você for ver as planta 
tem do tipo vermelha, ou do tipo branca. No remédio se for pra tomar 
a da vermelha e você tomar dá branca é mesmo que não ta tomando 
nada” (Especialista M5, 85 anos, Rezador, Comunidade Pedrinhas).

Esses estímulos sensoriais fazem parte do processo de identificação popular 

essa região e são preponderantes para diferenciação das plantas nativas da região

  

   
(A) Carne d’anta (Mayetnus sp.); (B) Landri (Symphonia globulifera

;  (D) Cega machado (Gochnatia oligocephala (Gardner) Cabrera). UFS, São 

arne d’anta (Mayetnus sp.), se diferencia das demais espécies por 

entrecasca da cor vermelha de carne”, já a espécie landri
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globulifera L. f.), diferencia-se das demais espécies por possuir um “leite alaranjado”, 

o pau d’óleo (N.I.16) apresenta como característica marcante “sair óleo do caule”, que 

inclusive é muito utilizado como seiva medicinal. E a espécie cega machado (Gochnatia 

oligocephala (Gardner)  que possui “manchas” características no caule. O mesmo 

acontece com outras espécies conforme relato durante as entrevistas.   

“A gente sabe que tido de planta é pela folhinha, pega o machado e 
ver a cor do pau as plantas tem vários sobrenome que a gente dá. 
Tem plantas da branca, da preta, da vermelha”. (Especialista H10, 56 
anos, Mateiro, Comunidade Ladeira).               

Outra forma de etnoclassificação das espécies vegetais, adotado pelos 

especialistas seguiram critérios a partir de características morfológicas de partes da 

planta (Tabela 10).  

Tabela 10 - Etnotaxonomia das espécies arbóreas e arbustivas, baseada em caracteríticas 
morfológicas das plantas. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.  

ETNOTAXONOMIA CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA CARACTERÍSTICAS 

Bumba-boi Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson Fruto com formato semelhante ao chifre 
de boi 

Burra leiteira Himatanthus sp. Referência a grande quantidade de látex 
expelido quando cortado o caule  

Pé de veado Kielmeyera argentea Choisy Fruto com formato semelhante ao pé de 
veado  

Carne d’anta Maytenus sp. Cor da textura subcaulinar da cor 
vermelha, feito carne  

Chapéu-de-boneca Davilla flexuosa A. St.-Hil. Fruto semelhante a  uma chapéu de 
boneca 

Pau-ferro Caesalpinia ferra Mart. Ex. Tul. Fruto e pecíolo com a cor semelhante a 
ferro 

Mijona Parkia sp. Referência a água expelida de odor 
forte, após o corte do caule.   

Orelha-de-macaco Enterolobium cf. timbouva Mart. Fruto semelhante a uma orelha de 
macaco  

 

Observa-se nas espécies acima, que os especialistas da região do Rio Poxim-Açú 

estabelece uma nomeclatura de fácil reconhecimento e classificação, a partir da 

caracterização da espécie de acordo com aspectos morfológicos de partes da planta.  

Isso acorre porque  as populações tradicionais constumam vincular as formas 

geométricas das espécies de plantas, baseadas em signos compartilhados entre os 

membros da  comunidade, como instrumento delineador de sua identificação e 

diferenciação da flora. Segundo Levi-Strauss (1997) as populações tradicionais 

consideram as coisas vivas não somente nelas mesmas, mas também na relação com o 

que se assemelha a elas e com o que se diferencia delas, elaborando dessa forma 

métodos próprios de “dar nomes” as coisas vivas. 
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Além da características morfológicas de partes das plantas, a etnotaxonomia 

compatilhada entre os especialistas envolve ainda aspectos utilitários que as plantas 

possuem (Tabela 11). 

Tabela 11 – Etnotaxonomia das espécies arbóreas e arbustivas, baseada no uso principal das 
plantas. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

 ETNOTAXONOMIA CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA UTILIDADE 

Pau pra tudo Gomphrena sp. Medicinal (as folhas são indicada para 
diversas doenças) 

Pau-de-sapo Fabaceae sp.5 Medicinal (as folhas são indicada para o 
tratamento da frieira) 

Abre caminho Lygodium volubile Sw. Mística (as folhas são indicadas para dar 
sorte e abrir os caminhos da pessoa) 

Cega Machado Gochnatia oligocephala (Gardner) Cabrera Madeireira (referência a resistência do 
caule, indicado para uso madeireiro) 

Galinheiro Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 
Steyerm. & Frodin 

Artesanato (seus galhos são indicados 
para construção de gaiolas)  

Bula cinza Hirtella ciliata Mart & Zucc Lenhosa (não muito indicado para queima, 
devido a grande quantidade de cinza 
produzida)  

Lava prato Curatella americana L. Utensílios (folhas ásperas indicadas com 
esponja na lavagem da louça) 

Flor de São João Senna sp. Ornamental (usada como enfeite nas 
casas em comemoração as festas juninas, 
seu nome faz referência a floração que 
costuma ser em junho) 

Flor de Natal Tibouchina francavillana Cogn. Ornamental (usada como enfeite nas 
casas em comemoração ao Natal, seu 
nome faz referência a floração que 
costuma ser em dezembro) 

Esses critérios observados vem a corroborar com a idéia de que as populações 

tradicionais vinculam características as espécies, como forma de caracterizar e 

diferenciar as coisas vivas. Esses aspectos, portanto, são importantes guias que facilitam 

o acesso e uso da flora de acordo com as necessidades das populações. A partir de 

então, observa-se que as comunidades rurais pesquisadas,  mantêm um conjunto de 

práticas cognitivas e culturais, que contribuem para assegurar a reprodução dos seus 

modos de vida. A percepção humana no reconhecimento de agrupamentos biológicos 

tem como base a similaridade e diferenças compartilhadas, comum tanto na 

classificação científica quanto na etnobiológica (BERLIN, 1992).  

Este trabalho, apesar de ser uma proposta preliminar sobre as classificações de 

folk na região do Rio Poxim-Açú e no PARNASI, mostra a riqueza cultural e por vezes 

sofisticação dos conhecimentos tradicionais, seja por comparação com conceitos e 

estrutura da ciência botânica ou pelos próprios conceitos nativos. Por tratar-se de um 

recorte dentro de um levantamento etnobotânico, um maior aprofundamento de coleta 

de dados poderia favorecer maiores esclarecimentos a respeito dos padrões estruturais 

da etnotaxonomia local, uma vez que a discussão sobre etnotaxonomia ainda está em 

curso. 
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3.4. ANÁLISE GERAL DAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE USOS 
 

O levantamento realizado, a partir das citações dos especialistas, totalizou 185 

espécies distribuídas em 111 gêneros e 50 famílias. Desse total de espécies vegetais 

78% possuem hábito arbóreo e apenas 22% arbustivo.  

Na família Fabaceae foi registrado o maior número de espécies (31), seguida da 

Myrtaceae (19), Arecaceae (8) Apocynaceae (6), Annonaceae (6) Malpighiaceae (6), 

Moraceae (6), e Sapotaceae (6) e as demais famílias com apenas uma, duas ou três 

espécies cada. 

A categoria de uso para combustível apresentou o maior número de citações, 145 

espécies, seguida da categoria místico-farmacológico (107 espécies), alimentação (90 

espécies), madeireiro (87 espécies) e outros usos com 79 espécies. Sugerindo a grande 

importância que as espécies para lenha e as plantas medicinais exercem no cotidiano das 

comunidades rurais do rio Poxim-Açú.  

As subcategorias de uso foram classificadas de acordo com semelhanças entre as 

espécies vegetais. A categoria místico-farmacológica agregou a subcategoria plantas 

medicinais, ritualísticas, veterinária e tóxicas. A subcategoria tóxica foi agregada a essa 

grupo devido à relação intrínseca observada que existe entre a toxidade das plantas e a 

preparação de remédios para uso externo (cataplasma, emplastos etc) e garrafadas feitas 

para métodos contraceptivos e abortivos (Figura 26).  

Na categoria combustível as plantas foram divididas em três subcategorias 

relacionadas com o uso de lenha nos diversos espaços. Na categoria uso madeireiro, 

foram criadas três subcategorias, como construção civil, construção rural e marcenaria. 

Na categoria uso alimentar, agregou-se as plantas na região usadas para alimentação 

humana, animal e as plantas que os especialistas consideravam como fornecedoras de 

pólen e néctar para produção de mel.  

Na categoria outros usos, foram agrupados todas as subcategorias que não foram 

agrupadas anteriormente, para os outros usos. Na análise feita pelas subcategorias de 

uso observou que a medicinal foi a que registrou o maior número de espécies citadas 

(98), seguida da casa de farinha (86), alimentação humana (61), construção civil (59), 

utensílios (41), as outros registro de espécies. 

 



 

 

Figura 26 - Distribuição do número de espécies vegetais reconhecidas pelos especialistas por 
subcategoria de uso. UFS, São Cristóvão
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comunidades vegetais. Torn

população e os usos que estes fazem da vegetação, para que se possa garantir de forma 

efetiva o uso sustentável desses recursos.

Foram indicadas 145 espécies de plantas que são usadas como

calorífica, sendo dessas 63 espécies usadas nos fogões residenciais, 86 espécies nas 

casas de farinha e cinco espécies que

Areia Branca (Figura 27

provavelmente relacionado 

fazem no processo de escolha da lenha.

FIGURA 27 - Distribuição percentual do número de espécies
categoria combustível. UFS, São Cristóvão
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então necessário o conhecimento da demanda da 

população e os usos que estes fazem da vegetação, para que se possa garantir de forma 

 fonte de energia 

, sendo dessas 63 espécies usadas nos fogões residenciais, 86 espécies nas 

os municípios de Itabaiana e 

). O número alto de espécies nessa categoria está 

idade que os moradores das comunidades 

 

reconhecidas pelos especialistas na 

O uso de lenha como combustível é muito comum também na região do rio 

casas fogões a lenha 

), ou fornos em casas de beneficiamento de mandioca (Figura 28b). 

relacionado aos aspectos 

Das espécies citadas, as cinco mais usadas como lenha foram: murici da mata 

(Less.) Less. N=28), 

Tapirira guianensis Aubl. 

maior riqueza para essa categoria foram: Fabacea 

Apocynaceae (4), 

), Sapotaceae (4), 



 

 

Rubiaceae (4) correspondendo a um total de 

refere a análise detalhada por subcategoria observou os seguintes dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das espécies citadas, a

As espécies de plantas

fim foram 63 espécies, sendo 55 

para outras formas de fonte de energia caloríferas (fornos d

em olarias e padarias). Para essa subcategoria de uso a

murici da mata (Byrsonima sericea 

Less. N=28), araçá goiaba (

indica L. N=18), e jaqueira (

Foram indicadas 86 espécies que são usadas nas casas de beneficiamento de 

mandioca (Figura 29a). Dessas espécies 74

indicadas tanto para ser usadas nas casas de farinhas como em outros locais. 

subcategoria as espécies mais citadas foram

N=31), araçá goiaba (Psidium guianense

Aubl. N=27), cajueiro (

pachystachya Trécul N=18

Na subcategoria relacionada às lenhas usadas nas olarias e nas padarias (Figura 

29b), foram indicadas cinco espécies, 

apenas uma espécie (Anacardium ocidentale

casa de farinha. As espécies para essa subcategoria por ordem de número de citações 

foram: cajueiro (Anacardium ocidentale 

FIGURA 28 - (A) Fogão de lenha usado na residência de um dos especialistas. (B) Lenha de murici 
da mata (Byrsonima sericea DC.)
Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (Fotos: Juliano Silva Lima). 

correspondendo a um total de 60% do número de espécies. 

refere a análise detalhada por subcategoria observou os seguintes dados. 

Das espécies citadas, as cinco mais usadas como lenha foram: Murici da Mata 

As espécies de plantas que são usadas nas residências dos moradores

, sendo 55 espécies apenas indicadas para esse uso e 

fonte de energia caloríferas (fornos de casa de farinha e queima 

. Para essa subcategoria de uso as espécies mais citadas foram: 

Byrsonima sericea DC. N=31), candeia (Eremanthus incanus 

raçá goiaba (Psidium guianense Pers. N=27), mangueira (

aqueira (Artocarpus heterophyllus Lam. N=14). 

Foram indicadas 86 espécies que são usadas nas casas de beneficiamento de 

. Dessas espécies 74 são apenas indicadas para esse uso e 

anto para ser usadas nas casas de farinhas como em outros locais. 

subcategoria as espécies mais citadas foram: murici da mata (Byrsonima sericea 

Psidium guianense Pers. N=27), pau-pombo (Tapirira guianensis 

ajueiro (Anacardium ocidentale L. N=21), Embaúba (

). 

Na subcategoria relacionada às lenhas usadas nas olarias e nas padarias (Figura 

29b), foram indicadas cinco espécies, sendo quatro espécies indicado para esse uso

Anacardium ocidentale L.) indicado também seu uso também para 

casa de farinha. As espécies para essa subcategoria por ordem de número de citações 

Anacardium ocidentale L. N=21), sucupira (Bowdichia virgilioides

(A) Fogão de lenha usado na residência de um dos especialistas. (B) Lenha de murici 
DC.) armazenada no tieiro da casa de um dos informantes. UFS, São 
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do número de espécies. No que se 

refere a análise detalhada por subcategoria observou os seguintes dados.  
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Kunth N=13), jurema (Mimosa 

jitaí (Fabaceae sp.6 N=4). 

FIGURA 29 - (A) Lenha de 
pachystachya Trécul) armazenado
ocidentale L.), separada para serem 
Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (Fotos: Juliano Silva Lima). 

Nas análises feitas para

quanto ao conhecimento de plantas de uso lenhoso, notou

(Figura 30), apresentou a maior média de citações (37% das espécies vegetais citadas) 

Já na análise de gênero observou

do que para as mulheres (44%). 

tanto de homens quanto das mulheres as espécies de plantas 

FIGURA 30 - Distribuição percentual da relação
combustível e as quatro comunidades rurais/gênero.
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(A) Lenha de pau-pombo (Tapirira guianensis Aubl.), e embaúba

armazenado em casa de farinha. (B) Lenha de cajueiro 
, separada para serem levadas para padarias de Areia Branca e Itabaiana

s feitas para comparar o conhecimento entre as quatros comunidades 

quanto ao conhecimento de plantas de uso lenhoso, notou-se que a comunidade Cajueiro 

maior média de citações (37% das espécies vegetais citadas) 

observou-se uma maior média de citações para homens (56%) 

do que para as mulheres (44%).  Esses valores não diferem  muito  devido 

tanto de homens quanto das mulheres as espécies de plantas usadas como lenha.

Distribuição percentual da relação entre o número de espécies citadas como 
combustível e as quatro comunidades rurais/gênero. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.
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Durante esse estudo observou-se uma divisão de funções, quanto ao gênero, no 

processo de coleta das espécies lenhosas na região do Rio Poxim-Açú. Esses registros, 

das práticas de coleta dos recursos vegetais lenhosos, ajudam a explicar melhor os 

resultados acima citados. As formas de coleta de lenha observardas seguiram dois 

padrões etnológico.  

Na primeira forma os homens saem pela manhã para os fragmentos de mata e 

escolhem quais espécies devem cortar e depois o fazem. Após o corte das plantas os 

homens voltam para casa com um pouco de lenha e indica para a esposa onde está o 

resto da lenha. Após o almoço a esposa se junta a outras mulheres que podem ser as 

filhas, parentes ou as vizinhas para buscar o restante da lenha cortada. Essas mulheres  

trazem os feixes de lenhas para casa, e depois dividem entre si as lenhas que foram 

trazidas.  

Na segunda forma de coleta não há participação da figura patriarcal, nesse caso a 

corte e a coleta da lenha se dá apenas pelas mulheres que saem após o almoço para o 

fragmento de mata mais próximos onde há disponibilidade do recurso. Em alguns casos, 

quando a matriarca da casa não consegue reunir outras mulheres, ela costuma levar os 

filhos para ajudar a trazer os feixes de lenha que irão servir de fonte energética para os 

fogões de lenha ou para os fornos das casas de farinha.  

Outra análise realizada, referiu-se a relação existente entre o número de citações 

para essa categoria e a faixa etária (Figura 31). Nessa análise observou-se um padrão 

semelhante ao já reconhecido do capítulo 2, onde observou-se a concentração do 

conhecimento das espécies arbóreas e arbustivas entre os especialistas da faixa etária  de 

50 a 79 anos. Nas faixas menores ou maiores que 50 a 79 anos, observou-se uma 

diminuição significativa do número de citações. 

No caso dos especialistas com mais de 79 anos, é provável que a perda da 

memória seja um dos fatores responsáveis a essa diferença de números de citações. Esse 

fato pode ser explicado, a partir do momento que as mulheres, na região do Rio Poxim-

Açú quando chegam a uma certa idade (por volta de 70 anos), deixam de coletar a lenha 

nos fragmentos, e delega essa obrigação para as filhas ou noras que moram ainda com 

ela.  Talvez por esse motivo, os especialistas com mais de 79 anos passem a citar 

poucas espécies para uso como lenha, já que a bastante tempo não coletam esse tipo de 

recurso e consequentemente acabam por esquecer quais são as espécies mais utilizadas 

na região para essa finalidade. 
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FIGURA 31 - Análise das médias do número de citações de espécies vegetais usadas como lenha, 
por faixa etária. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.  

No que se refere a análise por etnofunção (Figura 32) observou-se uma 

concentração do conhecimento nos especialistas do tipo: generalista (26%) e mateiro 

(22%) e um decréscimo significativo na média de citações nos ruralistas (4%).   
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observadas se devem provavelmente ao fato que o conhecimento a respeitos dessas 

espécies consideradas boas ou ruins foi passado de geração para geração e, algumas 

vezes, a própria necessidade direcionou as pessoas a esse conhecimento empírico.  

Ainda que a princípio, esses especialistas não apresentem claramente estratégias 

de seletividade na escolha das lenhas que serão queimadas, observou-se a existência de 

uma relação intrínseca entre a qualidade da lenha50 (ruim, média, boa, muito boa) e o 

seu destino final (residências, casa de farinha e outras localidades). As lenhas 

consideradas boas ou médias são destinadas geralmente aos fornos das residências, já as 

lenhas mais inferiores são usadas nas casas de farinha. E as espécies consideradas muito 

boas são vendidas separadamente aos donos de olarias e padarias da cidade de Itabaiana 

e Areia Branca.  

Mesmo as espécies citadas como ruins para uso como fonte energética, como é o 

caso da embaúba (Cecropia pachystachya Trécul), bula cinza (Hirtella ciliata Mart & 

Zucc.); e sambaíba (Curatella americana L.) entre outras espécies que mesmo sendo 

consideradas como ruins são usadas por alguns especialistas, principalmente por aqueles 

de menor poder aquisitivo. O uso do fogão a lenha nessa região está relacionado 

diretamente à redução de gastos, para conferir melhor sabor à comida, ou até mesmo 

para manter as tradições.      

Os critérios usados pelos especialistas para classificar as qualidades da lenha 

baseia-se em alguns preceitos compartilhados culturalmente na região: (1) Quanto mais 

tempo a lenha manter a brasa acessa, melhor ela será; (2) As melhores lenhas são as 

secas tanto no verão quanto no inverno; e (3) a lenha para ser boa, não pode liberar um 

odor muito forte. Conforme classificação e identificação observada na tabela 12. 

 

 

 

 

    

                                                           
50 A qualidade da lenha está diretamente relacionado ao poder de queima e manutenção do fogo durante a 
cocção dos alimentos. 
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TABELA 12 - Lista de plantas usadas como lenha nas residências, nas casas de farinhas ou nas olarias e padarias de outras regiões. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.  

NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

QUALIDADE 

Abacate Lauraceae Persea americana Mill.  1 Casa de farinha Verão Galhos Média 
Aderno Anacardiaceae Astronium sp. 5 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 

Alcafroa/Açafroa Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) 
Pers.  

1 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 

Algodão criolo Malvaceae Hibiscus sp. 4 Casa de farinha Verão Toda planta Ruim 

Amescla Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

4 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Média 

Angélica Rubiaceae Guettarda sp. 1 Casa de farinha Inverno Troncos finos e galhos Boa 
Angelim Fabaceae Andira nitida Mart. ex Benth. 7 Casa de farinha Verão Galhos  Ruim 
Angico N.I. N.I.9 3 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos  Média 

Araça de porco Myrtaceae Psidium sp.1 5 Residencial  
Casa de farinha 

Inverno e Verão Troncos grossos e 
galhos 

Boa 

Araçá 
Araçá goiaba Myrtaceae Psidium guianense Pers.  27 

Residencial  
Casa de farinha Inverno e Verão 

Troncos grossos e 
galhos Boa 

Araçazinho/Araça de 
moça/Araça manso Myrtaceae Psidium sp.2 1 Casa de farinha Verão Galhos Média 

Araticum/Araticum apê Annonaceae Annona sp. 2 Residencial Verão Galhos Ruim 

Arco de barril Hernandiaceae 
Sparattanthelium 
botocudorum Mart. 1 Casa de farinha Inverno e Verão Troncos finos e galhos Média 

Aroeira Anacardiaceae Schinus terebinthifolius 
Raddi  3 Residencial Inverno e Verão Tronco e galhos Média 

Babatenã 
Barbatimão Fabaceae Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) Conville. 
5 Residencial Inverno e Verão Galhos Boa 

Bacalhau N.I. N.I.4 4 Residencial Inverno e Verão Galhos Boa 
Bandola branca Nyctaginaceae Guapira sp.2 1 Casa de farinha Inverno e Verão Troncos finos e galhos Média 
Bandola vermelha Nyctaginaceae Guapira sp. 1 9 Casa de farinha Inverno e Verão Troncos finos e galhos Média 
Banheira Myrtaceae Campomanesia sp. 4 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 

Biriba/Biribê Lecytidaceae Escweleira ovata(Cambess.) 
Miers 

10 Residencial Inverno Galhos Boa 

Birro N.I. N.I.5 2 Residencial Verão Troncos finos e galhos Média 
Bom nome 
Carne d'anta/Pau pica Celastraceae Mayetnus sp. 5 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 

Branquinha N.I. N.I.10 2 Residencial Verão Galhos Boa 
Bula cinza Chrysobalanaceae Hirtella ciliata Mart & Zucc. 9 Casa de farinha Verão Tronco e galhos Ruim 
Bumba-boi 
Cajueiro brabo Apocynaceae 

Himathantus bracteatus(A. 
DC.) Woodson 

4 Casa de farinha Verão Tronco e galhos Média 

Buranhê N.I. N.I.11 2 Residencial Inverno e Verão Tronco e galhos Boa 
Burizeiro/Buri Arecaceae Allagoptera sp. 5 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 
Burra leiteira/ Leitoso Apocynaceae Himatanthus sp. 3 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Média 

Continua... 
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Continuação        

NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

QUALIDADE 

Cajueiro/Caju Anacardiaceae Anacardium ocidentale L.   21 
  Olaria e  padaria 
  Casa de farinha Verão e Inverno  Troncos finos e galhos         Boa 

Camaçari Vochysiacae Vochysiacae sp. 2 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 

Camarão Salicaceae Casearia silvestris Schwartz 2 
Residencial 
Casa de farinha Verão Troncos grossos e galhos Média 

Cambotá branco 
Cambotá marinheiro Sapindaceae Matayba sp. 1 Casa de farinha Verão Troncos grossos e galhos Ruim 

Cambotá 
Cambotá vermelho Sapindaceae Cupania revoluta Rolfe 13 Residencial Verão Tronco grossos e galhos Média 

Cambucá/Cumbuqui Myrtaceae Plinia edulis (Vell.) Sobral 3 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Média 
Cambuí 
Cambuí da mata Myrtaceae Myrcia sp.2 3 Residencial Inverno Galhos Média 

Canafístula Fabaceae Cassia grandis Lf. 3 Casa de farinha Verão Galhos Média 

Candeia Asteraceae Eremanthus incanus (Less.) 
Less. 

28 Residencial Verão e inverno Troncos finos e galhos Boa 

Canduru/Conduru Moraceae Brosimum sp. 1 Casa de farinha Inverno e verão Troncos finos e galhos Média 
Canela de tabuleiro 
Canela de viado Myrtaceae Myrtaceae sp. 1 1 Residencial 

Casa de farinha 
Verão e inevrno Tronco e galhos Boa 

Caroba/Carobinha Bignoniaceae Bignoniaceae sp. 2 
Residencial 
Casa de farinha Verão Tronco e galhos Média 

Carrasco de caatinga Fabaceae  Hymenolobium alagoanum 
Ducke 

3 Residencial Inverno Troncos e galhos Boa 

Carrasqueiro Fabaceae Fabaceae sp.7 5 Casa de farinha Inverno e verão Troncos e galhos Média 

Cascudinho 
Carrasquinho Fabaceae Chamaecrista cytisoides (DC. ex 

Collad.) H.S. Irwin & Barneby 
3 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Média 

Caxindó Arecaceae 
Allagoptera arenaria (Gomes) 
Kuntze  2 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Média 

Cedro Meliaceae Cedrela sp. 2 Residencial Verão Troncos finos e galhos Boa 

Cega Machado Asteraceae 
Gochnatia oligocephala 
(Gardner) Cabrera  2 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Média 

Chapéu de boneca Dilleniaceae Davilla flexuosa A. St.-Hil.  1 Casa de farinha Verão Galhos Média 
Ipê roxo/Pau d'arco/ 
Chifre de bode Bignoniaceae Tabebuia sp. 1 9 Residencial Inverno Galhos Muito boa 

Cocão Malpighiaceae Malpighiaceae sp. 8 Casa de farinha Inverno Troncos finos e galhos Muito boa 
Coité/Coitezeiro Polygonaceae Coccoloba laevis Casar.  1 Residencial Verão e inverno   

 Coração de nego N.I. N.I.12 4 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 
Curesmeira/Cú de nego Myrtaceae Myrcia sp.1 2 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Média 
Cunduru/Punduru N.I. N.I.2 1 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 
Curesmeira/Cú de nego Humiriaceae Humiria balsamifera Aubl.  2 Residencial Verão Troncos e galhos Média 

Continua... 
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        NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

QUALIDADE 

Embaúba/Umbaúba Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul  18 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 
Embiruçú/Imbiruçú 
Ibiruçú Bombacaceae Eriotheca sp. 5 Residencial Verão Galhos Ruim 

Espinheiro Fabaceae Mimosa sp.1 3 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Média 
Espinheiro triste 
Mau vizinho Fabaceae Machaerium sp. 1 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 

Eucalipto Myrtaceae Eucalyptus sp. 2 Casa de farinha Verão Galhos Média 
Flor de São João Fabaceae Senna sp. 2 Residencial Verão Troncos fios e galhos Média 
Flor de Natal Melastomataceae Tibouchina francavillana Cogn.  2 Residencial Verão Troncos finos e galhos Média 

Fumo Brabo Asteraceae Acritopappus confertus (Gradner) 
R. M. King & H. Rob 

4 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 

Galinheiro 
Pé de galinha Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire, Steyerm. & Frodin 
     5    Residencial   Verão    Troncos      Média 

Gameleiro Sapotaceae Poutreria sp. 5 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 
Ganhador 
Pataqueiro Euphorbiaceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex 

Baill. 
6 Residencial Inverno Tronco e galhos Boa 

Goiabeira/Goiaba Myrtaceae Psidium guajava L.  9 Residencial Verão  Galhos Boa 
Grão de galo 
Gôgo de galo Boraginaceae Cordia nodosa Lam. 2 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Ruim 

Graúna N.I. N.I.13 2 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 
Graviola Annonaceae Annona muricata L.  1 Casa de farinha Verão Galhos  Média 
Guabiraba 
Gobiraba Myrtaceae Campomanesia guaviroba (DC.) 

Kiaersk.  7 Casa de farinha Inverno e verão Tronco finos e galhos Boa 

Imbira Lecytidaceae Eschweilera sp. 3 Casa de farinha Inverno Troncos e galhos Média 
Ingá Branco Fabaceae Inga sp.2  4 Casa de farinha Verão Galhos Média 
Ingaçu/Buceteiro 
Pau-fava Fabaceae Sclerolobium sp.2 16 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Média 

Ingaporca Fabaceae Sclerolobium sp.1 1 Casa de farinha Inverno Galhos Boa 
Ingazeiro/Ingá Fabaceae Inga sp.1 8 Casa de farinha Verão Galhos Média 
Ipê amarelo 
Pau d'arco amarelo Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth  3 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Média 

Ipê branco 
 Pau d'arco branco Bignoniaceae Tabebuia sp. 2 2 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 

Itapicuru/Tapicuru N.I. N.I.14 4 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 
Jabuticaba Myrtaceae Myrciaria cauliflora L. 1 Casa de farinha Verão Galhos Média 
Jaqueira/Jaca Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam. 14 Residencial Inverno Galhos Muito boa 
Jatobá Fabaceae Hymanaea sp. 3 Residencial Verão e inevrno Troncos finos e galhos Média 
Jenipapeiro/Jenipapo Rubiaceae Genipa americana L. 2 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Boa 
Jenipapinho Rubiaceae Tocoyena bullata (Vell.) Mart.  2 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 
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NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

QUALIDADE 

Jequitibá N.I. N.I.17 2 Residencial Inverno Galhos Boa 
Jitaí Fabaceae  Fabaceae sp.6 4 Olarias e  padarias Verão e inverno Troncos finos e galhos Muito boa 
João mole Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz  5 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 
Juá de bode Rhamnaceae Ziziphus sp. 2 Residencial Verão e inverno Troncos e galhos Boa 
Juá de boi Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Mart.  9 Residencial Verão e inverno Troncos e galhos Média 
Juerana/ Mijona Fabaceae  Parkia sp. 8 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 
Jurema Fabaceae Mimosa sp.2 9 Olarias e padarias Verão e inverno Troncos e galhos Boa 
Jurubeba Solanaceae Solanum paludosum Moric.  5 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 
Landri Clusiaceae Symphonia globulifera L. f.  2 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Média 
Louro Jibóia Lauraceae Ocotea sp. 2 Casa de farinha Inverno Troncos finos e galhos Média 
Louro pimenta Lauraceae Ocotea gardneri (Meisn.) Mez  6 Casa de farinha Inverno Troncos finos e galhos Média 
Mamona Santa 
Mamona da Mata Apocynaceae Apocynaceae sp. 3 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 

Mangabeira/Mangaba Apocynaceae Hancornia speciosa Gomes  4 Residencial Verão Galhos Média 

Mangue doce Vochysiacae 
Vochysia lucida Klotzsch ex 
M.R. Schomb. 3 Residencial Verão Troncos e galhos Média 

Mangueira/Manga Anacardiaceae Mangifera indica L.  18 Residencial 
Casa de farinha Verão Galhos Média 

Timbopé/Maria Farinha Fabaceae Enterolobium sp. 7 Residencial Verão Troncos e galhos Média 
Marinheiro Meliaceae Meliaceae sp. 7 Casa de farinha Verão Tronco e galhos Média 
Marmeleiro Euphorbiaceae Euphorbiaceae sp. 4 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Média 

Massaranduba Sapotaceae Manilkara salzmannii (A. DC.) 
H.J. Lam  

6 Casa de farinha Verão Galhos Média 

Meiú/Sanguinho 
Língua de vaca Fabaceae Swartzia sp. 5 Casa de farinha Inverno Troncos finos e galhos Boa 

Mirinduba Sapotaceae Manilkara sp. 2 Residencial Verão e inevrno Troncos finos e galhos Boa 

Miroró Fabaceae 
Bauhinia cheilantha (Bong.) 
Steud.  1 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 

Móises Fabaceae Fabaceae sp.3 4 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Média 
Mulungu Fabaceae Erythrina sp. 3 Residencial Verão e inverno Troncos finos e galhos Boa 
Murici branco 
Muricizinho de tabuleiro Malpighiaceae Byrsonima sp. 4 Residencial Inverno Galhos Boa 

Murici de tabuleiro 
Murici vermelho 
Murici de galinha 

Malpighiaceae Byrsonima coccolobifolia 
Kunth  8 Residencial Inverno Galhos Boa 

Murici/Murici da mata 
Murici de tatu Malpighiaceae Byrsonima sericeaDC. 31 

Residencial 
Casa de farinha Verão e inverno Troncos finos e galhos Muito boa 

Murta Branca Myrtaceae Calyptranthes clusiifolia (Miq.) 
O. Berg  3 Casa de farinha Inverno e verão Troncos finos e galhos Boa 

Murta de Tabuleiro Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. 4 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Boa 

Continua… 
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NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

QUALIDADE 

Murtinha de Tabuleiro Myrtaceae Eugenia sp. 5 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Boa 
Oiti/Oiticoró Chrysobalanaceae Couepia sp. 4 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Ruim 
Oiticica Moraceae Clarisia sp. 3 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Ruim 
Orelha de Macaco Fabaceae Enterolobium cf. timbouva Mart.  1 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Média 
Paraíba Fabaceae Fabaceae sp.1 12 Casa de farinha Verão Galhos Ruim 

Patizeiro/Pati Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott 
ex Spreng.  1 Casa de farinha Verão Galhos Média 

Pau de espeto Rubiaceae Rubiaceae sp.  4 Casa de farinha Inverno Troncos finos e galhos Boa 
Pau Ferro Fabaceae Caesalpinia ferra Mart. Ex. Tul. 8 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Média 
Pau pra tudo Amarantaceae Gomphrena sp. 2 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 
Pau sapo Fabaceae Fabaceae sp.5 4 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Ruim 
Pau-pombo Anacardiaceae Tapirira guianensisAubl. 27 Casa de farinha Verão e inverno Galhos Médio 
Pé de veado Calophyllaceae Kielmeyera cf. argentea Choisy 2 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 
Péroba mariquita Fabaceae Fabaceae sp.4 3 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Média 
Péroba/Folha larga Lecytidaceae Lecytidaceae sp. 5 Olarias e padarias Verão e inverno Troncos finos e galhos Muito boa 
Pindaíba Annonaceae Xylopia frutescens Aubl.  4 Casa de farinha Verão Galhos Média 
Pinha Annonaceae Annona coriacea Mart.  2 Casa de farinha Verão Galhos  Média 
Pitomba 
Pitomba de casco Sapindaceae Talisia sp. 2 Residencial Inverno Galhos Boa 

Sabiá Fabaceae Mimosa caesalpiniifolia Benth.  10 Residencial 
Casa de farinha 

Verão e inevrno Troncos e galhos Boa 

Sambaíba/Lava prato Dilleniaceae Curatella americana L. 12 Casa de farinha Verão Troncos e galhos Ruim 

Sangue vermelho 
Sanguinho N.I. N.I.1 2 Residencial Inverno Tronco finos e galhos Boa 

Sapateiro Clusiaceae Clusia nemorosa G. Mey.  4 Residencial Inverno Tronco finos e galhos Boa 
Sapucaia Salicaceae Casearia grandiflora Cambess. 4 Residencial Inverno Tronco finos e galhos Boa 
Sapucaia coco Lecytidaceae Lecythis pisonis Cambess. 4 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 
Sucupira 
Sucupira verdadeira Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth  13 

Exportação (olarias, 
padarias) Verão e inverno Troncos finos e galhos Muito boa 

Sucupira-açú Fabaceae Bowdichia sp. 3 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 
Sucupirinha Fabaceae Diptychandra epunctata Tul. 4 Residencial Verão Troncos finos e galhos Boa 
Tamburiú/Tamburí Fabaceae Fabaceae sp.2 2 Casa de farinha Verão Troncos finos e galhos Média 
Tangerina Rutaceae Citrus reticulata Blanco 2 Casa de farinha Verão Galhos Média 
Tapiroroca/Pororoca Sapotaceae Sapotaceae sp. 1 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Boa 
Timbopé 
Maria Farinha Fabaceae Enterolobium sp. 4 Residencial Verão Troncos e galhos Média 

Tirimbeiro N.I. N.I.3 2 Residencial Inverno Troncos finos e galhos Média 
Velande Euphorbiaceae Croton heliotropiifolius Kunth  1 Residencial Verão Troncos e galhos Média 

N.C.=Número de citações.



 
 

125 
 

Entre os especialistas que usam a lenham como única forma de cozimento dos 

alimentos, citaram espécies de forma mais generalizada sem grandes referências.  

Conforme relatos identificados nas entrevistas:  

“Sendo pau seco a gente queima tudo” “Sambaíba o povo não queima 
porque tem umas frescuras aí, o povo diz que é santa, na falta de 
outra melhor a gente queima também”. (Especialista H4, 43 anos, 
Carpinteiro, Comunidade Ladeira).              

A restrição e seletividade ao uso de certas espécies de lenhas foi identificada 

nessas comunidades. Espécies como a sucupira (Bowdichia virgilioides Kunth); biriba 

(Escweleira ovata (Cambess) Miers), sapucaia (Casearia grandiflora Cambess.) e cedro 

(Cedrella sp.) destinada geralmente a uso nobre, são poupadas quanto ao uso 

energético. Além disso, essas espécies são consideradas “muito pesadas” e, por isso, 

muitas vezes são dispensadas, já que geralmente, quem faz a coleta de lenha são as 

mulheres, que suportam, normalmente, menos peso do que os homens.     

  Com as outras espécies a seletividade é mais acentuada no período do inverno. 

Isso porque, grande parte das lenhas consideradas ruins ou médias no período do 

inverno ficam úmidas e flácidas o que dificulta o processo de queima nos fogões à 

lenha. Um exemplo é a espécie embaúba (Cecropia pachystachya T.), que no período de 

verão é bastante usada nos fornos da casa de farinha, misturadas a outras lenhas, mas 

que no período de inverno deixa de ser usada devido à alta umidade que o caule dessa 

espécie absorve, dificultando assim o processo da queima.  

Outra espécie, segundo os especialistas, que mantém característica semelhante à 

embaúba (Cecropia pachystachya T.), é a espécie bula cinza (Hirtella ciliata M.) que 

como o próprio nome indica caracteriza-se pelo fato de produzir muita cinza no 

processo de queima. Essa espécie só é indicada para uso nas casas de farinha quando é 

mesclada com outras espécies de lenha, sem contar que seu uso é apenas indicado na 

época de baixa umidade (verão). Observa-se essa seleção conforme comentários 

detectados durante as entrevistas: 

 “A bula cinza faz cinza que é uma beleza. Fede, faz fumaça e não 
esquenta o fogo”. “A embaúba nem todo mundo gosta de queimar, 
porque é lenha fofa, não faz brasa, mas no verão tudo se queima”. 
(Especialista M1, 70 anos, Rezador/garrafeiro, Comunidade Cajueiro).              

Observou-se que essa seletividade voltada a diferenciar as lenhas que são usadas 

na estação seca e na estação chuvosa é decorrente provavelmente da diminuição do 

número de recursos lenhosos nessa região. Dessa forma, a população criou uma 
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estratégia de manutenção dos estoques florísticos a partir da alternância de usos das 

espécies de plantas. Ou seja, mesmo uma espécie teoricamente sem afinidade para uso 

energético, como por exemplo a Cecropia pachystachya Trécul, essa é usada como 

lenha no período do verão, devido a sua alta densidade nessa região. Ao fazerem isso os 

moradores diminuem a pressão antrópica voltada a espécies de plantas consideradas 

“boas” e consequentemente ao chegar no inverno essas melhores lenhas poderão ser 

usadas normalmente. Esses procedimentos de seleção talvez diminuam as pressões 

sobre essas espécies, pelo menos para o uso como lenha.   

Outra forma de seleção, refere-se ao odor liberado na queima das lenhas. 

Geralmente as espécies que liberam um odor muito forte e que a fumaça é muito escura 

são evitadas ou são usadas misturadas com outras lenhas preferencialmente nas casas de 

farinha. Os motivos que levam os especialistas a evitarem essas espécies de plantas 

pode estar relacionados a dois principais motivos: (1) o odor forte da lenha pode 

influenciar no sabor da comida e (2) acredita-se que a fumaça escura e o “mau cheiro” 

dessa fumaça pode causar algumas doenças. Conforme detectados nos comentários 

durante as entrevistas.  

“Angelim no pode queimar, porque é fedorenta e pode dar 
reumatismo. É um fedor que não tem quem suporte”. (Especialista 
H16, 81 anos, Rezador/garrafeiro, Comunidade Caroba).               

“Se queimar sapateiro a comida que tiver sendo feita perde, o gosto 
fica perdido, é mesmo que comer fumaça preta”. “Não se pode 
queimar sapateiro em casa, a fumaça dá doença na 
junta51”.(Especialista M1, 70 anos, Rezador/garrafeiro, Comunidade 
Cajueiro).              

Essas atribuições relacionadas ao odor estão fortemente ligadas à idéia que os 

“cheiros” espelidos pelas plantas podem curar ou causar doenças à medida que são 

agradáveis ou não. Essas partículas meméticas são muito comum nessa região, onde 

observa-se o uso de plantas para os rituais de cura a partir da defumação de cascas, 

folhas e flores. A fumaça e os odores liberados pelas plantas, possuem diversos 

significados místicos e farmacológicos, entre os especialistas, que são freqüentemente 

usados nos processos de curas de doenças e de encantamentos. 

Outras formas de seleção, demonstrado durante as entrevistas, que também pode 

contribuir para a preservação de várias espécies da flora local foi a influência do 

                                                           
51

 As espécies ao quais especialista estão se referindo são: angelim (Andira nitida Mart. ex Benth.) e 
sapateiro (Clusia nemorosa G. Mey). 
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misticismo e religiosidade dos especialistas dessa região. A crença popular, por 

exemplo, tem um papel no controle do uso de algumas espécies, que apesar delas serem 

citadas como boas para lenhas são poupadas devido aos aspectos “mágicos” que a 

planta detem, a exemplo do cedro (Cedrela sp.).  As plantas consideradas como santas 

ou que têm algum vínculo com alguma divindade normalmente não são usados em 

respeito à história daquela planta.  Conforme os comentários detectados durante as 

entrevistas.  

“A sambaíba não queima nem que a pessoa queira, ela é madeira 
usada na procissão de Bom Jesus dos Passos. Tanto a sambaíba como 
o cedro são madeiras de santo. Só que o cedro queima bem”. 
(Especialista H1, 75 anos, Generalista, Comunidade Caroba).               

“O povo não gosta de queimar cedro porque é protegido pelos santos 
e quando queima deixa o cheiro na comida, só que não faz mal a 
ninguém”. (Especialista M7, 64 anos, Rezador/garrafeiro, 
Comunidade Pedrinhas).               

“O alecrim [Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth.] é uma planta mágica 
usada muito para banho e chá pelos caboclos mais antigos, não é 
bom queimar não para não abrir o corpo da pessoa”. (Especialista 
M1, 70 anos, Rezador/garrafeiro, Comunidade Cajueiro).              

No estudo realizado por Botrel, (2001) foi observado também relações místicas 

que influenciam diretamente no uso dos recursos lenhosos. A lenha da embaúba, na 

região de Ingaí-MG é considerada como ruim para queimar, pois é tradição dos mais 

velhos dessa região não queimar essa madeira para não trazer azar já que “Nossa 

Senhora ao fugir com Jesus a embaúba se abriu para ela esconder lá dentro”. De 

acordo com esse trabalho a queima da embaúba “fazem os olhos chorarem”. Outra 

espécie como o Cedro não pode ser queimado na região de Ingaí porque “a cruz de 

Jesus foi feita com a madeira do cedro”. 

Uso alternativo de lenha que não seja de plantas nativas não é muito comum nas 

áreas rurais. Entretanto para alguns moradores dessas comunidades, o uso de plantas 

exóticas, oriundo dos quintais desses especialistas, como lenha tem se tornado 

freqüente. O uso principalmente de galhos das espécies: cajueiro (Anacardium 

ocidentale L.)  ou a mangueira (Mangifera indica L.), está se popularizando na 

comunidade devido às dificuldades de retirar lenhas de espécies nativas oriundo dos 

fragmentos de mata da região do Rio Poxim-Açú, que em sua maioria estão em posse de  

proprietários rurais. Segundo relato dos especilaistas, os proprietários desses fragmentos  

não permitem a retirada de lenha em suas terras, exceto quando se trata de pequenos 

feixes lenhosos apenas de galhos secos. Outro fator que tem dificultado a coleta de 



 
 

128 
 

espécies nativas na região, tem sido a fiscalização ambiental em alguns trechos dessas 

comunidades.  

“Quando os homem da IBAMA passa eles empata pegar lenha. O 
IBAMA fica passando pra ver se tem alguém que ta pegando lenha 
verde” (Especialista M7, 64 anos, Rezador/garrafeiro, Comunidade 
Pedrinhas).               

Mesmo com o uso de algumas espécies exóticas para lenha, a preferência pela 

espécies nativas ainda persiste. Quando questionado se o uso de lenha nas casas é maior 

ou menor do que antigamente. Os especialistas afirmaram que o uso da lenha tem sido 

igual porém o que mudou foi à dificuldade em achar a lenha “antes aqui era tudo mato 

depois que venderam tudo, acabaram com meio mundo de mata”. Neste sentido, a falta 

de condição de usar fogão à lenha, a falta de informação e a falta de um plano de 

manejo nessas áreas fazem com que parte da população retirem a lenha sem a permissão 

dos proprietários rurais ou sem a permissão do IBAMA conforme o trecho que permite 

reflexão sobre a situação da população nessa região.  

“Não dá pra entender as leis dos homem, o IBAMA empata o pequeno 
que quer pegar lenha pra fazer o de comer, mas não empata os 
grande pra plantar cana. Agora umas horas a nação merece ser 
empatado chega lá nos pauzinho verde, mete uma caçamba e dá lhe a 
cortar madeira e derrubar. Como é que eu chego numa mata por aí e 
coloco um caminhão pra tirar lenha pra depois vender. Um caibo de 
machado ou um feixe de lenha seca é bem diferente. Eu sei que se for 
pra tirar no seu terreno você não vai deixar. Há um tempo atrás eu 
me vi obrigado a roubar um cento de estaca na Fazenda Dira, se me 
perguntasse que foi que tirou, eu ia dizer: - Foi eu, se quiser me matar 
e me prender pode fazer meu amigo, agora quem tirou foi eu, ta lá na 
minha cerca. Isso daí não foi pra me exibir, foi pra trancar, pra livrar 
os bichinhos de comer as minhas plantas. Eu fiz e faço isso não é pra 
enricar, nem pra comprar carro, nem vaca, nem nada é pra matar a 
fome” (Especialista H1, 75 anos, Generalista, Comunidade Caroba). 

Diante a realidade local, uma das possíveis soluções para esse empasse seria a 

criação de bosques florestais com plantio de espécies de rápido crescimento (Pinus 

radiata e Eucaliptus globulus), para suprir a necessidade do uso energético dessa 

região. Entretanto se deve lembrar que o plantio dessas espécies requer cautela, 

priorizando dessa forma o uso de sistemas agroflorestais com o consórcio de espécies 

nativas com as espécies de rápido crescimento que serão usadas como fonte energética. 

Outra possibilidade para o empasse do uso da lenha da região, é formalizar e direcionar 

programas de educação ambiental no sentido sensibilizar os moradores da região quanto 

ao uso de espécies nativas para lenha. Para tanto deve-se por em prática programas de 

ajuda orçamentária  como o vale gás. 
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As famílias que apresentaram maior riqueza para essa categoria foram: Fabaceae 

(16 espécies), Myrtaceae (9), Anacardeaceae (8), Annonaceae (5) e Apocynaceae (4), 

correspondendo a um total de 39,2% do número de espécies. No que se refere a análise 

detalhada por subcategoria observou os seguintes dados.  

As espécies de plantas que são usadas como medicinais foram 98 espécies, 

sendo 67 espécies apenas indicado para esse uso e 31 espécies para outras formas de uso 

(místico, veterinário e tóxico). Para essa subcategoria de uso as espécies mais citadas 

foram: babatenã (Stryphnodendron sp. N=29), onde a entrecasca do caule serve 

principalmente como cicatrizante; mangabeira (Hancornia speciosa Gomez. N=26), 

onde látex das folhas e do fruto serve para dores interna no corpo; cajueiro (Anacardium 

ocidentale L. N=24), onde as folhas serve para diabete; dicuri (Syagrus schizophylla 

(Mart.) Glassman N=22), onde a água armazenada do fruto jovens serve para curar 

problemas nos olhos e sucupira (Bowdichia virgilioides Kunth N=20), onde as sementes 

serve para dores na coluna. 

Embora o uso de plantas medicinais seja de origem extremamente antiga, 

observa-se que o intenso uso fitoterápico de plantas nessa região foi uma das estratégias 

encontradas pelos moradores do Rio Poxim-Açú, para suprir as necessidades de 

assistência médica.  Segundo Parente et al. (2001) um fator de destaque na crescente 

procura da fitoterapia é a vigente carência de recursos dos órgãos públicos de saúde e os 

incessantes aumentos de preços dos medicamentos industrializados. Para os 

especialistas, as plantas são o principal recurso para muitos sintomas de doenças, já que 

o acesso à farmácia não é fácil. Para alguns especialistas usam as plantas para fins 

teraupeuticos porque segundo eles os remédios são mais forte. Muitos demonstram não 

acreditar no remédio industrializado.  

“O homem branco faz um remédio e vende bem caro, eu faço o mesmo 
e é mais forte e cura de verdade. O remédio do homem branco é 
fraco, tem muita água e pouco sumo.” (Especialista H1, 75 anos, 
Generalista, Comunidade Caroba).             
    

Para a subcategoria plantas místicas, foram citadas 33 espécies, sendo cinco 

espécies apenas indicado para esse uso e 28 para os outros usos (medicinal, veterinário 

ou tóxico). Com destaque as espécies: quarana (Cestrum sp.) muito usada para as rezas 

de cura, o cedro (Cedrella sp.) que é usado como defumador para cura de “doenças do 
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ar”52, o abre caminho (Lygodium volubile Sw.) que sua folha serve para banhos de 

“limpeza no corpo”53 e a embaúba (Cecropia pachystachya Trécul) que suas folhas 

servem como amuleto da sorte.  

Apesar dos aspectos religiosos das comunidades analisadas terem passado por 

várias modificações ao longo dos anos, contando hoje com católicos e evangélicos, 

muitos ainda mantém o hábito de usar grande quantidade de plantas para banhos, 

simpatias e proteções, assim como fazia os seus antepassados.  Para Almeida (2003), o 

uso de plantas para fins místicos e ritualístico no Brasil, é uma prática comum resultante 

da forte influência cultural dos indígenas locais miscigenadas com as tradições 

africanas. Nessa região observa-se traços dessas miscigenação, a partir de influências  

culturais africanas e indígenas nas comunidades do entorno ao Rio Poxim-Açú, 

observadas nas festas, nas músicas, na linguagem e nos mitos. 

“O pessoal de antigamente que tinha mistura de caboclo com índio 
fazia umas curas, que é muito boa. O homem branco não sabe fazer 
esses banhos de planta só sabe fio de caboclo antigo. É por causa dos 
caboclo que tinha os terreiros, o folclore, as novena, e as rezas de 
acompanhamentos” (Especialista H10, 56 anos, Mateiro, Comunidade 
Ladeira).             

Na subcategoria uso veterinário, foram citadas 22 espécies, sendo três delas 

indicadas apenas para esse uso e 19 para diversos usos (medicinal, místico ou tóxico). 

Nessa subcategoria destaca-se o uso de duas plantas de mesmo gênero mas com uso 

diferenciado. A bandola vermelha (Guapira sp.1 N=8), que as folhas são usadas para 

“despachar54” os animais doméstico de grande porte, e a bandola branca (Guapira sp.2 

N=2), que as folhas serve para “mormo55” do animal.  

“Quando a pessoa for fazer a garrafada pra despachar tem que ser 
com bandola da vermelha, o do branco não serve” (Entrevistado H16, 
81 anos, Rezador/garrafeiro, Comunidade Ladeira). 

                                                           
52 As doenças do ar, segundo os rezadores, são infestações acometidas nas pessoas que estão passando por 
algum momento de baixa na imunidade ou espiritual.  Também chamado de “passar o vento”, as doenças 
do ar estão relacionadas diretamente a sintomas com congestão e a estágios epilépticos que são infestadas 
nas pessoas por motivos desconhecidos.  
53 Segundo os especialistas a limpeza do corpo está diretamente relacionado com a limpeza espiritual, 
essa terminologia envolve tirar da pessoa todas as coisas ruins, evitar maus presságio, espírutos maus. 
Limpeza do corpo contra feitiços e macumba. 
54 Atribuição dada quando o animal não consegue após o parto, eliminar todo o material placentário. 
Nesca caso, usa-se como procedimento a limpeza intra-uterina e medicamentos específicos para assim 
então “despachar” o material que ainda encontra-se dentro do útero do animal. 
55 Doença infecciosa de animais domésticos, que ocasiona inflamação na região pituitária, com 
corrimento de pus pelas vias nasais. 
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Observa-se que uso de plantas para fins veterinário é bastante difundida na 

região, por dois motivos. Dificuldade de acesso a assitência veterinária, e dificuldade 

financeira em comprar remédios. Por esses motivos umas das soluções enontradas pelos 

especialistas para manter os animais domésticos (cachorro, gato, gado, cavalo etc) 

saudáveis, gastando pouco dinheiro e sem precisar se deslocar muito, foi utilizar as 

plantas da região como remédios para os animais.   

Observa-se também nesse caso a importância da etnotaxonomia, compartilhada 

pelos especialistas nessa região para identificação e diferenciação das espécies, haja 

vista que os princípios ativos (metabólicos secundários) comuns em uma espécie, pode 

ser diferente em outras espécies, do mesmo gênero (RAVEN et al., 2001). Outro fator 

importante observado pela etnotaxonomia local, consiste em diferenciar as espécies 

tóxicas das demais espécies de plantas. 

Na categoria das plantas tóxicas foram citadas 20 espécies, todas elas indicadas 

também para outros uso (medicinal, místico ou veterinário). Normalmente essas 

espécies vegetais consideradas tóxicas para a ingestão humana, pode ser perfeitamente 

indicada para outras formas de usos: uso externo humano (cataplasma, emplastos etc), 

uso veterinário, ou ainda para usos místicos (banho de descarrego, amuleto). Essas 

outras formas de usos é o que tornam essas plantas, mesmo sendo consideradas tóxicas 

como importantes espécies vegetais usadas no dia-a-dia dos especialistas da região do 

Poxim-Açú. Conforme relatos dos especialistas:   

“O sumo da planta marinheiro [Meliaceae sp.] é tão forte que tem que 
se ter tirada alegre e cantando se não assim o bicho morre. Se for em 
gente nem alegre pode se tomar, é muito forte, só bicho guenta. 
(Especialista M4, 56 anos, Rezador/garrafeiro, Comunidade 
Pedrinhas).              

 “O abre caminho [Lygodium volubile Sw.] serve pra tomar banho 
contra encantamento, mas não pode tomar56 o banho é muito forte, é 
arriscado até a pessoa morrer”. (Especialista M13, 62 anos, 
Rezador/garrafeiro, Comunidade Cajueiro). 

Observa-se que os especialistas ao se referir a toxidade das espécies das plantas 

tende a relacionar a ação química dessas espécies como a disponibilidade em alta 

concentração de alguns princípios ativos: “remédio forte”, “sumo forte”, “banho forte”, 

que quando consumidos podem ser prejudicial a saúde humana.          

                                                           
56 O termo tomar na frase dita pelo especialista foi empregado no sentido de ingerir o líquido banho e não 
apenas de se banhar. 
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Outro critério usado para diferenciar as plantas consideradas como tóxicas, não 

está relacionado a morte do indíviduo, mas a outros efeitos negativos, como o efeito 

abortivo e ou como diminuidor do libido sexual.  

“O algodão criolo [Hibiscus sp.] mulher de menino não pode tomar, 
se não perde a criança”. (Especialista M7, 64 anos, 
Rezador/garrafeiro, Comunidade Pedrinhas).              

“Chama de mau-vizinho [Machaerium sp.] porque ele tem uns 
espinho dele e é desse tamanhito, você pensa que ele não tem espinho 
debaixo da sombra dele aí ele lhe fura. Chama-se mal vizinho por 
causa desses espinhos. Ele não serve pra remédio, se você tomar dá 
complicação na pessoa que toma, o homem que tomar pode esquecer 
de mulher”. (Entrevistado H16, 81 anos, Rezador/garrafeiro, 
Comunidade Ladeira). 
 

Segundo o levantamento feito entre os especialistas do Rio Poxim-Açú, o 

preparado feito a partir das espécies abacate (Persea americana Mill.), algodão criolo 

(Hibiscus sp.), candeia (Eremanthus incanus (Less.) Less.), pau d’arco (Tabebuia sp.) e 

espirradeira (Nerium oleander L.), são indicadas como plantas abortivas enquanto as 

espécies mau-vizinho (Machaerium sp.) e quina-quina (N.I.6) foram indicados com 

diminuidores de apetite sexual.  

Nesse último caso os princípios ativos das plantas são usados normalmente em 

vinganças amorosas envolvendo traição. As mulheres quando são traídas, ou quando os 

homens têm um apetite sexual maior que ela possa suportar, acrescenta na comida ou no 

café pedaços da planta sem que o marido perceba. Essa prática do uso de veneno para 

vinganças em casos de amor também foi observada por Lévis-Strauss (1987) em tribos 

indígenas da América do Sul. Nessas tribos os venenos também eram usados para outras 

finalidades, dentre ela como veneno para caça e pesca, ou para envenenar as armas.     

Outras plantas também foram indicadas como antídoto aos diminuidores do 

libido, a espécie cajueiro (Anacardium ocidentale L.), goibeira (Psidium guajava L.) e 

pindaíba (Xylopia frutescens Aubl.) e dendê (Elaeis guineensis Jacq.). Outras espécies 

foram indicadas como antídoto para mordida de animais silvestres. O araticum cagão 

(Guatteria sp.), pindaíba (Xylopia frutescens Aubl.) e tirimbeiro(N.I.3) são espécies 

indicadas contra mordida de cobra; a carambola (Averrhoa carambola L.) como 

antídoto contra aranhas e escorpiões e as espécies camarão (Casearia silvestris 

Schwartz), embaúba (Cecropia pachystachya Trécul) como anestésico à picada de 

inseto. Outras espécies possuem diversas indicações de uso místico-farmacólogico 

conforme descritos na tabela 13. 
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TABELA 13 - Lista de plantas identificadas pelos especialistas, para uso medicinais, ritualísticas, veterinário e tóxicas. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.    

NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Abacate Lauraceae Persea americana Mill. 

6 Medicinal Pedras nos rins* 
Doenças no fígado 
Coração 
Dores no estômago 
Abortivo 
Colesterol 
Câncer 

Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas 
Frutos 
Frutos 

Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 
Tisana/xarope/ingestão 
Infusão/ingestão 
Suco/ingestão 
Suco/ingestão 

Abre caminho (Tox.) Lygodiaceae  Lygodium volubile Sw. 

5 Ritualística Doenças do ar57 
Limpeza no corpo58 
Abertura dos caminhos e 
realizações* 

Folhas 
Folhas 
Folhas 

Infusão/banho 
Infusão/banho 
Infusão/banho 

Abre caminho (Tox.) Sapindaceae Sapindaceae sp. 1 Ritualística Abertura dos caminhos e 
realizações 

Folhas Infusão/banho 

Acerola Malpigiaceae Malpighia glabra L. 
5 Medicinal Gripe* 

Anemia 
Inflamação na garganta 

Folhas   
Frutos 
Folhas e frutos 

Infusão/ingestão 
Suco/ingestão 
Decocção/gargarejo 

Alcafroa 
Açafroa 

Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) 
Pers. 

10 Medicinal Males no fígado 
Emagrecer  
Reumatismo*  
Impigem 

Folhas 
Casca do caule 
Casca do caule 
Folhas 

Infusão/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Emplastos 

Alecrim  
Alecrim caboclo  Lamiaceae Hyptis fruticosa Salzm. ex 

Benth. 

6 
 
 
 
 
4 
1 

Medicinal 
 
 
 
 
Ritualística 
Veterinário 

   Calmante* 
   Reumatismo  
   Estimulante 
   Verminose 
   Bronquite e asma 
   Mau olhado59* 
   Verminose em animal* 

Folhas e flores 
Folhas 
Folhas e flores 
Folhas e flores 
Folhas e flores 
Folhas e flores seca 
Folhas e flores 

Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Xarope/ingestão 
Tisana/ingestão 
Xarope/ingestão 
Defumador 
Garrafada/ingestão 

 Continua... 

                                                           
57 Também chamado de “passar o vento”, as doenças do ar estão relacionadas diretamente a sintomas com congestão e a estágios epilépticos que são infestadas nas pessoas 
por motivos desconhecidos. As doenças do ar, segundo os rezadores, são infestações acometidas nas pessoas que estão passando por algum momento de baixa na imunidade 
ou espiritual.     
58 Está relacionado diretamente com a limpeza espiritual, essa terminologia envolve tirar da pessoa todas as coisas ruins, evitar maus presságio, espírutos maus. Limpeza do 
corpo contra feitiços e macumba. 
59 O mau olhado é uma crença folclórica, onde a inveja de alguém, é demonstrada pelo olhar ou não, pode vir a ocasionar a degradação do alvo da inveja ou de uma boa sorte. 
O quebrante é uma subdivisão do mau-olhado que nesse caso está relacionado a inveja da aparência da pessoa, já o olho grosso estar relacionado diretamenta a inveja da outra 
pessoa quanto a bens materiais ou habilidades.   
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NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA 
NOME 
CIENTÍFICO 

N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Algodão criolo (Tox.) Malvaceae Hibiscus sp. 

5 Medicinal Corrimento vaginal 
Dor de cabeça 
Micose 
Afinar o sangue 
Furúnculo  
Fortificante 
Dor de barriga 
Abortivo* 
Inflamação 

Folhas 
Folhas 
Folhas 
Sementes 
Folhas e sementes 
Folhas e sementes 
Folhas 
Folhas  
Folhas 

Tisana/lavagem 
Infusão/ingestão 
Unguentos/compressas 
Decocção/ingestão 
Tisana/banho 
Garrafada/ingestão 
Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Alcoolaturas/compressas 

Amescla Burseraceae Protium heptaphyllum 
(Aubl.) Marchand 

13 
 
 
 
 
9 

Medicinal 
 
 
 
 
Ritualística 

Dor de cabeça* 
Feridas na boca 
Dor de dente 
Sonífero 
 
Mau-olhado* 

Entrecasca do caule 
Folhas 
Látex da casca 
Casca do caule e 
folhas 
Casca do caule e 
folhas  

Defumador 
Tisana/bochecho 
Bochecho 
Decocção/ingestão 
Tisana/banho 
Decocção/banho 

Angelim (Tox.) Fabaceae 
Andira nítida Mart. Ex 
Benth. 

4 Medicinal Reumatismo 
Purgativo 
 Sarna* 

Casca do caule 
Casca do caule 
Sementes 

Decocção/ingestão 
Pó/uso externo 
Pó/pulverização 

Angélica Rubiaceae Guettarda sp. 

3 Medicinal Febre 
Depurativa* 
Tônico 
Diabetes 

Folhas 
Folhas 
Folhas e raiz 
Raiz 

Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Garrafada/ingestão 
Decocção/ingestão 

Angico N.I. N.I.9 

6 Medicinal Gripe/Pneumonia 
Asma* 
Aparelho digestório 
Anemia 
Tosse 

Folha 
Folha e entercasca 
Folha e entrecasca 
Entrecasca do caule 
Folha 

Xarope/ingestão 
Garrafada/ingestão 
Garrafada/ingestão 
Garrafada/ingestão 
Xarope/ingestão 

Araçá/Araçá goiaba Myrtaceae Psidium guianense Pers. 4 Medicinal Barriga inchada* Casca, folhas e frutos  Garrafada/ingestão 

Araticum 
Araticum-apê Annonaceae Annona sp. 

6 Medicinal Verminoses 
Reumatismo 
Cólicas 
Desinteria  

Folhas 
Fruto 
Sementes 
Sementes 

Tisana/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 

Araticum cagão Annonaceae Guatteria sp. 
9 Medicinal Dores no corpo 

Sistema nervoso 
Mordida de cobra 

Casca 
Raiz 
Folhas 

Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Tisana/banho 

Continua... 
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NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA 
NOME 
CIENTÍFICO 

N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Aroeira (Tox.) Anacardiaceae Schinus terebinthifolius 
Raddi  

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
3 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritualística 
Veterinário 

Inflamação no corpo* 
 
Inflamação na boca 
Inflamação na garganta 
Cicatrizante (feridas) 
 
Diarréia 
Aparelho digestório 
Diabete 
Micoses/ frieira 
Febre reumática 
 
Doneças na pele 
Mau-olhado* 
Verminose* 

Casca do caule e 
folhas 
Folhas 
Folhas 
Casca do caule e 
folhas 
Folhas 
Folhas e frutos 
Folhas e frutos 
Entrecasca do caule 
Entrecasca do caule e 
folhas 
Entrecasca do caule 
Folhas e frutos 
Folha 

Decocção/banho 
Tisana/bochechos 
Tisana/gargarejos 
Decocção/banho 
Infusão/ingestão 
 
Tisana/ingestão 
Garrafada/ingestão 
Garrafada/ingestão 
Fomento/compressas 
Decocção/ingestão 
 
Cataplasma/compressas 
Decocção/banho 
Tisana/ingestão 

Babatenã 
Barbatimão Fabaceae Stryphnodendron sp. 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritualística 

Cicatrizante (feridas)* 
Hemorróida 
Úlcera na boca 
Corrimento vaginal 
Doenças da pele 
DST’s 
Doenças respiratória 
Depurativo 
Hérnia 
Queda de cabelo 
Limpeza do corpo*  

Entrecasca do caule 
Entrecasca 
Entrecasca 
Entrecasca 
Entrecasca 
Entrecasca 
Entrecasca e folha 
Folha 
Folha 
Folha 
Entrecasca e folhas 

Extração em água/banho 
Decocção/lavagem 
Decocção/bochechos 
Decocção/lavagem 
Decocção/ingestão 
Decocção/banho 
Xarope/ingestão 
Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Tisana/banho 
Decocção/banho  

Bananeira 
Banana Musaceae Musa paradisíaca L. 

4 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
Veterinário 

Doenças respiratórias 
Doenças da pele 
Coração* 
Cicatrizante,  
Tônico capilar 
Fortificante  
Laxante  
Carrapato* 
Diarréia 

Folhas e rizoma 
Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas e rizoma 
Folhas 
Folhas 
Folhas 

Xarope/ingestão 
Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 
Emplastos/compressas 
Fomentos/compressas 
Garrafadas/ingestão 
Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 

Bandola branca  Nyctaginaceae Guapira sp.2 2 Veterinário Mormo de animal60* Folhas Infusão/ingestão 

Continua... 

 

                                                           
60 Doença infecciosa de animais domésticos, que ocasiona inflamação na pituitária, com corrimento de pus pelas vias nasais. 
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NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Bandola vermelha Nyctaginaceae Guapira sp.1 8 Veterinário Despachar animal61* Folhas Infusão/ingestão 
Biriba 
Biribê Lecytidaceae 

Eschweilera ovata 
(Cambess.) Miers 

4 Medicinal Coagulação sanguínea* Entrecasca Cataplasma 

Bom nome 
Carne d'anta 
Pau pica 

Celastraceae Mayetnus sp. 
2 Medicinal Infecção nos rins* 

Coluna 
Calmante 

Entrecasca 
Casca 

Decocção/ingestão 
Garrafada/ingestão  

Bumba boi (Tox.) 
Cajueiro brabo 
 

Apocynaceae Himathantus bracteatus(A. 
DC.) Woodson 

6 Medicinal Dores no estômago 
Furúnculo * 

Folhas 
Seiva das folhas 

Infusão/ingestão 
Cataplasma 

Buranhê N.I. N.I.11 2 Medicinal Tuberculose* Casca Decocção/ingestão 

Cajazeira 
Cajá Anacardiaceae Spondias sp. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritualística 

Vômito 
Diarréias  
Hemorróidas 
Infecção urinária*  
Inflamação dos olhos 
Infecção na garganta  
Dores no estômago  
Úlceras uterinas  
Infecção urinária  
Febre 
DST  
Corrimento vaginal 
Abre o corpo* 

Casca 
Raiz e casca 
Casca 
Sementes 
Flores 
Folhas e flores 
Folhas e flores 
Fruto 
Casca e fruto 
Casca 
Raíz e casca 
Raíz e casca 
Fruto 

Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/lavagem 
Decocção/ingestão 
Infusão/gotejamento 
Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 
Sucos e polpas 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/lavagem 
Mastigação/ingestão 

Cajueiro 
Caju Anacardiaceae Anacardium ocidentale L. 

24 Medicinal Diabetes* 
Frieiras 
Inflamação 
Aftas e úlceras na boca 
Garganta 
Diarréia e febre 
Aumento do libido 
Diurético 
Gripe e bronquite  
Inflamação da garganta 
Inflamações vaginais 
Verrugas e calos 

Casca 
Casca 
Entrecasca 
Casca 
Folhas 
Folhas 
Pseudofruto (caju) 
Fruto (castanha) 
Casca 
Casca  
Casca e folhas 
Castanha (látex) 

Pó/infusão/ingestão 
Pó/uso externo 
Decocção/banho 
Decocção/bochechos 
Decocção/gargarejos 
Infusão/ingestão 
Ingestão in natura 
Torrada/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/gargarejos 
Decocção/banho 
Cataplasma 

Continua... 
 

                                                           
61 Atribuição dada quando o animal não consegue após o parto, eliminar todo o material placentário. Nesca caso, usa-se como procedimento a limpeza intra-uterina e 
medicamentos específicos para assim então “despachar” o material que ainda encontra-se dentro do útero do animal. 
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POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Cajueiro 
Caju Anacardiaceae Anacardium ocidentale L. 24 Medicinal(cont.) Purgativo 

Anticoncepicional 
Raiz 
Casca 

Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 

Cajuí Anacardiaceae Anacardium sp. 
7 
 
2 

Medicinal 
 
Ritualística 

Diabetes 
Feridas no corpo* 
Doenças do ar* 

Casca 
Casca 
Folhas 

Decocção/banho 
Decocção/banho 
Tisana/banho 

Camarão Salicaceae Casearia silvestris Schwartz 

2 
 
 
 
1 
1 

Medicinal 
 
 
 
Ritualística 
Veterinário 

Ferimentos.  
Úlceras 
Fortificante  
Picada de inseto* 
Proteção espiritual* 
Verminose* 

Folhas 
Folhas 
Folhas e flores 
Folhas 
Folha 
Látex do caule 

Tisana/compressas 
Tisana/ingestão 
Garrafada/ingestão 
Tintura/ Alcoolaturas 
Amuleto 
Garrafada/ingestão 

Cambotá  
Cambotá vermelho Sapindaceae Cupania revoluta Radlk 

7 Medicinal Inflamação 
Aparelho digestório* 
Reumatismo 

Folhas 
Folhas 
Folhas 

Infusão/ingestão 
Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 

Cambotá branco 
Cambotá marinheiro Sapindaceae Matayba sp. 2 Medicinal Dores no estômago*  Folhas Infusão/ingestão 

Cambuí 
Cambuí da Mata Myrtaceae Myrciaria sp. 

5 Medicinal Gripe 
Febre* 

Folhas e frutos 
Folhas e frutos 

Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 

Canafístula Fabaceae Cassia grandis Lf. 
10 Medicinal Doenças respiratórias* 

Laxante 
Coqueluche 

Fruto (vargem) 
Resina (vagem) 
Flores e fruto 

Decocção/Ingestão 
Ingestão 
Xarope/ingestão 

Candeia Asteraceae Eremanthus incanus (Less.) Less. 
18 Medicinal Dor de barriga* 

Abortiva 
Casca e folhas 
Casca e folhas 

Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 

Canela de ema N.I. N.I.8 2 Ritualística Limpeza do corpo*  Folhas Tisana/banho 
Canela de tabuleiro 
Canela de viado Myrtaceae Myrtaceae sp.1 

2 Ritualística Espíritos maus 
Doenças do ar* 

Casca 
Casca e folhas 

Defumador 
Decocção/banho 

Capeba Piperaceae Pothomorphe peltata (L.) Persoon
  

7 Medicinal Diurética 
Epilepsia 
Doenças respiratórias 
Dores no estômago* 
Infecção urinária 

Raiz 
Raiz 
Galhos e folhas 
Folhas 
Folhas 

Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Xarope/ingestão 
Tisana/ingestão 
Tisana/lavagem 

Carambola Oxalidaceae Averrhoa carambola L. 

5 Medicinal Hemorróida 
Hipertensão* 
Rins 
Picada aranha,escorpião 
Febre 
Infecção nos rins 
Diabete  

Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas 
Fruto 
Fruto 
Folhas 

Tisana/banho 
Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 
Maceração/compressa 
Suco 
Decocção 
Tisana 

Continua... 
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NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Carobinha Bignoniaceae Bignoniaceae sp. 
4 Medicinal Dores no corpo 

Depurativo do sangue 
Úlceras  

Raiz 
Raiz 
Raiz 

Cachaça/ingestão 
Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 

Carrasquinho 
Cascudinho Fabaceae 

Chamaecrista cytisoides 
(DC. ex Collad.) H.S. Irwin & 
Barneby 

4 Medicinal Dores no corpo* Raiz Cachaça/ingestão 
 

Cedro (Tox.) Meliaceae Cedrela sp. 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

   3 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritualística 
 
Veterinário 

Dor de cabeça 
Dor de dente* 
Cicatrizante (feridas) 
Inflamação nos testículos 
Inchação 
Febre 
Doenças venéreas 
Menigite  
Feridas 
Doenças do ar* 
Tirar coisa ruim de bicho  
Verminose* 

Casca 
Casca seca 
Casca 
Casca 
Casca 
Casca 
Sementes 
Flores 
Óleo da semente 
Casca 
Casca 
Semente 

Defumador 
Pilar a casca e fumar  
Decocção/banho 
Decocção/lavagem 
Decocção/banho 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Infusão/ingestão 
Pó/compressas 
Defumador 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 

Chifre de bode  
Ipê roxo (Tox.) 
Pau d'arco  
 

Bignoniaceae Tabebuia sp. 

15 Medicinal Câncer* 
Doenças venéreas  
Impotência sexual 
Dores no estômago 
Inflamação na garganta 
Inflamação intestinal 
Alergia 
Anemia  
Diabete 
Coceira, Micoses  
Leucemia 
Queimaduras 
Úlcera  
Abortivo 

Casca 
Casca e flores 
Casca e flores 
Casca e flores 
Casca e folhas 
Casca e folhas 
Casca 
Casca 
Casca 
Casca e folhas 
Casca 
Casca 
Casca 
Casca e flores 

Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/gargarejos 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Unguento/compressas 
Decocção/ingestão 
Cataplasma 
Decocção/ingestão 
Garrafadas/ingestão 

Cocão Malpighiaceae  Malpighiaceae sp. 3 Medicinal Dores no corpo* Entrecasca Decocção/ingestão 
Coitizeiro 
Coité Polygonaceae Coccoloba laevis Casar. 

2 Medicinal Frieira* 
Micose 

Folhas 
Folhas 

Cataplasma/compressa 
Cataplasma/compressa 

Corredeira N.I. N.I.18 2 Medicinal Sarna* Folhas Cataplasma/compressa 

Dendê Arecaceae Elaeis guineensis Jacq. 
9 
7 

Medicinal 
Ritualística 

Aumento do libido* 
Limpeza do corpo* 

Fruto 
Óleo do fruto 

Decocção/ingestão 
Tintura/banho 

Continua... 
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FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE 
USO** 

Dicuri 
Oricuri Arecaceae Syagrus schizophylla (Mart.) 

Glassman 
22 
10 

Medicinal 
Ritualística 

Infecção e argueiro* 
Proteção espiritual* 

Fruto novo (líquido) 
Folha (pindoba) 

Gotejamento 
Amuleto 

Embaúba/Umbaúba Urticaceae Cecropia pachystachya 
Trécul  

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
3 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritualística 
Veterinário 

Doenças respiratória 
Aparelho digestório 
Calmante 
Diabetes 
Doenças venéreas* 
Reumatismo 
 
Hipertensão 
Verrugas 
Tosse e bronquite 
Picada de inseto  
Ferimentos 
Manchas na pele 
Hemorróida 
Proteção espiritual*  
Diarréia em animal* 

 Folha 
 Folha 
 Folha 
 Folha 
Água das raízes 
Água das raízes com  
formigas que vivem caule 
Raiz 
Látex 
Flores e frutos 
Folha 
Caule (Látex) 
Casca do caule 
Raiz e galhos 
Folha 
Folha 

Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Banho serenado 
Garrafada/ingestão 
 
Decocção/Ingestão 
Cataplasma 
Xarope/ingestão 
Tintura/alcoolatura 
Cataplasma 
Torrado em pó 
Decocção/Lavagem 
Amuleto 
Tisana/Ingestão 

Espirradeira (Tox.) Apocynaceae Nerium oleander L.  4 Medicinal Abortiva* Folhas* Infusão/ingestão 

Espinheiro triste 
Mau-vizinho (Tox.) Fabaceae Machaerium sp. 

6 
 
4 

Medicinal 
 
Veterinário 

Diminui a libido sexual* 
Dores na coluna 
Morro de animal* 

Folhas 
Entrecasca do caule 
Folhas 

Tisana/ingestão 
Decocção/ingestão 
Tisana/ingestão 

Eucalipto Myrtaceae Eucalyptus sp. 

6 Medicinal Descongestionante 
Sinusite/Rinite 
Sarampo/Catapora 
Gripe, asma* 
Colesterol 
Derrame 
Irritação vaginal 
Queimadura  
Câncer 

Folhas 
Folhas 
Folhas e casca 
Folhas 
Folha e casca 
Folha e casca 
Folha e casca 
Casca 
Folhas e casca 

Infusão/inalação 
Infusão/inalação 
Tisana/Ingestão 
Xarope/Ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/lavagem 
Pó/cataplasma 
Decocção/ingestão 

Flor de São João (Tox.) Fabaceae Senna sp. 

3 
 
2 
 
1 

Medicinal 
 
Ritualística 
 
Veterinário 

Gripe 
Laxante 
Proteção espiritual* 
Sorte na vida  
Dor de barriga  

Folhas 
Folhas 
Folhas e flores 
Folhas e flores 
Folhas 

Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Amuleto 
Amuleto 
Tisana/ingestão 

Folha de Fogo Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Steud.  6 Medicinal  Dor de dente* Folhas Infusão/ingestão  

Fruta pão Moraceae 
Artocarpus altilis (Parkinson) 
Fosberg  2 Medicinal 

Circulação* 
Diabete 

Folhas 
Fruto 

Tisana/ingestão 
Decocção/ingestão 

Continua... 
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FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Fumo brabo Asteraceae 
Acritopappus confertus 
(Gardner) R.M. King & H. Rob.  

4 
7 

Medicinal 
Ritualística 

Diabete* 
Limpeza do corpo* 

Folhas 
Folhas 

 Tisana/ingestão 
Tisana/banho 

Gama do brejo Costaceae Costus sp. 

5 
 
 
 
 
 

6 

Medicinal 
 
 
 
 
 
Ritualística 

Doenças venéreas* 
Hérnia 
Inchaços 
Pedras nos rins 
Furúnculo  
Coração 
Fechar o corpo* 

Folhas 
Rizoma 
Folhas 
Folhas 
Folhas 
Caule 
Folhas 

Tisana/ingestão 
Decocção/ingestão 
Unguentos 
Infusão/ingestão 
Cataplasma 
Suco/ingestão 
Tisana/banho 

Gameleira 
Gameleiro Sapotaceae Poutreria sp. 

7 
4 

Medicinal 
Ritualística 

Dores no corpo* 
Mau olhado* 

Folhas 
Folhas 

Infusão/ingestão 
Tisana/banho 

Goiabeira 
Goiaba Myrtaceae Psidium guajava L.  

16 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veterinário 

Diarréia e desinteria* 
Cólica 
Cicatrizante (feridas) 
Infecção na garganta 
Feridas na boca 
Aumento da libido 
Males no fígado 
Corrimento vaginal 
Varizes 
Dor de barriga* 

Brotos foliares 
Brotos foliares 
Casca e brotos foliares 
Brotos foliares 
Brotos foliares 
Folhas 
Flores 
Folhas 
Folhas 
Brotos foliares 

Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Decocção/banho 
Infusão/gargarejo 
Infusão/bochechos 
Tisana/banho 
 
Tisana/Lavagem 
(torrada)Cataplasma 
Infusão/ingestão 

Grão de galo 
Gôgo de galo 
 

Burseraceae Cordia nodosa Lam. 
4 Medicinal Doenças no rim 

Males no fígado* 
Asma 

Folhas 
Folhas 
Folhas 

Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 

Graviola Annonaceae Annona muricata L.  

4 Medicinal Colesterol 
Diabete* 
Calmante 
Emagrecimento 
Tosse e bronquite 
Reumatismo 
Asma 
Hipertensão* 
Verminoses 
Câncer 

Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas 
Flores 
Fruto (óleo) 
Folhas 
Folhas 
Fruto 
Folhas 

Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Uso externo 
Xarope/ingestão 
Tisana/ingestão 
Garrafada/ingestão 
Garrafada/ingestão 

Guabiraba 
Gobiraba Myrtaceae Campomanesia guaviroba 

(DC.) Kiaersk.  
9 Medicinal Diarréia* 

Problemas na bexiga 
Fruto 
Folhas e casca 

Mastigação/ingestão 
Decocção/ingestão 

Imbira Lecytidaceae Eschweilera  sp. 3 Medicinal Inflamação* 
Dores no corpo 

Sementes 
Folhas 

Decocção/ingestão 
Tisana/ingestão 

Continua... 
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Continuação        

NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Ingazeiro/Ingá Fabaceae Inga sp. 
8 Medicinal Gastrite 

Diarreia, disenteria* 
Dor de cabeça 

Folhas e frutos 
Folhas e sementes 
Sementes  

Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 

Ipê amarelo 
Pau d’arco amarelo Bignoniaceae 

Tecoma stans (L.) Juss. 
ex Kunth 

3 Medicinal Dores no corpo Folhas e flores Tisana/ingestão 

Jambo (Tox.) Myrtaceae Syzygium jambolanum 
(Lam.) DC. 

5 Medicinal Diabete 
Colesterol* 
Menopausa 
Calmante 
Infecção no estômago 

Casca e folhas 
Fruto 
Sementes 
Sementes 
Folhas 

Decocção/ingestão 
Tintura/Ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Infusão/ingestão 

Jaqueira 
Jaca Moraceae Artocarpus heterophyllus 

Lam. 

5 Medicina Cicatrizante* 
Asma 
Desarranjos intestinal 
Tosse 

Resina 
Raiz 
Sementes 
Fruto 

Cataplasma  
Xarope/ingestão 
Decocção/ingestão 
Xarope/ingestão 

Jatobá Fabaceae Hymanaea courbaril L. 

3 Medicinal Infecção urinária* 
Males na próstata 
Prisão de ventre 
Fortificante 
Tosse, gripe, asma 

Casca 
Casca 
Fruto (vargem) 
Casca e folhas 
Caule 

Decocção/ingestão 
Tintura/ingestão/banho 
Decocção/ingestão 
Caldos/ingestão 
Xarope/ingestão 

Jenipapeiro 
Jenipapo Rubiaceae Genipa americana L. 

14 Medicinal Asma 
Anemia* 
Pele (acne) 
Infecção na garganta 
Doença venérea 
Úlcera 

Fruto 
Fruto 
Fruto 
Folhas 
Folhas e fruto 
Folhas 

 Xarope/ingestão 
Suco 
Maceração/pomada 
Tisana/gargarejo 
Decocção/banho 
Tisana/ingestão 

Jindiroba N.I. N.I.15 
13 
7 
2 

Medicinal 
Ritualística 
Veterinário 

Sarna*  
Congestão (derrame)* 
Pulga* 

Fruta 
Entrecasca 
Fruta 

Decocção/compressas 
Defumador 
Decocção/pulverizar 

Jitaí Fabaceae  Fabaceae sp.7 3 Medicinal Arrebentadura*  Casca Decocção/ingestão 

João Mole Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) 
Reitz  

6 
6 

Medicinal 
Veterinário 

Dores no corpo* 
Mormo de animal 

Entrecasca 
Entrecasca e folhas 

Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 

Juá de bode (Tox.) Rhamnaceae Ziziphus sp. 

3 
 
 
 
 
 
 

1 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
Ritualística 

Diarréia 
Diabetes 
Fortificante 
Rugas e papada  
Afta  
Irritações nos órgãos* 
genitais 
Espíritos maus*  

Casca 
Folhas 
Frutas 
Casca e folhas 
Folhas 
Casca e folhas 
 
Folhas 

Decocção/ingestão 
Tisana/ingestão 
Suco 
Unguentos 
Tisana/bochechos 
Decocção/lavagem 
 
Tisana/banho 

Continua... 
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NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Juazeiro (Tox.) 
Juá de boi Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Mart.  

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
3 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritualística 
Veterinário 

Queda de cabelo e piolho* 
Caspa* 
Dor de dente 
Infecção na boca 
Dor de cabeça 
Doenças respiratórias 
Inflamação na garganta 
Aparelho digestório  
Infecção urinária 
Infecção no órgãos sexuais 
Mau olhado* 
Despachar animal* 

Casca 
Folhas 
Folhas 
Casca e fruto 
Casca e fruto 
Folhas 
Casca  
Folha 
Raiz 
Raiz 
Casca e folha 
Casca e folha 

Cataplasma 
Tisana/banho 
Tisana/bochechos 
Decocção/bochechos 
Decocção/ingestão 
Tisana/ingestão 
Infusão/gargarejo 
Tisana/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/lavagem 
Decocção/banho 
Decocção/ingestão 

Jurema Fabaceae Mimosa sp. 

10 
 
 

4 
3 

Medicinal 
 
 
Ritualística 
Veterinário 

Gastrite 
Feridas no corpo* 
Asma bronquite 
Encantamento de coisas ruins 
Verminose 
Cicatrizante 

Casca 
Entrecasca do caule 
Folhas 
Casca 
Folhas 
Folhas 

Decocção/ingestão  
Decocção/banho 
Xarope/ingestão 
Decocção/banho 
Decocção/ingestão 
Tisana/ingestão 

Jurubeba Solanaceae Solanum paludosum 
Moric.  

10 Medicinal Dores no corpo 
Inflamação no fígado 
Coluna 
Anemia 
Inflamação do baço 
Tuberculose 
Gastrite 
Gripe*  
Tosse e bronquite* 
Feridas 

Folha 
Flores e frutos  
Frutos e sementes 
Raiz 
Raiz 
Sementes 
Entrecasca 
Folhas e frutos 
Frutos 
Folhas 

Infusão/ingestão 
Decocção/ingestão 
Garrafada/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Mastigação/ingestação 
Xarope/ingestão 
Cataplasma 

Laranjeira 
Laranja Rutaceae Citrus sp.1  

5 Medicinal Aparelho digestório 
Aparelho respiratório 
Calmante* 
Epilepsia 
Prevenir gripes      
Regulariza a mestruação  

Folhas 
Folhas 
Folhas 
Casca do caule 
Fruto (casca) 
Folhas e fruto 

Tisana/ingestão 
Infusão/inalação 
Tisana/ingestão 
Decocção/ingestão 
Tisana/ingestão 
Decocção/banho 

Lima  
Lima da persa Rutaceae Citrus sp.2 

8 Medicinal Doenças respiratória* 
Verminoses 
Gripe  
Inflamação na boca 
Inflamação na garganta 
Espinhas no rosto 

Casca, flores  
Folhas, flores e raiz 
Folhas e frutos 
Fruto 
Fruto 
Fruto 

Suco/ingestão 
Decocção/ingestão 
Xarope/ingestão 
Decocção/bochechos 
Decocção/gargarejos 
Cataplasma 

Continua... 
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Continuação        

NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Limoeiro 
Limão Rutaceae Citrus limon 

14 Medicinal Doenças respiratórias 
Malária 
Caspa 
Secreção nasal 
Inflamação na boca* 
Inflamação na garganta 

Folhas e fruto 
Fruto 
Fruto 
Flores e frutos 
Fruto 
Fruto 

Suco/ingestão 
Decocção/ingestão 
Cataplasma 
Xarope/ingestão 
Decocção/bochechos 
Decocção/gargarejos 

Louro pimenta Lauraceae Ocotea gardneri (Meisn.) 
Mez  

6 Medicinal Azia 
Cólica  
Diarréia*  
Inflamação no intestino 

Folhas 
Folhas 
Fruto 
Fruto 

Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 

Mamoeiro 
Mamão Cariceae Carica papaya L. 

6 Medicinal Prisão de ventre 
Gripe 
Doenças no útero* 
Corrimento vaginal 
Problemas nos olhos 
Espinhas 
Asma 
Verminose 
Diurético 

Fruto 
Flores e fruto 
Flores 
Flores 
Látex 
Látex 
Látex 
Sementes (secas) 
Sementes 

Mastigação/ingestão 
Xarope/ingestão 
Infusão/ingestão 
Caldo/banho 
Cataplasma 
Sumo 
Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Mastigação/ingestão 

Mamona da Mata 
Mamona Santa Apocynaceae Himathantus sp. 

5 Medicinal  Diabete* Folha Infusão/ingestão 

Mangabeira (Tox.) 
Mangaba  Apocynaceae Hancornia speciosa 

Gomez 

26 Medicinal Dores no corpo*   
Gastrite 
Úlceras 
Problemas nos rins 
Caimbras 
Cólicas menstruais 
Fígado 
Gripe 

Seiva (caule)  
Seiva (caule) 
Casca 
Casca 
Casca 
Casca 
Casca 
Folhas 

Diluído na água/ingestão 
Diluído na água/ingestão 
Caldos/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Caldos/ingestão 
Decocção/ingestão 

Mangueira 
Manga Anacardiaceae Mangifera indica L. 

6 
 
 
 
 
 
 

1 
3 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
Ritualística 
Veterinário 

Pancada no corpo 
Barriga enxada* 
Anemia  
Asma, bronquite 
Coqueluche 
Tuberculose 
 Verminoses 
Limpeza do corpo* 
Verminose* 

Folhas, flores 
Semente 
Flores 
Folhas, flores 
Semente 
Folhas, flores 
Folhas, flores 
Folhas, flores 
Folhas, flores 

Tisana/ingestão 
Decocção/ingestão 
Extração em 
água/ingestão 
Xarope/ingestão 
Decocção/ingestão 
Tisana/ingestão 
Tisana/ingestão 
Garrafada/ingestão 

Continua... 
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NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Manjelão 
Jamelão Myrtaceae Syzygium cumini (L.) 

Skeels  

8 Medicinal Diabete 
Hipertensão* 
Colesterol 

Folhas 
Folhas 
Folhas e frutos 

Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Decocção/ingestão 

Marinheiro (Tox.) Meliaceae Meliaceae sp. 6 Veterinário Mormo de animal* Folhas e látex Tisana/ingestão 

Marmeleiro(Tox.) Euphorbiaceae Euphorbiaceae sp. 

9 
7 
 
5 

Medicinal 
Ritualística 
 
Veterinário 

Reumatismo* 
Doenças do ar 
Descarrego*  
Verminose* 

Folhas 
Casca e folhas 
secas 
Casca e folhas  
Folhas 

Infusão/ingestão 
Defumador 
Decocção/banho 
Tisana/ingestão 

Meiú/ Sanguinho 
Pau-fava Fabaceae Swartzia sp. 

7 Ritualística Doenças do ar  
Sorte na vida 

Folhas 
Folhas 

Tisana/ingestão 
Amuleto 

Miroró Fabaceae Bauhinia cheilantha 
(Bong.) Steud. 

2 Medicinal Dores no corpo Folhas Caldos/ingestão 

Mulungu (Tox.) Fabaceae Erythrina sp. 

18 Medicinal Sinusite 
Calmante 
Tosse e bronquite 
Verminosses 
Hemorróidas 
Infecção na boca 
Sistema nervoso* 
Dores musculares 
Doenças de fígado 

Folha 
Casca e sementes 
Casca 
Casca 
Casca 
Casca 
Folha e sementes 
Folhas e flores 
Folhas e flores  

Infusão/ingestão 
Decocão/ingestão 
Xarope/ingestão 
Decocão/ingestão 
Decocão/banho 
Decocção/bochecho 
Decocção/ingestão 
Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 

Murici 
Murici da Mata 
Murici de tatu  

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. 

15 Medicinal Aparelho digestório* 
Diarréia e disenteria 
Infecções intestinal 
Inflamação na boca 
Inflamação na garganta 
Hemorróida 

Fruto 
Casca e frutos 
Casca e frutos 
Casca 
Casca 
Casca e frutos 

Garrafada/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/bochecho 
Decocção/gargarejo 
Decocção/banho 

Mutamba (Tox.) Sterculiaceae Guazuma sp. 

9 
 
 
 
 
3 

Medicinal 
 
 
 
 
Veterinário 

Queda de cabelo* 
Doenças venéreas 
Fortalecer o cabelo 
Asma e bronquite 
Úlceras 
Despachar animal* 

Folhas e flores 
Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas 

Cataplasma 
Tisana/banho 
Tisana/ingestão 
Xarope/ingestão 
Tisana/ingestão 
Garrafada/ingestão 

Oiticica Moraceae Clarisia sp. 
4 
2 

Medicinal 
Ritualística 

Diabetes* 
Limpeza do corpo*  

Folha 
Folha 

Tisana/ingestão 
Tisana/banho 

Pau d'óleo 
Pau d'ório N.I. N.I.16 

11 
 
 
7 

Medicinal 
 
 
Ritualística 

Dores no corpo 
Colesterol e Diabete* 
Hipertensão 
Fechar o corpo* 

 Látex do caule 
Látex do caule 
Látex do caule 
Látex do caule 

Defumador 
Extração em água/ingestão 
Extração em água/ingestão 
Defumador 

Continua... 
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NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA 
NOME 
CIENTÍFICO 

N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Pau pra tudo Amarantaceae Gomphrena sp. 
6 Medicinal Coluna* 

Gripe e tosse 
Casca e folhas 
Casca e folhas 

Garrafada/ingestão 
Xarope/ingestão 

Pau-de-sapo Fabacea Fabaceae sp. 

7 
 
 

5 
2 

Medicinal 
 
 
Ritualística 
Veterinário 

Sistema digestivo 
Frieira/sarna* 
Coceira 
Mau-olhado 
Verminose* 

Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas 

Tisana/ingestão 
Tisana/banho 
Tisana/borrifar 
Tisana/banho 
Garrafada/ingestão 

Pau-ferro Fabaceae Caesalpinia ferrea Mart. 
Ex. Tul. 

8 Medicinal Inflamação 
Cicatrizante 
Dor no estômago  
Dores nos Rins 
Doenças venéreas 
Diabete e Hipertensão* 
Infecção na garganta 

Casca 
Casca 
Casca 
Casca 
Casca 
Casca 
Folha 

Decocção/banho 
Decocção/banho 
Decocção/ingestão 
Decocção/banho 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Tisana/gargarejo 

Pau-pombo Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. 12 Medicinal  Dores no corpo* Folhas e fruto Garrafada/ingestão 
Péroba/Folha larga Lecytidaceae Lecytidaceae sp.1 4 Medicinal Dores no corpo* Casca e folhas Garrafada/ingestão 

Pindaíba Annonaceae Xylopia frutescens Aubl.  

13 
 
 
 
 

5 
 

2 

Medicinal 
 
 
 
 
Ritualística 
 
Veterinário 

Mordida de cobra* 
Gripe* 
Reumatismo* 
Sistema nervoso 
Aumento da libido 
Contra espíritos maus 
Espanta cobras 
Mormo de animal 

Fruto 
Fruto 
Fruto 
Folha e frutos 
Folhas e frutos 
Folhas e frutos 
Frutos 
Frutos e folhas  

Decocção/compressas 
Xarope/ingestão 
Garrafada/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/banho 
Amuleto 
Decocção/ingestão 

Pinha Annonaceae Annona coriacea Mart. 
3 
 

1 

Medicinal 
 
Veterinário 

Aparelho digestório* 
Cicatrizante 
Dor de barriga* 

Folhas 
Fruto 
Folhas 

Infusão/ingestão 
Mastigação/ingestão 
Infusão/ingestão 

Pitanga Myrtaceae Eugenia uniflora L.  

7 Medicinal Febre 
Bronquite 
Cólica mestrual 
Problemas no fígado 
Inflamação na garganta 

Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas e casca 
Fruto 

Infusão/banho 
Xarope/ingestão 
Infusão/banho 
Infusão/ingestão 
Mastigação/ingestão 

Quaraneira (Tox.) 
Quarana Solanaceae Cestrum sp. 

10 
 
 

14 
 

8 

Medicinal 
 
 
Ritualística 
 
Veterinário 

Hemorróida 
Cicatrizante (feridas) 
Doenças da pele 
Mau-olhado* 
Sorte na vida 
Matar pulga* 

Folhas 
Folhas 
Folhas 
Galhos e folhas 
Folhas 
Folha 

Pomada 
Infusão/ingestão 
Cataplasma 
Reza/banho 
Amuleto 
Sumo/borifar 

Continua... 
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NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES)* 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

MODO DE USO** 

Quina-quina (Tox.) N.I. N.I.6 

8 
 
 
 
4 

 Medicinal 
 
 
 
Veterinário 

Abortivo 
Resfriado/tosse 
Diminuição do libido 
Reumatismo 
Mormo de animal 

Cascas 
Casca e folhas 
Folhas 
Casca e folhas 
Folhas e frutos 

Decocção/ingestão 
Xarope/ingestão 
Infusão/ ingestão 
Clados/ingestão 
Garrafada/ingestão 

Rumã (Tox.) 
Romã  Punicaceae Punica granatum L. 

5 
 
 
 
 
 
1 

 Medicinal 
 
 
 
 
 
Ritualística 

Inflamação garganta* 
 
Afta 
Gastrite 
Lavar os olhos 
Difteria 
Inflamações intestinal  
Doenças do ar* 

Casca do fruto 
Sementes 
Casca do fruto 
Sementes  
Folhas 
Raiz   
Casca do caule  
Raiz e casca do caule 

Decocção/gargarejos 
Mastigação/ingestão 
Decocção/bochechos 
Decocção/ingestão 
Infusão/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/banho 

Sambaíba 
Lava prato Dilleniaceae Curatella americana L. 3 Ritualística  Dores no corpo* Casca e folhas Caldo/ingestão 

Seriguela Anacardiaceae Spondias purpurea L.  

5 Medicinal Pressão alta* 
Diarréia e disenteria 
Limpar ferida 
Queimadura 

Folhas 
Folhas 
Folhas 
Folhas 

Infusão/ingestão 
Infusão/ingestão 
Unguentos 
Cataplasma 

Sucupira 
Sucupira verdadeira  Fabaceae Bowdichia virgilioides 

Kunth  

20 
 
 
 
 
 
 
7 

Medicinal 
 
 
 
 
 
 
Ritualística 

Dores na coluna* 
Reumatismo 
Diabetes 
Inflamação da garganta 
Doenças venéreas  
Fortificante 
Úlceras 
Limpeza do corpo*  

Sementes 
Casca da raiz 
Casca da raiz 
Sementes moídas 
Casca do caule 
Casca do caule 
Sementes 
Casca e sementes 

Tisana/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Decocção/gargarejos 
Decocção/banho 
Garrafada/ingestão 
Caldos/ingestão 
Decocção/banho 

Tirimbeiro N.I. N.I.3 2 Medicinal Mordida de cobra* Fruta Decocção/ingestão/banho 

Velande Euphorbiaceae 
Croton heliotropiifolius 
Kunth  

8 
 
 
 
 
 
 
3 

 Medicinal 
 
 
 
 
 
 
Ritualística 

Dor de dente 
Cicatrização 
Impingem 
Reumatismo 
Coceiras 
Doenças venéreas* 
Problemas cardíacos 
Doenças do ar* 
Fechar o corpo  

Folhas 
Seiva 
Folhas 
Raiz 
Raiz 
Folhas 
Raiz e folhas 
Folhas 
Folhas                     

Infusão/ingestão 
Alcoolaturas/compressas 
Cataplasma 
Decocção/ingestão 
Decocção/ingestão 
Infusão/ingestão 
Decocção/ingestão 
Defumador 
Tisana/banho 

* Principal uso medicinal, ritualístico e veterinário das espécies de plantas.   
**Os conceitos do diferentes modos de uso encontrados para as plantas dessa categoria estão detelhados no glossário que se encontra no final dessa dissertação. 
N.C.=Número de citações. 



 

 

No que se refere à parte das plantas mais indicadas

farmacológico, observa uma diferença entre as quatro subcategorias

subcategoria medicinal foi registrado o uso de todas as partes da plantas inclusive o uso 

de látex, nessa subcategoria observa

(29%) e ao caule (casca e entrecasca) (23%). Na 

foram citadas quatros partes da plantas, sendo a folha a estrutura mais citada (58%). Nas 

outras duas subcategorias (veterinário, tóxica) só foram citadas três estruturas; látex, 

folha, flor(veterinário), e fruto (tóxica). (Figura 34

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 34 - Distribuição percentual dos órg
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existentes nas plantas citadas pelos especialistas, de modo a comprovar o seu uso 

terapêutico.  

Quanto as formas usadas para o tratamentos das enfermidades observou-se que 

os chás, as garrafadas, e os banhos são as mais utilizadadas e as formas de preparos 

mais citadas foram a infusão, deccocção e tisana. Usos externo como cataplasma, 

emplastos e defumadores também foram citados pelos especialistas.  

Outro critério identificado nas entrevistas, foi a importância dada  pelos 

especialistas quanto  ao tempo de preparo das plantas, para a obtenção do efeito 

desejado. 

“Para curar hemorróida pega a água que sai das raízes da embaúba 
[Cecropia pachystachya Trécul], junto com as folhas e as formigas 
que sai dentro dela e cozinha tudo isso por sete dias no fogão de 
lenha, com a tampa fechada. Depois a pessoa deixa descansando o 
preparado e depois vai limpando com um pano virgem no local da 
hemorróida” (Entrevistado H16, 81 anos, Rezador/garrafeiro, 
Comunidade Ladeira).   

“O Velande [Croton heliotropiifolius Kunth] é usado para doenças do 
mundo [DST’s], só não é muito fácil fazer o remédio, tem que  
cozinhar as folhas por três dias seguidos, e depois tem que descansar 
por mais três dias num pote virgem” (Especialista M5, 85 anos, 
Rezador, Comunidade Pedrinhas).         

“O leite da mangabeira [Hancornia speciosa Gomez] é usado para 
arrebentação do corpo62 e gastrite, mas não pode ser usado de 
qualquer jeito. Pra tomar o leite da mangaba deve deixar ele 
serenando com água por sete dias, num pote de barro fechado” 
(Especialista M1, 70 anos, Rezador/garrafeiro, Comunidade Cajueiro).              

    Os critérios utilizados para o cozimento das partes das plantas e o descanso 

logo após o cozimento é bastante curioso, já que sabe-se que o prolongamento do 

aquecimento das plantas em água pode causar a volatilização de possíveis metabólicos 

secundários. Porém não podemos descartar a hipótese de volatilização de compostos 

prejudiciais a saúde humana, permanencendo na solução terapêutica apenas os 

metabólicos que produzem efeito benéfico. Outra explicação palpável, para a 

importância do tempo de preparo das soluções fitoterápicas refere-se ao tempo de 

“descanso” que as soluções fitoterápicas devem ser submetidas. Nesse caso, 

provalvelmente, leva-se em conta a ativação de alguns metabólicos secundários 

mediante fermentação anaeróbica. Isso acontece porque alguns princípios ativos das 

plantas da região, provavelmente só sejam ativados através de reações químicas quando 

                                                           
62 Dores internas no corpo resultante de acidentes domésticos ou no trabalho.  
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submetidas a fermentação por bactérias, o que torna o consumo da forma in natura da 

planta pouco recomendada (RAVEN et al., 2001).     

Observou-se também que uma mesma planta pode ser usada de várias formas, 

para mesma ou para diferentes enfermidades, como o babatenã (Stryphnodendron sp.), 

que ingerida sob a forma de xarope é eficiente para problemas respiratório e como 

banho serve como cicatrizantes de feridas. O uso in natura também foi citado, como é o 

caso da espécie rumã (Punica granatum L.), que quando tem suas sementes mastigadas, 

alivia dores na garganta.    

Quanto aos critérios para a forma de coleta observa-se alguns padrões mantidos 

por diferentes gerações. Segundo os especialistas a coleta das plantas segue alguns 

critérios tradicionais que levam em conta o modo como a planta deve ser cortada.   

 “Aqui tá o pé de árvore, você não pode quebrar assim pra baixo. Ou 
você joga a faca de baixo pra cima pra cortar as folhas, se for pra 
pegar madeira à mesma coisa tem que raspar de baixo pra cima. Se 
não for assim o remédio não vai servi bem não” (Entrevistado H16, 
81 anos, Rezador/garrafeiro, Comunidade Ladeira).    

Outro padrão de coleta refere-se ao horário de colheita das plantas medicinais, 

que deve ser retirada preferencialmente no período da manhã, no lado que o sol nasce. 

Conforme comentário em uma das entrevistas.   

“O horário melhor é de manhazinha, do lado em que o sol nasce. O 
lado da planta onde o sol nasce é mais sadio. As plantas que tem na 
estrada em beira de caminho, não é bom tirar não porque passa muito 
defunto, essa plantas pertencem à parte espírita, não é bom nem 
tomar nem fazer banho. Se fizer não serve”.(Especialista H1, 75 anos, 
Generalista, Comunidade Caroba). 

Esse fato pode ser fundamentado na concentração de certos compostos 

existentes na plantas, na região da folha/planta maior fotossíntese. Como o lado da 

planta que o sol nasce é o lado onde a plantas é mais exposta a luminosidade, logo a 

atividade fotossintética nessa região seria maior do que no restante da planta, 

consequentemente a quantidade de metabólicos secundários produzidos nessa região é 

maior (RAVEN et al., 2001). 

Além da delimitação do horário, os especialistas preferem coletar as plantas 

místico-farmacológicas no período da lua nova. Segundo esses especialistas nesse 

período o “sumo [metabólicos secundários]” das plantas medicinais estão em maior 
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concentração do que em outras fases da lua. Conforme trecho da entrevista com um dos 

especialista.  

“A época certa de tirar as plantas é quando a pessoa precisa. 
Ninguém vai tirar as plantas sem precisar, mas se for pra escolher um 
tempo, a melhor época é quando a Lua tá escondida [Lua Nova]. 
Nessa lua o sumo das plantas é mais forte.” (Especialista M13, 62 
anos, Rezador/garrafeiro, Comunidade Cajueiro).  

Esse critério de escolha levando em conta as fases da Lua possui fundamento, de 

acordo com AMOROZO et al. (1988), já que a concentração de certos compostos nas 

plantas pode ser alterada de acordo com as condições do meio em que estas se 

encontram.   

Quanto a coleta e manipulação da plantas místico-farmacológicas, e o preparo 

das misturas fitoterápicas, observou-se diferentes funções para os gêneros. Na região do 

Rio Poxim-Açú, os homens são responsáveis pela coleta das plantas medicinais, 

enquanto que o preparo é realizado pela mulher. Algumas vezes quando as plantas são 

herbáceas e estão nos quintais, ou em regiões próximas da residência,  quem 

normalmente coleta essas plantas são as mulheres. Entretanto, na época em que as 

mulheres estão no período menstrual, essas não podem nem coletar, nem preparar, nem 

sequer mexer na mistura fitoterápica. Isso porque, segundo os especialistas as mulheres 

nessa época estão na “fase suja” e caso elas manipulem qualquer planta místico-

farmacológica o efeito será anulado.   

 “Para pegar as plantas tem que tá com o corpo limpo. Comparação 
você usura sua mulher ou lá fora, para você pelejar com esses tipo de 
remédio é perdido. Tem gente que sabe rezar e tudo, mas às vezes não 
serviu de nada. Isso acontece porque a pessoa quer rezar de qualquer 
jeito. Do jeito que levanta quer rezar, não vai pedir licença a 
ninguém. Essas coisas tem que ter respeito, tem que ter umas 
papeladinha” (Especialista H10, 56 anos, Mateiro, Comunidade 
Ladeira). 

Outra restrição observada quanto a manipulação das plantas místico-

farmacológicas,  está relacionada a atividade sexual. Segundo os especialistas não se 

pode manipular qualquer planta logo após uma relação sexual. Antes de manipular 

qualquer “pau” ou “ervas do mato” o especialista deve passar por um processo de 

purificação, que perpassa por defumação e rezas. Só a partir de então, o especialista está 

apto para a manipulação e preparo da mistura fitoterápica, caso contrário o remédio tem 

o efeito enfraquecido.                   



 

 

Todas as horas se tira dependendo da necessitada, mas pra fazer 
essas competências, você tem que tá com o corpo limpinho, não ta 
sujo por mulher, por ninguém. Aí você consegue o remédio todo 
poderoso. Mas você chega 
remédio. Tem que ser tirado alegre para as plantas não renegar. Tem 
uma árvore que se você tirar com raiva, você vai matar a quem você 
dá aquele remédio, ele bota uns bizinhos ele chama Marinheiro
[Meliaceae sp.]
Caroba

O mesmo critério usados para manipulação das plantas místico

estende para os rituais de reza. Ou seja

rezar, e homens e mulheres não podem 
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alguns tipos de reza só podem ser feitos por mulheres quando
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mulher chega a sua plenitude, 

homem possui. 

Nas análises feitas para

quanto ao conhecimento de plantas de uso medicinal e místico, notou

comunidades Cajueiro e Caroba (Figura 35

(32% e 31% respectivamente)

FIGURA 35 - Distribuição percentual 
uso medicinal, ritualística, veterinária e tóxica analisada nas quatro comunidades rurais/gênero. 
UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
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Todas as horas se tira dependendo da necessitada, mas pra fazer 
essas competências, você tem que tá com o corpo limpinho, não ta 
sujo por mulher, por ninguém. Aí você consegue o remédio todo 
poderoso. Mas você chega aqui e me vê com raiva, assim é o tipo de 
remédio. Tem que ser tirado alegre para as plantas não renegar. Tem 
uma árvore que se você tirar com raiva, você vai matar a quem você 
dá aquele remédio, ele bota uns bizinhos ele chama Marinheiro
[Meliaceae sp.]. (Especialista H1, 75 anos, Generalista
Caroba).              

O mesmo critério usados para manipulação das plantas místico-farmacológica se 

para os rituais de reza. Ou seja, as mulheres no período mestrual não podem 

heres não podem participar de ritos logo após uma relação sexual.

O “meme” relacionado ao “período sujo” da  mulher é tão forte na região,

alguns tipos de reza só podem ser feitos por mulheres quando estas entram na fase da 

“menopausa”, onde o ciclo mestrual é cessado. Segundo os especialistas nessa época a 

plenitude, chegando portanto ao status da superioridade tal qual 

s feitas para comparar o conhecimento entre as quatro comunidades 

o de plantas de uso medicinal e místico, notou

des Cajueiro e Caroba (Figura 35), apresentaram a maior média de citações 

(32% e 31% respectivamente).  

Distribuição percentual do número de citações de espécies vegetais empregadas como 
uso medicinal, ritualística, veterinária e tóxica analisada nas quatro comunidades rurais/gênero. 
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Todas as horas se tira dependendo da necessitada, mas pra fazer 
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Já na análise de gênero observou-se uma maior média de citações dos homens 

(53%) do que para as mulheres (47%). Esses valores são pouco diferentes porque tantos 

os homens como as mulheres coletam esses tipos de plantas.   

Outra análise realizada, referiu-se a relação existente entre o número de citações 

para essa categoria e a faixa etária (Figura 35).Nessa análise observou-se que a média 

do número de citações de espécie de plantas tende a crescer com o aumento da idade 

dos especialistas (Figura 36).  

 

FIGURA 36 - Análise das médias do número de citações de espécies vegetais usadas como místico-
farmacológica por faixa etária. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

Nessa categoria observar-se que apenas o fator cultural é preponderante para o 

número de citações. Observa-se dessa forma que o aumento da idade, está diretamente 

relacionado ao acúmulo do conhecimento, ou seja quando mais velho é o especialista 

maior é o conhecimento das espécies místico-farmacológicas. No caso dessa categoria 

de uso o “efeito memória” não influenciou as citações dos especialistas, uma vez que 

que o uso desses recursos estão vinculados ao cotidiano de toda família, o que 

possibilita aos mais idosos sempre está reativando suas memórias quanto ao uso 

místico-farmacológico das plantas da região.        

Na análise por etnofunção (Figura 37) observou-se uma concentração do 

conhecimento nos especialista do tipo: generalista (24%). Entretanto observa-se que 

nessa categoria os rezadores (17%) e garrafeiros (17%) citaram mais espécies do que os 

mateiros (16%) e as outras etnoclasses. Esse resultado vem a corroborar com a idéia que 
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o número de espécies conhecidas pela individuo está relacionado diretamente a o 

interesse específico.     

 

FIGURA 37 - Análise das médias do número de citações de espécies vegetais usadas como místico-
farmacológica por etnofunções. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

 

3.3.3. Plantas Alimentíceas 
 

Foram denominadas plantas alimentícias as espécies de plantas usadas para 

alimentação de humanos, alimentação de animais silvestres e domésticos e as plantas 

melíferas. Essa categoria apresentou 18% do total das plantas citadas pelos informantes 

(90 espécies) sendo 67% das espécies nativas da região e 33% exótica. 

 A espécie cajueiro (Anacardium ocidentale L.) foi a mais citada para essa 

categoria, com 31 das citações. Seguida do murici da mata (Byrsonima sericea DC. 

N=26), jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam. N=25), maçaranduba (Manilkara 

salzmannii (A. DC.) H.J. Lam N=23) e goiabeira (Psidium guajava L. N=23). 

Do total de plantas citadas 90% são de hábito arbóreo (81 espécies) e os 10% 

restante arbustivo (9 espécies). As famílias com maior número de espécies foram que 

apresentaram maior riqueza foram: Myrtaceae (16 espécies), Anacardeaceae (8), 

Arecaceae (8), Fabacea (7), Annonaceae (5), Malpighiaceae (5), correspondendo a um 

total de 54% do número de espécies para essa categoria (Figura 38). 
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FIGURA 38 - Distribuição percentual do número de espécies 
categoria alimentar. UFS, São Cristóvão
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flores e frutos) são utilizadas

culinária, como bolos, sucos, doces, fubás e outros

FIGURA 39 - (A) Um dos especialistas faz
(Byrsonima sericea DC.) num pilão feito com madeira de jaqueira (
UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (Foto: Juliano Silva Lima). 
 

Na subcategoria plantas alimentares para animais, foram citada

plantas para animais domésticos e silvestres

animais e 19 que são usados para alimentação 

mais citadas para essa categoria foram:

usado para ração bovina, i

(Andira nitida Mart. ex Benth.

(Astrocaryum sp. N=12) usado como alimento pelos

(Astronium fraxinifolium Schott ex

e cutias.  

A subcategoria melífera foi definida pelos próprios especialistas, 

citadas 18 espécies importantes para utilização de recursos florais (pólen e néctar) por 

abelhas nativas e por abelhas

de criação de abelha não seja tão comum na região, observa

identificam espécies de plantas 

da região. 

Nas análises feitas para

quanto ao conhecimento de plantas de uso 

Caroba (Figura 40), apresentou a maior média de citações (3

citadas) . Já na análise de gê

mulheres (52%) do que para os

utilizadas pela população in natura ou no preparo em algum tipo de 

culinária, como bolos, sucos, doces, fubás e outros (Figura 39). 

 
Um dos especialistas fazendo fubá a partir do fruto do M

num pilão feito com madeira de jaqueira (Artocarpus heterophyllus 

 

Na subcategoria plantas alimentares para animais, foram citadas 

ais domésticos e silvestres, sendo 29 de uso exclusivo para 

animais e 19 que são usados para alimentação tanto humana quanto animal.

mais citadas para essa categoria foram: jaqueira (Artocarpus heterophyllus

vina, ingá (Inga sp.1 N=13) usado para ração caprina, a

Mart. ex Benth. N=12) usado como alimentação pelos morcegos, t

) usado como alimento pelos ratos e morcegos

Schott ex Spreng. N=10) usado como alimentação para pacas 

A subcategoria melífera foi definida pelos próprios especialistas, 

s 18 espécies importantes para utilização de recursos florais (pólen e néctar) por 

abelhas nativas e por abelhas exóticas (Apis mellifera) na região. Mesmo que a prática 

de criação de abelha não seja tão comum na região, observa-se que os especialistas 

identificam espécies de plantas como fornecedoras de pólen e de néctar para as abelhas 

as para comparar o conhecimento entre as quatros comunidades 

quanto ao conhecimento de plantas de uso alimentícios, notou-se que 

), apresentou a maior média de citações (33% das espécies vegetais 

. Já na análise de gênero observou-se uma maior média de citações para 

52%) do que para os homens (48%).  
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FIGURA 40 - Distribuição percentual da relação entre o número de espécies citadas 
alimentíceos entre as quatro comunidades

Esses valores são diferentes, devido às atividades relacionado com a coleta dos 

frutos e a preparação da comida está normalmente vinculado a tarefas femininas.  

Entretanto observa-se que as médias para o gênero 

explicaria tal fato, já que a cultura da preparação do alimento é vinculada as mulheres. 

Nesse caso observa-se que o motivo que aproximou as médias dos dois gêneros foi à 

inclusão nessa categoria dos alimentos usados pelos

homens que são responsáveis pela caça, logo é de se esperar que esse gênero tenha um 

maior conhecimento das plantas que os animais se alimentam.   

Outra análise realizada, referiu

para essa categoria e a faixa etária

citadas para uso madeireiro po

a que a média do número de espécie atinge o 
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Distribuição percentual da relação entre o número de espécies citadas 
as quatro comunidades rurais/gênero. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.

Esses valores são diferentes, devido às atividades relacionado com a coleta dos 

frutos e a preparação da comida está normalmente vinculado a tarefas femininas.  

se que as médias para o gênero masculino também é elevada. O que 

explicaria tal fato, já que a cultura da preparação do alimento é vinculada as mulheres. 

se que o motivo que aproximou as médias dos dois gêneros foi à 

inclusão nessa categoria dos alimentos usados pelos animais. Nesse caso, como os 

homens que são responsáveis pela caça, logo é de se esperar que esse gênero tenha um 

maior conhecimento das plantas que os animais se alimentam.    

lise realizada, referiu-se a relação existente entre o número de cita

oria e a faixa etária e outra análise que comparou o número de 

citadas para uso madeireiro por cada etnofunção. Quanto a análise da idade observou

a que a média do número de espécie atinge o a maior média na faixa etária de 

se que o fator cultural consegue ser mais resistentes do que 

a memória dos mais idosos (Figura 41).  
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Distribuição percentual da relação entre o número de espécies citadas para fins  

SE, 2010. 

Esses valores são diferentes, devido às atividades relacionado com a coleta dos 

frutos e a preparação da comida está normalmente vinculado a tarefas femininas.  

masculino também é elevada. O que 

explicaria tal fato, já que a cultura da preparação do alimento é vinculada as mulheres. 
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FIGURA 41 - Análise das médias do número de citações de espécies vegetais reconhecidas para uso 
alimentar, por faixa etária. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

No que se refere a análise por etnofunção observou-se uma concentração do 

conhecimento nos especialista do tipo: generalista (21%) e mateiro (16%). Observar-se 

que os especialistas de conhecimento específico a diferença entre as classe é quase nula 

rezadores (14%), garrafeiros (13%), carpinteiros (14%), artesão (14%). Isso se deve ao 

fato que o conhecimento não está vinculado a conhecimento específicos de cada 

especialistas, já que todos se alimentam de frutos. O conhecimento nessa categoria está 

muito mais vinculado a diferença de gênero como já foi observado  (Figura 42).  
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FIGURA 42 - Análise das médias do número de citações de espécies vegetais reconhecidas para uso 
alimentar, por etnofunções. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
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No que se refere aos critérios de seleção e escolha das plantas alimentícias para 

uso humano, nota-se que os sabores proferidos pelos frutos e outros órgãos comestíveis 

das plantas estão diretamente envolvido com o processo de escolha e consumo entre os 

especialistas  (Tabela 14).  

Outra questão observada nessa categoria, refere-se a relação que os especialistas, 

fazem entre os sabores e forma dos frutos e a dieta dos animais silvestres da região. 

Observa-se que os frutos de sabores adocicados e mais rígido são alimentos muito 

apreciado pelos mamíferos (paca, cutia, veado, macaco, tatu, rato, bicho-preguiça), 

preferencialmente da família Arecaceae como: dicuri (Syagrus schiziphylla (Mart.) 

Glassman), buri (Allogoptera sp.), tucun (Astrcaryum sp.), caxindó (Allogoptera 

arenaria (Gomes) Kuntze) essas espécies possuem frutos duros e com o sabor doce 

quando os frutos estão amadorecidos.  

Já as espécies de aves locais (juriti, puncaçú, araquã, jacú, trocaz, sabelê, 

asanhaço, brió, casaco de couro, nabú, nabupé) tem preferência por frutos mais secos de 

sabor amargo ou azedo. Como os frutos da espécies aroeira (Schinus terebinthifolius 

Radd), bula cinza (Hirtella ciliata Mart & Zucc.), ganhador (Pera glabrata (Schott) 

Poepp. Ex Baill.) e murici da mata (Byrsonima sericea DC.). Como o estudo procurou 

enfatizar somente a flora, as questões referentes à fauna não foram aprofundadas e 

foram tratadas apenas pelas etnoespécies citada pelos especialistas.    

Nota-se a partir desses dados  que os especialistas têm um vasto conhecimento 

sobre as plantas que os animais se alimentam. Esse conhecimento é muito importante 

porque através dele, pode estabelecer o estudo das relações ecológicas entre a dieta 

desses animais silvestres e as plantas como ferramenta para esclarecer o processo de 

dispersão das espécies vegetais nessa região.   
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TABELA 14 - Lista de plantas citadas pelos especialistas que são usadas para alimentação humana e animal e melíferas. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.    

NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

CARACTERÍSTICA(S) 

Abacateiro 
Abacate Lauraceae Persea americanaMill. 

9 Humano 
 

In natura,  
Preparados (vitamina) 

Fruto 
Fruto 

Oleosa e doce 
Oleosa e doce 

Acerola Malpighiaceae Malpighia glabra L.  12 Humano In natura Fruto Azeda 

Amescla Burseraceae 
Protium heptaphyllum 
(Aubl.) Marchand 

4 Animal (Doméstico) Ração (ovelha, cabra) Folhas - 

Angélica Rubiaceae Guettarda sp. 3 Humano In natura Fruta Doce 

Angelim Fabaceae 
Andira nitida Mart. ex 
Benth. 

12 Animal (Selvagem) In natura 
Mamíferos (morcegos) 

Fruto Doce 

Angico N.I. N.I.9 4 Melífera Produção de mel Flores - 
Araça de porco Myrtaceae Psidium sp.1 6 Humano In natura Fruto Amargo 
Araçá/Araçá goiaba Myrtaceae Psidium guianense 19 Humano In natura Fruto Doce 
Araçazinho/Araça de 
moça/ Araça manso Myrtaceae Psidium sp.2 

6 Humano In natura Fruto Doce 

Aranhento/Espinheiro Fabaceae Mimosa sp.1 4 Melífera Produção de mel Flores - 
Araticum cagão Annonaceae Guatteria sp. 5 Humano In natura Fruto Doce e leitoso 
Araticum 
Araticum apê Annonaceae Annona sp. 21 Humano In natura Fruto Doce e leitoso 

Aroeira Anacardiaceae Schinus terebinthifolius 
Raddi  

2 
 
 
4 

Animal (Selvagem) 
 
 
Melífera 

In natura  
Aves (asanhaço, brió, 
casaco de couro)  
Produção de mel 

Fruto 
 
 

Flores 

Azedo 
 
 
- 

Bananeira 
Banana Musaceae Musa paradisiaca L. 

7 
 
 
3 

Humano 
 
 
Animal (Doméstico) 

In natura 
Preparados (pratos 
locais, vitamina)  
Ração (gado) 

Fruto 
Fruto 

 
Rizoma 

Doce 
Doce 

 
- 

Banheira Myrtaceae Campomanesia sp. 

2 Animal (Selvagem) 
 

In natura 
Mamíferos (paca e tatu)  
In natura 
Mamíferos (veado) 

Fruto 
 

Flores 

Doce 
 
- 

Biriba 
Biribê Lecytidaceae Escweleira 

ovata(Cambess) Miers 

3 Animal (Selvagem) In natura 
Mamíferos (macaco, tatu, 
paca, cutia) 

Fruto Seco 

Birro N.I. N.I.5 
1 Animal (Selvagem) In natura 

Mamíferos (cutia, paca) 
Fruto Seco 

Continua... 
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Continuação       
NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

CARACTERÍSTICA(S) 

Bom nome 
Carne d'anta 
Pau pica 

Celastraceae Mayetnus sp. 
5 Animal (Selvagem) In natura 

Aves (juriti, puncaçú) 
Fruto - 

Bula cinza Chrysobalanaceae Hirtella ciliata Mart & Zucc. 5 Animal (Selvagem) In natura 
Aves (jacú, araquã) 

Fruto Seco e amargo 

Bumba-boi 
Cajueiro brabo Apocynaceae 

Himathantus bracteatus(A. 
DC.) Woodson 

7 Animal (Selvagem) In natura 
Aves (puncaçú, sabelê) 

Fruto Seco 

Burizeiro 
Buri Arecaceae Allagoptera sp. 

6 
 

2 

Humano 
 
Animal (Selvagem) 

In natura, 
Preparados (fubá) 
In natura 
Mamíferos (paca e cutia) 

Fruto 
Fruto 
Fruto 

Seco e doce 
Seco e doce 
Seco e doce 

Cajazeira 
Cajá Anacardiaceae Spondias sp. 

7 
 

2 

Humano 
 
Animal (Selvagem) 

In natura 
Preparados (suco) 
In natura  
Mamíferos (paca e cutia) 

Fruto 
Fruto 
Fruto 

Azedo 

Cajueiro 
Caju Anacardiaceae Anacardium ocidentale L. 

31 Humano In natura 
Preparados (suco, doce) 
Preparados (assado) 

Pseudofruto 
Fruto Pseudofruto 

Doce 
Doce 
Doce 

Cajuí Anacardiaceae Anacardium sp. 12 Humano In natura 
Preparados (suco, doce) 

Pseudofruto 
Psedufruto 

Azedo 
Azedo 

Cambotá 
Cambotá vermelho Sapindaceae Cupania revoluta Rolfe 

3 Humano In natura Fruto Doce 

Cambucá/Cumbuqui Myrtaceae Plinia edulis (Vell.) Sobral 6 Humano In natura Fruta Doce 
Cambuí 
Cambuí da Mata Myrtaceae Myrcia sp.2 

6 Humano In natura Fruto Azeda 

Candeia Asteraceae Eremanthus incanus (Less.) 
Less. 

5 Melífera Produção de mel Flores - 

Carambola Oxalidaceae Averrhoa carambola L.  9 Humano In natura Fruto  

Caxindó Arecaceae Allagoptera arenaria 
(Gomes) Kuntze  

10 
3 

Humano 
Animal (Selvagem) 

In natura 
In natura  
Mamíferos (paca e cutia) 

Fruto 
Fruto 

Seco e doce 
Seco e doce 

Cocão Malpighiaceae Malpighiaceae sp. 4 Animal (Selvagem) In natura  
Mamíferos (paca e tatu) 

Fruto - 

Coqueiro 
Coco Arecaceae Cocos nuciferaL. 

10 Humano In natura 
In natura 
Preparados (leite de 
coco) 

Fruto 
Fruto (água) 

Fruto 

Doce 
Doce 
Doce 

Continua... 
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Continuação       
NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

CARACTERÍSTICA(S) 

Dendê Arecaceae Elaeis guineensis Jacq. 11 Humano In natura 
Preparados (óleo) 

Fruto Doce 

Dicuri 
Oricuri 
Pindobeira 

Arecaceae Syagrus schizophylla 
(Mart.) Glassman  

15 Humano In natura 
In natura  
Mamíferos (paca e cutia) 

Fruto 
Fruto 

Doce 
Doce 

Embaúba 
Umbaúba Urticaceae 

Cecropia pachystachya 
Trécul  

6 Animal (Selvagem) In natura  
Mamíferos (bicho-preguiça) 

Fruto Seco 

Fruta Pão Moraceae Artocarpus altilis 
(Parkinson) Fosberg  

7 Humano In natura 
Preparados (pratos locais) 

Fruto Salgado 

Fumo Brabo Asteraceae 
Acritopappus confertus 
(Gardner) R.M. King & H. 
Rob.  

3 Melífera Produção de mel Flores - 

Ganhador 
Pataqueiro Euphorbiaceae Pera glabrata (Schott) 

Poepp. ex Baill. 
3 Animal (Selvagem) In natura  

Aves (nabú, puncaçú) 
Fruto Azedo 

Goiabeira 
Goiaba Myrtaceae Psidium guajava L.  

23 Humano In natura 
Preparados (suco) 

Fruto Doce 

Grão de galo 
Gôgo de galo Boraginaceae Cordia nodosa Lam. 2 Humano In natura Fruto Doce 

Graviola Annonaceae Annona muricata L.  5 Humano In natura Fruto Doce e leite 

Guabiraba 
Gobiraba Myrtaceae Campomanesia 

guaviroba (DC.) Kiaersk.  
8 Humano In natura Fruto Doce e ácida 

Ingá Branco Fabaceae Inga sp.2  
3 
1 

Humano 
Animal (Doméstico) 

In natura 
Ração animal (ovelha, cabra) 

Fruto 
Folha 

Doce 
- 

Jabuticaba Myrtaceae Myrciaria cauliflora L. 18 
3 

Humano 
Animal (Selvagem) 

In natura 
 Melífera (abelhas) 

Fruto 
Flores 

Doce 
- 

Jambo Myrtaceae Syzygium jambolanum 
(Lam.) DC.  

5 
2 

Humano 
Animal (Selvagem) 

In natura 
 Melífera (abelhas) 

Fruto 
Flores 

 
- 

Jaqueira 
Jaca Moraceae Artocarpus heterophyllus 

Lam.  

25 
 

8 

Humano 
 
Animal (Doméstico) 

In natura 
Preparado (farinha) 
Ração animal (gado) 

Fruto Sementes 
Fruto e semente 

Doce e leitoso 
- 

Doce e leitoso 
Jenipapeiro 
Jenipapo Rubiaceae Genipa americana L. 

18 Humano Preparados (suco, polpas) Fruto Amargo 

Juá de bode Rhamnaceae Ziziphus sp. 2 Animal (Doméstico) Ração animal (ovelha, cabra) Folhas - 

Jurema Fabaceae Mimosa sp.2 
4 Animal (Doméstico) 

Melífera 
Ração animal (ovelha, cabra) 
Produção de mel 

Folhas 
Flores 

- 
- 

Continua... 
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Continuação       
NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

CARACTERÍSTICA(S) 

Jurubeba Solanaceae Solanum paludosum 
Moric.  

6 Humano In natura 
Preparados (cachaça) 

Fruto 
Fruto 

Amargo 
Amargo 

Laranjeira 
Laranja Rutaceae Citrus sp.1 

16 Humano 
 
Melífera 

In natura 
Preparados (suco) 
Produção de mel 

Fruto 
Fruto 
Flores 

Azedo 
Azedo 

- 

Lima 
 Lima da pérsia Rutaceae Citrus sp.2 

4 
 

1 

Humano 
 
Melífera 

In natura, 
Preparados ( suco) 
Produção de mel 

Fruto 
Fruto 
Flores 

Azedo 
Azedo 

- 

Limoeiro 
Limão Rutaceae Citrus limon(L.) Osbeck 

8 
 

1 

Humano 
 
Melífera 

In natura 
Preparados (tempero) 
Produção de mel 

Fruto 
Fruto 
Flores 

Azedo 
Azedo 

- 

Mamoeiro 
Mamão Cariceae Carica papaya L. 

7 Humano In natura 
Preparados ( suco, 
vitamina) 

Fruto 
Fruto 

Doce 
Doce 

Mananpuçá Myrtaceae Myrtaceae sp. 2 7 Humano In natura Fruto Doce 

Mangabeira 
Mangaba Apocynaceae Hancornia speciosa 

Gomes  

21 Humano In natura 
Preparados (suco, 
sorvete) 

Fruto 
Fruto 

Doce 
Doce 

Mangue doce Vochysiacae Vochysia lucida Klotzsch 
ex M.R. Schomb. 

7 Animal (Selvagem) In natura  
Mamíferos (paca) 

Fruto Seco 

Mangueira 
Manga Anacardiaceae Mangifera indica L. 20 Humano In natura 

Preparados (suco) 
Fruto 
Fruto 

Doce 
Doce 

Manjelão 
Jamelão Myrtaceae 

Syzygium cumini (L.) 
Skeels  

20 
5 

Humano 
Melífera 

In natura 
Produção de mel 

Fruto 
Flores 

Doce 
- 

Marmeleiro Euphorbiaceae Euphorbiaceae sp. 7 Melífera Produção de mel Flores - 

Massaranduba Sapotaceae 
Manilkara salzmannii (A. 
DC.) H.J. Lam  

24 Humano In natura Fruto Doce e leitoso 

Mirinduba Sapotaceae Manilkara sp. 2 Animal (Selvagem) In natura  
Mamíferos (cutia, paca) 

Fruto Doce 

Murici branco 
Muricizinho de 
tabuleiro 

Malpighiaceae Byrsonima sp. 
10 Humano In natura 

Preparados (cachaça) 
Fruto 
Fruto 

Azedo 
Azedo 

Murici de tabuleiro 
Murici vermelho 
Murici de galinha 

Malpighiaceae 
Byrsonima coccolobifolia 
Kunth  

13 Humano In natura 
Preparados (cachaça) 

Fruto 
Fruto 

Azedo 
Azedo 

Continua... 
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Continuação       
NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

CARACTERÍSTICA(S) 

Murici 
Murici da mata 
Murici de tatu 

Malpighiaceae Byrsonima sericeaDC. 

26 
 
 

10 

Humano 
 
 
Animal (Selvagem) 

In natura 
Preparados (cachaça, 
fubá) 
In natura 
Aves (Trocaz, pucaçú) 
Mamíferos (tatu) 

Fruto 
Fruto 

 
Fruto 
Fruto 
Fruot 

Azedo 
Azedo 

 
Azedo 
Azedo 
Azedo 

Murta Branca Myrtaceae Calyptranthes clusiifolia 
(Miq.) O. Berg  

5 Humano In natura Fruto Seco 

Murta de Tabuleiro Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC.  10 Humano 
Animal (Selvagem) 

In natura 
Melífera (abelhas) 

Fruto 
Flores 

Seco 
- 

Murtinha de 
Tabuleiro Myrtaceae Eugenia sp. 

5 
2 

Humano 
Melífera 

In natura 
Produção de mel 

Fruto 
Flores 

Seco 
- 

Oiti 
Oiticoró Chrysobalanaceae Couepia sp. 

2 
1 

Humano 
Animal (Selvagem) 

In natura 
In natura 
Pássaros (jacú, araquã) 
In natura 
Mamíferos (macaco) 

Fruto 
Fruto 

 
Fruto 

Doce 
Doce 

 
Doce 

Paraíba Fabaceae Fabaceae sp.1 

3 
1 

Humano 
Animal (Selvagem) 

In natura 
In natura 
Pássaros (nabupé, 
trocaz,araquã) 

Fruto 
Fruto 

 

Azedo 
Azedo 

Patizeiro 
Pati Arecaceae Arecaceae sp.2 10 Humano In natura 

Preparado (óleo) 
Fruto 
Fruto 

Doce e seco 
Doce e seco 

Patizeiro 
Pati Anacardiaceae Astronium fraxinifolium 

Schott ex Spreng.  
2 Animal (Selvagem) In natura 

Mamíferos (paca e cutia) 
Fruto Doce 

Pau-pombo Anacardiaceae Tapirira guianensisAubl. 
7 Animal (Selvagem) In natura 

Pássaros (nabú, 
juriti,sabelê) 

Fruto Azedo 

Piaçaba Arecaceae Attalea funifera Mart. ex 
Spreng.  

13 
 
3 

Humano 
 
Animal (Selvagem) 

In natura 
Preparados (óleo) 
In natura 
Mamíferos (paca e cutia) 

Fruta 
Fruta 
Fruta 

Doce e seco 
Doce e seco 
Doce e seco 

Pindaíba Annonaceae Xylopia frutescens Aubl.  

8 
 
2 

Humano 
 
Animal (Selvagem) 

In natura 
Preparados (cachaça) 
In natura 
Pássaros (nabú, nabupé) 

Fruto 
Fruto 
Fruto 

Azedo 
Azedo 
Azedo 

Pinha Annonaceae Annona coriacea Mart.       6 Humano In natura Fruto Doce e leitoso 

Pitanga Myrtaceae Eugenia uniflora L. 
     5 Humano In natura 

Preparado (suco) 
Fruto Azedo 

Continua... 
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Continuação       
NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

CARACTERÍSTICA(S) 

Pitomba de cágado N.I. N.I.7 3 Animal (Selvagem) In natura  
Mamíferos (cutia, paca) 

Fruto - 

Pitomba 
Pitomba de casco Sapindaceae Talisia sp. 10 Humano In natura Fruto Azedo 

Romã/Rumã Punicaceae Punica granatum L. 10 Humano In natura Sementes Azedo 

Sabiá Fabaceae 
Mimosa caesalpiniifolia 
Benth.  

3 Melífera Produção de mel Flores - 

Sapucaia Salicaceae 
Casearia grandiflora 
Cambess. 

2 Animal (Selvagem) 
 

In natura  
Mamíferos (paca e cutia)  
In natura 
Mamíferos (veado) 

Fruto 
 

Flores 

Doce 
 
- 

Sapucaia coco Lecytidaceae Lecythis pisonis Cambess. 

4 Animal (Selvagem) In natura  
Mamíferos (cutia, paca)  
In natura 
Mamíferos (veado) 

Fruto 
 

Flores 

Doce 
 
- 

Seriguela Anacardiaceae Spondias purpurea L.  9 Humano In natura 
Preparados (suco) 

Fruto 
Fruto 

Azedo 
Azedo 

Tangerina Rutaceae Citrus reticulata Blanco 
6 
2 

Humano 
Melífera 

In natura 
Produção de mel 

Fruto 
Flores 

Azedo 
Azedo 

Tirimbeiro N.I. N.I.3 1 Animal (Selvagem) In natura  
 Mamiferos (cutia, paca) 

Fruto - 

Tucun Arecaceae Astrocaryum sp. 

12 
4 

Humano 
Animal (Selvagem) 

In natura 
In natura  
Mamíferos (rato, 
morcego) 

Fruto 
Fruto 

 

Doce 
Doce 

Velande Euphorbiaceae 
Croton heliotropiifolius 
Kunth  

3 
1 
1 

Animal (Doméstico) 
Animal (Selvagem) 
Melífera 

Ração animal (ovelha, 
cabra) 
In natura  
Produção de mel 

Folhas 
Flores 
Flores 

- 
- 
- 

N.C.=Número de citações. 



 

 

3.3.4. Plantas Madeireiras
 

Foram denominadas plantas de uso madeireiro aquelas destinados à construção 

da estrutura da casa, contrução de estruturas rurais e fabricação de janel

móveis. Essa categoria apresentou 17% do total das plantas ci

(87 espécies) sendo 94% das espécies nativas da região e 6% exótica.

afirmar que a maior parte das espécies citadas são provenientes da área de m

reforçando a preferência das espécies de oriundas da mata em relação às plantas de 

áreas de tabuleiro ou antropogênica

 A espécie sucupira

categoria, com 30 citações. Seguida da

(Byrsonima sericea DC. N=25

biriba (Escweleira ovata(Cambess) Miers.

Do total de plantas citadas 9

restante arbustivo (9 espécies

apresentaram maior riqueza foram: Fabacea (22 

Anacardeaceae (4), Apocynaceae (4), Bignoniaceae (4), 

(3); Arecaceae (3) correspon

categoria (Figura 43). 

 

FIGURA 43 - Distribuição percentual do número de espécies usadas para construção civil, rural e 
marcenaria pelas subcategorias relacionadas com a cat
2010. 

 
 

28%

Construção civil

Plantas Madeireiras 

Foram denominadas plantas de uso madeireiro aquelas destinados à construção 

da estrutura da casa, contrução de estruturas rurais e fabricação de janel

móveis. Essa categoria apresentou 17% do total das plantas citadas pelos informantes 

94% das espécies nativas da região e 6% exótica.

afirmar que a maior parte das espécies citadas são provenientes da área de m

reforçando a preferência das espécies de oriundas da mata em relação às plantas de 

áreas de tabuleiro ou antropogênica. 

ucupira (Bowdichia virgilioides Kunth.) foi a mais citada para essa 

categoria, com 30 citações. Seguida da Péroba (Lecytidaceae sp. N=26), 

N=25), jaqueira (Artocarpus heterophyllus 

(Cambess) Miers. N=24). 

Do total de plantas citadas 90% são de hábito arbóreo (78 espécies

espécies). As famílias com maior número de espécies foram 

maior riqueza foram: Fabacea (22 espécies), Myrtaceae (4

Apocynaceae (4), Bignoniaceae (4), Sapotaceae (3

; Arecaceae (3) correspondendo a um total de 40% do número de espécies para essa 

Distribuição percentual do número de espécies usadas para construção civil, rural e 
marcenaria pelas subcategorias relacionadas com a categoria madeireira. UFS, 

54%
28%

18%

Madeireiras

Construção civil Construção Rural Marcenaria
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Foram denominadas plantas de uso madeireiro aquelas destinados à construção 

da estrutura da casa, contrução de estruturas rurais e fabricação de janelas, portas e 

tadas pelos informantes 

94% das espécies nativas da região e 6% exótica. É importante 

afirmar que a maior parte das espécies citadas são provenientes da área de mata úmida, 

reforçando a preferência das espécies de oriundas da mata em relação às plantas de 

foi a mais citada para essa 

), murici da mata 

Artocarpus heterophyllus Lam. N=25), e 

0% são de hábito arbóreo (78 espécies) e os 10% 

com maior número de espécies foram que 

), Myrtaceae (4), 

3), Lecytidaceae 

dendo a um total de 40% do número de espécies para essa 

 

Distribuição percentual do número de espécies usadas para construção civil, rural e 
UFS, São Cristóvão-SE, 



 

 

Na subcategoria construção civil, f

são apenas indicadas para esse uso e 19 

madeireiras. Para essa subcategoria de uso a

Kunth. N=30)  foi a mais citada, seguida pelo murici da m

N=25), biriba (Escweleira ovata

cocão (Malpighiaceae sp. N=

Nessa subcategoria observar

espécies de plantas usadas na construção civil. Os especialistas classificam essas 

espécies em dois grupos: (1) madeira do ar

para construção de cumeeira

usadas para a construção de esteio, finco e vara. 

FIGURA 44 - (A) Cumeeira e caibro fabricado com Miroró (
ripa fabricado com Ganhador (
com Biriba (Escweleira ovata 

São Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (Fotos: Juliano Silva Lima). 
 

Os critérios usados para classificação desses dois grupos baseia

resistência da madeira. As espécies mais resistentes a “ação do tempo

classificadas como madeira do chão (18 

(Bowdichia virgilioides Kunth

coco (Lecythis pisonis Cambess.),

espécies classificadas nesse mesmo grupo êmico. 

Já as espécies, menos resistente ao contato com a terra, são consideradas como 

madeiras do ar (38 espécies

                                                          
63 O termo ação do tempo empregado 
mesmo depois de morta em forma de madeira
estragar.  

Na subcategoria construção civil, foram citadas 59 espécies. Dessas espécies 

para esse uso e 19 são usadas também para outras finalidades 

. Para essa subcategoria de uso a espécie sucupira (Bowdichia virgilioides

oi a mais citada, seguida pelo murici da mata (Byrsonima sericea

Escweleira ovata(Cambess) Miers N=24), jitaí (Fabaceae sp.6

N=19).  

oria observar-se a presença de uma classificação êmica entre as 

espécies de plantas usadas na construção civil. Os especialistas classificam essas 

espécies em dois grupos: (1) madeira do ar (Figura 44a), que são as madeiras usadas 

ra, caibro e ripa e (2) madeira do chão (Figura 4

usadas para a construção de esteio, finco e vara.  

    
e caibro fabricado com Miroró (Bauhinia cheilantha

o com Ganhador (Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill). (B) Varamento da casa feito 
Escweleira ovata (Cambess) Miers) e janela feita com Paraíba (Fabaceae sp.1)

ados para classificação desses dois grupos baseia

resistência da madeira. As espécies mais resistentes a “ação do tempo

classificadas como madeira do chão (18 espécies), como as espécies

Kunth), biriba (Escweleira ovata (Cambess) Miers

Cambess.), e pau d’arco (Tabebuia sp.1) além de outras 12 

espécies classificadas nesse mesmo grupo êmico.  

Já as espécies, menos resistente ao contato com a terra, são consideradas como 

espécies) como a espécie miroró (Bauhinia cheilantha

                   
mpregado pelos especialistas desse estudo, refere-se a resitência que

em forma de madeira, pode resistir ao contato direto ou debaixo da terra sem 
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Dessas espécies 40 

são usadas também para outras finalidades 

Bowdichia virgilioides 

Byrsonima sericea DC. 

Fabaceae sp.6 N=21) e 

se a presença de uma classificação êmica entre as 

espécies de plantas usadas na construção civil. Os especialistas classificam essas 

, que são as madeiras usadas 

ura 44b), madeiras 

 
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.). e 

). (B) Varamento da casa feito 
(Cambess) Miers) e janela feita com Paraíba (Fabaceae sp.1). UFS, 

ados para classificação desses dois grupos baseiam-se na 

resistência da madeira. As espécies mais resistentes a “ação do tempo63” são 

as espécies: sucupira 

(Cambess) Miers), sapucaia 

sp.1) além de outras 12 

Já as espécies, menos resistente ao contato com a terra, são consideradas como 

Bauhinia cheilantha (Bong.) 

se a resitência que a planta 
contato direto ou debaixo da terra sem 



 

 

Steud.), bumba-boi (Himathantus bracteatus

Poepp. ex Baill.), maçaranduba (

detalhe dessa classificação é que as espécies enquadradas como madeira do chão pode 

também ser usadas como madeira do ar, porém a recíproca não é verdadeira.

Na subcategoria construção rural, destinada a construção do curral (mourão e 

ripão), cancela (mourão, batedor, ripão) e

citadas 30 espécies, sendo 14 espécies apenas indicado para esse uso e 16 para outros 

fins madeireiros. Dentre as espécies mais utilizadas nessa subcategoria destaca

péroba (Lecytidaceae sp. N= 26

N=25), jaqueira (Artocarpus heterophyllus 

ovata(Cambess) Miers N=24

Na subcategoria Marcenarias, caracterizada pelas plantas indicadas para 

construção de portas, janelas e móveis

espécies, sendo dez espécies apenas indicado para esse uso e as outras dez para outros

usos madeireiros. As espécies murici da m

(Artocarpus heterophyllus 

sp.1 N=14), cedro (Cedrela 

                                                                        

 

 

 

As espécies para fins madeir

Himathantus bracteatus(A. DC.), ganhador (Pera glabrata

maçaranduba (Manilkara salzmannii (A. DC.) H.J. Lam

icação é que as espécies enquadradas como madeira do chão pode 

também ser usadas como madeira do ar, porém a recíproca não é verdadeira.

Na subcategoria construção rural, destinada a construção do curral (mourão e 

ripão), cancela (mourão, batedor, ripão) e para construção de cerca (estacas) foram 

citadas 30 espécies, sendo 14 espécies apenas indicado para esse uso e 16 para outros 

fins madeireiros. Dentre as espécies mais utilizadas nessa subcategoria destaca

Lecytidaceae sp. N= 26), seguida do murici da mata  (Byrsonima sericea 

Artocarpus heterophyllus Lam. N=25), biriba (

N=24)  e cocão (Malpighiaceae sp. N=19). 

Na subcategoria Marcenarias, caracterizada pelas plantas indicadas para 

de portas, janelas e móveis (Figura 45). Nessa subcategoria f

espécies, sendo dez espécies apenas indicado para esse uso e as outras dez para outros

usos madeireiros. As espécies murici da mata (Byrsonima sericea 

heterophyllus Lam.) ambas com 25 citações. Seguida da paraíba (Fabaceae 

Cedrela sp.  N=14), Ingaporca (Sclerolobium sp.1 N=11

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 45 - (A) Porta feita com o caule da 
jaqueira (Artocarpus heterophyllus 

Janela feita com o caule de 
(Tapirira guianensis Aubl.).
Cristóvão-SE, 2010.  
Fonte: (Fotos: Juliano Silva Lima).    

As espécies para fins madeireiros estão classificadas pelos uso na tabela
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Pera glabrata (Schott) 

(A. DC.) H.J. Lam). Outro 

icação é que as espécies enquadradas como madeira do chão pode 

também ser usadas como madeira do ar, porém a recíproca não é verdadeira. 

Na subcategoria construção rural, destinada a construção do curral (mourão e 

para construção de cerca (estacas) foram 

citadas 30 espécies, sendo 14 espécies apenas indicado para esse uso e 16 para outros 

fins madeireiros. Dentre as espécies mais utilizadas nessa subcategoria destaca-se: 

Byrsonima sericea DC. 

iriba (Escweleira 

Na subcategoria Marcenarias, caracterizada pelas plantas indicadas para 

. Nessa subcategoria foram citadas 20 

espécies, sendo dez espécies apenas indicado para esse uso e as outras dez para outros 

Byrsonima sericea DC.) e jaqueira 

paraíba (Fabaceae 

sp.1 N=11).  

(A) Porta feita com o caule da 
Artocarpus heterophyllus Lam.). (B) 

Janela feita com o caule de pau-pombo 
Aubl.). UFS, São 

 

eiros estão classificadas pelos uso na tabela 15.  
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TABELA 15 - Lista de plantas arbóreas e arbustivas citadas pelos especialista utilizadas na construção civil,  rural e na marcenaria. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.   

NOME(S)  
POPULAR (ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 

UTILIZADA(S) 
QUALIDADE 

Aderno Anacardiaceae Astronium sp. 3 Construção civil Madeira do ar (caibro, ripas) Caule Boa 
Angélica Rubiaceae Guettarda sp. 2 Construção civil Madeira do ar (caibro, ripas) Caule Média 

Angelim Fabaceae 
Andira nitida Mart. ex 
Benth. 

8 
2 

Construção civil 
Construção Rural 

Madeira do ar (caibro e ripa) 
Curral (ripão)  
Cancela (ripão) 

Caule 
Caule 
Caule 

Boa 
Boa 
Boa 

Angico N.I. N.I.9 
4 
4 
1 

Construção civil 
Construção rural 
Marcenaria 

Madeira do ar (cumeeira) 
Cerca (estaca) 
 Móveis 

Caule 
Caule 
Caule 

Média 
Boa 

Média 
Araçá 
Araçá goiaba 

Myrtaceae Psidium guianense Pers.  9 
Construção rural 
Marcenaria 

Cerca (estaca) 
Móveis 

Caule 
Caule 

Boa 
Média 

Aroeira Anacardiaceae Schinus terebentifolia 3 
Construção civil 
Construção rural 

Madeira do ar (cumeeira) 
Cerca (estaca) 

Caule 
Caule 

Média 
Média           

Babatenã 
Barbatimão 

Fabaceae 
Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) 
Conville. 

2 Construção civil 
Madeira do chão  
(esteio, finco) 

Caule Boa 

Bacalhau N.I. N.I.4 6 Construção civil 
Madeira do ar  
(cumeeira, caibro, ripa) 

Caule Boa 

Bandola vermelha Nyctaginaceae Guapira sp.1 3 Construção civil Madeira do chão (varamento) Caule Média 

Banheira Myrtaceae Campomanesia sp. 5 Construção civil 
Madeira do chão (esteio, finco) 
Madeira do ar (cumeeira) 

Caule 
Caule 

Boa 
Boa 

Biriba 
Biribê 

Lecytidaceae 
Escweleira 

ovata(Cambess) Miers 

24 
 

20 

Construção civil 
 
Construção rural 

Madeira do chão (esteio) 
Madeira do ar (cumeeira)  
Cerca (estaca) 

Caule 
Caule 
Caule 

Boa 
Boa 
Boa 

Birro N.I. N.I.5 3 Construção civil Madeira do ar (caibro e ripas) Caule Boa 
Bonome 
Carne d'anta 
Pau pica 

Celastraceae Mayetnus sp. 9 Construção civil 
Madeira do ar  
(cumeeira, caibro, ripa) 

Caule Média 

Branquinha N.I. N.I.10 2 Construção civil 
 Madeira do ar  
 (cumeeira, caibro e ripas) 

Caule Boa 

Bumba-boi 
Cajueiro brabo 

Apocynaceae Himathantus bracteatus(A. 
DC.) Woodson 

      1     Construção civil 
    Marcenaria 

Madeira do ar (cumeeira) 
Caixote de janela 

Caule 
Caule 

Ruim 
Média 

Continua...
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Continuação        

NOME(S)  
POPULAR (ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

QUALIDADE 

Buranhê N.I. N.I.11 5 Construção civil 
Madeira do ar  
(cumeeira, caibro, ripa) 

Caule Boa 

Burra leiteira/Leitoso Apocynaceae Himatanthus sp. 4 Construção civil Madeira do ar (caibro e ripas) Caule Ruim 

Camaçari Vochysiacae Vochysiacae sp. 
8 
1 

Construção civil 
Marcenaria 

Madeira do ar  
(cumeeira, caibro e ripas) 
Porta e Janelas 

Caule 
 

Caule  

Muito boa 
 

Boa 

Camarão Salicaceae Casearia silvestris Schwartz 2 Construção rural 
Cerca (estaca) 
Curral (colchão) 

Caule 
Folhas 

Boa 
Boa 

Cambotá vermelho Sapindaceae Cupania revoluta Rolfe  8 Construção civil 
Madeira do ar  
(cumeeira, caibro, ripa) 

Caule Média 

Canafístula Fabaceae Cassia grandis Lf. 9 Construção civil 
Madeira do ar  
(cumeeira, caibro e ripas) 

Caule Boa 

Candeia Asteraceae 
Eremanthus incanus (Less.)  
Less. 

7 Construção rural Cerca (estaca) Caule Boa 

Caroba/Carobinha Bignoniaceae Bignoniaceae sp. 2 Construção civil Madeira do ar (Caibro e ripas) Caule Média 

Carrasqueiro Fabaceae Fabaceae sp.7 2 Construção rural Cerca (estaca) Caule Média 

Cascudinho 
Carrasquinho 

Fabaceae 
Chamaecrista cytisoides (DC. 
ex Collad.) H.S. Irwin & 
Barneby 

2 Construção rural Cerca (estaca) Caule Média 

Cedro Meliaceae Cedrela sp. 14 Marcenaria Portas e móveis Caule Boa 

Cega Machado Asteraceae 
Gochnatia oligocephala 
(Gardner) Cabrera  

3 Marcenaria Móveis Caule Média 

Chifre de bode 
Ipê roxo 
Pau d'arco 

Bignoniaceae Tabebuia sp.1 

 18 
 
 
 

 13 

   Construção civil 
 
 
 
    Construção rural 

Madeira do chão  
(esteio, finco, vara)  
Madeira do ar  
(cumieira, caibro, ripa) 
Curral (ripão), Cancela (ripão), 
Cerca (estaca) 

   Caule 
 

   Caule 
 

   Caule 
   Caule 

  Muito boa 
 

  Muito boa 
 

  Muito boa 
  Boa 

Cocão Malpighiaceae Malpighiaceae sp. 19 Construção civil 
 
 
Construção rural 

Madeira do chão (esteio, 
finco) Madeira do ar  
(cumieira, caibro, ripa) 
Cerca (estaca) 

Caule 
Caule 

 
Caule 

    Muito boa 
    Muito boa 

 
          Boa 

Continua... 
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Continuação        

NOME(S)  
POPULAR (ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C.  SUBCATEGORIA(S)   INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S)   
UTILIZADA(S) 

QUALIDADE 

Coité Polygonaceae 
Coccoloba laevis 
Casar.  

3 Construção rural Cerca (estaca) Caule Média 

Coqueiro Arecaceae Cocos nuciferaL. 3 
 Construção civil 
 
Construção rural 

Madeira do ar (cumieira)  
Telhado 
Cerca (estaca) 

Caule 
Folha 
Caule 

Média 
Média 
Média 

Coração de nego N.I. N.I.12 10 Construção civil 

Madeira do chão (esteio, 
finco) 
Madeira do ar 
(cumieira,caibro, ripa) 

Caule 
Caule 

Boa 
Boa 

Cunduru/Punduru N.I. N.I.2 2 Construção rural Cerca (estaca) Caule Média 

Dendê Arecaceae 
Elaeis guineensis 
Jacq. 

3 Construção civil Telhado Folha Média 

Embiruçú 
Imbiruçú 
Ibiruçú 

Bombacaceae Eriotheca sp. 3 
Construção civil 
 
Construção rural 

Madeira do ar (cumieira, 
caibro e ripas) 
Curral (ripão), Cancela 
(ripão) 

Caule 
 

Caule 

Média 
 

Média 

Eucalipto Myrtaceae Eucalyptus sp. 1 Marcenaria Portas e móveis Caule Média 

Ganhador 
Pataqueiro 

Euphorbiaceae 
Pera glabrata 
(Schott) Poepp. ex 
Baill. 

3 Construção civil 
Madeira do ar (Cumieira, 
caibro e ripas) 

Caule Boa 

Graúna N.I.     N.I.13 

 7 
 
 

 2 

  Construção civil 
 
 
  Construção rural 

  Madeira do chão (esteio, finco) 
  Madeira do ar (cumieira,caibro,  
  ripa) 
  Curral (colchão) 

Caule 
Caule 

 
Caule 

Muito boa 
Muito boa 

 
Boa 

Guabiraba 
Gobiraba 

Myrtaceae 
Campomanesia 

guaviroba (DC.) 
Kiaersk.  

       4   Construção rural Cerca (estaca) Caule Boa 

Ingá Branco Fabaceae Inga sp.2         3   Construção rural Cerca (estaca) Caule Média 

Ingaçu/Buceteiro 
Pau-fava 

Fabaceae Sclerolobium sp.2 7  Marcenaria Portas Caule Média 

Ingaporca Fabaceae Sclerolobium sp.1 
7 
11 

 Construção civil 
 Marcenaria 

Madeira do ar (cumieira) 
Porta 

Caule 
Caule 

Média 
Boa 

Continua... 
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Continuação        

NOME(S)  
POPULAR (ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S)     INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

QUALIDADE 

Ipê amarelo 
Pau d'arco amarelo 

Bignoniaceae 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
Kunth  

2 Construção civil Madeira do ar (caibro e ripas) Caule Boa 

Ipê branco 
Pau d'arco branco 

Bignoniaceae Tabebuia sp.2 3 Construção civil Madeira do ar (caibro, ripa) Caule Boa 

Itapicuru 
Tapicuru 

N.I. N.I.14 4 Construção civil 
Madeira do ar  
(cumieira, caibro, ripa) 

Caule Média 

Jaqueira 
Jaca 

Moraceae 
Artocarpus heterophyllus 

Lam. 
18 
25 

Construção rural 
Marcenaria 

Curral (ripão), Cancela (ripão) 
Portas, janela, móveis 

Caule 
Caule 

Boa 
Boa 

Jatobá Fabaceae Hymanaea sp. 6 Construção civil Madeira do ar (caibro e ripas) Caule Boa 

Jenipapinho Rubiaceae 
Tocoyena bullata (Vell.) 
Mart.  

2 Marcenaria Portas e Janelas Caule Ruim 

Jequitibá N.I. N.I.17 4 Construção civil 
Madeira do chão (esteio, 
finco) Madeira do ar  
(cumieira, caibro, ripa) 

Caule 
Caule 

Muito boa 
Muito boa 

Jitaí Fabaceae  Fabaceae sp.6 21 Construção civil 
Madeira do chão (esteio, 
finco) Madeira do ar  
(cumieira, caibro, ripa) 

Caule 
Caule 

Muito boa 
Muito boa 

João Mole Nyctaginaceae 
Guapira opposita (Vell.) 
Reitz 

4 Construção civil Madeira do chão Caule Média 

Juerana/Mijona Fabaceae  Parkia sp. 2 Marcenaria Porta e Janelas Caule Média 
Jurema Fabaceae Mimosa sp.2 3 Construção rural Cerca (estaca) Caule  Boa 

Landri Clusiaceae Symphonia globulifera L. f.  
2 
1 

Construção civil 
Macenaria 

Madeira do ar (cumieira) 
Móveis e Porta 

Caule 
Média 
Média 

Louro Jibóia Lauraceae Ocotea sp. 5 Construção civil Madeira do ar (cumieira) Caule Boa 

Louro pimenta Lauraceae 
Ocotea gardneri (Meisn.) 
Mez  

3 Construção civil Madeira do ar (caibro, ripa) Caule Boa 

Mamona Santa Apocynaceae Apocynaceae sp. 9 Construção civil Madeira do ar (caibro, ripa)           Caule Média 

Mangue doce Vochysiacae 
Vochysia lucida Klotzsch ex   
M.R. Schomb. 

   5    Construção civil 
 Madeira do ar  
 (cumieira, caibro, ripa) 

            Caule       Boa 

Marmeleiro Euphorbiaceae Euphorbiaceae sp. 5 Construção rural Cerca (estaca) Caule Boa 

Massaranduba Sapotaceae 
Manilkara salzmannii (A. 
DC.) H.J. Lam  

12 
 

7 

Construção civil 
 
Construção rural 

Madeira do ar  
(cumieira, caibro e ripas) 
Curral (ripão), Cancela (ripão) 

Caule 
 

Caule 

Muito boa 
 

Muito boa 

Continua... 
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Continuação        

NOME(S)  
POPULAR (ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

QUALIDADE 

Meiú 
Sanguinho 
Língua de vaca 

Fabaceae Swartzia sp. 4 Construção civil 
Madeira do chão (esteio, finco) 
Madeira do ar   
(cumieira, caibro, ripa) 

Caule 
Caule 

Média 
Média 

Mirinduba Sapotaceae Manilkara sp. 3 Construção civil Madeira do chão (esteio) Caule Média 

Miroró Fabaceae 
Bauhinia cheilantha (Bong.) 
Steud.  

3 
1 

Construção civil 
Construção rural 

Madeira do ar (caibro, ripa) 
Cerca (estaca) 

Caule 
Caule 

Boa 
Boa 

Móises Fabaceae Fabaceae sp.2 2 Construção rural Cerca (estaca) Caule Média 
Murici 
Murici da mata 
Murici de tatu 

Malpighiaceae Byrsonima sericeaDC. 
24 
20 
7 

Contrução civil 
Contrução rural 
Marcenaria 

Madeira do ar (cumieira) 
Cerca (estaca) 
Móveis eportas 

Caule 
Caule 
Caule 

Média 
Boa 

Média 

Oiti/Oiticoró Chrysobalanaceae Couepia sp. 4 Construção civil Madeira do chão (esteio) Caule Boa 

Paraíba Fabaceae Fabaceae sp.1 14 Marcenaria Porta Caule Boa 
Patizeiro 
Pati 

Aracaceae Arecaceae sp.2  5 Construção civil 
Madeira do ar (caibro e ripa) 
Telhado 

Caule 
Folhas 

Média 
Boa 

Pau d’óleo 
Pau d’ório 

N.I. N.I.16 

3 
 
 

2 

Construção civil 
 
 
Construção rural 

Madeira do chão (esteio, finco) 
Madeira do ar  
(cumieira, caibro, ripa) 
Cerca (estaca) 

Caule 
Caule 

 
Caule 

Boa 
Boa 

 
Boa 

Pau sapo Fabaceae Fabaceae sp.5 2 Construção rural Cerca (estaca) Caule Média 
Pau-pombo Anacardiaceae Tapirira guianensisAubl. 9 Marcenaria Portas Caule Média 
Péroba/Folha larga Lecytidaceae Lecytidaceae sp. 26 Marcenaria Móveis Caule Muito boa 

Piaçaba Arecaceae 
Attalea funifera Mart. ex 
Spreng.  

6 Construção civil Telhado Folha Boa 

Pindaíba Annonaceae Xylopia frutescens Aubl.  5 Construção civil Madeira do ar (caibro e ripas) Caule Ruim 

Sabiá Fabaceae 
Mimosa caesalpiniifolia 
Benth.  

13 Construção rural Cerca (estaca) Caule Boa 

Sambaíba Dilleniaceae Curatella americana L. 1 Construção rural Cerca (estaca) Caule Ruim 

Sangue vermelho 
Sanguinho 

N.I. N.I.1 
3 
 

2 

Construção civil 
 
Marcenaria 

Madeira do ar  
(cumieira, caibro e ripas) 
Portas 

Caule 
 

Caule 

Boa 
 

Boa 
Sapateiro Clusiaceae Clusia nemorosa G. Mey.  5 Marcenaria Portas Caule Média 

Continua... 
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Continuação        

NOME(S)  
POPULAR (ES) 

FAMÍLIA 
NOME 
CIENTÍFICO 

N.C. SUBCATEGORIA(S) INDICAÇÃO(ÕES) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

QUALIDADE 

Sapucaia Salicaceae 
Casearia grandiflora 
Cambess. 

10 
14 

Cosntrução civil 
Construção rural 

Madeira do ar (cumieira) 
Curral (mourão e ripão) 
Cancela (mourão)  
Cerca (estaca) 

Caule 
Caule 
Caule 
Caule 

Boa 
Boa 
Boa 
Boa 

Sapucaia coco Lecytidaceae Lecythis pisonis Cambess. 

6 
 
 

4 

Construção civil 
 
 
Construção rural 

Madeira do chão (esteio, finco) 
Madeira do ar  
(cumieira, caibro, ripa) 
Cerca (estaca) 

Caule 
Caule 

 
Caule 

Boa 
Boa 

 
Boa 

Sucupira Açu Fabaceae Bowdichia sp. 5 Construção civil 
Madeira do chão (esteio, finco) 
Madeira do ar (cumieira, 
caibro, ripa) 

Caule 
 

Caule 

Boa 
 

Boa 

Sucupira 
Sucupira verdadeira 

Fabaceae 
Bowdichia virgilioides 
Kunth  

30 Construção civil 
Madeira do chão (esteio, finco) 
Madeira do ar  
(cumieira,caibro, ripa) 

Caule 
Caule 

Muito boa 
Muito boa 

Sucupirinha Fabaceae 
Diptychandra epunctata 
Tul. 

4 

Construção civil 
 
 
Construção rural 

Madeira do chão (esteio) 
Madeira do ar (cumieira, 
caibro, ripa) 
Cerca (estaca) 

Caule 
Caule 

 
Caule 

Boa 
Boa 

 
Boa 

Tamburiú Fabaceae Fabaceae sp.4 4 Construção civil Madeira do ar (caibro e ripas) Caule Média 

Tapiroroca 
Pororoca 

Moraceae Ficus sp. 3 
Construção civil 
 
Marcenaria 

Madeira do ar  
(cumieira, caibro e ripas) 
Portas 

Caule 
 

Caule 

Média 
 

Boa 

Tapiroroca 
Pororoca 

Sapotaceae Sapotaceae sp. 13 
Construção civil 
 
Marcenaria 

Madeira do ar  
(Cumieira, caibro e ripas) 
Portas 

Caule 
 

Caule 

Boa 
 

Boa 
Tirimbeiro N.I. N.I.3 2 Construção civil Madeira do ar (Caibro e ripas) Caule Ruim 

N.C.=Número de citações. 



 

 

Nas análises feitas para

quanto ao conhecimento de plantas de uso madeireiro, notou

Cajueiro (Figura 46), apresentou a maior média de citações (36%) das espécies vegetais 

citadas) . Já na análise de gênero 

(76%) do que para as mulheres (24%). Esses valores são diferentes, devido o contato 

maior que os homens possuem com as espécies de plantas usadas para os diferentes 

tipos de construção.  

FIGURA 46 - Distribuição percentual da rel
madeiriera e as quatro comunidades rurais/gênero.

Isso se deve ao fato que apenas os homens são responsáveis pela coleta dessas 

plantas, pela arte de talhar a madeira para construção

estrutura da casa é toda montada pelos homens, fica a cargo das mulheres apenas ajudá

los na hora de preencher as paredes das casas com o barro. A construção de uma casa 

nessas comunidades é um momento onde é formado um 

amigos e parentes na intenção de colocar o barro nas paredes da casa. Depois de 

construída a casa, é costume nessa região, o dono da casa promover uma festa, onde 

todos que ajudaram a construir a casa participam.

Quanto análise da idade observou

o ápice na faixa etária de 60

Isso se deve provavelmente a mudança de comportamento dessas comunidades já que o 

uso das plantas para fins madeireiros tem se tornado cada vez mais raro
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s feitas para comparar o conhecimento entre as quatro comunidade

quanto ao conhecimento de plantas de uso madeireiro, notou-se que 

), apresentou a maior média de citações (36%) das espécies vegetais 

. Já na análise de gênero observou-se uma maior média de citações para homens 

76%) do que para as mulheres (24%). Esses valores são diferentes, devido o contato 

maior que os homens possuem com as espécies de plantas usadas para os diferentes 

Distribuição percentual da relação entre o número de espécies citadas como 
madeiriera e as quatro comunidades rurais/gênero. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.

Isso se deve ao fato que apenas os homens são responsáveis pela coleta dessas 

plantas, pela arte de talhar a madeira para construção e pela marcenaria. Nesse sentido a 

estrutura da casa é toda montada pelos homens, fica a cargo das mulheres apenas ajudá

los na hora de preencher as paredes das casas com o barro. A construção de uma casa 

nessas comunidades é um momento onde é formado um mutirão composto por vizinhos, 

amigos e parentes na intenção de colocar o barro nas paredes da casa. Depois de 

construída a casa, é costume nessa região, o dono da casa promover uma festa, onde 

todos que ajudaram a construir a casa participam. 

se da idade observou-se a que a média do número de espécie atinge 

na faixa etária de 60-69 tendendo a cair entre os mais jovens e os mais velhos. 

Isso se deve provavelmente a mudança de comportamento dessas comunidades já que o 

fins madeireiros tem se tornado cada vez mais raro 
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r o conhecimento entre as quatro comunidades 

se que a comunidade 

), apresentou a maior média de citações (36%) das espécies vegetais 

se uma maior média de citações para homens 

76%) do que para as mulheres (24%). Esses valores são diferentes, devido o contato 

maior que os homens possuem com as espécies de plantas usadas para os diferentes 

 

ação entre o número de espécies citadas como 
SE, 2010. 

Isso se deve ao fato que apenas os homens são responsáveis pela coleta dessas 

e pela marcenaria. Nesse sentido a 

estrutura da casa é toda montada pelos homens, fica a cargo das mulheres apenas ajudá-

los na hora de preencher as paredes das casas com o barro. A construção de uma casa 

mutirão composto por vizinhos, 

amigos e parentes na intenção de colocar o barro nas paredes da casa. Depois de 

construída a casa, é costume nessa região, o dono da casa promover uma festa, onde 

se a que a média do número de espécie atinge 

69 tendendo a cair entre os mais jovens e os mais velhos. 

Isso se deve provavelmente a mudança de comportamento dessas comunidades já que o 

 (Figura 47). 
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Na análise por etnofunção observou-se uma concentração do conhecimento nos 

especialista do tipo: generalista (27%) e mateiro (22%) e dos carpinteiros (17%). E um 

menor percentual para os artesão (14%), garrafeiros (9%) e rezadores (7%) e um 

decréscimo na média de citações nos ruralistas (4%). Esse resultado vem a corroborar 

com a idéia que o número de espécies conhecidas por cada individuo está relacionado 

diretamente a o interesse específico (Figura 48). 

 

FIGURA 48 - Análise das médias do número de citações de espécies vegetais usadas como madeira, 
por etnofunções. UFS, São Cristóvão-SE, 2010.    
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FIGURA 47 - Análise das médias do número de citações de espécies vegetais usadas em diferentes 
tipos de construção, por faixa etária. UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 
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No que se refere às estratégias de critérios de escolha das plantas para fins 

madeireiros observar-se que a resistência, a beleza e o peso reduzido são os principais 

critérios para selecionar se a madeira é considerada boa ou ruim. Outro ponto 

evidenciado pelos especialistas refere-se à existência de um regime de corte ideal que 

deve ser respeitado. Segundo os entrevistados, o corte de espécies madeireiras deve ser 

feito durante a lua nova, para que a madeira não rache, ou não “dê” cupim.  

“A madeira só pode cortar na hora em que a lua esteja embaixo, na 
hora que ninguém não enxergue ela [Lua nova].” “Tem que tirar na 
época quando a lua ta escura. Porque se tirar com a lua bicha” 
(Especialista H10, 56 anos, Mateiro, Comunidade Ladeira).     

Este fato pode ser fundamentado na concentração de certos compostos existentes 

nas plantas, que pode ser alterada de acordo com as condições do meio em que estas se 

encontram (AMOROZO et al., 1988).    

O uso do termo “madeira de lei64” é muito comum entre os especialista. A 

sucupira (Bowdichia virgilioides Kunth) uma dessas madeiras de lei, foi indicada como 

uma das espécies mais exploradas em alguns fragmentos de mata, onde foram realizadas 

as coletas do material botânica. Além da sucupira, outra espécie de origem exótica a 

jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.) é também muito usada na região, para 

construção de móveis, portas e janelas. Além dos critérios de seleção acima citados, 

observa outras forma de coleta seletiva que pode contribuir para a preservação de 

algumas espécies vegetais indicadas para essa finalidade: (1) As madeiras de caules 

tortos ou difíceis de ser talhados são evitados. (2) As plantas místicas são evitadas por 

medo de que essa madeira pode dar má-sorte na casa. Conforme comentários na 

entrevista.  

“O marmeleiro é uma madeira boa, mas falam que é a morada do 
diabo, fazer qualquer parte com marmeleiro dá azar” (Especialista 
H17, 46 anos, Mateiro, Comunidade Cajueiro).         

Quanto questionado quanto o uso atual do uso madeireiro de plantas nativas, 

observa-se a formação de um novo padrão de uso de tipo de plantas na região. Onde as 

espécies nativas vão aos poucos sendo substituída por espécies exóticas, devido a 

raridade ou extinção de algumas espécies nativas, forçando a comunidade buscar novas 

                                                           
64 Esse termo é usado para as espécies de plantas cuja madeira tem um alto valor de mercado, associado a 
alta qualidade e resistência dessa madeira. O termo lei impregado nesse termo está relacionado ao fato 
que na época do império para cortar essa madeira precisava-se de uma autorização em forma de lei do 
proprietário da terra.     



 

 

fontes de recursos. Outra força na mudança de comportamento dessas comunida

deve-se ao aumento da fiscalização ambiental que restringe o uso madeireiro nessa 

região.  

3.3.5. Outros Usos  
 

Foram denominadas 

para artesanato, para fabricação de utensílios, para tecnologia

para fabricação de partes dos transportes rurais e para o folclore local. Essa categoria 

apresentou 16% das plantas citadas pelos informantes (

espécies nativas da região e 

A espécie uruba (Stromanthe

citações. Seguida da jaqueira (

funifera Mart. ex Spreng. N=17

americana L. N=16).  

As famílias com maior número de espécies foram que apresentaram maior

riqueza foram: Fabacea (14 espécies

Apocynaceae, Bignoniaceae, Lecytidaceae, Myrtaceae cada uma com três espécies. As 

outras famílias cada uma com 

espécies citadas. No que se refere a 

utensílios foi a que apresentou maior número de espécies citadas (48%) e as outras 

subcategorias seguiram padrões de 

FIGURA 49 - Distribuição percentual do número de espécies 
para ornamentação, utensílios, artesanato, tecnologia, folclore e transporte. UFS, São Cristóvão
SE, 2010. 

19%

Ornamental Utensílios

fontes de recursos. Outra força na mudança de comportamento dessas comunida

se ao aumento da fiscalização ambiental que restringe o uso madeireiro nessa 

Foram denominadas a categoria outros usos aquelas espécies de plantas usadas 

, para fabricação de utensílios, para tecnologia, como planta ornamental, 

para fabricação de partes dos transportes rurais e para o folclore local. Essa categoria 

tas citadas pelos informantes (79 espécies) sendo 

espécies nativas da região e 20% exótica.  

Stromanthe  sp.) foi a mais citada para essa categori

aqueira (Artocarpus heterophyllus Lam. N=20), 

Mart. ex Spreng. N=17), paraíba (Fabaceae sp.1 N=17); e Sambaíba

famílias com maior número de espécies foram que apresentaram maior

riqueza foram: Fabacea (14 espécies), Arecaceae (8 espécies), Anacardiaceae, 

Apocynaceae, Bignoniaceae, Lecytidaceae, Myrtaceae cada uma com três espécies. As 

outras famílias cada uma com uma ou duas espécies corresponderam por 53% das 

espécies citadas. No que se refere a análise detalhada por subcategoria observou 

foi a que apresentou maior número de espécies citadas (48%) e as outras 

subcategorias seguiram padrões de descrições conforme a Figura 49. 

Distribuição percentual do número de espécies reconhecida pelo especialista 
ornamentação, utensílios, artesanato, tecnologia, folclore e transporte. UFS, São Cristóvão

9%

48%12%
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6% 6%
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fontes de recursos. Outra força na mudança de comportamento dessas comunidades 

se ao aumento da fiscalização ambiental que restringe o uso madeireiro nessa 

a categoria outros usos aquelas espécies de plantas usadas 

, como planta ornamental, 

para fabricação de partes dos transportes rurais e para o folclore local. Essa categoria 

) sendo 80% das 

foi a mais citada para essa categoria, com 22 

, piaçaba (Attalea 

Sambaíba (Curatella 

famílias com maior número de espécies foram que apresentaram maior 

), Anacardiaceae, 

Apocynaceae, Bignoniaceae, Lecytidaceae, Myrtaceae cada uma com três espécies. As 

uma ou duas espécies corresponderam por 53% das 

por subcategoria observou que a 

foi a que apresentou maior número de espécies citadas (48%) e as outras 

 

reconhecida pelo especialista usadas 
ornamentação, utensílios, artesanato, tecnologia, folclore e transporte. UFS, São Cristóvão-

Transporte



 

 

Na subcategoria utensílios, foram citadas 41 espécies. 

apenas indicadas para esse uso e 20 são usadas também para outras finalidades. Para 

essa subcategoria de uso a espécie 

citada para a construção de peneira e cestos

(Attalea funifera Mart. ex Spreng.

espécie sambaíba (Curatella americana

o buri  (Allagoptera sp. N=13

tapiti (Figura 50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 50 - (A) Detalhe da folha do buri (
artesanato e utensílios domésticos, dentre eles o abano, utilizado pela comunidade para manter a 

utensílios, foram citadas 41 espécies. Dessas espécies 21 são 

apenas indicadas para esse uso e 20 são usadas também para outras finalidades. Para 

essa subcategoria de uso a espécie uruba (Stromanthe  sp. N=22); citada foi a mais 

de peneira e cestos a partir de suas folhas, seguida pela piaçaba 

Mart. ex Spreng. N=17), para fabricação de vassoura 

Curatella americana L. N=16); para lavar prato (folha)

N=13), as folhas são usadas na fabricação de peneira, abano, 

(A) Detalhe da folha do buri (Allagoptera sp.) utilizado para fazer v
artesanato e utensílios domésticos, dentre eles o abano, utilizado pela comunidade para manter a 
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Dessas espécies 21 são 

apenas indicadas para esse uso e 20 são usadas também para outras finalidades. Para 

citada foi a mais 

, seguida pela piaçaba 

 (folha); depois a 

(folha); e em seguida 

fabricação de peneira, abano, 

) utilizado para fazer vários objetos de 
artesanato e utensílios domésticos, dentre eles o abano, utilizado pela comunidade para manter a 
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chama acessa nos fogões de lenha. (B) Um dos especialistas (Tonho rosa) em uma das turnês-
guiadas, mostrado como se trabalha com a folha do buri. (C) Pilão fabricado com caule de jaqueira 
(Artocarpus heterophyllus Lam.), (D) Abano fabricado com a folha do buri. (E) Gamela feita com 
caule da jaqueira e (F) Urupembas fabricadas com folha da uruba (Stromanthe  sp.). UFS, São 
Cristóvão-SE, 2010. 
Fonte: (Fotos: Juliano Silva Lima). 

 

Na subcategoria tecnologia, foram citadas 16 espécies. Dessas 14 espécies são 

apenas indicadas para esse uso e duas espécies são usadas também para outras 

finalidade. Algumas espécies para essa subcategoria foi destacada algumas espécies 

como: alcafoa (Vismia guianensis (Aubl.) Pers N=4) os frutos são usados para tintura de 

roupas. O látex do bumba-boi (Himathantus bracteatus(A. DC.) Woodson N=4) foi 

indicado para colar papel. As folhas da carambola (Averrhoa carambola L. N=3 ) para 

tirar manchas.  

Na subcategoria ornamental, foram citadas oito espécies, todas as espécies 

citadas apenas para esse uso. Dentre as quais destacou-se algumas espécies que são 

usada para decoração nos quintais das casas, ou enfeite de santos e ainda como 

decoração nas casas. As espécies foram: camarão (Hirtella racemosa Lam. N=4), flor 

de Natal (Tibouchina francavillana Cogn. N=4); jasmim café (Allamanda sp. N=2); pau 

d’arco roxo e branco (Tabebuia sp.1 N=12; Tabebuia sp.2, N=4) e a flor de São João 

(Senna sp N=5). Essa última espécie além de servir de enfeite nos tieiro na época dos 

festejos juninos. Sua florada é comemorada pelos moradores das comunidades do Rio 

Poxim-Açú como símbolo de prosperidade e fartura na produção durante todo o ano.        

Na subcategoria transporte, foram citadas cinco espécies, todas as espécies 

citadas apenas para esse uso. Dentre as espécies citadas destaca-se: A ingaporca 

(Sclerolobium sp.1 N=4), o ingaçú (Sclerolobium sp.2 N=4), miroró (Bauhinia 

cheilantha (Bong.) Steud. N=1) e a sucupira (Bowdichia virgilioides Kunth N=11), 

todos  usados na fabricação de carroça e carro-de-boi e o pau d’óleo (N.I.16) N=4 para a 

fabricação de canoa.  

Na subcategoria artesanato, foram citadas 10 espécies, todas as espécies citadas 

apenas para esse uso. O Cajá (Spondias sp. N=1) o tronco da árvore serve para fazer 

dado. O cedro (Cedrela sp. N=11), os galhos são usados para fazer moldura para quadro 

de santo. O coqueiro (Cocos nucifera L. N=3), o fumo brabo (Acritopappus confertus 

(Gardner) R.M. King & H. Rob. N=3), e o galinheiro (Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire, Steyerm. & Frodin N=13) são espécies usadas para fazer gaiolas (Figura 51). 

O tronco da goiabeira (Psidium guajava L. N=2) é usada para fazer peão. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

FIGURA 51 - (A) Prensa sendo talhada manualmente a partir do caule de uma jaqueira 
(Artocarpus heterophyllus Lam.
(Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin) e urupembas na parede fab
(Stromanthe  sp.). (C) Moldura dos quadros dos santos fabricadas com sambaíba (
americana L.) ) e (D) Gaiola na casa de especialista fabricada com galhos de fumo
(Acritopappus confertus (Gardner) R.M. King & H. Rob
Fonte: (Fotos: Juliano Silva Lima). 

 

Na subcategoria que relaciona o uso das plantas aos costumes locais, o

uso de cinco espécies: cambotá vermelho (

tronco é usado para fogueira

americana L. N=16) usada para construção de 

procissão do bom senhor dos passos, para pagar promessas. 

N=6), o tronco do pati é usado no

tronco do Pati para os meninos subir e tentar pegar dinheiro

(Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman 

semana santa. O Pé de veado (

alguns caçadores, como ferramentas para despistar 

dessa planta parecer um pé de veado, os caçadores usavam esse fruto para fazer marcas 

na terra que apontavam para uma direção errada. D

conseguiam despistar e ficar com uma área maior para caçar

    

Prensa sendo talhada manualmente a partir do caule de uma jaqueira 
Lam.), (B) Gaiola fabricada com galinheiro (Schefflera morototoni 

(Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin) e urupembas na parede fabricadas com folha da uruba 
Moldura dos quadros dos santos fabricadas com sambaíba (

(D) Gaiola na casa de especialista fabricada com galhos de fumo
(Gardner) R.M. King & H. Rob.). UFS, São Cristóvão-SE, 2010.

Na subcategoria que relaciona o uso das plantas aos costumes locais, o

ambotá vermelho (Cupania revoluta Rolfe 

fogueira comunitária na festa de São Pedro. A  sambaíba (

usada para construção de parte de corpos humanos, e levados a 

procissão do bom senhor dos passos, para pagar promessas. Patizeiro (Arecaceae sp. 

ati é usado no Sábado de Aleluia, como pau de sebo “

tronco do Pati para os meninos subir e tentar pegar dinheiro”. A folha do Dicuri 

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman N=12), é usado na procissão de ramos na 

Pé de veado (Kielmeyera cf. argentea Choisy N= 1

alguns caçadores, como ferramentas para despistar os outros caçadores

dessa planta parecer um pé de veado, os caçadores usavam esse fruto para fazer marcas 

na terra que apontavam para uma direção errada. Dessa maneira os caçadores 

conseguiam despistar e ficar com uma área maior para caçar (Tabela 15)
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Prensa sendo talhada manualmente a partir do caule de uma jaqueira 
), (B) Gaiola fabricada com galinheiro (Schefflera morototoni 

ricadas com folha da uruba 
Moldura dos quadros dos santos fabricadas com sambaíba (Curatella 

(D) Gaiola na casa de especialista fabricada com galhos de fumo-brabo 
SE, 2010. 

Na subcategoria que relaciona o uso das plantas aos costumes locais, observou o 

Rolfe N=5), onde seu 

ambaíba (Curatella 

parte de corpos humanos, e levados a 

Patizeiro (Arecaceae sp. 

Aleluia, como pau de sebo “passa sebo no 

A folha do Dicuri 

12), é usado na procissão de ramos na 

1), era usado por 

os outros caçadores. Como o fruto 

dessa planta parecer um pé de veado, os caçadores usavam esse fruto para fazer marcas 

essa maneira os caçadores 

).   
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TABELA 16 - Lista de plantas citadas pelos especialistas que são usadas para diversos usos (utensílios, ornamental, artesanato etc). UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTIÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

INDICAÇÃO(ÕES) 

Acafroa Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) Pers.  4 Tecnologia Fruto Tintura de roupas 
Alecrim 
Alecrim de caboclo Lamiaceae Hyptis fruticosa Salzm. ex Benth.  8 Utensílios Folhas e flores 

Folhas e flores 
Perfume 
Encher travesseiro 

Algodão criolo Malvaceae Hibiscus sp. 8 Utensílios Fruto Pavio de candeeiro 
Amescla Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 12 Tecnologia Casca do caule Incenso 

Angico N.I. N.I.9 7 
2 

Tecnologia 
Artesanato 

Resina do caule 
Caule 

Curti couro 
Viola 

Arco de barril Hernandiaceae Sparattanthelium botocudorum Mart. 1 Utensílios Caule Barril de cachaça 
Bacalhau N.I. N.I.4 6 Utensílios Caule Cabo de machado 
Banheira Myrtaceae Campomanesia sp. 1 Tecnologia Fruto Tintura de roupas 
Biriba/Biribê Lecytidaceae Escweleira ovata(Cambess) Miers 4 Utensílios Caule Poste de alta tensão 
Bonome/Carne d'anta Celastraceae Mayetnus sp. 4 Utensílios Caule Cabo de machado 
Bumba-boi 
Cajueiro brabo Apocynaceae Himathantus bracteatus(A. DC.) 

Woodson 
4 Tecnologia Látex das folhas Goma de colar 

Buranhê N.I. N.I.11 4 Instrumentos Caule Cabo de machado 

Burizeiro 
Buri Arecaceae Allagoptera sp. 13 Utensílios 

Folhas 
Folhas 
Folhas 

Peneira 
Abano,  
Tapiti (enxugar massa de madioca)  

Burra leiteira 
Leitoso Apocynaceae Himatanthus sp. 4 Utensílios 

Caule 
Caule 
Caule 

Cabo da baleadeiras 
Colher de pau 
Gamela 

Cajá Anacardiaceae Spondias sp. 1 Artesanato Caule Dado  
Cajueiro 
Caju Anacardiaceae Anacardium ocidentale L. 6 Tecnologia Óleo do fruto 

Óleo do fruto 
Tatuagem  
Escrita 

Camarão Salicaceae Casearia silvestris Schwartz 2 Ornamentação Folhas e flores Enfeitar santos 
Camarão Chrysobalanaceae Hirtella racemosa Lam.  4 Ornamentação Folhas e flores Enfeitar santos 

Cambotá 
Cambotá vermelho Sapindaceae Cupania revoluta Rolfe 

5 
3 
2 

Utensílios 
Utensílios 
Folclore 

Caule 
Caule 
Caule 

Cabo de vassoura 
Arapuca  
Fogueira de São João e Pedro 

Canafístula Caesalpinaceae Cassia grandis Lf 4 Tecnologia Látex do fruto Inseticida 
Canduru/Conduru Moraceae Brosimum sp. 5 Utensílios Caule Cabo de machado 
Carambola Oxalidaceae Averrhoa carambola L.  3 Tecnologia Fruto Tira mancha 
Caxindó Arecaceae Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze  2 Utensílios Fruto (aste) Caximbo 
Cedro Meliaceae Cedrela sp. 11 Artesanato Caules finos Moldura para quadro de Santo 
Chapéu de boneca Dilleniaceae Davilla flexuosa A. St.-Hil.  1 Ornamentação Fruto Enfeite de boneca 
Ipê roxo 
Pau d'arco 
Chifre de bode 

Bignoniaceae Tabebuia sp.1 
12 
 

10 

Utensílios 
 
Ornamentação 

Caule 
Caule 
Flores 

Cabo de foice 
Cabo de enxada 
Enfeitar casas e santos 

Continua... 
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Continuação        

NOME(S) 
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTIÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

INDICAÇÃO(ÕES) 

Coitezeiro 
Coité Polygonaceae Coccoloba laevis Casar.  3 Utensílios Fruta (casca) 

Folha 
Cuia para água 
Cuia para água 

Coqueiro Arecaceae Cocos nuciferaL. 3 Artesanato Fibras das folhas Gaiola 
Cunduru/Punduru N.I. N.I.2 2 Utensílios Caule Cabo de machado 
Curesmeira/Cú de nego Humiriaceae Humiria balsamifera Aubl.  1 Tecnologia Caule Repelente para insetos 
Dendê Arecaceae Elaeis guineensis Jacq. 3 Utensílios Folhas Abano 
Dicuri 
Oricuri 
Pindobeira 

Arecaceae Syagrus schizophylla (Mart.) 
Glassman  

12 
2 
7 

Utensílios 
Utensílios 
Costumes locais 

Folhas 
Folhas 
Folhas 

Vassoura 
Abano 
Procissão de ramos  

Embaúba 
Umbaúba Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul  

6 
2 
1 
3 
1 

Tecnologia 
Tecnologia 
Tecnologia 
Tecnologia 
Utensílios 

Caule (cinzas) 
Caule (cinzas) 
Caule (cinzas) 
Caule (cinzas) 
Caule 

Pólvora 
Branquear a roupa 
Fabricar sabão 
Purificar o caldo de cana   
Caixão de defunto 

Embiruçú 
Imbiruçú 
Ibiruçú 

Bombacaceae Eriotheca sp. 
9 
3 
2 

Utensílios 
Tecnologia 
Utensílios 

Caule 
Caule (cinzas) 
Caule 

Caixão de defunto 
Pólvora (madeira) 
Gamela 

Eucalipto Myrtaceae Eucalyptus sp. 5 
1 

Tecnologia 
Tecnologia 

Casca do caule 
Folhas 

Desinfetante 
Fumegador para abelhas 

Flor de Natal Melastomataceae Tibouchina francavillana Cogn.  4 Ornamentação Folhas e flores Enfeitar casas 
Flor de São joão Fabaceae Senna sp. 5 Ornamentação Folhas e flores Enfeitar casas 

Fumo Brabo Asteraceae Acritopappus confertus (Gardner) 
R.M. King & H. Rob.  3 Artesanato Galhos Gaiola 

Galinheiro 
Pé de galinha Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire, Steyerm. & Frodin  
13 Artesanato Galhos Gaiola 

Goiabeira/Goiaba Myrtaceae Psidium guajava L.  2 Artesanato Caule Peão 

Imbira Lecytidaceae Eschweilera sp. 5 Utensílios Caule 
Fibras do caule 

Cabo da taca 
Corda  

Ingaçu/Buceteiro 
Pau-fava Fabaceae Sclerolobium sp.2 4 Transporte 

Caule 
Caule 

Carroça (lastro) 
Carro-de-boi (lastro) 

Ingaporca Fabaceae Sclerolobium sp.1 4 Transporte Caule 
Caule 

Carroça (lastro) 
Carro-de-boi (lastro) 

Ipê amarelo 
Pau d'arco amarelo Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth  2 Utensílios Caule Cabo de enxada 

Jaqueira/Jaca Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam. 20 Utensílios Caule Pilão, prensa 
Jasmin café Apocynaceae Allamanda sp. 2 Ornamentação Toda a planta Enfeitar casas 
Jatobá Fabaceae Hymenaea courbaril L. 2 Utensílios Caule Cabo de enxada 

Jenipapinho Rubiaceae Tocoyena bullata (Vell.) Mart.  
1 
1 

Utensílios 
Utensílios 

Caule 
Caule 

Cabo de taca 
Arco de flecha 

Continua... 
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Continuação        

NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTIÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) 
PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

INDICAÇÃO(ÕES) 

Jitaí Fabaceae  Fabaceae sp.6 3 Utensílios Caule Cabo de machado 
Cabo de foice 

Juerana/Mijona Fabaceae  Parkia sp. 2 Utensílios Caule Caixote para verdura 
Jurema Fabaceae Mimosa sp.2 2 Utensílios Caule Caibro de foice 
Landri Clusiaceae Symphonia globulifera L. f.  2 Tecnologia Látex do caule Borracha 

Laranja Rutaceae Citrus sp.1 4 Utensílios Caule Coronha de espingarda 

Limoeiro/Limão Rutaceae Citrus limon(L.) Osbeck 3 Tecnologia Folha Tira mancha 
Maria Farinha  
Timbopé Fabaceae Enterolobium sp. 11 Tecnologia 

Tecnologia 
Folhas 
Caule (cinzas) 

Amadurecer frutos de outras plantas 
Pólvora 

Mangabeira/Mangaba Apocynaceae Hancornia speciosa Gomes  6 Tecnologia Látex do fruto Cola  
Marmeleiro/Marmelo Euphorbiaceae Euphorbiaceae sp. 3 Utensílios Caule Caçetinho de velho (moleta) 
Massaranduba Sapotaceae Manilkara salzmanii 7 Artesanato Caule Caixão de defunto 
Mirinduba Sapotaceae Manilkara sp. 4 Utensílios Caule Prensa 
Miroró Fabaceae Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.  1 Transporte Caule Canzi de carro de boi 

Mulungu Fabaceae Erythrina sp. 3 
Utensílios 
Utensílios 

Caule 
Caule 

Gamela  
Tamanco 

Paraíba Fabaceae Fabaceae sp.1 17 
2 
15 
10 

Artesanato 
Utensílios 
Utensílios 
Utensílios 

Caule 
Caule 
Caule 
Caule 

Tamanco 
Caixão de defunto 
Colher-de-pau 
Cabo de vassoura 

Patizeiro/Pati Arecaceae Arecaceae sp. 6 Costumes locais Caule Pau de sebo  
Pau d'arco branco Bignoniaceae Tabebuia sp.2 4 Ornamentação Folhas e flores Enfeitar casas 
Pau de espeto Rubiaceae Rubiaceae sp.  3 Utensílios Galhos Espeto de assar carne 
Pau d'óleo/Pau d'ório N.I. N.I.16 4 Transporte Caule Canoa 
Pé de veado Calophyllaceae Kielmeyera cf. argentea Choisy 1 Folclore Fruto Pata de veado 
Péroba /Folha larga Lecytidaceae Lecytidaceae sp. 3 Utensílios Caule Cabo de enxada 
Piaçaba Arecaceae Attalea funifera Mart. ex Spreng.  17 Utensílios Folha Vassoura 
Pindaíba Annonaceae Xylopia frutescens Aubl.  4 

2 
Utensílios 
Utensílios 

Casca do Caule 
Casca do Caule 

Corda 
Esteira 

Quaraneira/Quarana Solanaceae Cestrum sp. 5 Tecnologia Flores Tingir roupas 
Sabiá Fabaceae Mimosa caesalpiniifolia Benth.  2 Utensílios Caule Espeto de assar carne 
Sambaíba 
Lava prato 

Dilleniaceae Curatella americana L. 10 
16 
12 
8 

Instrumentos 
Artesanato 
Costumes locais 
Costumes locais 

Folhas 
Folhas 
Caule 
Caule 

Lixar unhas   
Lavar prato 
Moldura de quadro de santos  
Objetos de madeira oferecido na 
procissão de Bom Senhor dos 
Passos   

Sucupira 
Sucupira verdadeira 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth  11 
7 

Transporte 
Transporte 

Caule 
Caule 

Carroça (banda) 
Carro-de-boi (banda, roda) 

Continua... 
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Continuação        

NOME(S)  
POPULAR(ES) 

FAMÍLIA NOME CIENTIÍFICO N.C. SUBCATEGORIA(S) PARTE(S) 
UTILIZADA(S) 

INDICAÇÃO(ÕES) 

Tamburiú 
Tamburí 

Fabaceae Fabaceae sp. 2 4 Utensílios  Caule Gamela (manipueira, farinha, raspa) 

Tucun Arecaceae Astrocaryum sp. 12 Utensílios 
 
 

Fibras das folhas 
Galhos 
Galhos 

Artigos de pescas (Tarafas, jererés) 
Palheita para cordão  
Agulha para tecelagem 

Uruba Maranthaceae Stromanthe  sp. 22 Utensílios Folhas 
Folhas 
Folhas 

Urupenba  
Peneira 
Cesto 

Velande Euphorbiaceae Croton heliotropiifolius Kunth  2 Utensílios Galhos Caximbo 

N.C.=Número de citações.



 

 

Nas análises feitas para comparar o conhecimento entre as quatros comunidades 

quanto ao conhecimento de plantas 

Cajueiro (Figura 52), apresentou a maior média de citações (38% das espécies vegetais 

citadas) . Já na análise de gênero observou

(61%) do que para as mulheres (39%). Esses valores são diferentes, d

maior que os homens possuem com as espécies de plantas usadas para o artesanato com 

madeira e com a construção de ferramentas como cabo de enxada, cabo de foice e etc.

FIGURA 52 - Distribuição percentual da relaçã
usos (ornamentação, utensílios, artesanato, tecnologia, folclore e transporte)
comunidades rurais/gênero. UFS, São Cristóvão

Outra análise realizada, referiu

para essa categoria e a faixa etária (Figura 53

espécie atinge a maior média na faixa etária de 70

fator cultural é mais forte do que o da memória. Pr

especialistas com mais de 80

anos. Isso se deve provavelmente a mudança de comportamento dessas comunidades já 

que o uso das plantas para fins artesanais tem se tornado cada v

mudança de comportamento faz com o conhecimento sobre as plantas com enfoque 

mais diversos e tradições perca sua função dentro das comunidades. 
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lises feitas para comparar o conhecimento entre as quatros comunidades 

quanto ao conhecimento de plantas para diversos usos, notou-se que a c

), apresentou a maior média de citações (38% das espécies vegetais 

citadas) . Já na análise de gênero observou-se uma maior média de citações para homens 

(61%) do que para as mulheres (39%). Esses valores são diferentes, d

maior que os homens possuem com as espécies de plantas usadas para o artesanato com 

madeira e com a construção de ferramentas como cabo de enxada, cabo de foice e etc.

Distribuição percentual da relação entre o número de espécies citadas 
(ornamentação, utensílios, artesanato, tecnologia, folclore e transporte)

UFS, São Cristóvão-SE, 2010. 

realizada, referiu-se a relação existente entre o número de citações 

oria e a faixa etária (Figura 53) onde se observou a média do número de 

espécie atinge a maior média na faixa etária de 70-79. Nessa categoria observar

fator cultural é mais forte do que o da memória. Prova disso é que mesmo os 

especialistas com mais de 80 anos citam mais espécies do que aqueles com menos de 50 

anos. Isso se deve provavelmente a mudança de comportamento dessas comunidades já 

que o uso das plantas para fins artesanais tem se tornado cada vez mais raro.  

mudança de comportamento faz com o conhecimento sobre as plantas com enfoque 

mais diversos e tradições perca sua função dentro das comunidades.  
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lises feitas para comparar o conhecimento entre as quatros comunidades 

e a comunidade 

), apresentou a maior média de citações (38% das espécies vegetais 

se uma maior média de citações para homens 

(61%) do que para as mulheres (39%). Esses valores são diferentes, devido o contato 

maior que os homens possuem com as espécies de plantas usadas para o artesanato com 

madeira e com a construção de ferramentas como cabo de enxada, cabo de foice e etc. 

 

o entre o número de espécies citadas para diversos 
(ornamentação, utensílios, artesanato, tecnologia, folclore e transporte) entre as quatro 

e entre o número de citações 

se observou a média do número de 

Nessa categoria observar-se que o 

ova disso é que mesmo os 

citam mais espécies do que aqueles com menos de 50 

anos. Isso se deve provavelmente a mudança de comportamento dessas comunidades já 

ez mais raro.  Essa 

mudança de comportamento faz com o conhecimento sobre as plantas com enfoque 
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FIGURA 53 - Análise das médias do número de citações de espécies vegetais usadas como 
ornamentação, utensílios, artesanato, tecnologia, folclore e transporte por faixa etária. São 
Cristóvão-SE, UFS, 2010. 

Na análise por etnofunção observou-se uma concentração do conhecimento nos 

especialista: generalista (26%), mateiro (18%) e artesãos (17%). Observa-se que tanto 

os carpinteiros (13%), como os garrafeiros (11%) e rezadores (10%) possuem uma 

menor números de citações. Na categoria ruralista observa-se uma baixa participação do 

conhecimento (4%), acompanhado a tendência das outras categorias de uso (Figura 54). 

 
FIGURA 54 - Análise das médias do número de citações de espécies vegetais usadas como 
ornamentação, utensílios, artesanato, tecnologia, folclore e transporte por etnofunções. São 
Cristóvão-SE, UFS, 2010.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as informações, observou-se a presença de diferentes tipos de 

usos êmicos e éticos que a população local estabelece com a vegetação nativa e exótica 

da região do rio Poxim-Açú. As famílias Fabaceae, Myrtaceae e Arecaceae merece 

destaque dentre as famílias botânicas, posto que teve um grande número de espécies 

citadas em todas as categorias de uso. As espécies citadas foram distribuídas em cinco 

categorias: 78,38% (145 espécies) foram indicadas como lenha; 57,84% (107 espécies) 

como utéis para fins místicos e medicinais; 48,65 (90 espécies) para fins alimentíceos; 

47,03% (87 espécies) para fins madeireiros e 42,70% (79 espécies) citadas para diversos 

usos, tais como artesanato, utensílios, ornamentação, transporte etc. Na classificação de 

subcategorias de uso, conclui-se que a subcategoria medicinal (98 espécies), lenha em 

casa de farinha (86 espécies), alimentação humana (61 espécies), construção civil (59 

espécies) e utensílios (41 espécies) foram as subcategorias com maior número de 

espécies.  Com isso, nota-se que o uso desses recursos vegetais estão intrinsecamente 

ligados aos aspectos históricos e geográficos impostos as essas comunidades; e aos 

aspectos culturais que são mantidos principalmente pelos especialistas da região. 

Na categoria combustível, as espécies com maior número de citações foram as 

espécies murici da mata (Byrsonima sericea DC.), candeia (Eremanthus incanus (Less.) 

Less.), araçá goiaba (Psidium guianense Pers.), pau-pombo (Tapirira guianensis Aubl.) 

e cajueiro (Anacardium ocidentale L.) respectivamente. Foram observadas nessa 

categoria importantes relações e critérios de restrição e seletividade de acordo com a 

qualidade, peso, odor, estação do ano e aspectos religiosos compartilhados entre os 

especialistas. Na categoria místico-farmacológico, a espécie babatenã (Stryphnodendron 

sp.), mangabeira (Hancornia speciosa Gomez), cajueiro (Anacardium ocidentale L.), 

dicuri (Syagrus schizophylla Mart.) e sucupira (Bowdichia virgilioides Kunth) foram as 

espécies mais citadas. No que se refere ao uso dos órgãos das plantas indicadas para uso 

medicinal, místico, veterinário e tóxico observou-se que a folha foi a parte mais 

utilizadas. Dentre as características de seleção para o uso das espécies nessa categoria, 

destacaram-se critérios determinados por fatores utilitários, culturais e religiosos.     

 Na categoria alimentícea, as espécies mais citadas foram cajueiro (Anacardium 

ocidentale L.), murici da mata (Byrsonima sericea DC.), jaqueira (Artocarpus 

heterophyllus Lam.), maçaranduba (Manilkara salzmanni (A. DC.) H.J. Lam) e 
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goiabeira (Psidium guajava L.). Foram observados nessa categoria critérios de escolhas 

baseados nos sabores e disponibilidade dos frutos. Na categoria uso madeireiro, as 

espécies sucupira (Bowdichia virgilioides Kunth), péroba (Lecytidaceae sp.), murici da 

mata (Byrsonima sericea DC.), jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.) e biriba 

(Escweleira ovata (Cambess) Miers.) foram as mais citadas. Entre os critérios de 

escolha compartilhado entre os especialistas, a resistência, beleza e peso das espécies 

madeireiras foram as mais indicadas pelos entrevistados. Na categoria diversos usos 

(artesanato, ornamental, utensílios etc) as espécies mais citadas foram uruba 

(Stromanthe sp.), jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.), piaçaba (Attalea funifera 

Mart. ex Sreng.), paraíba (Fabaceae sp.1) e sambaíba (Curatella americana L.). Nessa 

categoria não foi observado critérios de escolha e seletividade dos recursos vegetais. 

Quanto à classificação e nomenclatura das espécies vegetais, observou-se  

padrões nas formas de identificação e caracterização da flora local. Conclui-se então 

que esses critérios de classificação e seletividade inseridas entre os especialistas 

populares se deve a idéia que as diferentes gerações que viveram e ainda vivem nas 

comunidades do entorno ao Rio Poxim-Açú introduziram em seu cotidiano, diferentes 

formas de usos, classificação e manejo da flora local disponível na região. Observou-se 

também que o uso dado a cada espécie pode ser generalizado, ou de forma individual. 

Pode-se dizer que, algumas vezes os especialistas demontraram utilizar a vegetação de 

forma inadequada, como também citaram a vegetação com respeito e mostraram 

preocupação com sua preservação.  

A partir desse estudo foi possível interligar os referenciais teóricos e os 

princípios etnobotânicos com a realidade das comunidades rurais Pedrinhas, Ladeira, 

Caroba e Cajueiro. O envolvimento dessas comunidades nessa pesquisa não apenas 

como fornecedoras de informações ou coletores de material biológico, mas sim como 

co-participantes do trabalho, reforça a idéia dos objetivos da etnobiologia que é 

promover a interação dos diferentes sub-setores das ciências naturais e sociais com 

outros sistemas científicos. Assim esse estudo etnobotânico realizado na região do Rio 

Poxim-Açú buscou estabelecer um processos dialógico entre os diferentes saberes 

envolvidos na busca da descrição do conhecimento dos especialistas com a articulação 

do conhecimento acadêmico, a qual resulte em transformações críticas e resolução de 

problemas locais.             
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GLOSSÁRIO 

Os conceitos usados para definir as diferentes formas de uso das plantas medicinais  
seguiram a bibliografia especializada (CAMARGO, 1985; OLIVEIRA, 1985; BIAZZI, 
2000)65. 

1. ALCOOLATURAS – São preparações obtidas a partir de um concentrado oriundo 
de parte de plantas deixadas de molho em álcool à temperatura ambiente. As 
alcoolaturas são utilizadas para fricções e compressas. 

2. AMULETOS – Neste caso, a parte da planta é levada junto com a pessoa ou a planta 
é cultivada dentro de casa, para dar sorte a pessoa e também combater “energias 
negativas”. 

3. BANHOS e LAVAGENS – São preparados a partir da mistura de chás fortes 
(maceração, decocção ou infusão) misturados com a água do banho.  Dependendo do 
que se deseja obter coloca-se no banho sal grosso, alho e vinagre. Geralmente os banhos 
são preparados com associação de várias espécies diferentes, porém com propriedades 
medicinais semelhantes. Semelhante aos banhos a lavagens é mais indicada para 
corrimento vaginais e doenças sexualmente transmissíveis Quando o uso é feito para  

4. BUCHECHOS - Consistem em lavar a mucosa interna da boca com preparados de 
plantas curativas. Essa técnica é normalmente utilizada para infecção interna da boca. 

5. CALDOS – É a maneira de oferecer ao organismo as propriedades curativas das 
plantas em água quente, temperada, geralmente com sal. Os caldos são muitos usados 
nos casos de convalescença, enjôos comuns, debilidade digestiva por fator nervoso e 
para atenuar os efeitos da auto-intoxicação nos períodos de semijejum. Esse último caso 
acontece geralmente com aqueles que jejuam pela primeira vez ou que seguem um 
regime não-vegetariano 

6. CATAPLASMA - A parte da planta ou é esquentada no fogo, ou dela é feita o 
sumo/polpa, e colocado diretamente sobre a parte do corpo que estão machucadas, 
inchadas ou doloridas. Existem algumas variações para essa forma de uso:  

6.1. Cataplasma de plantas frescas – As plantas são coletadas e amassadas  diretamente sobre 
a parte afetada, sem preparação prévia. Outra variação desse processo é esquentar a planta com 
o vapor do fogo antes de ser aplicado na área enferma. 

6.2. Cataplasma de plantas secas – As partes das plantas são colocadas ao sol para secar,e 
depois são colocadas no interior de um saquinho e aplicadas frias ou quentes, de acordo com o 
caso. Estas cataplasmas são recomendadas para combater câimbras, nevralgias, dores de ouvido, 
etc. 

                                                           
65 BIAZZI, E. O Maravilhoso poder das plantas. São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 2000. 
   CAMARGO, M. T. Medicina Popular. São Paulo: ALMED, 1985. 
   OLIVEIRA, E. R de. O que é Medicina Popular. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
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6.3. Cataplasma sob forma de pasta – As partes das plantas são socadas até formarem uma 
papa, que podem ser aplicadas diretamente, ou sob dois panos, no local. Quando não se tem 
erva fresca, usa-se a seca. Aí é preciso água fervendo nas ervas, para auxiliar formação de papa. 
Outra maneira de preparar o cataplasma é mergulhar a planta em vinagre e misturar com farinha 
para dar liga. Espalha-se a mistura quente e úmida em um tecido, que se coloca sobre o local 
afetado. Passe óleo na pele antes de aplicar cataplasma quente. Um pedaço de plástico sobre o 
cataplasma conserva o calor. 

7. CHÁS – Esta técnica é preferencialmente utilizada para extrair os princípios ativos 
de parte das plantas (raiz, casca, entrecasca, folha, flor, frutos, sementes) com o auxílio 
de água. Chás devem ser preparados, em geral, em utensílios de barro, louça ou cobre. 
O uso das plantas medicinais na forma de chás é o mais comum e praticado. Os chás 
podem ser preparados das seguintes maneiras: 

7.1. Infusão – É o processo utilizado para preparar as partes macias das plantas, esta técnica 
consiste em se despejar água fervente sobre as partes da plantas que se quer obter o princípio 
ativo. Depois é só abafar por alguns minutos, até se obter um extrato. Depois de preparado o 
extrato é coado, para depois ser consumida. Este processo é indicado para flores, folhas, frutos 
moles e também para ervas aromáticas, pois se as fervermos as essências poderão volatilizar 
(perder-se pela ação do calor), causando a perda de sabor e poder medicinal do chá. 

7.2. Tisana – Ao contrário da infusão, o processo de tisana consiste em colocar as partes macias 
das plantas em água já fervendo, cozinhar por 5 minutos em panela tampada e deixar descansar 
por mais 10 minutos para que as essências não se volatizem. Depois de preparado a mistura é 
coada, para depois ser consumida. Esse método é indicado para folhas ou frutos que sejam 
muito rígidos.    

7.3. Decocção – Consiste em se cozinhar a planta com finalidade de extrair o princípio amargo 
ou sal mineral das partes fervidas. Esse processo deve ser restrito as partes mais duras dos 
vegetais como raízes, cascas, entrecascas, talos, rizomas, sementes e frutos secos. Nesse caso, as 
partes das plantas são colocadas em um recipiente com água fria e depois levada para o fogão, 
para ser fervida por alguns minutos antes de ser tirado do fogo. Depois de preparado o chá é 
coado para poder ser consumido. O chá por decocção deve ser tomado quente. 

8. COMPRESSAS - Cozinhar a parte da planta ou a planta inteira com propriedades 
antiinflamatória até se obter um líquido bem forte ( 3 ou 4 vezes mais que o chá 
comum). A seguir mergulha-se pano no líquido, torcer levemente e aplicar sobre a parte 
afetada. As compressas de chá quente aliviam dores inflamatórias e facilitam a 
resolução destas inflamações. 

9. DEFUMADOR – Consiste no ato de queimar partes das plantas, ou ervas inteiras no 
sentido de liberar em alguns minutos  o poder energético aglutinado durante a vida das 
plantas. Deste modo, a defumação é um modo terapêutico de exalação de fumaça capaz 
de tratar diversas doenças e produto da baixa qualidade de pensamentos e desejos, como 
raiva, vingança, inveja, orgulho, mágoa, etc. 

10. EMPLASTOS - São aplicações de plantas curativas quentes, misturados a um 
espessante qualquer, para conservar o calor e facilitar a aplicação. Se o espessante for 
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farinha de linhaça, você terá também o efeito do óleo e das propriedades da linhaça que 
favorecem o resultado da aplicação. 

11. FOMENTOS - É o procedimento que utiliza as folhas das plantas aquecidas, 
diretamente na pele ou entre panos, para aliviar dores reumáticas ou nevrálgicas, ou 
ainda para outros fins semelhantes. 

12. GARGAREJOS – Toda vez que você lava a garganta e devolve o líquido, está 
procedendo a um gargarejo. Esse procedimento é recomendado para atuar na cavidade 
bucal e na garganta como em caso de inflamação das amígdalas, rouquidão, faringite ou 
laringite. No preparado do gargarejo costuma-se usar chá forte (infusão, tisana ou 
decocção) coado de algumas plantas, podendo ainda acrescentar sal, por ser 
antiinflamatório e anti-séptico.  

13. GARRAFADAS – São preparados caseiros a partir da mistura de cachaça ou vinho 
branco com a parte da planta medicinal que se deseja extrair suas propriedades 
medicinais. Ao contrário do processo de maceração. As partes das plantas são 
conservadas inteiras na cachaça ou no vinho branco. Nesse método os preparados são 
guardados em garrafas sem passar pelo processo de coação. Existem garrafadas de 
apenas um tipo de planta ou preparações com várias plantas medicinais, acrescido de 
cachaças, vinho branco e água. Nesse último caso tem que se ter muito cuidado ao 
juntar diversas plantas diferentes já que as substancias de algumas plantas não 
combinam junto, ou por vezes são tóxicas e podem causar a morte por envenenamento, 
por isso é preciso saber a dosagem correta de cada planta. 

14. INALAÇÕES – Específico para casos de distúrbios ou doenças do aparelho 
respiratório. A inalação acontece quando você respira o vapor produzido pelo chá 
aquecido, sob forma de tisanas, infusões ou decocção bem fortes, de uma planta 
curativa. São famosos os benefícios proporcionados pelo vapor. É uma prática 
realmente útil, eficaz e muito simples quanto à aplicação. 

15. LAMBEDORES, MELADOS ou XAROPES – Preparados que se caracteriza 
como bebida concentrada padrão. É outra maneira natural e muito prática de se obter as 
propriedades curativas das plantas. São preparações açucaradas feitas geralmente com 
mais de uma planta a partir do processo de tisana ou decocção e misturados com mel 
para se saturarem. São utilizados principalmente, no tratamento de tosses, catarros, 
congestão de mucosas e similares. 

16. MACERAÇÃO - Esse processo garante o aproveitamento dos princípios vitais da 
planta (vitaminas e sais minerais) que poderiam ser destruídos pelo calor. Pode-se usar 
qualquer parte da planta e não vai ao fogo. O processo de maceração pode ser de dois 
tipos: 

16.1. Extração em água fria – É o processo de macerar partes da planta a ser utilizada e cobri-
la com água fria e tampa.  Na ação do preparo o macerado é deixado dentro da água 
“serenando”, ou seja, deixado do lado de fora da casa, geralmente no telhado, por alguns dias 
até extrair boa parte do princípio ativo das partes das plantas que se deseja obter. Antes de usar, 
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é recomendável coar a mistura em tecido, espremendo-a bem antes de se desfazer dos resíduos 
A maceração com água não deve ser tomada depois de 12 horas devido à proliferação de 
bactérias que podem ser prejudiciais. 

16.2. Tintura - Esse método de maceração é usado quando não é possível extrair os princípios 
ativos da planta por meio de extração com água. A extração dos princípios ativos da planta é 
feita por solventes, que podem ser o álcool de cereais, óleo, vinho, vinagre etc. Nesse processo 
há um maior tempo de conservação, bem diferente da extração feita apenas com água. Para o 
preparo das tinturas podem ser usadas partes da plantas frecas ou secas com algum tipo de 
solvente e deixado a mistura descansar por algumas horas ou dia, até extrair grande parte das 
substâncias interessadas das plantas. Passado alguns dias a mistura é coada e guardada num 
frasco escuro. Por ser um preparado muito concentrado, nunca deve ser usado diretamente sobre 
a pele. 

17. MASTIGAÇÃO e INGESTÃO - A parte da planta, geralmente folha e frutos, é 
mastigada in natura e/ou ingerida. 

18. PÓ – Nesse processo as partes das plantas secas (raízes, casca, entrecasca) são 
esmagadas num pilão ou almofariz até reluzi-las ao pó. Outra maneira de uso desse 
processo são a produção de pó a partir de partes de plantas torradas no fogo e depois 
macerada. Em ambos os casos o pó são de uso externo, sendo usado diretamente em 
cima da enfermidade.  

19. PURÊ – Usado para fazer máscaras de beleza e tratar a pele e os cabelos. Os 
vegetais são cozidos e passados em seguida pelo pilão ou espremedor para obter uma 
consistência pastosa. 

20. SUCOS e POLPAS – Usados para remineralizar o corpo, hidratar e refrescar os 
sucos e as polpas são preparados de partes indicadas das plantas juntamente com água 
ou leite até se obter uma mistura homogênea. A polpa é preparada somente com o fruto 
e o suco com qualquer parte da planta, inclusive o fruto. Esses preparados podem ter o 
uso externo ou interno, o suco das plantas realiza milagres de restauração, bem-estar e 
alívio. É uma maneira simples de aproveitar muito bem todas as propriedades curativas 
da planta. Os princípios vitais, os minerais e vitaminas são obtidos de plantas frescas, de 
preferência recém-colhidas. 

21. UNGUENTOS ou POMADA – Consiste em extrair as propriedades das plantas em 
óleo. Pode servir para uso interno, sendo mais indicado para uso externo. Inicialmente 
para o preparo do ungüento faz a extração da substância das plantas fresca através da 
fervura da mesma. Depois de fervida por alguns minutos esse preparo é coado e 
adicionado uma quantidade igual de gordura vegetal líquida (óleo de azeite, óleo de 
soja, etc). Depois o caldo volta ao fogo e ferva até a água evaporar e sobrar só o óleo. 
Depois de tirado do fogo adiciona a mistura cera o suficiente para dar a consistência de 
pomada. . Acondicionar ainda quente em vasilhas de plástico com tampa que vede bem. 
O unguento é indicado para massagear partes do corpo ou tratar de problemas de pele 
ou musculares casos de contusão, torção, luxação e dor muscular. 
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APÊNDICE A – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIMENTO  
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ESTUDOS EM RECURSOS NATURAIS 
MESTRADO EM AGROECOSSISTEMAS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 
Você está sendo convidado(a) para participar como informante, em uma pesquisa sobre 

conhecimento popular. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e 
a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma 
alguma. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê da Universidade Federal de Sergipe. 
 
INFORMAÇÃO SOBRE A PESQUISA:     

Título do projeto: 
“Uso e Conservação de Recursos Botânicos por Comunidades Rurais do entorno ao Parque 
Nacional Serra de Itabaiana: Uma Abordagem Etnobiológica”. 
Pesquisadores: Juliano Silva Lima e Laura Jane Gomes (orientadora). 
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar)  
Nome e assinatura dos pesquisadores: 
 

 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO     

Eu,_____________________________________________________, RG/CPF_____________ 
_____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo como informante, 
disponibilizando informações de interesse da pesquisa como relatos e fotografias, desde que não 
me exponha perante a comunidade. Fui devidamente informado e esclarecido pelo 
pesquisador______________________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos 
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve á 
qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistência. 
 
 
 
Local e data: __________________________________________________________________           

 
Assinatura do sujeito ou responsável: ______________________________________________           
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SOBRE CONHECIMENTO 
ETNOIBOTÂNICO APLICADO AOS ESPECIALISTAS POPULARES  
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ESTUDOS EM RECURSOS NATURAIS 
MESTRADO EM AGROECOSSISTEMAS 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SOBRE CONHECIMENTO ETNOBOTÃNICO 
 

I. DADOS GERAIS DO ENTREVISTADO     Nº:___________ 

1. Nome:      2. Idade: 

3. Sexo: (     ) Masculino  (     ) Feminino   4. Povoado: 

5. Quais tipos de plantas arbóreas você têm conhecimento? 
(     ) Místico/Medicinal     (     ) Combustível     (     ) Construção     (     ) Alimentícias     (     ) Diversos usos 

 

Outras informações relevantes a observação não participante: 
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II. CONHECIMENTO POPULAR 

A) MÍSTICO/ FARMACOLÓGICO (Medicinal, Veterinário e Mágico religioso) 

1. Você tem conhecimento sobre plantas medicinais/ou para reza? 
(     ) Sim   (     ) Não  

2. Quais são as plantas medicinais e mágico religiosas arbórea que você conhece o uso?  

 

2.1. Qual a sua indicação, parte utilizada e modo de preparo (preencher a tabela)? 

Nº NOME VULGAR CATEGORIA INDICAÇÃO (ÕES) PARTE(S) USADA(S) MODO DE USO 
... ... ... ... ... ... 

2.2. Dentre essas plantas medicinais, quais são as mais utilizadas ou procuradas na região? Por quê?  

 

3. Algumas dessas plantas você tem dificuldade em achar?  
(     ) Sim   (      ) Não  

3.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
4. Evita alguma espécie de planta medicinal?  
(     ) Sim   (     ) Não  

4.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
5. Existe algum método especial para coletar essas plantas (maneira, jeito)? 
(     ) Sim   (     ) Não  

5.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
6. Existe época certa para coleta dessas plantas? 
(     ) Sim   (     ) Não  

6.1. Qual a época/horário? 

 
7. Você usa/receita/vende/compra algum tipo de planta medicinal? 
(     ) Não   (     ) Sim / (   ) Usa        (   ) Receita     (   ) Vende        (   ) Compra 

7.1. Qual(is) planta(s)? 

 
8. Qual local onde você busca ou compra essas plantas?  
(     ) Mata   (     ) Quintal  (     ) Comércio  (     )Não compro nem busco 

8.1. Sempre no mesmo local? Por quê? 
(     ) Sim   (     ) Não 

8.2. Tem problema com o proprietário do local da coleta? 
(     ) Sim   (     ) Não  

8.3. Qual a freqüência que coleta essas plantas?  
(     ) Todos os dias    (     ) 1 vez por semana        (     ) De vez em quando            (     ) Quase nunca 

8.4 Quanto você coleta de plantas medicinais por mês?  

 
9. Cultiva alguma planta medicinal ou mágico religiosa (quintal, sítio)?  
(     ) Sim   (     ) Não  

9.1. Onde? 
(     ) Quintal   (     ) Sítio  (     )_________________ 

9.2. Qual (is) planta(s)? 

 
10. O uso de plantas medicinais é maior ou menor do que antigamente? Por quê? 
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B) COMBUSTÍVEIS (uso residencial, casa de farinha, padaria, olaria, etc) 

1. Você tem conhecimento sobre plantas lenhosas? 
(     ) Sim   (     ) Não  

2. Quais são as plantas de uso lenhoso que você conhece?  

 

2.1. Qual o principal uso dessas lenhas. Qual são as melhores lenhas? 

Nº NOME VULGAR CATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES) PARTE(S) USADA(S) QUALIDADE 
... ... ... ... ... ... 

2.2. Dentre essas plantas lenhosas, quais são as mais utilizadas ou procuradas na região? Por quê?  

 

3. Algumas dessas plantas você tem dificuldade em achar?  
(     ) Sim   (      ) Não  

3.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
4. Evita alguma espécie de planta lenhosa?  
(     ) Sim   (     ) Não  

4.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
5. Você usa algum método especial para coletar essas plantas (maneira, jeito)? 
(     ) Sim   (     ) Não  

5.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
6. Existe época certa para coleta dessas plantas? 
(     ) Sim   (     ) Não  

6.1. Qual a época/horário? 

 
7. Você usa/vende/compra algum tipo de lenha? 
(     ) Não   (     ) Sim / (   ) Usa          (   ) Vende        (   ) Compra 

7.1. Para que finalidade usa essa(s) lenha(s)? 
(     ) Uso residencial  (     ) Casa de farinha        (     )________________________ 

7.2. Qual (is) tipos lenha(s)? 

 
8. Qual local onde você busca ou compra a lenha?  
(     ) Mata   (     ) Quintal  (     ) Comércio  (     ) Não compro nem busco 

8.1. Sempre no mesmo local? Por quê? 
(     ) Sim   (     ) Não 

8.2. Tem problema com o proprietário do local da coleta? 
(     ) Sim   (     ) Não  

8.3. Qual a freqüência que coleta ou compra a lenha?  
(     ) Todos os dias    (     ) 1 vez por semana        (     ) De vez em quando               (     ) Quase nunca 

8.4. Quanto você usa de lenha por mês?  

 
9. Cultiva alguma planta lenhosa?  
(     ) Sim   (     ) Não  

9.1. Onde? 
(     ) Quintal   (     ) Sítio  (     )_________________ 

9.2. Qual (is)? 

 
10. O uso de lenha é maior ou menor do que antigamente? Por quê? 
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C) CONSTRUÇÃO (Civil e rural) 

1. Você tem conhecimento sobre plantas usadas como madeira? 
(     ) Sim   (     ) Não  

2. Quais são as plantas de uso madeireiro que você conhece?  

 

2.1. Qual o principal uso dessas plantas. Qual são as melhores madeiras? 

Nº NOME VULGAR CATEGORIA INDICAÇÃO(ÕES) PARTE(S) USADA(S) QUALIDADE 
... ... ... ... ... ... 

2.2. Dentre essas plantas madeiras, quais são as mais utilizadas ou procuradas na região? Por quê?  

 

3. Algumas dessas plantas você tem dificuldade em achar?  
(     ) Sim   (      ) Não  

3.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
4. Evita alguma espécie de planta de uso madeireiro?  
(     ) Sim   (     ) Não  

4.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
5. Você usa algum método especial para coletar essas plantas (maneira, jeito)? 
(     ) Sim   (     ) Não  

5.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
6. Existe época certa para coleta dessas plantas? 
(     ) Sim   (     ) Não  

6.1. Qual a época/horário? 

 
7. Você usa/vende/compra algum tipo de madeira? 
(     ) Não   (     ) Sim / (   ) Usa          (   ) Vende        (   ) Compra 

7.1. Para que finalidade usa essa(s) madeira(s)? 
(     ) Construção civil  (     ) Portas (     ) Móveis         (     ) Outros usos 

7.2. Qual (is) tipos lenha(s)? 

 
8. Qual local onde você busca ou compra a madeira?  
(     ) Mata   (     ) Quintal  (     ) Comércio  (     ) Não compro nem busco 

8.1. Sempre no mesmo local? Por quê? 
(     ) Sim   (     ) Não 

8.2. Tem problema com o proprietário do local da coleta? 
(     ) Sim   (     ) Não  

8.3. Qual a freqüência que coleta ou compra essas madeiras?  
(     ) Todos os dias    (     ) 1 vez por semana        (     ) De vez em quando               (     ) Quase nunca 

8.4. Quanto você usa de madeira por mês?  

 
9. Cultiva alguma planta madeireira?  
(     ) Sim   (     ) Não  

9.1. Onde? 
(     ) Quintal   (     ) Sítio  (     )_________________ 

9.2. Qual (is)? 

 
10. Você acha que o uso da madeira nativa é maior ou menor do que antigamente? Por quê? 
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D) ALIMENTAÇÃO (humano, animal) 

1. Você tem conhecimento sobre plantas nativas comestível? 
(     ) Sim   (     ) Não  

2. Quais são as plantas comestíveis que você conhece?  

 

2.1. Qual o principal uso dessas plantas. Qual são as melhores plantas comestíveis? 

Nº NOME POPULAR CATEGORIA INDICAÇÃO PARTE(S) USADA(S) CARACTERÍSTICAS 
... ... ... ... ... ... 

2.2. Dentre essas plantas, quais são as mais utilizadas ou procuradas na região? Por quê?  

 

3. Algumas dessas plantas você tem dificuldade em achar?  
(     ) Sim   (      ) Não  

3.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
4. Evita alguma espécie desse tipo de planta? 
(     ) Sim   (     ) Não  

4.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
5. Você usa algum método especial para coletar em alguma dessas plantas (maneira, jeito)? 
(     ) Sim   (     ) Não  

5.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
6. Existe época certa para coletar (frutos, flores, folhas, etc) nessas plantas? 
(     ) Sim   (     ) Não  

6.1. Qual a época/horário? 

 
7. Você usa/vende/compra algum tipo de planta comestível? 
(     ) Não   (     ) Sim / (   ) Usa          (   ) Vende        (   ) Compra 

7.1. Para que finalidade usa/vende essa(s) plantas(s)? 
(     ) Consumo in natura  (     ) Suco         (     ) Feira-livre     (     ) Indústria (     )___________________ 

7.2. Qual (is) planta(s)? 

 
8. Qual local onde você busca ou compra essas plantas?  
(     ) Mata   (     ) Quintal  (     ) Comércio  (     ) Não compro nem busco 

8.1. Sempre no mesmo local? Por quê? 
(     ) Sim   (     ) Não 

8.2. Tem problema com o proprietário do local da coleta? 
(     ) Sim   (     ) Não  

8.3. Qual a freqüência que coleta essas plantas?  
(     ) Todos os dias    (     ) 1 vez por semana        (     ) De vez em quando            (     ) Quase nunca 

8.4. Quanto você coleta desse tipo de planta por mês?  

 
9. Cultiva alguma planta comestível?  
(     ) Sim   (     ) Não  

9.1. Onde? 
(     ) Quintal   (     ) Sítio  (     )_________________ 

9.2. Qual (is)? 

 
10. Você acha que o uso de plantas comestíveis nativa é maior ou menor do que antigamente? Por 
quê? 
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E) OUTROS FINS (Utensílios, Tecnologia, ornamental) 

1. Você tem conhecimento sobre plantas nativas que tenha outros usos além daqueles já citados? 
(     ) Sim   (     ) Não  

2. Quais são essas plantas arbórea que você conhece o uso?  

 

2.1. Qual a sua indicação, parte utilizada e modo de preparo? 

Nº NOME POPULAR CATEGORIA INDICAÇÃO PARTE(S) USADA(S) MODO(S) DE USO(S) 
... ... ... ... ... ... 

2.2. Dentre essas plantas medicinais, quais são as mais utilizadas ou procuradas na região? Por quê?  

 

3. Algumas dessas plantas você tem dificuldade em achar?  
(     ) Sim   (      ) Não  

3.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
4. Evita alguma espécie?  
(     ) Sim   (     ) Não  

4.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
5. Existe algum método especial para coletar essas plantas (maneira, jeito)? 
(     ) Sim   (     ) Não  

5.1. Qual (is)?   Por quê? 

 
6. Existe época certa para coleta dessas plantas? 
(     ) Sim   (     ) Não  

6.1. Qual a época/horário? 

 
7. Você usa/vende/compra algum tipo dessas plantas? 
(     ) Não   (     ) Sim / (    ) Usa          (   ) Vende        (   ) Compra 

7.1. Qual(is) planta(s)? 

 
8. Qual local onde você busca ou compra essas plantas?  
(     ) Mata   (     ) Quintal  (     ) Comércio  (     ) Não compro nem busco 

8.1. Sempre no mesmo local? Por quê? 
(     ) Sim   (     ) Não 

8.2. Tem problema com o proprietário do local da coleta? 
(     ) Sim   (     ) Não  

8.3. Qual a freqüência que coleta essas plantas?  
(     ) Todos os dias    (     ) 1 vez por semana        (     ) De vez em quando            (     ) Quase nunca 

8.4 Quanto você coleta de plantas medicinais por mês?  

 
9. Cultiva alguma dessas plantas (quintal, sítio)?  
(     ) Sim   (     ) Não  

9.1. Onde? 
(     ) Quintal   (     ) Sítio  (     )_________________ 

9.2. Qual (is) planta(s)? 

 
10. O uso desse tipo de plantas é maior ou menor do que antigamente? Por quê? 
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APÊNDICE C – MODELO DA FICHA DE COLETA ETNOBOTÂNICAS 
USADA DURANTE AS TURNÊS-GUIADAS  
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ESTUDOS EM RECURSOS NATURAIS 
MESTRADO EM AGROECOSSISTEMAS 

 
FICHA ETNOBOTÂNICA 

(Ficha de campo)  
 

a) DADOS BOTÂNICOS  

1. Nome Popular:______________________________________________________        Nº:_________ 

2. Hábito:     (    )Arbórea      (    )Arbusto            3. Habitat:_________________ 

4. Coloração: 
Folha:_________________               Flor:____________________               Fruto:___________________ 

5. Presença de Látex:   (    )Não  (    )Sim/_________________________________________________ 

6. Presença de Cheiro: (    )Não  (    )Sim/_________________________________________________  

       
b) DADOS ETNOBOTÂNICOS 

1. Uso da planta: 
(    )Místico/Medicinal     (    )Combustível     (    )Construção     (    )Alimentação     (    )______________ 

2. Parte(s) usada(s): 
(    )Raiz  (    )Caule (    )Folha (    )Flor  (    )Fruto 
OBS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) DADOS HERBÁRIO 

1. Família: ______________________  2. Espécie:_________________________________ 

3. Data da Coleta:________________  4. Local da coleta:___________________________ 

5. Coletor: ______________________  6. Informante:______________________________ 

7. GPS: _________________________  8. Códigos: JSL:________                ASE:________ 

OBS: 

 
  



 
 

206 
 

APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA SOBRE A MÉMÓRIA FALADA 
DOS ESPECIALISTAS SOBRE O USO DOS RECURSOS BOTÂNICOS AO 
LONGO DO TEMPO.  
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E ESTUDOS EM RECURSOS NATURAIS 
MESTRADO EM AGROECOSSISTEMAS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SOBRE HISTÓRIA ORAL 

I. IDENTICAÇÃO 

1. Nome:       2. Idade: 

3. Sexo: (     ) Feminino  (     ) Masculino    4. Povoado: 

 

II. MEMÓRIAS PASSADAS  

1. Onde o/a senhor (a) nasceu? 

2. O que o/a senhor (a) lembra-se dessa época? 

3. Poderia descrever como era o local onde você morava nessa época, o ambiente, as casas, as pessoas? 

4. Como era a rotina naquela época? O que as pessoas faziam (seus pais, os vizinhos)? 

5. O/A senhor (a) estudou?  

5.1. Até qual série?  

5.2. Porque não estudou? 

 

III. VIDA EM COMUNIDADE  

1. Há quanto tempo mora no povoado? 

2. Veio de onde? Quando? Por que razão?  

3. Muita coisa mudou aqui no povoado? Poderia me dar alguns exemplos? 

4. O/A senhor(a) gosta de morar aqui? Por que razão?  

 

IV. TRABALHO 

1. Qual foi o seu primeiro trabalho? 

3. O/A senhor(a) continua trabalhando?  

3. Como é sua rotina de trabalho atualmente?  

4. E além do trabalho o que gosta de fazer?  

5. O que os homens e as mulheres costumam fazer?  

 

V. CONHECIMENTO ETNOBIOLÓGICO 

1. Você tem algum conhecimento sobre plantas da região? 
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2. Como foi que o/a senhor(a) aprendeu? 

3. Você passa esse conhecimento para alguém? 

4. Como o/a senhor(a) é conhecido(a) na região (rezador, marceneiro, artesão, mateiro, etc)? 

5. Costuma usar as plantas daqui da região para alguma coisa? De que modo? 

6. Você usa (ou já usou) alguma planta aqui da região como fonte de renda?  

5.1. Há quanto tempo? 

5.2. Como começou?  

5.3. Perfil dos compradores? 

5.4. Qual o preço em média? 

 

IV. FUTURO/AVALIAÇÃO 

1. Qual é hoje seu maior sonho? 

2. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa em sua vida, o que seria? 

4. O/a senhor(a) acha que no futuro como será a situação aqui no povoado? 

5. E sobre a matas aqui da região o que o senhor acha que vai acontecer no futuro? 

3. O que o/a senhor(a) achou de contar um pouco da sua história? 

 

 


