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RESUMO 

 

O Complexo Vegetacional de Campo Maior (04º49'40" S e 42º10'07" W), é uma área 

transicional composta por vegetação de cerrado, caatinga, carrasco e mata semidecídua,mas 

com ênfase em cerrado. Visando contribuir para um maior conhecimento da vegetação do 

Piauí, realizou-se a pesquisa etnobotânica em três comunidades rurais próximas à Serra 

Campo Maior ( Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido) com 36, 24 e 18 famílias, perfazendo um 

total de 99, 78 e 76 pessoas, respectivamente. Objetivou-se conhecer as espécies botânicas 

utilizadas pela população dessas comunidades e suas devidas aplicabilidades. A metodologia 

definiu-se em etapas de observação e reconhecimento das comunidades, aplicação de 

questionários semiestruturados com 51,9 % da população, correspondendo a 54 mulheres e 39 

homens, com idades entre 18 e 83 anos. Na escolaridade verificou-se que 90,9% dos 

entrevistados são alfabetizados e que 73% destes possuem Ensino Fundamental Incompleto, 

7% Ensino Médio Incompleto, 5% Ensino Médio Completo, 3,5% Ensino Fundamental 

Completo e 2% Ensino Superior Incompleto. Em 62,5% das famílias há uma complementação 

de benefícios concedidos pelo governo, sendo 47,9% bolsa família, 46,1% aposentadoria, 

bolsa jovem e alimentação atingem um percentual de 3% cada. A proporção salarial 

corresponde a 45,2% meio salário e 34,5% um salário mínimo e 20,3% não dispõem de 

nenhuma renda fixa. A média do tempo de moradia da população entrevistada das três 

comunidades é 64,6 anos.O material botânico coletado encontra-se depositado no acervo do 

Herbário Graziela Barroso (TEPB) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Foi utilizada a 

técnica de amostragem aleatória e adicionalmente “bola-de-neve”, pois algumas pessoas 

foram indicadas como de notório saber (informantes-chave). Os dados quantitativos foram 

definidos através dos cálculos do Valor de Uso; Fator de Consenso dos Informantes; Indice de 

Importância Relativa, Nível de Fidelidade; Índice de Similaridade Florística e Curvas de 

Acumulação.Catalogou-se 211 espécies, distribuídas em 69 famílias e 165 gêneros. Dentre 

estas, as mais representativas em número de espécies foram: Leguminosae (34), Apocynaceae 

e Euphorbiaceae (10), Lamiaceae e Poaceae (9). Foram identificadas 11 categorias de uso: 

medicinal, alimentação humana e animal, construção, produção de energia, manufaturada, 

melífera, místico-religiosa, ornamental, veterinária e cosmético. As categorias de uso com 

maior destaque em número de citações foram medicinal (342), alimentação humana (276), 

produção energética (241) e alimentação animal (238). A estabilização da curva de 

acumulação da coleta de espécies nas comunidades demonstrou que as coletas foram 

suficientes. Define-se, portanto que as heranças das práticas dos tempos que passaram, ainda 

garantem as das gerações futuras, mas é preciso urgentemente, um estímulo aos jovens para 

que possam manter viva a tradição local. 

 

Palavras-chave: Conhecimento, contemporaneidade, ruralidade, vegetação, transição. 



 

ABSTRACT 

 

The Campo Maior Vegetational Complex (04º49'40" S e 42º10'07" W) is a transitional area 

composed of Cerrado, Caatinga, Carrasco and a semi-deciduous forest, with a high degree of 

similarity and emphasis on Cerrado. With the intent of contributing to a greater understanding 

of the vegetation of Piauí, the ethnobotanical lore of three rural communities near the Serra de 

Campo Maior was studied. The communities of Pau-Arrastado, Salinas and Resolvido have 

36, 24 and 18 families, comprising 99, 78 and 76 individuals, respectively.The objective was 

to ascertain the botanical species used by the population of these communities and their 

respective applicability. The methodology was made up of various stages, such as 

observation, recognition of the communities and semi-structured interviews with 51.9% of the 

population, from which, 54 were women and 39 men, aged between 18 and 83 years old. In 

education, it was found that 90.9% of respondents can read and write and that 73% of these 

have an incomplete Elementary School, 7% have an incomplete High School, 5% and 3.5% 

have a complete High School and Elementary School, respectively, and 2% have an 

incomplete Higher Education. In 62.5% of families, there is  a wage complement with 

benefits granted by the Government and 47.9% receive the Family Stipend, 46.1% receive 

retirement benefits, the Bolsa Jovem [Youngster Stipend] and feeding add up to 3% each. The 

wage rate corresponds to 45.2% of half a Minimum Wage and 34.5% to the Minimum Wage, 

and 20.3% have no fixed income. The average residence time of the surveyed population of 

the three communities is 64.6 years. Botanical pickup followed protocol and specimens were 

identified and deposited into the collection of the Graziela Barroso Herbarium (TEPB) of the 

Federal University of Piauí (UFPI). Random sampling was used as well as the “snowball” 

technique, since some individuals were pointed out as having remarkable knowledge (key 

informants). For quantitative data, the following calculations were carried out: Use Value; 

Informant Consensus Factor; Index of Relative Importance, Fidelity Level, Jaccard‟s 

Coefficients of Similarity, and Accumulation Curves. In the interviews, 211 species were 

cited, belonging to 69 families and 165 genera. The most representative families were: 

Leguminosae (34), Apocynaceae and Euphorbiaceae (10), Lamiaceae and Poaceae (9). The 

identified uses were classified into 11 categories: medicinal, nourishing, forage, building, 

energy production, manufacturing, mellifluous, mystical-religious, ornamental, veterinary and 

cosmetic. The use categories that stood out in number of citations were medicinal (342), 

nourishing (276), energy production (241) and forage (238). The stabilization of the 

accumulation curve of the pickup of species in the communities showed that the samples were 

sufficient. It is defined, therefore, that the inherited practices of long ago, still guarantee those 

of future generations, but we need urgently to encourage  young people so they can keep alive 

the local tradition. 

 

Key-words: Lore, contemporaneity, rurality, vegetation, transition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil ocupa um território de dimensões continentais com aproximadamente 

8.500.000 km². Sua posição essencialmente tropical tem importante papel na definição dos 

seus mais variados climas e na interpretação dos acidentes geográficos, das suas ricas formas 

de vegetação e da natureza diversificada de seus solos (FERNANDES, 2003). 

Em conformidade com a riqueza na biodiversidade brasileira, Farias (2003), 

ressalta que a flora piauiense apresenta uma diversidade significativa, devido a ocupação 

marginal dos cerrados em relação ao cerrado central, e apresenta uma das maiores 

concentrações do bioma Cerrado e de áreas de transição cerrado, caatinga e carrasco do 

Nordeste. 

Dentre os biomas brasileiros o Cerrado do Brasil destaca-se como o segundo 

maior em extensão territorial, sendo constituído por uma série de formações vegetais muito 

ricas, responsáveis pela origem e manutenção da diversidade da região (REZENDE, 1998). 

Ocupa uma área próxima de 2.000.000 de km², a qual corresponde a 23,1% do território 

nacional. A presença do Cerrado no Nordeste estende-se por cerca de 154.867.200ha de área, 

configurando-se como o segundo maior domínio florístico-vegetacional desta região, dos 

quais 5,9% (11.867.200ha) distribuem-se no Piauí (BARROS; CASTRO; FARIAS, 2007). 

A Caatinga ocupa uma área de 800.000 km², representando 18% da área da 

superfície do Brasil, abrigando 29% de toda população e 50% da população rural do Brasil 

(RODAL; SAMPAIO, 2002). Pode apresentar porte arbóreo, arbustivo-arbóreo ou arbustivo, 

com folhas pequenas e caducas e raízes muito desenvolvidas, grossas e penetrantes, ocorrendo 

no leste e sudeste do estado do Piauí (FERNANDES; BEZERRA, 1990; FARIAS, 2003).  

O carrasco foi definido por Luetzelburg(1923, p. 48), como uma vegetação 

“lenhosa, muito ramificada, densa, emaranhada, formando uma espécie de mato, 

genuinamente xerófilo”, destacando-se árvores com altura máxima em torno de 6m e arbustos 

desenvolvidos, difíceis de varar, com folhas coriáceas e tricomas sedosos ocorrentes sobre 

solo duro, seco, pedregoso ou arenoso, sem húmus e vegetação de relvas em tufos, quando 

presente. Afirmou que o “carrasco seria o último grau de decadência da capoeira”. Segundo 
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Chaves (2005) essa formação vegetacional é fortemente marcada pela presença de 

fanerófitos1, predominantemente microfanerófitos e nanofanerófitos. 

 Castro, Martins e Fernandes (1998) citam que a extensão das áreas de transição 

no estado do Piauí, atinge cerca de 3.507.107 ha, onde ocorre a influência de mata 

semidecídua, mata de babaçu, carnaubal, mata ripícola ou com um complexo vegetacional 

denominado de “Complexo de Campo Maior”. Farias (2003) caracteriza a vegetação do 

Complexo de Campo Maior como um ambiente com vários tipos fisionômicos de cerrado, 

caatinga, carrasco e mata semidecídua, e segundo Koppen (2008), a área está sob o domínio 

do clima tropical subúmido (C, WA‟4a).  

Com a disseminação do modo de produção capitalista de forma global, a 

população humana e a pressão sobre os bens naturais têm aumentado de forma exponencial. 

Embora a taxa de crescimento da população humana esteja se desacelerando, ela continuará 

ainda a crescer por algumas décadas, devido à inércia de sua dinâmica. Segundo as projeções 

das Nações Unidas, a população humana alcançará entre 7,6 e 11,6 bilhões em 2050 

(UNITED NATIONS, 2004). Assim, torna-se necessário conservar e restaurar a 

biodiversidade e os serviços ambientais também nas paisagens antropicamente modificadas 

(AMOROZO, 2007). 

Neste sentido, o conhecimento popular sobre o uso das espécies vegetais nativas 

pode contribuir para a conservação de ecossistemas no que diz respeito à adoção de práticas 

de manejo, além de contribuir para o resgate e preservação da cultura. O conhecimento 

etnobotânico vai de encontro à afirmativa anterior porque reflete as interações entre as 

pessoas e os recursos vegetais disponíveis no ambiente, sejam em função da abundância e/ou 

aparência (ALBUQUERQUE; LUCENA, 2005). 

No Brasil, as pesquisas etnobotânicas tiveram sua gênese a partir de comunidades 

indígenas da região Amazônica, em função da sua elevada diversidade cultural e vegetal 

(SANTOS; PEREIRA; ANDRADE, 2007). 

No Piauí, apesar de sua diversidade cultural, os estudos etnobotânicos são 

relativamente recentes, podendo se registrar os trabalhos de Berg e Silva (1985), Oliveira 

(1990), Oliveira e Nascimento (1996), Abreu (1996, 2000), Lemos (2001), Campos (2004), 

Gonçalves (2004), Chaves (2005), Costa (2005), Franco (2005), Chaves, Barros e Araújo 

(2006), Chaves, Barros e Sérvio Jr. (2006), Franco e Barros (2006), Torquato (2006), Costa e 

                                                           

1
termo usado para designar qualquer planta que tem órgãos sexuais aparentes; grande do grupo do reino vegetal 

que inclui todas as plantas que produzem flores. Alguns autores consideram flores apenas as de Angiospermas e 

outros incluem também as de Gimnospermas (FERRI et a1, 1981). 
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Castro (2007), Franco, Barros e Araújo (2007), Santos, Barros e Araújo (2007), Soares 

(2007), Sousa (2007), Chaves e Barros (2008), Santos (2008), Santos, Barros e Araújo (2008), 

Vieira (2008), Vieira et al. (2008), Aguiar (2009) e Oliveira (2009).  

Os estudos etnobotânicos em comunidades rurais no Piauí, nas áreas de transição, 

com ênfase em cerrado são bem restritos, citam-se os de Franco (2005) e Franco;Barros e 

Araújo (2007) e os de transição com ênfase em caatinga os de: Vieira (2008), Vieira et al. 

(2008) e Oliveira (2009).Apesar da realização de estudos desenvolvidos sobre a flora da 

região e processos ecológicos que determinam a estrutura de algumas comunidades, pouco se 

conhece sobre a relação que as populações locais têm com os remanescentes vegetais.  

Diante desse contexto investigou-se a seguinte problemática: Qual o 

conhecimento que os moradores das comunidades rurais Pau-arrastado, Salinas e Resolvido 

(Figura 1), têm sobre a vegetação local e que relação existe entre as atividades 

socioeconômicas, a conservação e a sustentabilidade? Supondo que na zona rural, os 

moradores fazem parte de um espaço mais natural que o urbano, criando e recriando formas 

de sobrevivência, pressupõe-se que as comunidades investigadas, podem ter desenvolvido 

atividades socioeconômicas, que perpassam de geração a geração, utilizando os bens naturais 

da área na formação de um perfil cultural e consequentemente na geração de renda. 

O objetivo geral foi conhecer o uso dos vegetais nas comunidades e a relação que 

existe entre estes e as atividades econômicas, e se estas acontecem de forma racional, 

contribuindo no que diz respeito ao resgate e preservação da cultura local. Os objetivos 

específicos foram: 1) Identificar a flora útil classificando-a em categorias de uso; 2) Catalogar 

as espécies úteis, relacionando-as aos índices que revelam a importância, o valor e a 

homogeneidade de conhecimento entre os membros da comunidade; 3) Traçar o perfil 

socioeconômico e cultural das comunidades estudadas; 4) Apresentar as espécies usadas na 

medicina popular, observando o manejo e dependência por parte daqueles que têm nos 

fitoterápicos a única fonte de medicamentos. 
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Figura 1: Localização do município de Campo Maior e das comunidades estudadas no entorno da Serra de 

Campo Maior/ Piauí, Brasil. Fonte: IBGE (2008), adaptado por Amorim (2009). 
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O manuscrito encontra-se estruturado em três partes: a primeira dispõe de 

informações gerais dividido entre introdução, revisão de literatura, histórico e dados 

socioeconômicos das comunidades e referências. A segunda parte dispõe de dois artigos 

científicos que serão encaminhados a periódicos específicos com tipo de normatização 

específica. O primeiro artigo trata da “Etnobotânica e socioeconomia de comunidades rurais, 

da região de Campo Maior, Nordeste do Brasil.” e o segundo intitulado de “Diversidade e 

utilização de plantas medicinais: comunidades: Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido na Serra 

de Campo Maior, Piauí – Brasil”. E, a terceira parte consta de conclusões, apêndices e anexos. 

 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Comunidades rurais 

 

 

A definição do que é rural no Brasil está presente nos Censos Demográficos do 

IBGE (2007): na situação urbana consideram-se as pessoas e os domicílios recenseados nas 

áreas urbanizadas ou não, correspondentes as cidades (sedes municipais), às vilas (sedes 

distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange a população e os domicílios 

recenseados em toda a área situada fora destes limites, inclusive os aglomerados rurais de 

extensão urbana, os povoados e os núcleos. Assim, o rural no Brasil se define pela negação, 

isto é, pelo que não é, ainda, urbano. 

Marques (2002, p. 109) aborda a seguinte caracterização para o espaço rural:  

 

O espaço rural corresponde a um meio específico, de características 

mais naturais do que o urbano, que é produzido a partir de uma 

multiplicidade deusos nos quais a terra ou o “espaço natural” 

aparecem como um fator primordial, o que tem resultado muitas 

vezes na criação e na recriação de formas sociais de forte inscrição 

local, ou seja, de territorialidade intensa (MARQUES, 2002, p. 109). 

 

Kayser (1990) define o espaço rural como um modo particular de utilização do 

espaço e da vida social. Seus atributos envolvem a baixa densidade populacional e técnica o 

predomínio de paisagens com vegetação, de atividades agro-silvo-pastoris e uma forte 

identidade territorial coletiva, que busca afirmar o rural como espaço distinto do urbano. 

As concepções tradicionais que se referem ao rural como o local do atraso e da 

rusticidade e do urbano como o lugar do progresso e da modernidade, não podem ser tidas 

como representações absolutas desses espaços. Contudo, mesmo tornando-se cada vez mais 

próximos, o rural e o urbano não perdem suas características e mantém algumas 

diferenciações.  A existência de diferenciações de áreas rurais e áreas urbanas é um elemento 

presente na configuração de todos os municípios brasileiros e de diversos países. 

De acordo com o IBGE (2006), a expansão dos níveis de instrução da população 

rural, sobretudo dos jovens, a baixa rentabilidade das atividades agropecuárias, a expansão da 

eletrificação rural e as maiores facilidades de locomoção e de comunicação entre o espaço 

rural e urbano, têm feito com que uma parcela cada vez maior da população do campo 
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desenvolva atividades na cidade, embora permaneça residindo na zona rural. Acrescenta 

ainda, que existem cerca de 16,4 milhões de pessoasocupadas em estabelecimentos rurais, 

correspondendo a aproximadamente 50% da populaçãoresidente em áreas rurais. 

Ribeiro (1995) afirma que a população brasileira ao longo dos últimos quinhentos 

anos recebeu a contribuição de várias matrizes étnicas: do índio, do branco e do negro, 

forjando um corpo original de conhecimentos e práticas, alguns deles ainda muito vivos em 

certas áreas rurais, entre populações que não podem ser consideradas estritamente 

tradicionais. 

Wanderley (2001, p. 34)afirma que no Brasil, “parcela significativa da população 

rural vive nas zonas rurais dospequenos municípios. Este fato é evidente no Nordeste, onde 

40,3% da populaçãorural se encontram nos municípios com até 20 mil habitantes (78,9%, no 

conjunto dosmunicípios com até 50 mil habitantes)”.  

Graziano da Silva (1999) ao analisar os impactos sobre a formulação de políticas 

no meio rural defendeu que de todas as mudanças, as políticas rurais continuam a ser 

direcionadas basicamente a reduzir o isolamento das populações rurais (melhoria nos sistemas 

de transporte e de comunicação) e melhorar as suas condições de vida (habitação, saúde, etc.) 

e de qualificação (ensino básico e técnico). Concluiu que a visão do novo mundo 

ruralpresente na abordagem do mesmo acaba, por assim dizer, supervalorizando o não 

agrícola como estratégia para o desenvolvimento rural. São estas atividades que seriam 

portadores de um porvir mais desejável para a população rural. Ou seja, “o espaço rural não 

mais pode ser pensado apenas como um lugar produtor de mercadorias agrárias e ofertador de 

mão-de-obra. Além dele poder oferecer ar, água, turismo, lazer, bens de saúde, possibilitando 

uma gestão multipropósito do espaço rural, oferece a possibilidade de, no espaço local-

regional, combinar postos de trabalho com pequenas e médias empresas. A criação de 

empregos não agrícolas nas zonas rurais é, portanto, a única estratégia possível capaz de 

simultaneamente, reter essa população rural pobre nos seus atuais locais de moradia e ao 

mesmo tempo, elevar o seu nível de renda, insistindo na proposta de se retomar a ideia de 

desenvolvimento rural impulsionando-se um conjunto de atividades que gerem novas 

ocupações (não necessariamente empregos) que propiciem maior nível de renda as pessoas 

residentes no meio rural.  
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2.2 Atividades socioeconômicas e culturais associadas à conservação da biodiversidade 

 

 

Para o meio rural ser dinâmico, torna-se necessário o desenvolvimento de 

atividades que propiciem condições favoráveis de investimentos, vinculados à qualidade de 

vida que garanta condições para aqueles que têm contato direto com essas áreas rurais.  

Wanderley (2001) afirma que é necessário se fazer do meio rural um lugar de vida 

e de trabalho e não apenas um campo de investimento ou uma reserva de valor.  

De acordo com Hespanhol (2007) a recuperação ou a manutenção dos recursos 

naturais é de crucial importância para o resgate da qualidade ambiental das zonas rurais. A 

recomposição das matas ciliares, a proteção das áreas de nascentes e a destinação de 20% da 

área das propriedades rurais para a constituição de reservas legais poderão resultar na 

revitalização da paisagem rural. As zonas rurais poderão se tornar mais atrativas, o que 

potencializará a exploração de serviços para o atendimento da população urbana que tende, 

cada vez mais, a buscar alternativas de lazer, a consumir produtos com maior qualidade e a 

buscar amenidades que poderão ser oferecidas pelos habitantes do meio rural. Afirma que 

para o desenvolvimento do campo é crucial que o poder público atue de maneira efetiva na 

zona rural e propicie o acesso dessa população aos serviços básicos, estimulando o 

desenvolvimento sustentável das atividades econômicas desenvolvidas no campo, 

notadamente a agropecuária, além de várias outras atividades que favoreçam uma maior 

dinamização econômica e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, sem que para isso 

haja aculturamento e sim, uma valorização por parte daqueles que a vivenciam.  

Santos et al. (2007) comentam que em tempos de valorização do 

etnoconhecimento às diferenças regionais são enaltecidas, pois, em oposição ao global, o local 

acaba recobrando a importância das ações e experiências microespaciais. Na corrida em busca 

do conhecimento dos saberes das populações tradicionais, o espaço é fator de singularidade. 

Cada lugar é portador de uma identidade própria apenas conhecida e interpretada à luz das 

experiências dos seus habitantes. É de crucial importância que a cultura e os hábitos saudáveis 

sejam mantidos e que estes perpassem de geração a geração.  
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2.2.1 Agricultura familiar 

 

 

A partir de1990,outra estratégia de desenvolvimento rural, centrada no 

fortalecimento da agricultura familiar, vem sendo gestada no Brasil. Diversos trabalhos 

acadêmicos de diferentes correntes teóricas têm sido produzidos visando agregar 

conhecimento acerca das possibilidades e limites de construção do desenvolvimento rural a 

partir da agricultura familiar. Um dos primeiros trabalhos foi o documento “Diretrizes de 

política agrária e desenvolvimento sustentável” produzido por um grupode consultores de 

universidades brasileiras. Suas principais diretrizes de políticas de desenvolvimento rural 

eram a ampliação e o fortalecimento da agricultura familiar através de um processo de 

reforma agrária e a criação de um ambiente institucional favorável à consolidação deste tipo 

de agricultura, como linhas de crédito rural para custeio e investimento, pesquisa 

agropecuária, assistência técnica e extensão rural e infraestrutura para dar suporte à produção 

da agricultura familiar (FAO/INCRA, 1994). 

Parte da diversificação econômica e da pluriatividade das áreas ruralizadas tem 

origem nas famílias que buscam desenvolver suas atividades agrícolas. Cleveland, Soleri e 

Smith (1994) comentam que práticas desenvolvidas por agricultores tradicionais têm 

contribuído para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, a qual garante a 

conservação dos recursos naturais para as gerações futuras e a segurança alimentar. 

Veiga (1998) buscou estratégias de desenvolvimento rural, balizadas pelo 

fortalecimento da agricultura familiar, desde o ano de 1980. Suas ênfases estão na crítica da 

agricultura patronal como estratégia de desenvolvimento agrícola e no viés urbano das 

políticas públicas brasileiras. Centrou suas ideias na necessidade de pensá-lo a partir do 

fortalecimento da família rural, cuja ênfase certamente será a educação, e a outra base 

empírica utilizada como argumento para a defesa da agricultura familiar é a publicação do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), onde municípios com alto IDH têm 

predominância da agricultura familiar. 

 Wanderley (2001) ressalta que a diversidade econômica expressa uma estratégia 

familiar adotada, quando as condições o permitem, para garantir a permanência no meio rural 

e os vínculos mais estreitos com o patrimônio familiar.  

 Segundo Camargo, Capobianco e Oliveira (2004) um dos fatores que tem 

contribuído para retirada do homem do campo e para o surgimento de impactos nas áreas 

rurais é o estímulo à transformação da grande propriedade em grande empresa, com o uso 
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intensivo da mecanização, em detrimento da permanência de famílias no meio rural, 

redundando no desinteresse pela agricultura familiar, a qual ficou praticamente excluída do 

crédito e da assistência técnica, visto que a área total cultivada reduziu para um ritmo de 2% 

ao ano. 

Um componente fundamental da insustentabilidade diz respeito à degradação 

ecológica do território. Essa é expressa, em primeiro lugar, pela perda de biomas nativos. Em 

consonância com Pádua (2004), o Cerrado é o caso mais grave, na medida em que em pouco 

mais de 40 anos, sua cobertura reduziu em cerca de 50%, com Unidades de Conservação 

protegendo apenas 3%, convertendo-se em um dos biomas mais ameaçados do planeta, apesar 

da pouca atenção que se dá ao fato, no planejamento rural. 

 

 

2.2.2 Pecuária 

 

 

Oliveira (1990) realizou o levantamento de plantas forrageiras em pastagens 

nativas dos municípios de Jaicós, Valença e Oeiras e identificou 98 espécies, distribuídas em 

63 gêneros e 25 famílias botânicas, sendo que as famílias Leguminosae (39,7%) e Poaceae 

(24,4%) apresentaram maior número de espécies.  

Lemos (2001) pesquisou as espécies com potencial forrageiro do Parque Nacional 

Serra da Capivara no sudeste do Piauí, objetivando conhecer e contribuir para um melhor 

conhecimento da flora da região, no intuito de favorecer o processo de melhoria das pastagens 

naturais da Caatinga, por meio do manejo, preservação e conservação das espécies de valor 

para a forragem. Catalogou um total de 31 espécies, distribuídas em 13 famílias botânicas. 

Sheikh, Ahmad e Khan (2002) estudaram a biodiversidade de plantas (herbáceas, 

arbustivas e arbóreas) exploradas pelas populações do Vale do Naltar, no Paquistão. 

Destacaram o uso de plantas medicinais e o conhecimento local acerca de plantas importantes 

para a criação animal: plantas venenosas para o gado, forrageiras eutilizadas como 

suplemento na alimentação animal, ou que servem para curar doenças do gado. Abordaram 

que o monitoramento do gado influencia nas decisões do manejo e conservação da vegetação 

e, assinalaram sobre o uso da biodiversidade local pelo pastoreio, relatando a prática 

corriqueira dos pastores nômades e dos camponeses dos vilarejos próximos, de levar o seu 

rebanho para os pastos das altas montanhas no verão, gerando intensa pressão sobre a floresta.  
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Silva et al. (2004) estudaram na Comunidade Gatos, zona rural do município de 

São Mamede (PB), espécies forrageiras da Caatinga, como: mata-pasto (Senna obtusifolia L.), 

malva-branca (Cassia uniflora Mill.), maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax & K. Hoffm.) 

e favela (Cnidoscolusphyllacanthus(Müll. Arg.) Pax & L. Hoffm) considerando a grande 

disponibilidade no inverno e a carência das mesmas durante o período seco, grau de 

palatabilidade, além do significativo valor nutricional. Objetivaram otimizar técnicas de 

conservação de forragens nativas de forma sustentável e utilização desses recursos para 

melhoria dos sistemas produtivos. Constataram que a principal fonte de renda é a 

caprinovinocultura, agricultura familiar e o artesanato.  

Caporal (2007) desenvolveu estudo com agricultores de São Bonifácio (SC), 

objetivando a construção participativa de Sistemas Agroflorestais Pecuários, visando a 

melhoria do bem-estar dos animais e, ao mesmo tempo, o uso e a conservação de espécies 

nativas da Mata Atlântica. Para isso, analisou as características socioeconômicas e culturais 

de 12 famílias. Os resultados mostraram que as famílias mantêm relativa dependência dos 

recursos arbóreos no sistema de produção pecuária e revelou um conhecimento transmitido às 

gerações futuras e que, a preservação ambiental é uma das preocupações apontadas. 

 Santos et al. (2007) estudaram a flora medicinal e forrageira em uma área de 

cerrado no município de Monsenhor Gil. (PI). Levantaram 70 espécies, distribuídas em 32 

famílias. Os resultados mostraram que 70% dos vegetais apresentaram uso forrageiro e 52,9% 

das espécies foram citadas com uso medicinal. 

 Araújo (2008) exprime que a maioria das forrageiras tropicais de importância 

econômica possui uma variabilidade genética que pode ser explorada na seleção de novos 

cultivares com características desejáveis. Um grande número de informações foi gerado sobre 

gramíneas e leguminosas, contudo, este conhecimento recebeu pouca atenção por parte dos 

produtores. 

Miranda et al. (2008) quantificaram a composição protéica e aminoacídicas de 

forrageiras tropicais, avaliando a mandioca (Manihot sp), rami (Boehmeria nivea (L.) 

Gaudich.), guandu (Cajanus cajan (L.) Huth), leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit) e soja perene (Neonotonia wightii(Graham ex Wight & Arn.) Lackey). Os maiores e 

menores níveis de proteína bruta solúvel foram obtidos na leucena e no guandu (33,92 e 

16,87%, respectivamente) e maiores e menores teores de proteína insolúvel em detergente 

neutro (PIDA) foram obtidos com guandu e rami (26,68 e 2,83%).Registraram maior 

concentração de aminoácidos essenciais no rami (48,06%) e menor na mandioca (42,20%), 
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sendo verificado entre estes aminoácidos um maior nível de lisina e metionina para o rami 

(6,41e 2,66%, respectivamente) e menores para a mandioca (5,49%) e para o guandu (2,02%). 

 

 

2.2.3 Extrativismo vegetal 

 

 

Drummond (1996) ressalta que a coleta de produtos vegetais configura como um 

dos três exemplos de clássicas atividades extrativas de baixa tecnologia, as quais sustentaram 

várias sociedades humanas por milhares de anos. A atividade extrativista não pode ser 

analisada somente pelo seu valor econômico, mas principalmente pela função social e 

ambiental que desempenha. Conforme Hironaka (2000) no início dos tempos, certamente, os 

povos se mantiveram graças a essa prática, acompanhando o ritmo da natureza. 

Segundo o MMA (2003) a extração de produtos vegetais insere-se no tema Gestão 

de Recursos Naturais da Agenda 21 Brasileira2, incluindo desde a simples coleta, extração ou 

captura de seres vivos, que subsidiarão as necessidades básicas ou econômicas do ser humano. 

Em áreas com predomínio da população rural, as atividades agropecuárias e extrativistas 

apresentam grande destaque. 

No Brasil o extrativismo vegetal configurou-se com a economia colonial na 

extração madeireira e na extração de especiarias. O extrativismo permanece 

expressivonaregiãoNortedoBrasil, através da extração de produtos como látex, açaí, madeira e 

castanha. O uso e a ocupação do solo da Amazônia são caracterizados essencialmente pelo 

extrativismo vegetal e animal (IBAMA, 2009). 

 

 

2.2.3.1 Carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore) 

 

 

Castelo Branco (1970, p. 126) retrata que “a colonização do Piauí se deu, graças à 

presença da carnaubeira nas áreas onde se introduziram os rebanhos bovinos, pois a fixação 

do homem foi facilitada devido às suas qualidades”. Comentaram ainda, que o Piauí é o 

                                                           

2
documento que estabeleceu a importância de cada país em se comprometer e refletir, global e localmente, sobre 

a forma pela qual governos, empresas, organizações não-governamentais e como outros setores da sociedade 

poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas sócio-ambientais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o-governamental
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estado onde existem mais carnaubeiras no país, e que além de fornecer a madeira para 

qualquer tipo de construção habitacional ou instalações para os animais – fornece palhas para 

cobertura, paredes, além de possibilitar a confecção de utensílios e das raízes são extraídas 

substâncias medicinais; o fruto é utilizado como alimento para homens e animais.  

Alves e Coelho (2006) pesquisaram os aspectos relacionados com a tecnologia e 

as relações sociais de produção de todos os elos da cadeia do extrativismo da carnaúba no 

Nordeste. Utilizaram levantamento bibliográfico, entrevista aberta, observação e o registro 

fotográfico. Os autores verificaram que a cadeia de serviços do setor abrange os trabalhos 

direcionados para a produção e exportação da cera, por um lado (manutenção, corte, secagem 

da folha, extração do pó, transformação em cera, exportação), e trabalhos artesanais derivados 

da palha. Constataram também, sérios problemas nas relações sociais de produção 

estabelecida no setor, tais como: baixo rendimento e condições de trabalho precário, 

promovendo concentração da renda gerada, em detrimento, principalmente, daqueles que 

trabalham no campo. 

Silva et al. (2006) analisaram a sustentabilidade ambiental da exploração dos 

carnaubais piauienses.Verificaram que 52,38% dos carnaubais encerravam outra atividade 

econômica; que a exploração ocorre, em sua maioria, em médias e grandes propriedades 

(57,13%) e que a extração das folhas, ainda é realizada de forma insustentável, ocasionando a 

morte pela retirada do “olho” ou “mangará” e pelas queimadas indiscriminadas. Constataram 

a importância econômica das folhas na cobertura de casas rústicas, fabricação de chapéus, 

esteiras, capachos, vassouras, sandálias, surrões, cofos, cestas, urus e outros utensílios e a 

utilidade de seu fruto na alimentação humana e animal. 

Coêlho e Alves (2007) caracterizaram o extrativismo da carnaúba do sistema 

agroindustrial no Nordeste brasileiro, descrevendo as relações entre os principais agentes. Os 

mesmos afirmaram que a atividade está em crise, devido ao oportunismo de agentes e só 

poderá estabilizar-se quando houver uma mudança cultural e comportamental, do extrativismo 

até a industrialização. Conheceram a realidade dos três estados produtores, Piauí, Ceará e Rio 

Grande do Norte. Concluíram que o preço atual da cera não paga o manejo adequado dos 

carnaubais, e que há um grande desperdício da extração da cera no campo (de 40 a 60%), 

devido à defasagem tecnológica do processo produtivo. 

Gomes e Carvalho (2008) esclarecem que o Brasil é o único produtor de cera de 

carnaúba e o estado do Piauí é bastante influente nessa atividade econômica. Neste, as 

condições naturais do município de Campo Maior favorecem a incidência da carnaubeira, 

tornando-o um pólo regional. As informações e dados originaram-se de pesquisa direta em 
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indústrias de cera que representavam o padrão técnico e a participação no mercado do Estado. 

Os resultados mostraram que a produção industrial de cera impacta o meio ambiente com uso 

intenso de água, utilização da lenha e diesel como fonte energética, consumo de produtos 

químicos e emissão de poluentes, entretanto, atende importantes elementos de eco-eficiência, 

como a reutilização de materiais e consumo de materiais renováveis. 

 

 

2.2.3.2 Tucum (Astrocaryum vulgare Mart.) 

 

 

A extração do tucum no estado do Piauí é uma atividade que segundo o IBGE 

(2004) encontra-se em sexto lugar em proporção decrescente na atividade extrativa. A 

quantidade de amêndoa extraída corresponde a 649 t por m
3
.  

Pinheiro, Santos e Ferreira (2005) estudaram o uso de subsistência de espécies 

vegetais encontrados em Penalva na região da baixada maranhense. Reconheceram oito 

categorias: material de construção, alimentação humana, e animal, item de trabalho, uso 

social, uso cultural e produto comercial. Nas cinco comunidades estudadas, 25 espécies 

vegetais foram citadas em 45 diferentes modalidades de uso, relacionadas com a atividade 

principal dos moradores (pesca, agricultura, extrativismo). Entre as espécies vegetais 

utilizadas pelas comunidades, o babaçu (Orbignia phalerata Mart.) aparece com a maior 

frequência de uso (46,34%), seguida outras palmeiras como o marajá (Bactris brongniartii 

Mart. – 5,69%), o tucum (A. vulgare Mart. – 4,87%) e a juçara (Euterpe oleracea Mart. – 4,06 

%). 

Franco (2005), Vieira (2008) e Aguiar (2009) comentaram sobre a extração e o 

uso da folhas de tucum (A. vulgare) no artesanato realizado nas suas pesquisas etnobotânicas 

realizadas em áreas localizadas no interior piauiense. 

Ferreira et al. (2008) determinaram as características físico-químicas do fruto e do 

óleo extraído da tucumã, nome vernacular recebido pela palmeira no Norte do Brasil (A. 

vulgare Mart). Comentam que suas folhas e estipes são utilizados na construção de casas 

pelas populações do interior da Amazônia e os frutos servem para a alimentação humana e de 

animais domésticos, dos quais o mesocarpo (polpa) é considerado uma fonte alimentícia 

altamente calórica, devido ao elevado conteúdo de lipídios e do precursor da vitamina A, fibra 

e vitamina E. O óleo, considerado comestível, é de grande valor para a indústria de alimentos 

e cosméticos.  
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Oliveira (2009) destacou também a importância do fruto na alimentação humana, 

que é utilizado para consumo “in natura”, como também na produção do óleo, que tem fins 

alimentícios e medicinais. 

 

 

2.2.4 Flora melitófila 

 

 

Costa (2005) levantou a flora e melissofauna associada de um cerrado rupestre da 

região setentrional do Piauí, através da realização do levantamento florístico, fitossociológico 

e ambiental, da flora melífera no município de Castelo do Piauí. Catalogou 173 espécies, 

distribuídas nos hábitos herbáceo, subarbustivo, arbustivo, arbóreo, lianas e hemiparasitas. 

Distinguiu a região como detentora de boas condições à implantação de projetos 

fomentadores sociais de desenvolvimento local sustentável através da produção melífera. 

Torquato (2006) estudou o potencial da vegetação melitófila e abelhas associadas 

da Área Olho D´água dos Pires, Esperantina (PI). Identificou a ocorrência de 93 espécies, 

distribuídas em 74 gêneros e 34 famílias botânicas. A família com maior proporção botânica 

foi Leguminosae (22,5%), seguida de Asteraceae (10,7%), Euphorbiaceae (6,4%), Lamiaceae 

(5,3%). Identificou 31 espécies, 18 gêneros e cinco famílias de abelhas representadas por: 

Apidae (17 espécies), Anthophoridae e Megachilidae (4), Andrenidae e Halictidae (3). Em 

número de indivíduos por família de abelhas, os resultados foram: Apidae, 62; Andrenidae, 

12; Megachilidae, 9; Halictidae, 8 e Anthophoridae 7, com um total de 98 indivíduos 

coletados, destes 68 na vegetação de cerrado e 30 na floresta semidecidual. 

Chaves, Barros e Araújo (2006) estudaram a vegetação caducifólia conhecida 

localmente por carrasco, na Bacia do Meio Norte e Chapada do Araripe, no intuito de 

conhecer a flora melitófila. Coletaram 29 espécies melíferas, distribuídas em 15 famílias e 23 

gêneros. Dentre as mais visitadas por abelhas estão: Campomanesiaaromatica(Aubl.) Griseb., 

Croton blanchetianus Baill., C.campestris A.St.-Hil., Hyptis suaveolens (L.) Poit., H. 

atrorubens Poit.,Pterocarpus vilosus Mart., Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl., T. 

serratifolia (Vahl) G. Nicholson, Mitracarpus hirtus (L.) DC., Spermacoce densiflora (DC.) 

A.H. Liogier e S. verticillata L. Constataram que a área apresenta grande potencialidade 

florística para a manutenção do volume de mel durante todo o ano.  

Viana, Silva e Kleinert (2006) estudaram a flora melitófila de um fragmento de 

8,2 ha na Área de Proteção Ambiental das Lagoas e Dunas de Abaeté, Salvador (BA). Entre 
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janeiro e dezembro de 1996, três vezes ao mês, as plantas floridas eram amostradas, 

registrando-se para cada espécie o período de floração, hábito e características florais como: 

cor, forma, sexualidade, simetria, deiscência das anteras e recurso oferecido ao visitante. O 

tipo de vegetação local é a restinga, composta principalmente por arbustos e subarbustos. 

Foram identificadas 97 espécies vegetais e a família Fabaceae foi a mais rica em número de 

espécies. Das espécies observadas, 66 foram visitadas por abelhas, sendo que 12 delas foram 

predominantemente visitadas (79,4% do total de indivíduos). Waltheria cinerescens St. 

Hilaire e Byrsonima microphylla A. Juss. Foram as espécies mais abundantes. 

Silva (2006) pesquisou as relações entre as plantas e polinizadores – uma 

abordagem para o Cerrado brasileiro em comparação com outras formações vegetais. A partir 

da lista de 1.050 espécies lenhosas do Cerrado e matas de galeria associadas, levantadas por 

Castro (1994), quando se analisa ao nível hierárquico de gênero, as afinidades taxonômicas 

permitem estabelecer uma expectativa probabilística sobre a natureza dos recursos 

disponíveis, bem como, tipos de restrições morfológicas que estariam limitando o acesso às 

abelhas. Por tudo isso, constatou que o cerrado é uma formação anisotrópica em qualquer 

nível de sua constituição, devendo ser tratado com as particularidades exigidas em cada 

posição geográfica. Concluiu que a flora do cerrado apresenta uma característica 

marcantemente melitófila, mesmo considerando a escassez de informação para o estrato 

herbáceo.  

Marques, Muniz e Silva (2007) realizaram levantamento apibotânico em Santa 

Luzia do Paruá (MA), objetivando conhecer a flora de interesse para Apis mellifera L. 

Observaram as espécies em floração visitadas pelas abelhas e a porcentagem de plantas 

floridas por espécie. Os resultados são referentes aos meses de agosto de 2005 a março de 

2006. Foram identificadas 11 famílias botânicas, 16 gêneros e 16 espécies. A flora utilizada 

foi principalmente de porte arbóreo. As espécies mais visitadas foram: Cecropia sp, Mimosa 

pudica L., Hyptis spp e Borreria sp. As principais famílias encontradas foram 

Amaranthaceae, Arecaceae, Asteraceae, Cecropiaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae, 

Leguminosae-Mimosoideae, Melastomataceae, Myrtaceae, Poaceae e Rubiaceae. 

Muniz e Brito (2007) realizaram levantamento da flora melitófila na comunidade 

rural Barriguda no município de Itapecuru-Mirim, pertencente à região fisiográfica do cerrado 

maranhense, onde a apicultura é praticada há mais de cinco anos na região. Foram 

identificados 18 diferentes tipos polínicos no pólen e 19 tipos no mel. Identificou-se entre as 

plantas a distribuição em 10 famílias botânicas. A família mais representativa foi Mimosaceae 

com quatro espécies, seguida por Caesalpiniaceae, Rubiaceae e Flacourtiaceae com duas 
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espécies, cada. A região apresenta uma biodiversidade de plantas melíferas, com algumas 

plantas invasoras, além de plantações de milho, feijão, frutas, entre outros cultivos, que são 

muito utilizadas pelas abelhas para coleta de pólen e néctar. 

Sousa (2007) realizou estudo etnobotânico da flora melitófila e abelhas ocorrentes 

no Parque Ambiental Paquetá, no município de Batalha (PI). Catalogou 35 espécies vegetais, 

distribuídas em 19 famílias botânicas, onde Leguminosae destacou-se como a mais 

representativa.  

Soares (2007) desempenhou levantamento da flora melitófila e himenofauna 

associada no cerrado da comunidade Pau-de-leite, no município de Floriano, (PI). Identificou 

40 espécies vegetais associadas às abelhas. Ressaltou a importância da alternância na florada 

entre os componentes lenhosos e herbáceos para a garantia dos recursos florais emanutenção 

das colmeias durante o ano inteiro. Advertiu, que esse fato é importante para a implantação de 

postos de fomento na produção de mel. 

Silva et al. (2008) obtiveram levantamento apibotânico no intuito de catalogar a 

flora nativa e exótica do semiárido da Paraíba, que abrange as microrregiões do Agreste e 

Sertão, Cariri Paraibano e Curimatú. A pesquisa ocorreu no período de dezembro de 2004 a 

novembro de 2005. Foram identificadas 107 plantas, sendo que destas 21 espécies 

apresentaram floração ao longo de todo o ano, 15 espécies com floração na estação da seca, 

12 plantas com floração na estação das chuvas e 42 plantas com floração passando de uma 

estação para outra. As plantas que floram no período de maio a novembro são as que 

contribuem, provavelmente, para produção de mel nas microrregiões do semiárido da Paraíba. 

 

 

2.2.5 Artesanato 

 

 

Hoje em dia, além da incompreensão e desconhecimento da origem e tecnologia 

empregada para obtenção de produtos vegetais, o consumo aliado a uma excessiva 

valorização econômica, pode suplantar a capacidade de produção artesanal, obtidos a partir de 

plantas silvestres. O risco que se corre é o de conduzir essa produção a uma rápida extinção 

destas plantas silvestres. Quando se imagina o uso dos bens naturais por comunidades de 

forma a garantir as suas necessidades, imediatamente nos deportamos para o que é mais 

valoroso dentro do saber ambiental, de tantos pensadores: o uso racional e consequentemente 

a garantia desses bens no planeta.  
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Carvalho, Lousada e Rodrigues (2000) desenvolveram estudo sobre a 

Etnobotânica da Moimenta da Raia, numa Aldeia Transmontana limitada de povoações 

espanholas e aldeias portuguesas. As principais categorias identificadas foram: plantas 

medicinais (47%), alimentares (26%), aromáticas (22%), artesanais e industriais (16%), 

veterinárias (10%), rituais e simbólicas (8%), outros usos (8%). Os objetos produzidos como 

artefatos para uso doméstico são as vassouras confeccionadas dos ramos das giestas (Cytisus 

multiflorusLindl.EC. scoparia Lindl.), as colheres de pau de madeira e apoios para panelas, 

feitos de palha entrançada de centeio. O uso tradicional também pressupunha a utilização 

sustentada dos recursos, isto é, a colheita e utilização de material vegetal obedeciam, 

geralmente, as estratégias de conservação e a dependência entre produção/colheita e consumo 

era muito elevada. Observaram que na aldeia há um gosto crescente pela arte e saberes 

tradicionais. 

Oliveira (2002) avaliou a exploração de flores de altitude nativas do cerrado, no 

município de Alto Paraíso (GO). Constatou que existem 81 espécies catalogadas pertencentes 

às famílias botânicas Eriocaulaceae, Xyridaceae e Melastomataceae, além de outras com 

potencial significativo, e ainda, pouco exploradas.Os critérios de uso apresentados foram 

alimentação, remédio, arranjos ornamentais e matéria prima para confecção de artesanato, 

dentre outros. A comercialização acontece no mercado local, em Brasília e no exterior.  

Sá, Valle e Almeida (2007) pesquisaram a tradição do uso de corantes vegetais 

para tingir lã e algodão. Objetivaram registrar o conhecimento da elaboração e fixação dos 

corantes vegetais em Santo Antonio do Rio Grande, numa comunidade rural, pertencente ao 

município de Bocaina, na Serra da Mantiqueira (SP). A vegetação é de Floresta Pluvial 

Montana, com manchas de cerrado e campo de altitude. Aplicaram técnicas de entrevistas 

não-estruturadas e informais. Identificaram espécies das famílias: Bixaceae (Bixa orelana L.), 

Myrtaceae (Campomanesia adamantium (Cambess.) Berg.), Melastomastaceae (Trembleya cf. 

phlogiformis DC.), Musaceae (Musa sp), Fabaceae(Indigofera aff. Suffruticosa Mill..)e 

Caesalpinaceae (Senna cernua (Balbis) I. & B.). 

Guarim Neto e Maciel (2008) estudaram os saberes locais de moradores da zona 

urbana e rural em Juruena (MT). Objetivaram registrar etnoecologicamente a relação do ser 

humano com os recursos vegetais, considerando aspectos culturais, sociais e biológicos. 

Foram citadas 14 etnocategorias, das quais, se sobressaíram a medicinal e a comestível. No 

uso artesanal, várias espécies destacaram-se, sendo utilizados na fabricação de entalhes, 

portas, quadros e utensílios domésticos. Algumas espécies são usadas na confecção de 

adornos, como colares, brincos e cintos. 
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No Piauí, Chaves (2005), Franco (2005), Santos (2008), Vieira (2008), Aguiar 

(2009) e Oliveira (2009) teceram comentários em suas pesquisas etnobotânicas sobre a 

extração da fibra da folha da carnaúba (C. prunifera) e do tucum (A. vulgare) para confecção 

de produtos artesanais, como mantas para animais, cestos, sacas, tapetes, esteiras, abanos, 

chapéus, redes e cordas. Os produtos confeccionados a partir dessas duas espécies, além de 

muito utilizados pelas comunidades locais, são comercializados nas feiras públicas. 

 

 

2.3 Etnobotânica 

 

 

Um dos campos da Etnobiologia onde há maior ênfase em pesquisas é a 

Etnobotânica, definida por Alcorn (1995) como o estudo das interações entre pessoas e 

plantas inseridas em sistemas dinâmicos. Davis (1995) afirma que apesar do estudo das 

interações entre populações humanas e recursos vegetais, a Etnobotânica está presente em 

quase toda a história evolutiva do homem. De acordo com Amorozo (1996), o termo foi 

empregado pela primeira vez em 1895 por Hashberger, que, embora não o tenha definido, 

apontou maneiras pelas quais poderia servir à investigação científica (SCHULTES, 1962).  

Amorozo e Gély (1988) relatam que os fatores relativos ao tipo de ambiente 

ocupado por uma dada sociedade, e a maneira pela qual ela organiza seu sistema de produção, 

vão, em grande medida, determinar os agravos aos quais seus membros estarão expostos e as 

comunidades que ocupam ambientes diversificados, e com grande número de espécies, têm 

oportunidade de explorar uma gama maior de recursos. 

Posey (1990) salienta que os etnobotânicos necessitam de uma visão 

interdisciplinar, que permita analisar todos os fenômenos em seu conjunto e de forma 

sistêmica. Davis (1995) defende que a partir dessa perspectiva, a Etnobotânica contemporânea 

procura agregar conhecimentos nas áreas de uso e manejo de plantas, agroflorestas e manejo 

das paisagens, antropologia cognitiva, domesticação de plantas, interpretações iconográficas, 

aspectos simbólicos de preparações psico-ativas, etc. Neste sentido merece destaque a 

integração entre botânicos e antropólogos. 

Para Albuquerque (1999; 2005) a acumulação de informações sobre o uso de 

recursos naturais por populações tradicionais, tem oferecido aos cientistas modelos de uso 

sustentável, baseados no argumento de que essas populações sabem usar e conservar os 

recursos biológicos. Dessa forma, considera que a Etnobotânica pode ajudar na compreensão 



33 

de como as pessoas se relacionam com as plantas e quais os relacionamentos produzidos nos 

diversos sistemas culturais e o que as plantas expressam sobre a sociedade que produziu esse 

conhecimento.  

De acordo com Cunningham (2001) o comportamento conservacionista em 

relação a recursos etnobotânicos requer três condições básicas: primeiro, o recurso deve ter 

valor para os seus usuários; segundo, a escassez de espécies de categorias de uso mais 

valorizadas e, portanto, mais vulneráveis deve ser monitorada, e por fim, devem existir 

instituições sociais e políticas apropriadas para programar a conservação e/ou as 

regulamentações quanto ao manejo dos recursos, ou seja, devem ser considerados os fatores 

culturais e estruturais relacionados ao controle de acesso à terra ou aos recursos.  

 

 

2.4 Estudos etnobotânicos em comunidades rurais 

 

 

Segundo Prance (1991), um dos aspectos etnobotânicos menos estudados é o 

conhecimento do povo local em comunidades rurais. Essas possuem um conhecimento amplo 

da vegetação, do uso de plantas e do manejo, em algumas instâncias, do meio ambiente em 

que vivem.  

O Nordeste brasileiro ocupa 18% do território nacional (1.561.177,8 km²) onde 

vivem 29% dos habitantes do país (43.792.133 habitantes), e destes, 31,3% vivem na área 

rural, que é caracterizada pela diversidade de formações vegetais e que apesar de sua 

diversidade e de seu potencial socioeconômico, a vegetação nordestina é cientificamente 

pouco conhecida e o uso de plantas e recursos vegetais, encontra-se aquém de seu potencial 

(IBGE, 2007). 

Abreu (2000) buscou conhecer a diversidade de recursos vegetais do cerrado 

utilizadospelos quilombolas Mimbó, radicados no município de Amarante (PI). Registrou 73 

espécies, das quais 78% são utilizadas pelos membros da comunidade em oito categorias de 

uso: medicinal e construção (47,95% cada); tecnologia (27,40%), alimento humano e 

alimento animal (13,70% cada), combustível (6,85%), místico/religioso (5,48%) e venenoso, 

com 2,47%. 

Albuquerque e Andrade (2002) desenvolveram estudo etnobotânico em uma 

comunidade rural situada no município de Alagoinha (PE). Utilizaram vários métodos de 

pesquisa, incluindo levantamentos florísticos em sistemas agroflorestais e em vegetação 
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natural. As pessoas identificavam e/ou usavam mais de 108 espécies de plantas, distribuídas 

em 10 categorias: comida, medicinal, madeira (para combustível, construção, etc.), uso 

doméstico (tecnologia), forragem, veneno, repelente de inseto, ornamentação, sombra e 

místico. Levantaram problemas e sugeriram alternativas para a questão da sustentabilidade e 

uso dos recursos desse bioma.  

Pasa, Soares e Guarim Neto (2005) desenvolveram estudo etnobotânico na 

comunidade de Conceição-Açu (MT) e estimularam o valor de uso das espécies em matas de 

galeria, roças e quintais. Adotaram entrevistas estruturadas e semiestruturadas e a aplicação 

de questionários em 59 residentes adultos de ambos os sexos. Identificaram 180 espécies que 

encontram-se depositadas no Herbário da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMG). 

Nos quintais identificaram 86 espécies, pertencentes a 43 famílias, a maioria utilizada como 

alimento (48,1%) e remédio (44,5%). Nas roças, os principais cultivos foram: Carica papaya 

L. (mamão), Manihot esculenta L. (macaxeira) e Musa paradisiaca L. (banana). Na mata de 

galeria destacaram-se as medicinais (65%), como: Aspidosperma polyneuron Muell. Arg., 

Copaifera langsdorffii Desf. EHymenaea stignocarpa Mart. Os resultados demonstraram que 

a população possui vasto conhecimento das plantas e de suas propriedades fitoterápicas.  

Chaves (2005) estudou a vegetação caducifólia conhecida localmente por 

carrasco, no município de Cocal (PI), visando identificar a flora, o espectro biológico, as 

síndromes de dispersão e levantar as potencialidades das espécies, as categorias e o valor de 

uso. Foram identificadas 250 morfoespécies.As famílias mais representativas foram 

Leguminosae (44) e Euphorbiaceae (23). Quanto às formas de vida, foram identificadas as 

espécies holoparasitas (1), epífitas (1), geófitas (2), hemiparasitas (3), hemicriptófitas (13), 

caméfitas (27), terófitas (47), correspondendo a 37,6% do total, e fanerófitas (156) 

equivalendo a 62,4%, distribuídos em micro (89), nano (51), meso (15) e macrofanerófitas 

(1). As espécies de hábitos arbustivos e subarbustivos somam 45,2%, ao passo que trepadeiras 

e escandentes representam juntas, 18,4%.Espécies com dispersão autocórica correspondem a 

47,6%, anemocórica (25,6%), zoocórica (24,0%) e indeterminadas (3,2%). Obtiveram 

maiores valores de uso Croton sonderianus Müll. Arg.(1,92), Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

(1,70), Rollinia leptopetala (R. E. Fr.) Saff.(1,66), Ximenia americana L. (1,59), Bauhinia 

ungulata L. e Piptadenia moniliformis Benth.(1,58 cada). 

Franco (2005) levantou o conhecimento etnobotânico e o desenvolvimento 

sustentável no Quilombo Olho D água dos Pires, localizado em uma área rural de Esperantina 

(PI).Aplicou questionários com os grupos familiares pertencentes à comunidade e observou 

que das 33 famílias entrevistadas, apenas nove membros dominam o saber do uso das plantas 
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para os diversos fins.Foram identificadas 177 etnoespécies, pertencentes a 58 famílias 

botânicas, sendo catalogadas em 12 categorias de uso, destacando-se a medicinal (34,7%), 

alimentar (27,3%), desdobramento em madeira (11,6%), forrageiro (10,2%), pelo maior 

número de espécies citadas. 

Ferraz, Albuquerque e Meunier (2006) realizaram estudo etnobotânico visando 

conhecer a estrutura da vegetação lenhosa às margens do riacho do Navio, Floresta (PE), além 

de estimar o valor de uso de espécies consideradas úteis por moradores do local, relacionando 

o valor de uso das espécies aos seus parâmetros fitossociológicos. Foram identificadas oito 

categorias de uso: construção doméstica, construção rural, medicinal, alimentação, forragem, 

tecnologia, energético e outros usos não madeireiros. Ressaltaram que o maior número de 

espécies conhecidas é utilizado para forragem, embora o maior componente do valor de uso 

total tenha sido as construções rurais. Foram confirmados nesse trabalho que os parâmetros 

fitossociológicos estimados não apresentaram correlação com os valores de uso atribuídos às 

espécies.  

Hanazaki, Sousa e Rodrigues (2006) concentraram suas pesquisas em 

comunidades rurais localizadas no entorno do Parque Estadual Carlos Botelho (SP), visando 

levantar o uso dos recursos vegetais em uma região rural próxima a uma área de conservação. 

Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas com 58 habitantes. 

Verificaram que o cultivo de banana, o trabalho em fazendas de gado e a extração de palmito 

são suas atividades econômicas principais. Mencionaram 248 etnoespécies, correspondendo a 

mais de 200 espécies botânicas, que foram agrupadas em quatro habitats: floresta bem 

preservada; floresta perturbada, em estágios sucessionais avançados; ambientes recentemente 

perturbados; áreas cultivadas e quintais. No habitat floresta encontrou-se maior 

biodiversidade. As espécies comuns ocorrem em todos os tipos de habitats.  

Alves et al. (2007) desenvolveram estudo no intuito de coletar e identificar 

espécies nativas consideradas medicinais em dois fragmentos florestais no município de 

Dourados (MS). Foram identificadas 37 espécies, distribuídas em 28 famílias as quais foram 

indicadas pelos mateiros da região por serem utilizadas pela população como alternativa 

medicinal. As famílias que apresentaram maior número de espécies foram: Piperaceae 

(10,8%), Moraceae/Smilaceae (8,1%) e Myrtaceae/Rubiacee (5,4%). O levantamento 

etnobotânico indicou 45 usos medicinais e as partes mais utilizadas foram as folhas e cascas. 

As doenças para as quais houve maior número de indicações foram reumatismo, disenteria, 

diabetes, febre, tosse e cicatrizações. Os autores perceberam que o conhecimento sobre as 

espécies e formas de utilização é repassado de geração a geração.  
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Fontes, Coelho e Gomes (2007) pesquisaram o uso de plantas medicinais pelos 

moradores da comunidade de Conceição de Ibitipoca, Lima Duarte (MG). Foram realizadas 

vinte entrevistas, durante os meses de fevereiro a março de 2006 com os moradores locais. Os 

entrevistados apresentavam uma faixa etária de 30 a 90 anos e a maioria eram mulheres que 

confirmaram herdar o conhecimento etnobotânico (95%) dos seus antepassados. Observaram 

oito formas de preparo das plantas com fins terapêuticos: infusão, xarope, compressa, 

decocção, sumo, cataplasma, maceração e inalação. Foram citadas 53 espécies de plantas 

medicinais, pertencentes a 23 famílias botânicas. 

Amaral e Guarim (2007) realizaram estudo etnobotânico na comunidade de 

Cascavel, município de Jangada (MT). A comunidade consiste de pequenos proprietários de 

terras, cujas principais atividades econômicas são a pecuária e a agricultura, praticadas apenas 

para a subsistência. A vegetação predominante é Savana Arbórea Aberta (Campo Cerrado). 

Foram feitas visitas mensais, para levantar os recursos vegetais utilizados pela comunidade. A 

metodologia seguiu a técnica de entrevistas semiestruturadas. As etnocategorias foram: 

medicinal, alimentícia, artesanal, madeireira, repelente, mística, ornamentação e outros. 

Foram relacionadas 111 espécies vegetais, pertencentes a 97 gêneros e 48 famílias botânicas. 

A família Asteraceae foi a mais representativa, possuindo 11% das espécies citadas, 

Lamiaceae 5%, seguida das famílias Arecaceae, Bignoniaceae, Fabaceae, Lamiaceae, 

Mimosaceae, Myrtaceae e Rubiaceae, que apresentaram 4% do total das espécies citadas. 

Araújo et al. (2009) estabeleceram o perfil socioeconômico cultural de raizeiros e 

fizeram o levantamento dos procedimentos pós-colheita de plantas medicinais 

comercializadas em feiras de Maceió (AL). Entrevistaram 46 raizeiros, os quais na sua 

maioria eram naturais de Maceió, católicos e casados. Com relação à raça predominou, 

indivíduos pardos e negros. A maioria trabalhava com ervas medicinais há mais de 10 anos, 

conhecimento herdado dos pais e/ou avós. Cerca de 30,4% concluíram o ensino fundamental. 

A forma e o tempo de secagem mais adotada foram a exposição ao sol e à sombra, durante 

quatro dias. A secagem e o armazenamento ocorriam na própria barraca, bem como o 

acondicionamento após o expediente de trabalho. O autor relata que há falhas no tocante às 

práticas de secagem, pois, muitas vezes, por desconhecer a temperatura ideal e o tempo 

necessário da exposição desses vegetais, podem acontecer de comprometer a eficácia dos 

princípios químicos das plantas. 

No Piauí os trabalhos de etnobotânica desenvolvem-se na sua grande maioria em 

comunidades rurais. No entanto, percebe-se que as pesquisas já ocorridas abrangem 

comunidades rurais quilombolas e comunidades rurais constituídas por sitiantes camponeses. 
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Os dois grupos apresentam algumas atividades diárias em comum, no entanto divergem 

bastante no que se refere à cultura. 

Santos et al. (2007) realizaram pesquisa visando reconhecer a flora e o 

conhecimento botânico tradicional em áreas de cerrado da área rural no município de 

Monsenhor Gil (PI) . Adotaram o uso de entrevistas semiestruturadas, as quais foram 

aplicadas aos moradores locais, indicados por líderes comunitários como de notório saber. As 

entrevistas foram baseadas em formulários padronizados, constando os dados gerais dos 

entrevistados e informações sobre as plantas nativas, que foram classificadas nas categorias de 

uso: medicinal, forrageira, melífera, madeireira, alimentar, ornamental e produção de energia. 

A categoria de uso que obteve o maior número de indicações foi a forrageira, com 76 

espécies, seguida pela melífera (55). Mimosa caesalpiniifolia Benth. e Caryocar coriaceum 

Wittim. Apresentaram os maiores valores de uso. 

Vieira et al. (2008) estudaram a Comunidade Quilombola dos Macacos, em São 

Miguel do Tapuio (PI), localizada na zona rural em uma área de transição, onde predomina a 

caatinga, com elementos de cerrado e mata semidecídua, objetivando resgatar o conhecimento 

tradicional existente. Identificaram 225 etnoespécies, distribuídas em 13 categorias de uso: 

medicinal, madeireira, forrageira, produção de energia, limpeza-higiene, melífera, ornamental, 

artesanal e fibras, alucinógena, alimentícia, mágico-religiosa, tóxicas e utensílios. As 

categorias que mais se destacaram em número de espécies foram: medicinal (73) e forrageira 

(62). Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore (carnaúba) é considerada a mais versátil, 

estando incluída em seis categorias de uso. 

Aguiar (2009) pesquisou os quintais agroflorestais em comunidades rurais no 

domínio do cerrado piauiense. Foram aplicados métodos etnográficos clássicos, como 

entrevistas semiestruturadas, observação direta, listagem livre e conversas informais com 

grupos familiares dos informantes selecionados. Nos 21 quintais estudados foram 

identificadas 245 espécies, distribuídas em 73 famílias. Leguminosae foi a mais representativa 

(37 espécies), seguida de Euphorbiaceae (19), Asteraceae e Lamiaceae (10). Das espécies 

coletadas 51% são exóticas e 49% nativas. 

Oliveira (2009) realizou estudo etnobotânico em comunidades rurais, localizadas 

em áreas de transição vegetativa caatinga/cerrado, com predominância de caatinga, no 

município de Oeiras (PI). Realizou entrevistas semiestruturadas e identificou 378 espécies, 

distribuídas entre 78 famílias e 236 gêneros. Destas, 343 foram indicadas como úteis e 

classificadas em treze categorias de uso, sendo a medicinal e forrageira as que apresentaram 
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maior percentual, 191 e 107 espécies, respectivamente. Constatou que os moradores locais 

têm herdado um grande conhecimento dos seus antepassados acerca dos vegetais.  

Com base nesse contexto, entendemos que vivemos a sociedade da informação e 

da biotecnologia, que expande cada vez mais seus limites de alcance. O homem “ruralizado”, 

através da intervenção da globalização, do contato com o meio urbano e das novas tecnologias 

que estão adentrando as fronteiras rurais, ele se torna parte de uma outra cultura, a qual o 

obriga a se desvincular de seus costumes e princípios.Ao viver fortes mudanças, ele acaba não 

as percebendo, ou achando que deve encarar estas alterações de forma natural, e que 

necessariamente serão incorporadas, principalmente pelos mais jovens, pois, os seus valores 

já estariam obsoletos. O contato com situações novas e o próprio turismo, que por meio das 

novas tecnologias tem facilitado o acesso na região, tem interferido diretamente no modo de 

vestir e falar, nas relações familiares e nos hábitos de consumo do lavrador.  

A Etnobotânica vislumbra o aproveitamento dos bens naturais com atividades 

socioeconômicas como o artesanato, agricultura, pecuária, apicultura, horticultura e outras 

atividades que favoreçam a permanência do morador rural no campo. Entende-se que com o 

uso racional e efetiva organização coletiva, junto às associações e cooperativas, o meio rural 

contemporâneo garantirá melhor qualidade de vida e dispnibilizará àqueles que sentem-se 

bem em estar no meio à cultura rural, aos hábitos naturais e em meio à paisagem natural. 

 



 

3 HISTÓRICO, PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DAS COMUNIDADES 

 

 

3.1 Comunidade Pau-Arrastado 

 

 

O surgimento da comunidade Pau-Arrastado deu-se a partir do senhor Francisco 

Gonçalves Machado, pai de treze filhos, que atualmente estão vivos doze e destes, somente 

dois não moram na comunidade. A terra já se encontra distribuída com seus herdeiros: além 

dos filhos, 22 netos e seis bisnetos que residem com famílias constituídas dentro da própria 

comunidade. O Sr. Gonçalves Machado nasceu em 1929 na Propriedade Santa Cecília e é o 

morador com maior idade. Pau-Arrastado situa-se a 9 km da sede de Campo Maior, apresenta 

um fácil acesso e dispõe de 1.500 ha aproximadamente. Na comunidade, encontra-se a maior 

altitude da Serra de Campo Maior, definida pelos visitantes como Plataforma (409 metros, 

acima do nível do mar), sendo esta uma área propícia para práticas de esportes radicais, como 

o rapel. Dispõe de uma vegetação conservada e formações rochosas com flora bem específica 

e atraente como: canela-de-ema (Vellozia tubiflora (A. Rich.) Kunth), coroa-de-frade 

(Melocactus zehntneri (Britton & Rose), rabo-de-raposa (Amansonia campestris (Aubl.) 

Moldenke), cálice-de-ouro (Allamanda cathartica L.), flor-do-cerrado ou angelca (Tocoyena 

hispidula Standl.), macambira (Bromelia plumieri (E. Morren) L. B. Sm.), carrapicho-de-boi 

(Krameria tomentosa A. St. – Hil.), quatro-pataca (Allamanda blanchetti A. DC.) e alecrim 

(Lippia gracillis Humb., Bonpl. & Kunth.). 

A associação de moradores da comunidade Pau-Arrastado e localidades vizinhas 

oficializou-se através do processo de Registro N° 97, às fls. 39 do livro de pessoa jurídica A-

3, cartório do 2º ofício de notas de Campo Maior, registrado no dia 22 de abril de 2009. 

A Educação formal acontece na Escola Municipal César Ribeiro Melo, fundada 

no ano de 1966, que atende a 16 alunos com ensino multiseriado desde o Jardim I à 4ª série do 

Ensino Fundamental. Os demais estudantes do Ensino Fundamental maior e Ensino Médio 

estudam nas escolas urbanas e deslocam-se diariamente em transporte escolar. 

Os moradores constituem 36 famílias, composta por 99 indivíduos, distribuídos 

em 75 maiores de idade e 24 crianças. O número de entrevistados foram 36 pessoas que 

corresponderam a 48% da população. Estes, de acordo com a faixa etária definida pelo IBGE 

(2009), distribuíram-se em oito jovens de 18 a 24 anos, sendo (dois homens e seis mulheres – 

22,2%); 20 pessoas adultas de 25 a 59 anos (oito homens e doze mulheres – 55,5%) e idosos a 



40 

partir de 60 anos, oito pessoas (quatro homens e quatro mulheres – 22,2%). Dentre os 

entrevistados o nível de escolaridade apresentou o seguinte resultado: Sem escolaridade (SE 

13,8% - quatro homens e uma mulher); Ensino Fundamental Incompleto (EFI 55,5% - sete 

homens e treze mulheres); Ensino Fundamental Completo (EFC 5,5% - um homem e uma 

mulher); Ensino Médio Incompleto (EMI 11,1% - um homem e três mulheres); Ensino Médio 

Completo (EMC 11,1% - um homem e três mulheres) e Ensino superior Completo (ESC 2,7% 

- uma mulher), como mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2: Nível de escolaridade por gênero dos moradores da comunidade Pau-Arrastado, Campo Maior/PI. 
Fonte:Pesquisa de campo. 

 

O tempo de moradia dos entrevistados atingiu uma permanência mínima de dois 

anos a uma máxima de 83 anos, correspondendo a uma média de 42,5 anos. Quanto à 

estrutura domiciliar, observou-se que apenas 75% disponibilizam de habitação própria, sendo 

36,1% destas construídas de tijolo com reboco, 27,7% de adobe
3
, 25% de tijolo

4
 sem reboco e 

11, 1% de taipa
5
, sendo que todas apresentam cobertura de telha e quanto ao piso 86,1% é de 

cimento, 5,5% para chão batido e ladrilho
6
 e 2,7% para cerâmica

7
. 
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A comunidade dispõe de energia elétrica e devido a sua proximidade com o centro 

da cidade, o sinal da rede de telefonia celular é captado com facilidade e contempla 

praticamente todos os moradores com diversas operadoras. A água que chega até a casa de 

100% dos entrevistados é através de encanação hidráulica, proveniente de poço tubular e para 

83% o destino da água após uso é o despejo a céu aberto e para 16,4% o destino da água é a 

fossa séptica. Dentre os entrevistados, em 77,7% o processo de purificação da água acontece 

por filtragem e para 22,2% não é adotado nenhum procedimento na purificação da água usada 

no consumo humano. Quanto ao lixo não-biodegradável que chega até a comunidade, 83,6% é 

queimado e 16,4% despejado nas imediações da casa. As excretas humanas de 58,3% dos 

entrevistados são depositadas em fossas sépticas, de 38,8% deixadas nas imediações e de 

2,7% depositadas em fossa negra. 

Os moradores buscam sua sobrevivência a partir da agricultura familiar, com o 

plantio de culturas em cercados, sendo as principais: feijão (Vigna unguiculata (L.) Walp.), 

arroz (Oryza sativa L.), abóbora (Cucurbita pepo L.), milho (Zea mays L.), macaxeira 

(Manihot esculenta Crantz) e melancia (Citrullus vulgaris Schrad). Estes moradores 

representam uma porcentagem de 94,4% dos entrevistados, enquanto que apenas 5,5% além 

do cercado desenvolvem suas culturas em roças, que geralmente localizam-se distantes da 

moradia. Observou-se que no preparo da roça ou do cercado adota-se a queimada durante a 

“limpeza” do terreno. Para o morador o cercado implica em uma maior comodidade, visto que 

este compra no centro urbano, durante boa parte do ano os produtos necessários para sua 

alimentação. Os aposentados pagam diárias a lavradores, para a limpeza e plantação do seu 

cercado, gerando assim, uma nova fonte de renda dentro da comunidade. Dentre os 

entrevistados 47,2% dispõe nas proximidades da casa um canteiro erguido para o cultivo de 

hortaliças como coentro (Coriandrum sativum L.), cebolinha (Allium schoenoprasum L.), 

pimentão (Capsicum annuum L.), pimenta-malagueta (Capsicum frutescens Willd.), pimenta-

de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.) e alface (Lactuca sativa L.). 

Cerca de 83,2% dos entrevistados possuem criação de aves domésticas (galinhas e 

capotes), suínos, caprinos, e em menor quantidade de bovinos. Os moradores mais jovens 

geralmente desenvolvem atividades profissionais no centro da cidade, e a maioria destes, são 

comerciários. Outras atividades praticadas pelos moradores são: a extração da palha de 

carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore) para vender aos produtores de vassouras 

                                                                                                                                                                                     

7
 Pode-se definir cerâmica como produzida com uma pasta, cujo ingrediente principal é a argila, sucessivamente 

seca e queimada à alta temperatura. O revestimento cerâmico – também conhecido como azulejos e pisos 

cerâmicos – também é bastante antigo. 
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de outras comunidades; extração de castanha de caju (Anacardium occidentale L.) e produção 

de cajuína, produção de queijo e pães e outros atuam como caseiros de sítios particulares. As 

pessoas estrevistadas apresentaram o seguinte perfil profissional: 55,5% lavrador, 19,4% 

doméstica, 13,8% estudante, 5,5% caseiro e 2,7% professora e vendedor. Aproximadamente 

67% dos moradores são contemplados com benefícios do governo para o complemento da 

renda familiar, destes (37,5%) são aposentados, (37,4%) dispõem de bolsa família, (16,6%) 

bolsa escola, (4,3%) são pensionistas e (4,1%) apresentam bolsa jovem.  

As atividades religiosas constituem-se de missas, festa de São Gonçalo, festas 

juninas e terços que ocorrem na casa do morador que fez a promessa religiosa. A comunidade 

inicia o festejo de Santo Antonio após o dia 13 de junho. Isso ocorre em decorrência do 

festejo comemorado no centro da cidade de Campo Maior, que homenageia o mesmo santo e 

acontece entre os dias 31 de maio a 13 de junho. Quanto à religiosidade 98,9% dos 

entrevistados se intitulam como católicos e apenas uma moradora se apresentou como 

evangélica. É costume entre os moradores participar de atividades religiosas, ou mesmo 

realizar casamentos e batismos, no bairro urbano mais próximo da comunidade Bairro de 

Fátima. A vegetação usada para decorar o ambiente durante as novenas, festas juninas e festa 

de São Gonçalo é principalmente palha-de-coco (Cocos nucifera L.) e cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum L.). 

No centro da comunidade, encontra-se um campo de futebol, que favorece as 

movimentações esportivas nos finais de semana e é no Clube do Senhor “Branco”, onde 

acontecem boa parte das atividades sociais, religiosas, educativas, culturais e os encontros 

mensais dos membros da associação de moradores. Os outros locais de realização dessas 

atividades acontecem na Fazenda Esperança, na escola ou na casa de algum morador. As 

festividades dançantes realizadas no clube atraem visitantes do centro da cidade de Campo 

Maior. A maior participação dos moradores é durante o festejo, onde 61,1% da população é 

assídua, depois as reuniões escolares que atingem 55,5% e em seguida, as novenas com 

30,5% da participação dos moradores.  

Nos quintais foram observadas plantas utilizadas na alimentação. E, a maior 

ressalva é para o caju (Anacardium occidentale L.), visto que o mesmo é a matéria-prima 

fundamental na produção de cajuína, que ocorre em nível de subsistência na comunidade, e a 

castanha, que é comercializada por algus moradores no centro de Campo Maior. Entre outras 

plantas destacam-se acerola (Malpighia glabra L.), ata (Annona squamosa L.), azeitona-preta 

(Syzygium jambolanum DC.), siriguela (Spondias purpurea L.), goiaba (Psidium guajava L.), 

laranja (Citrus aurantium L.), mamão (Carica papaya L.) e manga (Mangifera indica L.). No 
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entanto, verificou-se que os moradores utilizam também frutos de plantas que são encontradas 

nas matas próximas ou mesmo isoladamente dentro de um cercado. Dentre estes, observou-se 

a ameixa (Ximenia americana L.), araticum (Annona coriaceae Mart.), crioli (Mouriri 

surinamensis Aubl), pequi (Caryocar coriaceum Wittm.), pitomba (Talisia esculenta Radlk.) 

e puçá (Mouriri pusa Gard.).  

Observou-se que os hábitos noturnos dos moradores dessa comunidade divergem 

bastante das comunidades Salinas e Resolvido, pois enquanto nestas é de praxe os moradores 

fazerem suas visitas aos parentes, vizinhos, compadres e comadres, ou mesmo se deslocar até 

a casa de alguém que tenha uma televisão para assistir aos programas prediletos, na 

comunidade Pau-Arrastado os moradores na sua grande maioria dispõe de uma televisão, e 

essa é uma atividade que é compartilhada por cada família individualmente. 

Dentre as três comunidades estudadas a comunidade Pau-Arrastado é a mais 

próxima do centro da cidade, sendo esse é um fato que aproxima muito os moradores dos 

hábitos urbanos.  

 

 

3.2 Comunidade Salinas 

 

 

AComunidadeSalinas é, dentre as três comunidades estudadas a mais afastada do 

centro de Campo Maior, localizando-se a 18km da mesma e a 9km da cidade de Coivaras. 

Dispõe de fácil acesso aos dois centros dos municípios e recebe influência das duas cidades.  

As terras ocupadas pela comunidade pertenciam ao senhor José Barbosa Ferreira, 

que era dono da Data de Terra, denominada Serra. Com a morte do primeiro proprietário aos 

40 anos, sua esposa Maria Ester Barbosa Ferreira, dividiu as terras entre as três filhas: Maria 

Vitória Castelo Branco, Lina Barbosa Ferreira e Ana Lina Barbosa Ferreira. A primeira filha, 

Ester, era casada com o juiz Durval Castelo Branco e não tendo filhos biológicos, resolveu 

adotar uma filha que se chamou Rita Fortes. Esta casou-se com José Renato Lages e em 

testamento foi repassada a herança das terras para o casal. Por uma questão administrativa a 

Data Serra, foi dividida em várias fazendas: Trabalhado, Jatobazal, Renovada e Bugarim. 

Com a morte do Sr. José Renato Lages, as terras foram divididas entre seus 

herdeiros, restando para o seu filho mais novo as terras que hoje fazem a comunidade Salinas, 

que outrora faziam parte da Fazenda Trabalhado. 
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O surgimento da comunidade deu-se com a venda e doação dos lotes de terras de 

Renato Filho para lavradores que já conviviam nas proximidades da Fazenda Trabalhado. 

Após o desmembramento das terras, um dos primeiros moradores foi Manuel Pereira de 

Carvalho (in memorian), que comprou 50 ha, hoje as terras encontram-se divididas entre seus 

herdeiros. Observou-se que a maioria dos moradores que compõe a comunidade é 

descendente da família Pereira.  

Um fato marcante ocorrido na área foi a chegada de um pesquisador alemão Sr. 

Carlos Hubinger Tokarnia, no ano de 1960, que veio para o Piauí sondar o motivo de tantas 

mortes bovina e chegando a Campo Maior, área com grandes criações extensivas de gado 

bovino, o pesquisador necessitou de alguém que estivesse em contato diretamente com o gado 

e que pudesse acompanhar e descrever os sintomas manifestados, antes do seu óbito. A pessoa 

encontrada foi então o Sr. José Renato Lages Cavalcanti que já visualizava estes sintomas há 

bastante tempo no seu rebanho e foi um dos primeiros a procurar auxílio na Universidade 

Federal do Piauí, para o problema. Voluntariamente fazia as anotações solicitadas pelo 

pesquisador, e requeria também, que fossem encaminhadas para os laboratórios específicos da 

UFPI, as partes necessárias do corpo do animal para análise em laboratórios. Voltando ao 

Piauí, já com os resultados de todos os laudos, denominou a doença de “doença de mão dura”, 

causada em bovinos que vivem em regiões com acentuada deficiência de fósforo e onde são 

mantidos e criados grandes quantidades de animais bovinos.Concluiu que se tratava do 

botulismo bovino, estudada na África do Sul por Theiler em 1920 e na Austrária por Seddon 

em 1922. Comprovou também que o que contribuiu para aumentar a presença de botulismo 

nos bovinos foi a condição ecológica da área. Hoje o pesquisador aos noventa anos, retornou 

ao Piauí e agradeceu à família, a contribuição do Sr. José Renato Lages (in memorian) neste 

imenso feito científico. 

A Associação de Moradores também denominada de Associação de 

Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Salinas (ADCOCS) foi fundada em 2 de 

junho de 1997, com CNPJ 02.337.910/0001-90 – Zona Rural de Campo Maior – Piauí. Dentre 

os entrevistados 73% são membros da Associação. O presidente é o Sr. José Pereira Sobrinho 

(Zé Budega), um dos moradores pioneiros. O mesmo informou que os encontros acontecem 

na Associação, que se localiza no centro da comunidade. O intuito destes é planejar as 

atividades socioculturais e informar à população sobre as ocorrências, benefícios e 

concretizações como: festejos, realização de São Gonçalo, comemoração do dia dos pais e dia 

das mães, melhoramento da estrada e visita de uma autoridade.  
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A comunidade Salinas é formada por 24 famílias, contendo um total de 78 

pessoas, dividida em 54 maiores de idade: 25 homens – sendo que dois destes, apresentam 

necessidades especiais e 23 mulheres – uma, dentre estas, também é portadora de 

necessidades especiais. As entrevistas envolveram 26 pessoas (50%). Os entrevistados 

distribuem-senas seguintes faixas etárias (IBGE, 2009): jovem de 18 a 24 anos (quatro 

mulheres e quatro homens –19,2%); adulto de 25 a 59 anos (cinco homens e oito mulheres – 

50%) e idoso a partir de 60 anos (quatro homens e quatro mulheres – 30,7%). Dos 

entrevistados, 61,5% são do gênero feminino e 38,8% masculino. A maior e a menor idade, 

entre os entrevistados foi 78 e 22 anos, respectivamente. 

O tempo de moradia entre os entrevistados resultou em uma média de 31,4 anos, 

com o mínimo de permanência de quatro anos e o máximo de 63 anos. 

A educação formal acontece na escola municipal José Gomes de Oliveira, que 

atende em sistema multiseriado crianças dos diversos níveis escolares, desde a educação 

infantil, até o ensino fundamental menor. Os estudantes do Ensino Fundamental Maior e 

Ensino Médio deslocam-se no transporte escolar para estudar nas escolas urbanas de Campo 

Maior que disponibilizam as suas séries de ensino. Durante o inverno esses alunos ficam 

muitas vezes, bastante prejudicados por conta do difícil deslocamento na estrada próximo a 

Serra. Os entrevistados sem escolaridade corresponderam a 11,5% (três homens acima de 60 

anos), 73% com Ensino Fundamental Incompleto (cinco homens e 14 mulheres), 3,8% Ensino 

Fundamental Completo (um homem), Ensino Médio Incompleto (uma mulher), Ensino Médio 

Completo (uma mulher) e Ensino Superior Incompleto (um homem). 

Dos moradores entrevistados, 92,3% possuem habitação própria, sendo que 57,6% 

são construídas com tijolo, 34,6% com adobe e 7,6% são de taipa. As casas com cobertura de 

telha correspondem a 80,7% e 19,3% com cobertura de palha de carnaúba (Copernicia 

prunifera (Mill.) H. E. Moore). Na comunidade, 76,9% das casas possuem piso de cimento, 

enquanto 23% são constituídas de piso bruto.  

Com relação ao aproveitamento da água usada, 88% informaram que a água é 

lançada a céu aberto, 8% vai para a fossa séptica e 4% a aproveitam no canteiro erguido. O 

lixo é queimado por 96% da população e 4% deixa exposto nas proximidades da casa. Quanto 

as excretas humanas, 65% da população despejam a céu aberto, 19% depositam em fossa 

negra e 15% em fossa séptica. 

A comunidade dispõe de energia elétrica desde o ano de 2007, e segundo os 

moradores esse foi um benefício muito importante para a comodidade das pessoas, devido 



46 

possibilitar a conservação de alimentos, assistir aos programas de TV e iluminar as casas, 

sendo desnecessário o uso da lamparina ou mesmo do lampião. 

A rede de telefonia celular atinge parcialmente a comunidade, pois faz-se 

necessário dispor de antena local, pois é o que tem facilitado a vida das pessoas, devido à 

comunicação com os familiares que se encontram distantes. 

O abastecimento de água em 53,8% dos domicílios ocorre através de encanamento 

oriundo de quatro poços tubulares, enquanto para 42,3% o abastecimento acontece em poços 

cacimbões e para 3,8% é oriunda de olho d água. Dos informantes (53,8%) elucidaram que 

usufluem do processo de filtragem para purificação da água e (46,1%) afirmaram não usar 

procedimento algum para o processo de purificação de água. 

É costumeiro os encontros à noitinha no comércio do Senhor Teres, filho do 

primeiro morador, pois localiza-se estrategicamente no centro da comunidade, em frente ao 

campo de futebol, da Associação e do lado encontra-se o clube, que recebe o nome do 

proprietário “Clube do Teres”. Dentre os moradores entrevistados (84,6%) confirmaram 

participar assiduamente das atividades culturais como: programação religiosa, particularmente 

a missa com a participação de 65,3% da população, seguida da novena (61,5%), que acontece 

no mês de maio em homenagem a Maria e da participação no festejo de São José, padroeiro 

da comunidade que é para acontecer no mês de maio, mas devido às chuvas, em 2009 só 

aconteceu no mês de julho. As outras atividades citadas em menor proporção foram: São 

Gonçalo, terço, festa junina, novena de São Francisco em outubro, novena de Santa Luzia em 

dezembro, novena de Nossa Senhora da Conceição, festa natalina e catecismo. Dentre os 

indivíduos entrevistados 98,9% se autodenominam católicos.  

Costuma-se usar vegetais para decorar o ambiente durante as atividades religiosas, 

onde na festa de São Gonçalo, contornam o arco do santo com palha de cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum L.), nas festas juninas usam-se palhas de coco (Cocos nucifera L.) e 

carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore), durante o festejo de São José é costume 

a decoração com flores artesanais (Figura 3) produzidas pelas senhoras da própria 

comunidade, a partir dos frutos dos vegetais: Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm., fruto 

que envolvem o Aspidosperma pyrifolium Mart., Cochlospermum  vitifolium (Willd.) 

Spreng.,Coccoloba mollis Casar., Combretum duarteanum Cambess, Combretum lanceolatum 

Pohl,Combretum leprosum Mart., Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., Qualea grandiflora Mart., 

Qualea parviflora Mart., Secondatia densiflora A.DC. eZea mays L.   Ressalva-se que 

algumas senhoras já participaram de cursos promovidos na comunidade para a aprendizagem 

de flores artesanais, no entanto, apenas duas exercem a profissão de artesã, produzindo e 



47 

comercializando suas peças. Entre os entrevistados foram constatados diversos profissionais, 

dentre estes 84,6% são lavradores e 3,8% artesãs, agentes de saúde, caseiros e domésticas.A 

principal atividadeeconômica é a agricultura familiar, desenvolvida em cercados e/ou roças. 

Os produtos cultivados em maior quantidade são: cultivados em maior quantidade são: milho 

(Zea mays L.), feijão (Phaseolus vulgaris L.), macaxeira (Manihot esculenta Crantz), abóbora 

(Cucurbita pepo L.), arroz (Oryza sativa L.) e mandioca (Manihot sp). No preparo da roça 

e/ou cercado é comum realizar-se a queimada, para limpeza do local. Geralmente toda a 

família participa do processo de plantio e colheita. A produção destina-se ao consumo e o 

excedente é doado ou trocado por outros alimentos com parentes, amigos e vizinhos. 

O cercado, como passa por uma adubação é aproveitado em média até dez anos 

para o plantio, a roça, geralmente é feita longe de casa e em processo de arrendamento, é 

usada no máximo, durante dois anos. As hortaliças são cultivadas em canteiros erguidos, 

sendo geralmente cultivados: cebolinha (Allium schoenoprasum L.), pimentão (Capsicum 

annuum L.), coentro (Coriandrum sativum L.), tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), 

alface (Lactuca sativa L.) e pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense Jacq.). A grande maioria 

(65,3%) completa o sustento com benefícios do Governo Federal, rendas provenientes de 

aposentadorias e bolsa família;observa – se que 42,3% dos entrevistados são ou têm um 

membro na família aposentado e 23% recebem bolsa família. 

Para alimentação, observou-se que nos quintais são cultivadas algumas plantas 

exóticas em pequena proporção como a manga (Mangifera indica L.), laranja (Citrus 

aurantium L.) e acerola (Malpighia glabra L.). No entanto, o maior consumo é de frutas 

nativas como: ameixa (Ximenia americana L.), araçá (Psidium sp) araticum (Annona 

coriaceae Mart.), caju (Anacardium occidentale L.), carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) 

H. E. Moore), crioli (Mouriri surinamensis Aubl), goiaba (Psidium guajava L.), pequi 

(Caryocar  
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Figura 3: Plantas usadas na produção de flores artesanais da comunidade Salinas, Campo Maior/PI. A. 

Combretum leprosum Mart., B. Combretum lanceolatum Pohl, C. Crytostegia grandeflora (Roxb. ex R. Br.) 

R. Br., D. Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., E. Zea mays L., F. Aspidosperma pyrifolium Mart., G. Coccoloba 

mollis Casar, H. Qualea grandiflora Mart., I. Secondatia densiflora A.DC., J. Flor produzida com o fruto de 

Crytostegia grandeflora (Roxb. ex R. Br.) R. Br., L. Flor produzida com as brácteas de Z. mays, M. Flor 

feita com C. leprosum., N. Arranjos artesanais feitos pelas senhoras da comunidade, O. Enfeites usados em 

fruteiras, P. Arranjos ornamentais. 
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coriaceum Wittm.), pitomba (Talisia esculenta Radlk.), puçá (Mouriri pusa Gard.) e tucum 

(Astrocaryum vulgare Mart.). 

Atualmente, a criação de animais baseia-se principalmente em caprinos, suínos e 

ovinos. Na maioria das famílias essa criação se dá em nível de subsistência. Na alimentação 

dos bovinos os criadores citaram em maior quantidade duas plantas: milho (Zea mays L.) e 

mandioca (Manihot sp). As plantas nativas citadas para a alimentação animal foram 

bamburral (Hyptis suaveolens (L.) Poit.), coronha (Vachellia farnesiana (L.) Wight & Ar), 

crioli (M. surinamensis), espinho-de-roseta (Sideroxylon obtusifolium (Humb. Ex Roem. & 

Schult.) T.D. Penn.), faveira (Parkia platycephala Benth.), fedegoso (Senna occidentalis (L.) 

Link), ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex DC.) Standl.), ipê-amarelo (T. serratifolia 

(Vahl.) G. Nicholson), mama-cachorra (Vitex flavens Humb., Bonpl. & Kunth ) e mororó-de-

bode (Bauhinia pulchella Benth.). Para alimentação bovina o relógio (Sida glomerata Cav.), 

foi a mais citada, seguindo-se faveira (P. platycephala), macambira (Bromelia plumieri (E. 

Morren) L. B. Sm.), jucá (Caesalpinia ferrea Mart. Ex Tul.), velame (Croton campestris A. 

St. Hil.), pustemeira (Chomelia obtusa Cham. & Schltdt.), ritirana (Ipomoea fimbriosepala 

Choisy ) e fedegoso (S. occidentalis).Para alimentação suína, costuma usar-se em maior 

quantidade a casca do tucum (A. vulgare) e o jatobá-de-porco (H. stignocarpa). Na 

alimentação de aves usa-se o milho (Z. mays) e a flor da sambaíba (Curatella americana 

L.).A extração madeireira acontece para o uso em três categorias: construção, produção 

energética e manufatureira. Na construção de casas são utilizadas as espécies: jatobá-de-porco 

(H. stignocarpa), carnaúba (C. prunifera) e cedro-branco (Cardiospermum anomalum 

Cambess), para a construção de cercas, destacam-se unha-de-gato (Mimosa caesalpiniifolia 

Benth.) e cedro-branco (C. anomalum).  

Jatobá-de-porco (H. stignocarpa) e cedro-branco (C. anomalum), são as espécies 

mais usadas para produção de carvão dentro da comunidade. O uso madeireiro na categoria 

manufatureira foi representado pela imburana (Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm.), 

ipê-amarelo (T. serratifolia), jatobá-de-porco (H. stignocarpa), mororó (Bauhinia ungulata 

L.), pau-pombo (Sclerolobium paniculatum Vogel), pau-terra-da-folha-miúda (Qualea 

parviflora Mart.) e pequi (Caryocar coriaceum Wittm).  

Os problemas de saúde mais frequentes surgidos no dia-dia da comunidade são 

inflamações uterinas nas mulheres, onde o tratamento é feito com o uso de tinturas preparadas 

com a casca da ameixa (Ximenia americana), da aroeira (Myracrodruon urundeuva) do ipê-

roxo (Tabebuia impetiginosa) e com a tintura da planta de quebra-pedra (Phyllanthus 
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niruriL.). Em seguida, são as gripes que recebem tratamento com as tinturas preparadas com 

batata-de-tiú (Wilbrandia verticillata Cong.), cajuí (Anacardium microcarpum Ducke.), 

imburana (A. cearensis) e pustemeira (Chomelia obtusa Cham. & Schltdt.).  

Os entrevistados ao falarem sobre o conhecimento adquirido com relação ao uso 

dos vegetais confirmaram (53,8%) que herdaram das pessoas idosas que convivem dentro da 

comunidade, (42,3%) que aprenderam com os pais e 4% com os avós. Cerca de 

88%afirmaram que têm uma relação de interdependência, pois retira da natureza tudo o que 

precisa para a sua sobrevivência, alimento, medicamento, moradia e, além disso, encontra paz 

e tranquilidade na área onde reside. Buscam manter a área, usando os bens naturais de forma 

responsável e retirando somente o necessário.  

Entretanto, percebeu-se que a comunidade tem reduzido seus conhecimentos e 

atividades culturais tradicionais, como o reizado, a frequência de moradores que realizam 

farinhada, e o trajeto dentro da comunidade não acontece a cavalo, não se vê mais o vaqueiro 

com o traje específico, recolhendo o gado ou as ovelhas. Percebe-se que a população que 

reside nestas áreas tem adquirido novos hábitos e conhecimentos, tais como a adoção de 

novos hábitos alimentares, a opção de deslocamento, mesmo na área rural, acontece com 

auxílio de veículos automotores. As consequências desses novos hábitos geram um aumento 

de lixo acumulado na comunidade e consequentemente queima do lixo não-biodegradável, 

como verificado em (96%) dos lares, gerando uma perda de sua identidade cultural rural. 

Destaca-se que é de fundamental importância que se desenvolvam atividades 

planejadas e subsidiadas no resgate ao conhecimento e melhor aproveitamento do uso desses 

bens, não no sentido de oprimir os moradores a uma regressão de hábitos muitas vezes mais 

cômodos, mas no intuito de reduzir a acelerada perca cultural e os impactos ambientais. 

 

 

3.3 Comunidade Resolvido 

 

 

Segundo informações cedidas pelos moradores idosos entrevistados na 

comunidade Resolvido, as terras que somam 1.500 ha, tiveram como primeiro proprietário o 

Senhor Waldeck Bona (in memorian) e foram passadas ao seu filho, o Senhor Dácio Bona. 

Percebe-se certa dúvida ao indagar os moradores, quanto à posse da terra, devido ao fato 

destas ainda não terem sido inventariadas, fato que não os definem oficialmente como 
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proprietários das terras. Entretanto pela Lei do “usucapião
8
” este é um direito que lhes 

assistem, como moradores, residindo na comunidade há mais de trinta anos. Atualmente, o 

morador com idade mais avançada é o Senhor Damião Manuel de Sousa (80 anos). O 

surgimento da comunidade deu-se pelo acréscimo de outros moradores que aos poucos foram 

constituindo famílias. Constatou-se que as atividades extrativas da carnaúba (C. prunifera) e 

do tucum (A. vulgare) foi um fator de grande contribuição para as famílias adquirirem meios 

de sobrevivência e consequentemente permanecerem na comunidade, bem como, as belezas 

das formações rochosas da Serra de Campo Maior e a disponibilidade de água por conta dos 

riachos e olhos d‟água.  

Resolvido dista 15 km da sede de Campo Maior e apresenta um difícil acesso, 

devido ao solo bastante arenoso e a presença de riachos em todo o percurso. O acesso até a 

comunidade ocorre pela estrada Campo Maior – Coivaras ou pela BR- 343, que faz contato 

Campo Maior a Teresina.  

AAssociação de moradores foi fundada em 8 de junho de 2004, comCNPJ 

07.000.717/0001- 82 – Zona Rural de Campo Maior – Piauí. O presidente da Associação é o 

Senhor Luis Barroso Barbosa (Bibi). As reuniões ocorrem mensalmente e têm por objetivo 

informar aos associados (80% dos membros da comunidade), sobre os benefícios surgidos 

para a comunidade, como também os problemas internos. Dentre os entrevistados, 52% são 

membros da associação de moradores. 

A comunidade é composta de 18 famílias, distribuídas em 76 pessoas, sendo 

constituída por 50 pessoas maiores de idade: 27 homens e 23 mulheres; dentre estas, uma 

idosa, portadora de deficiência e 26 menores de idade. As entrevistas foram aplicadas com 31 

pessoas (63,2%). Os entrevistados distribuiram-se nas seguintes faixas etárias, conforme 

IBGE (2009): jovem de 18 a 24 anos (quatro homens e quatro mulheres – 25,8%); adulto 25 a 

59 anos (oito homens e onze mulheres – 61,2%) e idoso a partir de 60 anos (três homens e 

uma mulher – 12,9 %), como mostra a Figura 4. 

                                                           

8
O usucapião ordinário de bens imóveis ocorre quando se exerce, incontestadamente, a posse mansa e pacífica 

do bem por dez anos contínuos. 
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Figura 4: Número de indivíduos por faixa etária e gênero da população entrevistada na comunidade Resolvido, 

Campo Maior/PI. 
Fonte:Pesquisa de campo. 

 

No que se refere à organização familiar, é composta por praticamente duas 

famílias: Sousa e Olanda e na maioria dos casos o cônjuge é constituído por pessoas da 

própria comunidade. 

 O período de moradia dos entrevistados na comunidade variou entre 48 anos e 

meio ano, no que resultou em uma média de 19 anos. Foi constatado que 51,6% atingiram 

essa média. No entanto, isso evidencia um período de convivência fraterna de quase duas 

décadas entre as pessoas que compõem a comunidade. 

A comunidade disponibiliza de uma escola, denominada “Escola Pública 

Municipal Resolvido”. Nesta, o ensino acontece de forma multiseriada; onde várias crianças 

em séries diferentes, estudam em uma única sala, com a assistência da mesma professora que 

atende as crianças desde a Educação Infantil, até o Ensino Fundamental menor. Os demais 

estudantes do Ensino Fundamental Maior e Ensino Médio, deslocam-se de bicicleta até a 

comunidade mais próxima, para ir no transporte escolar até as escolas urbanas de Campo 

Maior, ou mesmo de outras comunidades vizinhas, que disponibilizam suas séries de ensino, 

como a Escola Maroquinha Bona, localizada na comunidade Água Branca, próxima à BR-

343, que liga Campo Maior a Altos. Durante o inverno os alunos que se deslocam para as 

escolas do centro da cidade, ficam bastante prejudicados por conta da dificuldade de 

deslocamento. A escolaridade dos indivíduos entrevistados apresentou os seguintes 

resultados: Ensino Fundamental Incompleto (74,1% - quinze mulheres e oito homens); ensino 

médio incompleto (9,6% - dois homens e uma mulher); Ensino Médio Completo (6,4% - dois 
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homens); sem escolaridade (6,4% - dois homens) e com Ensino Fundamental Completo (3,2% 

- um homem).  

Quanto à moradia, observou-se que 94% dos moradores possuem habitação 

própria, sendo que 55% são construídas com adobe, 32% de taipa e 13% tijolo com reboco. 

As casas com cobertura de telha correspondem a 90% e com cobertura de palha de carnaúba 

(C. prunifera) 10%. A comunidade ainda possui o hábito de sentar na frente das residências, 

geralmente em um alpendre, à noitinha para contar histórias ou anedotas.  

Todas as pessoas que participaram das entrevistas, afirmaram que a água, depois 

de usada é lançada a céu aberto e o destino final do lixo não-biodegradável para 74% da 

comunidade é a queima, para 23% é deixado nas imediações e 3% da comunidade o enterra 

próximo de casa. O destino das excretas humanas para 90% da população é deixado a céu 

aberto, enquanto que para 6% é depositado em fossa séptica e 3% depositam em fossa negra. 

O Programa de Eletrificação Rural do Governo iniciou a instalação no mês de 

Setembro de 2009, na comunidade Resolvido, pois até então só se usava a lamparina ou 

lampião para iluminar as casas. Todo o aparato necessário para a instalação de energia elétrica 

foi preparado pelos homens da comunidade, em processo de mutirão. Antes, quando se 

almejava assistir a um programa na televisão os moradores se deslocavam para as 

comunidades vizinhas. 

A rede de telefonia alcança um sinal bastante baixo no entorno da comunidade e a 

rede de abastecimento de água encanada também não chegou ao local. A água é oriunda de 

olhos d‟água, existentes na comunidade, além de dois poços tubulares (feitos à máquina e 

com a superfície de contato estreita), enquanto que os poços cacimbão são em número de 

quatro, construídos manualmente e que apresentam uma superfície de contato maior. A 

maioria dos informantes (81%) afirmou não usar procedimento algum para o processo de 

purificação de água. 

À noite uma das atividades que acontece com frequência são as visitas aos 

vizinhos da própria comunidade ou mesmo de outra comunidade próxima. A preferência é 

pela comunidade Boqueirão da Serra que já disponibiliza de energia elétrica. Os visitantes 

aproveitam o ensejo para assistir aos programas de TV, principalmente o de maior preferência 

– as novelas. 

A maioria das manifestações culturais vivenciadas no dia a dia da comunidade 

está vinculada com a religiosidade. Dos indivíduos entrevistados 98,9% são católicos e a 

participação destes nas atividades religiosas, atinge uma representação de 67,6%. Dentre as 
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atividades citadas a missa foi a mais lembrada pela população (71%). A celebração da missa é 

uma das atividades que demora a acontecer, devido à dificuldade em encontrar ministrantes, 

ela só acontece uma vez ao mês.  

As demais atividades culturais e religiosas são: terço (45%), novenas (32%), São 

Gonçalo (19%), farinhadas e reuniões de pais (6%), festas juninas com quadrilhas e fogueiras 

(3%). Com exceção do terço e da farinhada, todas essas atividades ocorrem na Sede, que 

funciona em uma cobertura feita com palha de carnaúba, em frente à casa do presidente. 

Geralmente o terço, trata-se de uma promessa feita pelo dono da casa, no qual o convite é 

referenciado. A farinhada acontece entre os meses de agosto a dezembro, tornando-se um 

momento de grande convívio social entre os moradores. As mulheres descascam e lavam as 

mandiocas e aos homens cabe a tarefa de ralar. Depois da mandioca (Manihot sp) ralada, é 

hora de coar e mais uma vez as mulheres entram em cena. Na gamela, após um período 

decantando, o líquido deixa no fundo a deliciosa goma que ainda precisa ser exposta ao sol 

para secar. A massa espremida vai para o tacho para ser torrada. A farinhada dura em média 

três dias e acontece em regime de mutirão. Depois de feito, os beijus são distribuídos para os 

parentes, amigos e vizinhança. Os produtos gerados para o consumo familiar são: farinha, 

goma e puba. 

No mês de maio acontece a novena de Nossa Senhora de Fátima, em junho a de 

Santo Antonio e em dezembro a de Santa Luzia. Os moradores também costumam participar 

das atividades religiosas na comunidade Passa-Tempo, Passarinho e Boa Saúde, próximas ao 

Resolvido.  

Na dança de São Gonçalo, é costume 55% a população usar vegetais para 

ornamentar o arco do santo, como também ornamentar o espaço onde costumam acontecer as 

atividades. Dentre os vegetais usados para este fim estão: palha-de-coco (Cocos nucifera L.) e 

cana-de-açúcar (Saccharum officinarum Roxb.). 

A festa junina é acompanhada de muita tradição, onde são construídas as 

fogueiras, usando-se restos de madeira encontrada na natureza; as pessoas pulam por cima da 

fogueira em sinal de compromisso e a partir desse momento, cumprimentam-se, chamando 

umas às outras de compadre, comadre, padrinho, madrinha, painho, mainha e outras 

denominações. É prática comum entre os moradores usar cabaças (Cucurbita lagenaria L.) 

para estourar, representando fogos de artifícios. 
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Os membros da comunidade têm grande respeito pelas datas comemorativas, seja 

ela uma homenagem a um santo ou dia de ação de graças. É costume se colocar flores nas 

portas, e, não se deslocar até a roça para trabalhar, no dia 1° de maio; dia do trabalho. 

A atividade econômica principal é a extração da palha de carnaúba (Copernicia 

prunifera (Mill.) H. E. Moore), que acontece nos meses mais secos do ano para produção de 

produtos manufaturados, como: vassoura, abano, cofo, corda, saca e chapéu. Dos produtos 

citados, a vassoura é o único comercializado em Campo Maior nas segundas-feiras e aos 

sábados na cidade de Altos. A produção de vassoura (Figura 5) acontece com a participação 

de todos os membros da família, o homem retira a palha no carnaubal, desloca para tolda
9
, 

risca a palha e coloca no sol para secar. Se a temperatura estiver alta, um dia, é suficiente para 

secagem. O procedimento seguinte é apanhar a palha, separar a do olho das palhas laterais, 

pois o pó do olho tem um preço mais significativo, e só depois trazer para o cupinzeiro
10

 para 

depois retirar o pó e montar a vassoura, sendo essas últimas atividades de responsabilidade 

tanto do homem, como da mulher. Depois de retirado o pó, o produtor tem a opção de vendê-

lo e a palha depois de batida pode ser usada, tanto para vender para outros produtores, como 

para fazer vassouras. Os restos da palha que sobram depois das vassouras terem sido aparadas 

são usados como adubo nos cercados. As ferramentas manufaturadas usadas para bater a 

palha são o cambito, confeccionado com a chapada (Terminalia fagifolia Mart.), jucá 

(Caesalpinia ferrea Mart. Ex Tul.), unha-de- gato (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) ou 

mororó (Bauhinia ungulata L.) e o cacete produzido a partir do caule de jucá (C. ferrea) ou 

crioli (Mouriri surinamensis Albl.). A quantidade de palhas a ser usada na montagem da 

vassoura depende do tamanho desta. Se a palha for grande, para confecção de uma vassoura 

utiliza-se quatro palhas de carnaúba, caso seja pequena precisa-se de sete palhas. Na 

montagem, primeiramente junta-se as palhas e amarra-se com barbante, depois levanta-se 

palha por palha, alternando-as e tece com barbante de plástico. No final arremata-se o 

barbante, coloca-se o anel na vassoura, corta as pontas da palha e encaixota de 25 até 50 

vassouras; para enfeixar o meio centro da vassoura, usa-se o cipó canoinha (Secondatia 

densiflora A.DC.). 

 

 

 

 

                                                           

9
ver na Tabela 1, pág. 61. 

10
armazenamento de palha uma sobre a outra, formando uma estrutura semelhante a um ninho de cupim.  
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Figura 5: Etapas da produção de uma vassoura manufaturada de (Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore) da 

comunidade Resolvido, Campo Maior/PI: A.Carnaubal; B. Extração da palha; C. Secagem, D. Tolda: (local onde 

se bate a palha para retirada do pó); cambito: instrumento manufaturado; E. Participação da mulher na produção 

da vassoura; F. Vassouras prontas para serem niveladas; G. Aproveitamento da palha do nivelamento na 

adubação; H. Vassoura com entrançado rápido; I. Vassoura com entrançado mais detalhado, J. Vassoura de 

subsistência entrançada com imbira de Astrocaryum vulgare Mart. E L. Secondatia densiflora A.DC usada para 

enfeixar as vassouras, M. Transporte das vassouras. 
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Algumas mudanças ocorreram nessa atividade que foi passada de geração a 

geração e, uma delas foi a substituição da imbira de tucum (A. vulgare) pelo barbante de 

plástico nas vassouras produzidas para comercialização, pois segundo os produtores a imbira 

além de cortar as mãos do produtor, devido as fibras serem muito finas, este tinha que passar 

pelo mesmo procedimento da palha de carnaúba: coleta, riscagem, secagem e preparação da 

imbira, reduzindo assim a produção. Pois, sendo este um produto manufatureiro, a 

concorrência, torna-se desleal, quando passa a competir com outras vassouras produzidas em 

máquinas. Outro fato observado foi a produção de dois tipos de vassouras, uma que requer 

mais matéria prima e mais tempo na forma de tecer as palhas, pois fornece à vassoura maior 

resistência, no entanto é um pouco mais cara e a outra é vendida por um preço mais em conta, 

devido ao custo e tempo menor. 

A atividade econômica secundária é a extração de tucum (A. vulgare), que 

acontece durante os meses de dezembro a maio, compreendendo a época chuvosa. Essa 

atividade além de propiciar um retorno financeiro a partir da venda do coco maduro, também 

favorece ao morador a produção de manufaturados como: corda, rede, assio, óleo, além de seu 

consumo in natura e como alimento para os porcos.  

A atividade agrícola em 96,7% é somente para o consumo familiar, um único 

dentre os entrevistados afirmou comercializar a macaxeira (Manihot esculenta Crantz) no 

período de boa safra.Os produtos cultivados são: milho (Zea mays L.), arroz (Oryza sativa 

L.), feijão (Phaseolus vulgaris L.), mandioca (Manihot sp), melancia (Citrullus vulgaris 

Schrad), melão (Cucumis melo L.), abóbora (Cucurbita pepo L.) e macaxeira (M. esculenta). 

A agricultura ocorre, sob duas modalidades: cercado e/ou roça, onde nessa é exclusiva a 

produção de melancia e arroz. Cultiva-se em canteiros erguidos cebolinha (Allium 

schoenoprasum L.) e coentro (Coriandrum sativum L.) em maior quantidade e as demais 

hortaliças cultivadas são: pimentão (Capsicum annuum L.), pimenta-de-cheiro (Capsicum 

chinense Jacq.) e alface (Lactuca sativa L.). 

Nos quintais foi observado o cultivo de plantas exóticas em pequena proporção 

como, laranja (Citrus aurantium L.), limão-doce (Citrus medica L.), manga (Mangifera indica 

L.) e siriguela (Spondias purpurea L.). Constatou-se uso em maior proporção de frutas nativas 

durante as safras de araticum (Annona coriaceaeMart.), cajuí (Anacardium microcarpum 

Ducke.), caju (Anacardium occidentale L.), goiaba (Psidium guajava L.), pequi (Caryocar 

coriaceum Wittm.), pitomba (Talisia esculenta Radlk.), maracujá-de-porco (Passiflora 

cincinnata Mast.), puçá (Mouriri pusa Gard.) e tucum (A. vulgare). 
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A criação de pequenos animais como porcos, bodes, ovelhas, galinhas e capotes, 

também acontecem em nível de subsistência e de forma extensiva, estando presente em 

pequena escala, a criação bovina. Para alimentação suína, costuma usar-se em maior 

quantidade a casca do tucum (A. vulgare) e o fruto do araticum (A. coriaceae); na alimentação 

de caprinos a opção é pelo fruto de marfim (Agonandra brasiliensis Miers.), encontrada no 

pasto e a flor do ipê-amarelo (T. serratifolia). Os frutos da faveira (Parkia platycephala 

Benth.) foi dentre os vegetais citados, utilizada na alimentação suína, caprina e bovina. 

No extrativismo vegetal a principal prioridade é para construção de casas, cercas, 

apriscos, chiqueiros e a produção de carvão. No entanto, para a construção destaca-se o uso da 

carnaúba (C. prunifera) e do tucum (A. vulgare), enquanto que na produção de carvão a 

árvore mais citada foi o jatobá-de-porco (H. stignocarpa), seguida de cedro-branco 

(Cardiospermum anomalum Cambess). 

Na área medicinal, entre as espécies nativas, destaca-se o uso do velame (Croton 

campestris A. St. Hil.) e da ameixa (Ximenia americana L.), para o uso no combate aos 

problemas intestinais e uterinos, respectivamente. Plechtranthus barbatus Andrews (boldo), 

foi dentre as plantas medicinais exóticas mais citadas para os problemas relacionados ao 

intestino. 

As enfermidades mais frequentes surgidas na comunidade são dores de barriga, 

tratadas com o chá de velame (C. campestris), mulatinho (Tanacetum vulgare L.), hortelã 

(Mentha x villosa Huds) e boldo (Plechtranthus barbatus Andrews). A gripe é o segundo 

problema corriqueiro que incomoda a população da comunidade Resolvido, e para seu 

combate buscam o uso de chás feitos de manjericão (Ocimum gratissimum L.), hortelã 

(Mentha x villosa), vick (Mentha arvensis L.), alecrim (Lippia gracillis Humb., Bonpl & 

Kunth.), imburana (Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm.) e maria-mole (Senna alata (L). 

Roxb.). Os lambedores são feitos com jucá (Caesalpinia ferrea Mart. Ex Tul.) e o óleo de 

pequi (Caryocar coriaceum Wittm.). 

Houve citações de 58% dos indivíduos entrevistados para plantas usadas na 

categoria místico-religiosa. O maior número de citações foi espantar mau olhado, onde 35,4% 

apontam para este fim, as plantas Dieffenbachia picta (Lodd) Schott (comigo-ninguém-pode); 

Jatropha gossypiifolia L. (pinhão-roxo); Cereus jamacaru DC. (mandacaru); Petiveria 

alliacea L. (tipi); Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. (coroa-de-frade) e 

Scoparia dulcis L. (vassourinha). As demais utilizações são para espantar espírito, rezar para 

quebranto e indicar se a família está bem sucedida. 
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Devido à dificuldade de acesso de informações, por conta da localização 

geográfica e de tráfego, observou-se durante as visitas à comunidade Resolvido, que a mesma 

apresenta muitas de suas características tradicionais conservadas. Na sua grande maioria, as 

espécies citadas, são nativas e o conhecimento por parte dos moradores entrevistados, condiz 

com as observações realizadas e vivenciadas pela pesquisadora. Quanto às atividades culturais 

e sobre o modo de viver diário da população dentro da comunidade, percebeu-se que o 

processo de aculturamento ainda, não é um fato preocupante nesse meio. Constatou-se menor 

uso de algumas palavras da linguagem local pelos moradores jovens e a incorporação de 

outros à cultura local, mas ainda usada por adultos e idosos, como mostra na Tabela 1.  

É notório que dentre os hábitos mais rústicos, já se percebe a substituição por 

produtos e formas de vida mais cômoda, para o fato relatado, pode-se citar o uso do sabão 

industrializado, que outrora era produzido na comunidade com o marfim (Agonandra 

brasiliensis Miers.), e outras substâncias necessárias. Um outro exemplo para comprovação 

do fato, é quanto ao uso das “coités” (ou cuia) – bacias feitas com o fruto da cabaça 

(Cucurbita lagenaria L.), hoje substituída pelas bacias de plástico. 

O uso dos bens naturais vegetais está acontecendo de forma racional dentro da 

comunidade, havendo uma preocupação com a manutenção da potencialidade dos recursos 

vegetais, que podem contribuir na conservação da biodiversidade local, mas, no entanto, 

percebe-se que é preciso um estímulo aos membros mais jovens, para que possam absorver o 

conhecimento, que ainda existe entre os moradores, mantendo viva a tradição local.  

 

 

3.4 Palavras usadas no dia-dia entre os moradores das comunidades Pau-Arrastado, 

Salinas e Resolvido 

 

 

Durante conversas com os entrevistados, verificou-se o uso de palavras 

empregadas pelos moradores (Tabela 1), que se encontram na faixa etária idosa e adulta, 

demonstrando a cultura ruralizada ainda presente no âmago de 77,4% dos moradores adultos e 

idosos. 
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Tabela 1: Palavras utilizadas na linguagem habitual das Comunidades rurais: Pau-Arrastado, 

Salinas e Resolvido em Campo Maior-PI.  

 

PALAVRAS SIGNIFICADOS 

APARIAMENTO 
Proteção feita com a palha da carnaúba, 

colocada abaixo da cangalha 

APIÁ Entrar, sentar, descansar 

APURAR Evaporar a água e ficar concentrado 

ASSIO 
Arranjo feito com palha de A. vulgare para 

fixar a cangalha no jumento 

AVIAMENTO 
Ferramentas e estrutura para fazer a 

farinhada 

CANGALHA 
Armação de madeira ou de ferro onde se 

sustenta e equilibra a carga dos animais. 

CARTUCHEIRA Espingarda 

COITÉ ou CUIA Vasilhame 

CUMIEIRA Parte do teto onde prega-se o caibro 

DOENÇA DO MUNDO Doença venérea 

ENFEIXAR Juntar as palhas para montar a vassoura 

ESTUMAR Espantar o bicho 

FURNA Esconderijo da onça 

FORQUILHA 
Coluna que fica nos cantos da casa para 

segurá-la 

MEZINHEIRO Pessoa que faz garrafada 

MULHER DESMANTELADA Mulher com menstruação irregular 

SOVAR Bater ou mexer com algum objeto 

TOLDA 
Estrutura da casa preparada para bater a 

palha de carnaúba e retirada do pó 

TOPE Parte mais baixa 

VEXAME Coração palpitando acelerado 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O “linguajar” dos moradores de comunidades naturais, segundo Apolinário (2006) 

é um roteiro previamente estabelecido, com espaço para elucidação de elementos que surgem 

de forma imprevista e espontânea da cultura adquirida ao longo de gerações, e que é 

compartilhada pelo entrevistado no meio em que vive. 

Foi observado por Vieira (2008) no estudo efetuado na comunidade quilombola 

dos Macacos em São Miguel do Tapuio (PI), um intenso uso de palavras raramente utilizadas 

pelos habitantes das áreas urbanas, mas bastante comum nas áreas ruralizadas. Em meio a 

estas, as palavras “furnas” e “mezinheiro” foram comuns às citadas nesse estudo.  
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Etnobotânica e socioeconomia de comunidades rurais, da região 

de Campo Maior, Nordeste do Brasil. 
 

 

Maria Pessoa da Silva •Roseli Farias Melo de Barros • João Batista Lopes 

 

 

RESUMO:O município de Campo Maior (04º49'40" S e 42º10'07" W) situa-se em uma área 

transicional com vegetação de cerrado, caatinga, carrasco e mata semidecídua, mas maior 

grau de similaridade em cerrado. O estudo etnobotânico ocorreu nas comunidades rurais da 

Serra de Campo Maior (Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido). Objetivou-se conhecer as 

interrelações dos moradores e a vegetação local. A metodologia deu-se em etapas de 

observação, aplicação de formulários semiestruturados a 93 pessoas, com faixa etária jovem 

(18 a 24 anos), adulta (25 a 59) e idosa (acima de 60). As coletas botânicas seguiram 

metodologia usual e os exemplares foram identificados e incorporados ao acervo do Herbário 

Graziela Barroso (TEPB) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Utilizou-se amostragem 

aleatória e “bola-de-neve”, para seleção de informantes-chave. Os dados quantitativos foram: 

Valor de Uso;Fator de Consenso dos Informantes; Índice de Similaridade Florística e Curvas 

de Acumulação.Catalogou-se 211 espécies, em 69 famílias e 165 gêneros. As famílias mais 

representativas foram: Leguminosae (34 espécies), Apocynaceae/Euphorbiaceae/Lamiaceae 

(10) e Poaceae (9). Foram identificadas 11 categorias de uso e as mais destacadas foram 

medicinal (14%), alimentação humana (16%) e alimentação animal/produção energética 

(13,3%) cada. A espécie com maior Valor de Uso na comunidade Pau-Arrastado foi 

Agonandra brasiliensis Miers. (4,00), na SalinasVachellia farnesiana (L.) Wight & Arn e 

Croton blanchetianus Baill (3,00) e no Resolvido as espécies Simarouba versicolorA.St.-Hil. 

e Mimosa acutistipula Benth (4,00). O maior índice de similaridade foi (0,50). Confirmou-se 

práticas de subsistência por parte dos moradores. 
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ABSTRACT: The municipality of Campo Maior ((04º49‟40” S e 42º10‟07” W) is located in a 

transitional area with a vegetation of Cerrado, Caatinga, Carrasco and a semi-deciduous 

forest, but with a greater degree of similarity in the Cerrado. The ethnobotanical study took 

place in rural communities of Serra de Campo Maior (Pau-Arrastado, Salinas and Resolvido). 

The objective was to understand the interrelationships of residents and the local vegetation. 

The methodology was carried through in steps of observation, application of semi-structured 

forms to 93 people, young adults (18-24 years old), adults (25-59) and elderly (over 60). The 

botanical pickups  were in accordance with the usual methodology and specimens were 

identified and incorporated into the Herbarium Graziela Barroso (TEPB), Federal University 

of Piauí (UFPI). We used random sampling and the "snow-ball" technique for the selection of 

key informants. Quantitative data were: Use Value; Factor of Informant Consensus; Floristic 

Similarity Index and Accumulation curves. Two-hundred eleven (211) species were cataloged 

in 69 families and 165 genera. The most representative families were Leguminosae (34 

species), Apocynaceae and Euphorbiaceae (10), Lamiaceae and Poaceae (9). We identified 11 

use categories and the most important were medicinal (14%), nourishing (16%) and 

forage/energy production (13.3%) each. The species with the highest Use Value in the 

community Pau-Arrastado was Agonandra brasiliensis Miers (4.00), in Salinas, Vachellia 

farnesiana (L.) Wight & Arn and Croton blanchetianus Baill (3.00), and in Resolvido, the 

species Simarouba versicolor A.St.-Hil. and Mimosa acutistipula Benth (4.00). The highest 

similarity index was (0.50). Subsistence practices were confirmed on the part of the residents. 

 

Keywords: Contemporary Communities, rurality, traditional lore, transition, vegetation. 
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Introdução 

 

 

A flora do estado do Piauí apresenta uma diversidade bastante significativa e 

peculiar, devido aos cerrados apresentarem uma ocupação marginal ao cerrado central, 

apresentando também, uma das maiores concentrações deste ecossistema e de áreas de 

transição cerrado, caatinga e carrasco do Nordeste. Nas áreas de transição (cerca de 3.507.107 

ha) ocorre também a influência de mata semidecídua, mata de babaçu, carnaubal, mata 

ripícola ou com um complexo vegetacional denominado de “Complexo de Campo Maior” 

(Castro et al. 1998).  

Segundo Farias e Castro (2004) a vegetação do Complexo de Campo Maior 

caracteriza-se como um ambiente sujeito a frequentes inundações, conferindo-lhe o caráter de 

transição, tendendo para instabilidade. Observam-se mudanças fisionômicas em sua 

composição e no arranjo das espécies, passando de campo, a vários tipos fisionômicos de 

cerrado, caatinga, carrasco e mata semidecídua. 

Considerando que o homem contemporâneo vem usando os bens naturais, de 

forma cada vez mais intensa, vislumbra-se a necessidade da realização de levantamentos 

florísticos e etnobotânicos.  

O termo Etnobotânica foi empregado pela primeira vez em 1895, por Harshberger, 

que embora não o tenha definido, apontou maneiras pelas quais poderia ser útil a investigação 

científica (Maciel et al. 2001). Desde então, várias definições podem ser encontradas para o 

termo Etnobotânica, como a abordada por Xolocotzi (1983) como, campo científico que 

estuda as interrelações estabelecidas entre o ser humano e as plantas, através do tempo e em 

diferentes ambientes, sendo determinada por dois fatores: condições ecológicas (meio) e pela 

cultura. Oliveira et al. (2009) a define como uma disciplina que se ocupa do estudo e 

conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito do mundo vegetal, englobando 

a maneira como um grupo social classifica as plantas e a utilidade que dá a elas, e por ser o 

alvo de mulbu-itas críticas recentes, faz dela um campo científico no qual fervilham novas 

ideias e diferentes reflexões  

Norgaard e Sikor (2002) citam que, no meio rural, especialmente nos países de 

terceiro mundo, o ambiente e a cultura apresentam-se interligados a outros processos, que 

condicionam o desenvolvimento local, tais como: conhecimento, valores, organização social, 

ambiente e tecnologias.  
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Hamilton et al. (2003) comentam que o Brasil, encontra-se entre os países que 

possuem maior número de pesquisas realizadas no âmbito das etnociências e dentre elas, 

podemos citar as de Rossato et al (1999), Albuquerque e Andrade (2002), Hanazaki (2003), 

Gazzaneo et al. (2005), Silva e Andrade (2005), Pasa et al. (2005), Hanazaki e Begossi 

(2006), Lucena et al. (2007), Begossi e Silvano (2008), dentre outros. No Piauí, os estudos 

etnobotânicos, são incipientes, no entanto, merecem destaque os realizados por Emperaine 

(1989), Jenrich (1989), Oliveira e Nascimento (1996), Chaves et al. (2006a e b), Franco e 

Barros (2006), Torquato (2006), Costa e Castro (2007), Franco et al. (2007), Santos et al. 

(2007), Chaves e Barros (2008), Santos et al. (2008), Vieira et al. (2008), Aguiar (2009) e 

Oliveira et al. (2010). 

Considerando a riqueza ambiental do Complexo de Campo Maior, objetivou-se 

conhecer o uso dos vegetais dentro das comunidades e a relação que existe entre estes e as 

atividades econômicas, bem como se os usos acontecem de forma racional, contribuindo para 

uma melhor caracterização da área e para a compreensão do modo de viver dentro de cada 

uma das comunidades estudadas. 

 

 

Material e método 

 

 

 

 

Área de estudo 

 

 

O município de Campo Maior localiza-se a 84 km da capital Teresina, 

compreende uma área de 1.699.383km² (Figura 1).Possui uma população de 45.827 

habitantes, que corresponde a uma densidade demográfica de 24,4 habitantes/km², onde 

25,96% da população está na zona rural. A maior altitude apresentada no centro da cidade 

atinge 125m. O município não possui grandes elevações e as planícies predominam na bacia 

sedimentar do Meio Norte, sendo sua baixada no rio Longá a de maior significação,onde há 

zonas intercaladas de “cuestas” com chapadas de altitudes de 150 a 300 metros na parte Leste, 

onde ocorre a Serra de Campo Maior (Figura 1), distante do centro aproximadamente 15 km 

(IBGE, 2008). 
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Figura 1: Localização do município de Campo Maior e das comunidades estudadas no entorno da Serra de 

Campo Maior/ Piauí, Brasil. Fonte: IBGE (2008), adaptado por Amorim (2009). 
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Segundo Velloso et al. (2002) a flora é de transição cerrado/caatinga e 

cerrado/mata, com vegetação caducifólia e subcaducifólia estacionais. A vegetação herbácea é 

predominante, com fisionomia lembrando a savana africana, ocorrendo também a presença de 

carnaubais em planície inundáveis: savanas de Copernicia. Nas partes mais altas, não 

inundáveis, há vegetação arbustivo-arbórea com elementos de cerrado, sendo as chuvas 

concentradas no período de janeiro a abril, com precipitação anual de 1.280,8mm, 

temperatura média de 33,7°C, sendo a mínima de 23,4°C em janeiro e a máxima de 38,7°C 

em novembro. 

O estudo foi desenvolvido em três comunidades rurais localizadas no entorno 

Serra de Campo Maior: Pau-Arrastado (04º53‟0,5” S e 42º10'17,9" W) , Salinas (04º59'59,9" 

S e 42º10'24,2" W) e Resolvido (04º56'68,8" S e 42º12'42,2" W) com 36, 24 e 18 famílias, 

respectivamente (IBGE, 2008), as quais foram selecionadas como áreas de estudo pelas 

distinções geográficas e pelas diferentes atividades econômicas e de subsistência adotadas 

pelas mesmas, onde destacam-se agropecuária, vinculada à produção de produtos 

manufaturados.  

 

 

Coleta de dados  

 

 

Efetuou-se levantamento bibliográfico na primeira etapa de concretização desta 

pesquisa no intuito de sistematizar a compreensão da Etnobotânica. 

A coleta de dados documental foi realizada no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e nas Associações das comunidades que disponibilizaram informações 

necessárias para definição da amostragem e também para informar aos moradores sobre a 

importância do trabalho, sua finalidade, os benefícios, atribuições de cada componente 

participante do processo, bem como as etapas de toda a pesquisa. Os dados etnobotânicos e 

socioeconômicos foram coletados após submissão e aprovação do projeto de pesquisa no 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (CAAE – 0088.0.045.000-09), 

que aconteceu no dia 6 de julho de 2009, seguindo as normatizações definidas, inclusive na 

solicitação de assinatura dos entrevistados, conforme o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). As coletas botânicas e a herborização do material foram procedidas de 

acordo com a metodologia proposta por Mori et al. (1989). Todo o material encontra-se 

incorporado no acervo do Herbário Graziela Barroso (TEPB), na Universidade Federal do 
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Piauí (UFPI). A identificação botânica foi procedida mediante análises morfológicas, 

consultas literárias, comparações com materiais incorporados ao acervo do TEPB e 

confirmada por especialistas. Adotou-se Dahlgren e Clifford (1980) para a classificação de 

monocotiledôneas e Cronquist (1981) como sistema de classificação das dicotiledôneas, com 

exceção para a família Leguminosae, que obedeceu às normatizações do sistema de Judd et al. 

(1999). Consultou-se os sites IPNI (2008) e MOBOT (2008), no intuito de corrigir a grafia 

dos nomes das espécies e abreviaturas dos autores botânicos.  

A definição do universo amostral foi estabelecida conforme a proposta de Begossi 

et al. (1993) que afirma ser uma amostra representativa em comunidades com mais de 50 

pessoas a proporção de 25% a 80%. Adotou-se a técnica de amostragem e seleção de 

informantes, denominada “bola-de-neve” (Bailey 1982). A faixa etária foi definida de acordo 

com o IBGE (2009): jovens (18 e 24 anos); adultos (25 e 59 anos) e os idosos (a partir de 60 

anos).  

A entrevista e a turnê-guiada (Bernard 1988) aconteciam paralelamente com os 

informantes-chave – pessoa selecionada dentre todos os informantes, para colaborar mais 

ativamente na pesquisa - e outros moradores que se dispuseram na realização dessa técnica. 

Definiu-se um número máximo de três pessoas entrevistadas por família, sendo estabelecido 

um jovem, um dos conjuges ou os dois. A metodologia utilizada para obtenção dos dados 

socioeconômicos foi a entrevista semiestruturada, com aplicação de formulário padronizado 

segundo Apolinário (2006), com questões abertas e fechadas, apresentando a seguinte 

estrutura: identificação, localização, dados socioeconômicos (composição familiar, idade, 

sexo, escolaridade, renda, habitação, saneamento, religião) e dados etnobotânicos. 

 

 

Análise e tabulação dos dados 

 

 

Utilizando-se o proposto por Friedman et al. (1986) calculou-se o Nível de 

Fidelidade (FL), visando obter a concordância entre as respostas dos informantes, sobre o uso 

medicinal das plantas, adaptado às diversas categorias de uso, utilizando a fórmula: FL = 

Ip/Iux100% onde: Ip = número de informantes que sugerem o uso de uma determinada 

espécie para uma proposta principal (ou uso principal) e Iu = número total de informantes que 

citaram a espécie para qualquer finalidade.  
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 Para categoria medicinal utilizou-se oFator de Consenso dos Informantes (FCI) 

proposto por Trotter e Logan (1986), que teve como finalidade identificar as categorias de 

doenças que apresentam maior importância relativa local. Foi obtido pela fórmula FCI = (nur – 

nt)/(nur – 1), onde nuré o número de citações de usos em cada categoria da OMS (2000) e nt, o 

número de espécies usadas. 

Para calcular o Valor de Uso (VU) utilizou-se o proposto por Phillips e Gentry 

(1993a e b), modificado por Rossato (1996), que atribui a essa técnica a seguinte fórmula: VU 

= ∑U/n, onde U = número de citações da etnoespécie por informante e n = número de 

informantes que citaram a etnoespécie. Ao usá-la o pesquisador assume que a importância 

relativa de uma planta é dada basicamente pelo número de usos que apresenta. 

O coeficiente de Jaccard (Magurran 1989) foi usado para comparar a ocorrência 

de uma espécie entre as comunidades, atravésdoÍndice de Similaridade Florística (S). O 

cálculo é feito de acordo com a fórmula S= a/(a+b+c), onde a = número de espécies comuns 

as comunidades 1 e 2, b = número de espécies que ocorrem apenas na comunidade 2, e c= 

número de espécies que ocorrem apenas na comunidade 1. 

Visando avaliar a sobreposição de espécies citadas, utilizou-se medidas e 

comparações de espécies através do uso de aleatorização de amostras em Curvas de 

Acumulação, conforme expressa por Gotelli e Colwell (2001).  

 

 

Resultados e discussões 

 

 

O universo de entrevistados foi de 93 indivíduos maiores de idade, que 

correspondeu a 51,9% do total, distribuídos em 54 (58%) mulheres e 39 (42%) homens, com 

idades que variaram entre 18 e 83 anos. Os informantes-chave foram seis pessoas, todas 

pertencentes ao gênero masculino, onde 66,6% eram idosos e 33,4% adultos. Os homens 

adultos e idosos destacam-se no conhecimento etnobotânico porque possuem atividades 

diárias que os permitem maior proximidade com os vegetais, experimentando-os e 

construindo formas de usos; enquanto que as mulheres dedicam-se às atividades domésticas; e 

quanto aos jovens, percebeu-se que em uma das comunidades (Pau-Arrastado) não houve 

ainda um despertar para o aprendizado etnobotânico, devido o fácil acesso e influência 

urbana, visto que são comerciários no centro da cidade de Campo Maior. 
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As famílias entrevistadas são compostas pelo pai, mãe, filhos e em determinados 

casos, agregados (genros/noras e netos). Salienta-se que o tempo de moradia da população 

entrevistada nas três comunidades atingiu uma média de 64,6 anos. A comunidade Pau-

Arrastado atingiu uma permanência mínima de dois anos e uma máxima de 83 anos. Na 

comunidade Salinas o tempo de moradia entre os entrevistados resultou em um tempo mínimo 

de permanência de quatro anos e o máximo de 63 anos e na comunidade Resolvido o período 

de moradia dos entrevistados variou entre um ano e 48 anos e meio. Verificou-se que nas três 

comunidades cerca de 90% são habitantes nativos. 

Quanto à escolaridade verificou-se que 90,9% são alfabetizados e que 73% destes 

possuem Ensino Fundamental Incompleto, 7% Ensino Médio Incompleto, 5% Ensino Médio 

Completo, 3,5% Ensino Fundamental Completo e 2% Ensino Superior Incompleto. Em 62,5% 

das famílias há uma complementação de benefícios concedidos pelo Governo Federal, sendo 

47,9% bolsa família, 46,1% aposentadoria, bolsa jovem e alimentação atingem um percentual 

de 3% cada. A média salarial correspondeu a 45,2% para meio salário, 34,5% para um salário 

mínimo e 20,3% não dispõem de nenhuma renda fixa. A proporção salarial para esta análise 

foi definida na medida provisória número 474, de 23 de dezembro de 2009, que define o valor 

referente para um salário mínimo R$ 510,00 (quinhentos e dez reais).O valor do salário 

mínimo representa para a população uma quantia bem significativa, pois praticamente todas 

as necessidades dos indivíduos são recompensadas na realização da extração dos bens 

naturais, de forma sustentável. 

A principal atividade econômica da comunidade Resolvido é a produção de 

vassouras de palha de carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore), enquanto que, 

nas comunidades Pau-Arrastado e Salinas é a agricultura familiar e a pecuária extensiva, 

principalmente a caprinocultura. Fato similar foi observado no estudo realizado por Ladio 

(2006) em três comunidades Mapuche na Argentina (Rams, Cayulef e Paineo) onde a 

atividade econômica fundamentava-se na criação e venda de cabras, ovelhas e 

comercialização de tecidos artesanais manufaturados. 

Os produtos gerados da agricultura, além do consumo são trocados com parentes e 

vizinhos. Um único morador confirmou comercializar o excedente da produção de macaxeira 

(Manihot esculenta Crantz). Este comportamento se verifica em outras partes do Brasil e 

corrobora com o estudo realizado por Pasa et al (2005) em comunidades rurais de Conceição-

Açu (MT) e por Valadão et al. (2006), em assentamentos rurais de São Paulo, onde destacam 

também as atividades agrícolas praticadas pelos moradores rurais, como fundamentais para a 

sobrevivência da população local.  
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Quanto à posse da casa própria, 84% possuem habitação própria, restando apenas 

16% sem esse benefício, enquadram-se aqui os caseiros, os filhos casados que residem na 

casa dos pais e aqueles que não posssuem terrenos e recursos financeiros para construção da 

casa própria.No que se refere à estrutura das casas, 91,3% apresentam cobertura de telha e 

8,6% cobertura com palha de carnaúba (C. prunifera). As casas com paredes feitas de adobe
11

 

atingem um percentual de 36,2%, as com paredes construídas com tijolos
12

 com 48,2% 

e15,5% possuem paredes de taipa
13

. O piso de 80,1% das residências é feito com cimento, 

15% possui piso bruto feito com barro batido, 3,6% é coberto com ladrilho
14

 e em apenas uma 

das casas verificou-se piso coberto com cerâmica
15

 (1,2%). As construções mais modernas, 

com maior segurança e conforto encontram-se na comunidade Pau-Arrastado, no entanto é na 

mesma que 25% dos entrevistados não dispõem de casa própria.Essas características da 

comunidade são justificadas devido à proximidade com o centro da cidade, e a falta da casa 

própria, deve-se ao motivo da existência de moradores atuantes como caseiros em chácaras. 

Esses aspectos condizem com características mais urbanizadas se comparada com as 

comunidades Salinas e Resolvido. 

No que se refere ao abastecimento de água, constatou-se que esse procedimento 

na comunidade Resolvido ocorre de forma mais rudimentar, pois a comunidade não dispõe de 

ainda de sistema de encanação hidráulica. No entanto, o resultado obtido para as duas 

comunidades Salinas e Resolvido foi que 49% adquirem água de poço cacimbão, 36% de 

poço tubular e 15% ainda têm a água para consumo, proveniente de olhos d‟água. Assim 

sendo, na comunidade Pau-Arrastado todos os moradores obtêm água encanada oriunda de 

poço tubular.  

Nas comunidades Salinas e Resolvido apenas 36,5% procede alguma forma de 

purificação da água, enquanto que 63,5% não o realizam. Esse resultado diverge 

significativamente da comunidade Pau-Arrastado que tem 77,7% da sua comunidade 

adotando a filtragem como procedimento de purificação da água. 

O destino da água após uso para as três comunidades (88,5%) fica a céu aberto, 

para 10,2% é despejado na fossa séptica e aproveitado para as hortaliças por 1,2% dos 

membros das comunidades.  

                                                           

11
 Bloco moldado feito com barro não cozido, que se emprega em construções rudimentares. 

12
 Bloco de barro moldado e cozido, empregado nas construções modernas. 

13
 Parede feita de barro ou de cal e areia com estacas e ripas de madeira. 

14
 Peça de cerâmica, cimento, etc., para revestir paredes ou pavimentos; azulejo. 

15
 Pode-se definir cerâmica como produzida com uma pasta, cujo ingrediente principal é a argila, sucessivamente 

seca e queimada à alta temperatura. O revestimento cerâmico – também conhecido como azulejos e pisos 

cerâmicos – também é bastante antigo. 
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Quanto às excretas humanas, 58,4% depositam seus resíduos orgânicos a céu 

aberto, 33,6% em fossa séptica e 7,8% em fossa negra. O lixo não-biodegradável é um dos 

grandes problemas sociais, e as comunidades em estudo não fogem desse contexto e buscam 

contornar o problema com medidas paliativas, através da queima (84,3%), descarte a céu 

aberto (14,7%) ou enterrando (1%). No aspecto religioso, constatou-se que 98,9% dos 

entrevistados são católicos. 

Constatou-se que a comunidade Pau-Arrastado apresenta hábitos urbanos mais 

arraigados no que se refere a posse da casa própria, a compra de produtos para consumo diário 

no centro da cidade, à forma de abastecimento de água (encanada), a conscientização no 

processo de purificação de água e na prevalência de fossas sépticas. Percebe-se que esses 

fatores prepoderam na comunidade devido a proximidade com o centro urbano. 

Um total de 211 espécies foram referidas, identificadas e distribuídas em 165 

gêneros e 69 famílias botânicas (Tabela 1). As famílias mais representativas em número de 

espécies foram: Leguminosae (16%), Apocynaceae e Euphorbiaceae (5%) e Lamiaceae e 

Poaceae (4%), como demonstrado na Figura 2. Para a família mais representada resultados 

semelhantes foram apresentados no estudo realizado por Azevedo e Silva (2006) e Botrel et 

al. (2006). Das seis famílias destacadas por Hanazaki et al. (2000) para duas comunidades 

caiçaras em São Paulo, pelo número de espécies úteis, três também se destacaram nas 

comunidades aqui estudadas (Euphorbiaceae, Lamiaceae e Poaceae).  

Das 69 famílias botânicas Acanthaceae, Asteraceae, Apiaceae, Asclepiadaceae, 

Asparagaceae, Capparaceae, Caricaceae, Caryocaraceae, Cecropiaceae, Chenopodiaceae, 

Chrysobalanaceae, Cochlospermaceae, Crassulaceae, Dilleniaceae, Erythroxylaceae, 

Ebenaceae, Flacourtiaceae, Iridaceae, Krameriaceae, Lecythidaceae, Loranthaceae, Moraceae, 

Ochnaceae, Olacaceae, Onagraceae, Opiliaceae, Pedaliaceae, Phytolacaceae, Portulacaceae, 

Punicaceae, Rosaceae, Sapotaceae, Scrophulariaceae, Tiliaceae, Turneraceae e Velloziaceae 

foram representadas por apenas uma espécie.  

Quanto às espécies mais citadas, destacam-se: Annona coriacea Mart., 

Aspidosperma pyrifolium Mart., Astrocaryum vulgare Mart., Bromelia plumieri (E. Morren) 

L. B. Sm., Caryocar coriaceum Wittm., Cochlospermumvitifolium (Willd.) Spreng., 

Combretum leprosum Mart., Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore., Croton blanchetianus 

Baill., Curatella americana L., Hyptis suaveolens (L.) Poit., Secondatia densiflora A.DC., 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.,Tabebuia serratifolia (Vahl.) G. Nicholson, 

Qualea parviflora Mart. e Ximenia americana L. 
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Figura 2: Número de espécies nas famílias botânicas mais citadas pelos moradores das comunidades Pau-

Arrastado, Salinas e Resolvido, Campo Maior-PI. 

Fonte:Pesquisa de campo. 

 

As plantas referidas encontram-se distribuídas nos extratos arbóreo (36,2%), 

herbáceo (22,7%), subarbustivo (20,8%), arbustivo (10,9%), liana (7,5%) e arbustivo 

escandente (1,8%). Dentre as espécies coletadas e citadas, 144 são nativas brasileiras (68,2%) 

e as exóticas foram representadas por 67 espécies (31,8%). 

Após analisar as espécies citadas e seus usos, alocamos em onze categorias de 

usos, as espécies que se apresentaram proporcionalmente mais versáteis, alcançaram sete 

categorias de uso: Caryocar coriaceum Wittm., Hymenaea stignocarpa Mart. ex Hayne, 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. e Vitex flavens Humb., Bonpl. & Kunt, 

seguidas de Bauhinia ungulata L., Curatella americana L., Mimosa caesalpiniifolia Benth., 

Mouriri surinamensis Aubl, Tabebuia serratifolia (Vahl.) G. Nicholson e Ximenia americana 

L., referidas em seis categorias. 

139 

34 

10 10 9 9 

0

50

100

150

OUTROS LEGUMINOSAE APOCYNACEAE EUPHORBIACEAE LAMIACEAE POACEAE

N
º 

d
e

 e
sp

é
ci

e
s 

Famílias botânicas 



 

Tabela 1: Lista das espécies utilizadas nas Comunidades Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido, Campo Maior, PI. Convenções: NV = nome 

vulgar; il. = identificada no local; Cat.U = Categorias de uso: a = medicinal; b = alimentação humana; c = construção; d = produção energética; e 

= manufatureira; f = melífera; g = místico-religiosa; h = ornamental; i = alimentação animal; j = veterinária; l = cosmético. Vur = valor de uso 

(Resolvido). Vus = valor de uso (Salina). Vup = valor de uso (Pau-Arrastado). Hábito: erv = erva; sub = subarbusto; arb = arbusto; arv = árvore; 

lia = liana; a. esc = arbusto escandente. Status (St): e = exótica; n = nativa. TEPB: número de registro (Herbário Graziela Barrosof/UFPI). 

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Acanthaceae         

Justicia pectoralis var. stenophylla Leonard trevo erv 26. 129 a 1,00 - - n 

Amaranthaceae         

Alternanthera polygonoides (L.) R. Br. ex Sweet quebra-panela erv 26. 928 f, i - - 2,00 n 

Amaranthus deflexus L. bredo erv 26. 929 i - - 1,00 e 

Anacardiaceae         

Anacardium microcarpum Ducke. cajuí arv 26. 565 a, b, d 1,44 1,00 1,25 n 

Anacardium occidentale L. caju arv 26. 564 b, d, f, i 1,38 1,69 0,24 n 

Astronium fraxinifolium Schott gonçalo-alves arv 26. 930 c - - 1,00 n 

Mangifera indica L. manga arv 26. 931 b 1,00 1,00 0,50 e 

Myracrodruon urundeuva M.Allemão aroeira arv il. a, c, e 1,00 1,00 0,75 n 

Spondias purpurea L. seriguela arv il. b 1,00 - 1,00 n 

Spondias tuberosa Arr. Cam. umbu arv il. b, f - 1,00 0,25 n 

Annonaceae         

Annona coriacea Mart. araticum arv 26. 109 a, b, f, i 1,16 1,13 0,06 n 

Annona squamosa L.  ata arv 26. 932 a - 1,00 1,00 e 

Ephedranthus paviflorus S.Moore cunduru arv 26. 588 i 1,00 - 1,00 n 

Apiaceae         

Coriandrum sativum L. coentro erv il. b 1,00 1,00 1,00 e 8
3
 



 

Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Apocynaceae         

Allamanda blanchetti A. DC. quatro-pataca sub 26. 126 h - 1,00 - n 

Allamanda cathartica L. cálice-de-ouro sub 26. 127 h 1,00 1,00 1,00 n 

Aspidosperma parvifolium A.DC.  pequiá arv il. c, e - 1,00 0,33 n 

Aspidosperma pyrifolium Mart. pereiro-preto arv 26. 123 c, e - 1,00 1,00 n 

Catharanthus roseus (L.) G. Don boa-noite; bom-dia erv 26. 933 a, g, h 1,33 1,00 0,67 n 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) 

Woodson 

janaguba arv 26. 121 a - 1,00 2,00 n 

Mandevilla tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson anuê erv 26. 130 b - - 1,00 n 

Nerium oleander L. espirradeira sub 26. 120 h 1,50 - 1,00 e 

Plumeria rubra L. jasmim sub 26. 921 h - 1,00 - e 

Secondatia densiflora A.DC. canoinha lia 26. 124 e, f 1,00 1,00 1,00 n 

Araceae         

Caladium bicolor Vent. pinica-pau erv 26. 934 h 1,00 1,00 0,50 e 

Colocasia esculenta (L.) Schott planta-de-fonte erv 26. 935 h 1,00 - 1,00 n 

Dieffenbachia picta (Lodd) Schott comigo-ninguém-pode sub il. g, h 1,00 1,00 0,40 n 

Sansevieria trifasciata Prain espada-de-são-jorge erv il. h - - 1,00 e 

Arecaceae         

Astrocaryum vulgare Mart. tucum arv il. b, c, e, i, f 1,67 1,64 0,15 n 

Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore carnaúba arv il. b, c, e, i 2,08 1,40 0,19 n 

Cocos nucifera L. coco arv il. b, h 1,00 1,00 1,00 e 

Attalea speciosa Mart. ex Spreng babaçu arv il. e - 1,00 1,00 n 

Asclepiadaceae         

Crytostegia grandiflora (Roxb. ex R. Br.) R. Br. unha-do-cão a.esc 26. 129 e - 1,00 - e 8
4
 



 

Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Asparagaceae         

Asparagus sp milindro erv il. a 1,00 - - e 

Asteraceae         

Helianthus annuus L. girassol sub il. h - 1,00 - e 

Lactuca sativa L. alface erv 26. 936 b 1,00 1,00 1,00 e 

Tagetes erectaL. cravo sub il. h 1,00 - - e 

Tanacetum vulgare L. mulatinho erv il. a 1,00 - 1,00 e 

Bignoniaceae         

Arrabidaea brachypoda (DC.) bugi lia 26. 923 e, f, h 1,00 1,50 - n 

Jacaranda brasiliana Pers. caroba arv 26. 937 a, i, l - 1,00 - n 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. ipê-roxo arv 26. 939 a, c, d, e, f, 

h, i 

1,25 1,17 0,67 n 

Tabebuia serratifolia (Vahl.) G. Nicholson ipê-amarelo arv 26. 922 a, c, d, e, f, 

i, h 

1,33 1,23 0,54 n 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth ipezinho sub 26. 940 h - 1,00 - e 

Boraginaceae         

Cordia rufescens A. DC. grão-de-galo sub 26. 578 b - 1,00 - n 

Heliotropium indicum L. crista-de-galo erv 26. 577 a - 2,00 - n 

Bromeliaceae         

Bromelia balansae Mel. croatá erv il. b 1,00 1,00 0,33 n 

Bromelia plumieri (E. Morren) L. B. Sm. macambira erv 26. 941 i 1,00 1,00 1,00 n 

Cactaceae         

Cereus jamacaru DC.  mandacaru sub il. h, i 1,00 1,00 - n 

Melocactus zehntneri.(Britton & Rose) Luetzelb. coroa-de-frade erv 26. 942 g, h 1,00 - 1,00 n 8
5
 



 

Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Capparaceae         

Cleome spinosa L. mussambé sub 26. 946 a - - 0,50 e 

Caricaceae         

Carica papaya L. mamão arv il. b, f - 1,00 1,00 e 

Caryocaraceae         

Caryocar coriaceum Wittm. pequi arv 26. 944 a, b, c, d, e, 

f, i 

1,11 1,44 0,23 n 

Cecropiaceae         

Cecropia glaziovi Snethl.  embaúba arv il. a 1,00 - - n 

Chenopodiaceae         

Chenopodium ambrosioides L. mastruz erv 26. 938 a 2,00 2,00 0,67 e 

Chrysobalanaceae         

Licania sp oiti arv 26. 945 b, f 1,50 - 1,00 n 

Cochlospermaceae         

Cochlospermumvitifolium (Willd.) Spreng.  algodão-bravo arv 26. 946 a, e - 1,00 - e 

Combretaceae         

Combretum duarteanum Cambess. caatinga- branca a.esc 26. 947 a, d, e - 1,00 1,00 n 

Combretum lanceolatum Pohl remela arb 26. 948 e, f, i - 2,00 - n 

Combretum leprosum Mart.  mufumbo a.esc 26. 088 a, c, d, e, f 2,00 1,75 0,80 n 

Terminalia fagifolia Mart. chapada arv 26. 089 a, c, d, e 2,00 1,33 1,00 n 

Convolvulaceae         

Ipomoea asarifolia (Desr.)Roem.& Schult salsa lia 26. 101 f - 1,00 1,00 n 

Ipomoea fimbriosepala Choisy ritirana lia 26. 103 f, i 1,00 1,00 0,50 e 

Ipomoea sp salsa-branca lia 26. 102 a - - 0,50 n 

8
6
 



 

Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Crassulaceae         

Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken folha-santa erv il. g - 1,00 1,00 e 

Cucurbitaceae         

Cucurbita lagenaria L. cabaça lia il. e 1,00 1,50 - n 

Curcubita pepo L.  abóbora lia il. b 1,00 1,00 0,33 e 

Curcubita sp caboclo lia il. b - - 1,00 e 

Cucumis anguria L. maxixi lia il. b - - 1,00 e 

Luffa operculata L. paulista lia 26. 949 j - 1,00 - n 

Momordica charantia L. melão-de-são-caetano lia 26. 950 a - 1,00 - n 

Wilbrandia verticillata Cong. batata-de-tiú erv il. a - 2,00 - n 

Davalliaceae         

Nephrolepis biserrata Schott rabo-de-peixe erv il. h - - 0,50 e 

Nephrolepis exaltata Schott samambaia-de-metro erv il. h - - 0,20 e 

Dilleniaceae         

Curatella americana L. sambaíba arv 26. 094 a, c, d, e, f, i 1,60 1,50 1,13 n 

Erythroxylaceae         

Erythroxylum bezerrae T. Plowman pirunga arb 26. 105 b, d - - 1,00 n 

Ebenaceae         

Diospyros hispida A. DC. olho-de-boi arv 26. 951 b, i 1,33 1,00 - n 

Euphorbiaceae         

Cnidoscolus loefgrenii Pax & K. Hoffm. cançanção-branco sub 26. 952 a - 1,00 1,00 n 

Croton blanchetianus Baill. marmeleiro arv 26. 953 a, d - 3,00 1,00 n 

Croton campestris A. St. Hil. velame sub 26. 954 a, e, f, i 1,13 1,00 1,20 n 

Euphorbia milii Des. Moul. coroa-de-cristo erv 26. 955 h 1,00 - - e 8
7
 



 

Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Euphorbiaceae         

Jatropha gossypiifolia L. pinhão-roxo arb 26. 956 g 1,00 1,07 0,07 n 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. pinhão-branco arv 26.957 a, g, j - 1,00 - n 

Manihot esculenta Crantz macaxeira sub il.  b, i - 1,00 1,00 n 

Manihot sp mandioca sub il. i 1,00 1,00 1,00 n 

Phyllanthus niruri L. quebra-pedra erv 26. 958 a - 1,00 1,00 n 

Ricinus communis L. mamona sub 26. 959 a -  2,00 e 

Flacourtiaceae         

Casearia ulmifolia Cambess. farinha-seca arv il. c - 1,00 - n 

Iridaceae         

Cipura paludosa Aubl. cebola-de-trovão erv 26. 960 a - - 1,00 n 

Krameriaceae         

Krameria tomentosa A. St.-Hil. carrapicho-de-boi sub 26. 572 a 1,00 1,00 0,60 n 

Lamiaceae         

Hyptis suaveolens (L.) Poit. bamburral erv 26. 961 f, i, j 1,00 1,50 0,50 n 

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. cordão-de-são francisco sub 26. 962 a, e - 1,50 1,00 e 

Lippia alba (Mill.) N. E. Br. erva-cidreira erv 26. 567 a 1,00 1,00 - e 

Lippia gracillis Humb., Bonpl & Kunth. alecrim sub 26. 963 a, g 1,00 1,00 0,67 n 

Mentha arvensis L.  vick erv 26. 964 a 1,00 1,33 1,00 e 

Mentha x villosa Huds hortelã erv 26. 965 a 1,20 1,20 1,00 e 

Ocimum gratissimum L. alfavaca/ 

manjericão 

erv 26. 966 a 1,00 - 0,60 e 

Plechtranthus amboinicus (Lour.) Spreng.  malva-do-reino erv 26. 967 a - 2,00 1,00 e 

Plechtranthus barbatus Andrews  boldo erv 26. 968 a 1,00 1,00 0,50 e 

8
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Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Lecythidaceae         

Lecythis pisonis Cambess. sapucaia arb il. a - 1,00 - n 

Leguminosae-Caesalpinioideae         

Bauhinia flexuosa Moric cipó-escada lia il. a - 1,00 1,00 n 

Bauhinia pulchella Benth. mororó-de-bode arb 26. 969 i - 1,00 - n 

Bauhinia ungulata L. mororó arb 26. 970 a, c, d, e, f, i 1,00 1,13 1,00 n 

Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. jucá arv 26. 971 a, e, i 1,00 1,60 0,40 n 

Caesalpinia pulcherrima G. Don. falso- flamboyant arb 26. 973 h - 1,00 - e 

Copaifera luetzelburgii Harms  podói arb 26. 972 a, d, e, f, i 1,33 1,00 1,40 n 

Delonix regia (Boj. ex Hook) Raf.  flamboyant arb il. f 1,00 - - e 

Dimorphandra gardneriana Tul. favela arb il. e 1,00 1,00 - n 

Hymenaea courbaril L. jatobá-da-mata arv il. a - 1,00 - n 

Hymenaea stignocarpa Mart. ex Hayne  jatobá-de-porco arb 26. 974 a, b, c, d, e, 

f, i 

2,04 2,04 0,22 n 

Hymenaea sp jatobá-da-folha-miúda arv il. b - 2,00 - n 

Sclerolobium paniculatum Vogel pau-pombo arv 27. 019 c, d, e 1,20 1,25 1,00 n 

Senna acuruensis (Benth.) H. S. Irwin & Barneby besouro arb 27. 020 f - 1,00 - n 

Senna alata (L). Roxb. maria-mole arb 26. 927 a 1,00 1,00 - n 

Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Barneby mata-pasto erv 26. 021 f, i - - 0,50 n 

Senna occidentalis (L.) Link fedegoso sub 26. 022 a - 1,00 - n 

Leguminosae-Mimosoideae         

Calliandra fernandesii Barneby carobinha sub il. h - 1,00 - n 

Enterolobium contortisiliquum(Vell.) Morong tamburi arv il. c - 1,00 - n 

Inga laurina (Sw.) Willd. Benth. ingá arv il. b, f - 1,67 - n 

8
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Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Leguminosae-Mimosoideae         

Mimosa acutistipula Benth.  unha-de-gato-preta arv 27. 023 c, d, e, f 4,00 1,00 - n 

Mimosa caesalpiniifolia Benth.  unha-de-gato arv 27. 024 c, d, e, f, h, i 1,50 1,17 0,36 n 

Mimosa verrucosa Benth. jurema arv 27. 025 i 1,00 1,00 - n 

Neptunia plena Lindl. caroba-rasteira erv il. a 1,00 1,00 - n 

Parkia platycephala Benth. faveira arv 27. 026 d, i - 1,00 0,40 n 

Plathymenia reticulata Benth. candeia arv 27. 027 a, f - - 2,00 n 

Piptadenia macrocarpa Benth. angico-preto arv 27. 028 a - - 2,00 n 

Stryphnodendron barbatiman Mart.  barbatimão arv 27. 029 a - 2,00 - n 

Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn coronha arv 27. 030 a, f, i - 3,00 2,00 n 

Leguminosae-Papilionoideae         

Aeschynomene sp canela-de-véi sub 26. 926 a - - 1,00 n 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. imburana arv 27. 031 a, c, d, e 1,67 1,00 0,33 n 

Andira retusa Humb., Bonpl. & Kunth angelim arv 26. 924 c, d, f, i 1,31 1,25 0,30 n 

Luetzelburgia auriculata (Allem.) Ducke  mocó arv 27. 032 d, f, h 1,00 1,00 0,67 n 

Vatairea macrocarpa Ducke amargoso arv il. c, e, f 1,50 1,00 - n 

Vigna unguiculata (L.) Walp. feijão erv il. b, f, i 1,25 1,00 1,00 e 

Loranthaceae         

Struthanthus quercicola Blume mata-pau lia 27. 033 i - 1,00 - n 

Malpighiaceae         

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth  murici-verdadeiro arv 27. 034 b - 1,00 - n 

Byrsonima correaefolia A. Juss.  murici-bravo arb 27. 035 b, d 1,00 1,00 0,67 n 

Byrsonima sp
1 

murici-preto; murici-do-

agreste 

arb 27. 036 f - 1,00 - n 

9
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Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Malpighiaceae         

Byrsonima sp
2
 murici-de-raposa arb 27. 037 i 1,00 - - n 

Malpighia glabra L.  acerola arb il. b, f 1,00 1,00 0,50 e 

Malvaceae         

Abelmoschus esculentus Moench quiabo sub il. b - - 1,00 e 

Gossypium herbaceum L. algodão arb 27. 038 e, f, h, l 1,00 1,00 1,00 e 

Hibiscus rosa-sinensis L.  margarida; hibisco sub il. h 1,00 - 1,00 e 

Hibiscus sabdariffa L. vinagreira sub 27. 039 b - - 1,00 e 

Sida glomerata Cav. relógio erv 27.040 e, i 1,00 1,00 0,10 n 

Melastomataceae         

Mouriri pusa Gard.  puçá arv 26. 573 b, i 1,50 1,00 1,00 n 

Mouriri surinamensis Aubl. crioli arv 27. 042 a, b, d, e, f, i 1,27 1,80 0,50 n 

Myrtaceae         

Campomanesia velutina Blume  guabiraba arv 27. 043 b - 1,00 - n 

Myrcia fallax (Rich.) DC. maria-preta; muta arv 27. 044 b, c, f, i 1,14 1,50 - n 

Psidium guajava L.  goiaba arv 27. 045 b, f 1,00 1,00 0,50 n 

Psidium sp araçá arv 27. 046 b, c 3,00 1,00 - n 

Syzygium jambolanum DC. azeitona-preta arv il. b - - 1,00 e 

Indeterminada¹ mescla arv 26. 583 a, b 2,00 - - n 

Moraceae         

Ficus gomelleira Kunth & C. D. Bouché gameleira arv 27. 047 d, i - 2,00 - n 

Nyctaginaceae         

Boerhavia diffusa L. pega-pinto erv 26. 576 i - 1,00 1,00 n 

Bougainvillea glabra Choisy burguevile a.esc il. h - - 0,25 n 9
1
 



 

Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Ochnaceae         

Ourateahexasperma(A. St.-Hil.) Baill. bacuri-bravo arv 27. 048 d - - 1,00 n 

Olacaceae         

Ximenia americana L. ameixa arb 27. 049 a, b, c, d, f, i 1,27 1,30 0,86 n 

Onagraceae         

Ludvigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara cravo-brabo erv 27. 050 i - - 1,00 n 

Opiliaceae         

Agonandra brasiliensis Miers. marfim  arv 26. 579 b, e, g, i 1,50 2,00 4,00 n 

Passifloraceae         

Passiflora cincinnata Mast. maracujá-de-porco lia 26. 582 b, i 1,00 - 1,00 n 

Passiflorasp maracujá-de-suspiro lia 27. 051 b 1,00 - - n 

Pedaliaceae         

Sesamum indicum L. gergelim sub 27. 052 b 1,00 - - e 

Phytolacaceae          

Petiveria alliacea L. tipi sub 27. 053 g 1,00 1,00 - e 

Poaceae         

Bambusa gracilis Hort. ex Rivière & C. Rivière taboca arv il. e - 1,00 0,25 e 

Cymbopogon citratus (DC.) Staph capim-de-cheiro erv 27. 054 a - 1,00 0,80 e 

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. capim erv 27. 055 i 1,00 0,33 - n 

Oryza sativa L. arroz erv il. b, i 1,00 1,00 1,00 e 

Paspalum notatum Flügge capim erv il. i - 1,00 0,25 n 

Pennisetum purpureumSchumach. capim-elefante sub il. i - - 1,00 e 

Saccharum officinarum Roxb. cana-de-açúcar sub il. a, i 1,00 1,00 1,00 e 

Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze capim-agreste sub il. i 1,00 - 0,33 e 9
2
 



 

Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Poaceae         

Zea mays L.  milho sub il. b, e, i 1,00 1,13 0,20 e 

Polygonaceae         

Coccoloba mollis Casar. pajeú arv 27. 056 e - 1,00 - n 

Coccoloba sp alcançu sub 26. 925 a - - 1,00 n 

Portulacaceae         

Portulaca grandiflora Hook.  onze-horas erv il. h, i 1,00 1,00 0,50 e 

Punicaceae         

Punica granatum L. romã arb il. a - - 1,00 e 

Rosaceae         

Rosa chinensis Jacq. rosa sub il. h 1,00 1,00 1,00 e 

Rubiaceae         

Alibertia edulis A. Rich. ex DC. marmelada arv 27. 057 a, b 1,00 1,00 - n 

Chomelia obtusa Cham. & Schltdt. pustemeira sub 27. 058 a, i 1,00 1,00 1,00 n 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. Schum. genipapinho arb 27. 059 a, b - 1,00 0,50 n 

Tocoyena hispidula Standl. flor-do-cerrado/angelca sub 27. 060 a 1,00 1,00 1,00 n 

Rutaceae         

Citrus aurantium L. laranja arv il. a, b, f 2,00 2,00 2,00 e 

Citrus limonum Risso limão arb il. a - - 1,00 e 

Citrus medica L. limão-doce arv il. b 1,00 - - e 

Sapindaceae         

Cardiospermum anomalum Cambess cedro-branco arv 26. 589 c, d, e 1,53 1,44 0,40 n 

Talisia esculenta Radlk. pitomba arv 27. 061 b, f 1,43 1,00 0,50 n 

Magonia pubescens A.St.-Hil. tingui arv 27. 062 a, d, e, j 2,00 - 1,00 n 9
3
 



 

Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Sapotaceae         

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & 

Schult.) T.D. Penn. 

espinho-de-roseta sub 27. 063 i - 1,00 - n 

Scrophulariaceae         

Scoparia dulcis L. vassourinha ver 27. 064 a, e, g 1,13 1,00 0,29 e 

Simaroubaceae         

Simarouba versicolorA.St.-Hil. paraíba arv 27. 065 a, d, e 4,00 - - n 

Simaba maiana Casar. prá-tudo sub 27. 066 i 1,00 1,00 - n 

Solanaceae         

Capsicum annuum L. pimentão sub 27. 067 b - 1,00 1,00 e 

Capsicum annuum var.glabrisculum (Dunal) 

Heiser & Pickersgiell 

pimenta-de-mesa erv il. h 1,00 - - e 

Capsicum chinense Jacq. pimenta-de-cheiro erv il. b 1,00 1,00 0,50 e 

Capsicum frutescens Willd. pimenta-malagueta sub il. b - - 1,00 e 

Capsicum sp
1
 pimenta-dedo-de-moça sub il. b 1,00 - - e 

Lycopersicon esculentum Mill. tomate sub il. a, b - 1,00 1,00 e 

Solanum palinacanthum Dunal melancia-da-praia erv 27. 068 b, i 2,00 - 1,00 n 

Solanum paniculatum L. jurubeba arb 26. 584 a - - 1,00 n 

Sterculiaceae         

Sterculia striata A. St.-Hil.&Naudin chichá arv 27. 069 b, e, i 1,50 1,00 - n 

Helicteres heptandra L. B. Sm. sacatrapo sub 27. 070 a - 1,00 2,00 n 

Waltheria indica L. chanan sub 27. 071 i - 1,00 - n 

Tiliaceae         

Luehea speciosa Willd. açoita-cavalo lia 27. 072 a, i 1,00 1,33 1,00 n 
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Tabela 1. Continuação...         

Família/espécie NV Hab TEPB Cat.U Vur Vus Vup St 

Turneraceae         

Turnera ulmifolia L. chanana erv 27. 073 a - - 1,00 n 

Velloziaceae   27. 074      

Vellozia tubiflora (A.Rich.) Kunth canela-de-ema erv 26. 563 f - - 1,00 n 

Verbenaceae         

Amansonia campestris (Aubl.) Moldenke rabo-de-raposa erv 26. 563 g - - 1,00 n 

Vitex flavens Humb., Bonpl. & Kunth mama-cachorra arv 26. 569 a, b, c, d, e, 

f, i 

1,75 1,86 1,33 n 

Vochysiaceae         

Callisthene fasciculata Mart.  capitão-de-campo arv il. e - 1,00 - n 

Qualea grandiflora Mart. pau-terra-da folha-graúda arv 26. 106 c, d, e 2,00 1,00 - n 

Qualea parviflora Mart. pau-terra-da folha-miúda arv 26. 097 d, e 1,00 1,00 - n 

Salvertia convallariaeodora A.St.-Hil. folha-larga arv 26. 591 c, d 2,00 1,00 0,50 n 

Fonte: Elaboração própria

9
5
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A categoria de uso que apresentou o maior número de citações foi a medicinal 

(342), seguida da alimentação humana (276), produção energética (241), alimentação animal 

(238), construção (223), melífera (186), manufatureira (154), ornamental (76), místico-

religiosa (70), veterinária (4) e cosmético (2). Do número total de plantas identificadas, 121 

foram referidas para apenas uma categoria de uso, 44 para duas, 21 para três, onze para 

quatro, quatro para cinco, seis para seis e seis para sete categorias de uso. Das que 

apresentaram apenas uma categoria de uso, 39 foram indicadas exclusivamente para uso 

medicinal e, entre estas incluem-se nativas 61,5% e exóticas com um percentual de 38,4%. 

As plantas exóticas encontradas nas comunidades enquadraram-se nas categorias 

alimentação animal, alimentação humana, cosmético, manufatureira, medicinal, melífera, 

místico-religiosa e ornamental, sendo que na categoria alimentação humana, medicinal e 

ornamental elas se apresentam em maior porcentagem. Neste mesmo contexto, Figueiredo et 

al. (1993), Rossato (1999), Pasa et al.(2005) e Vieira et al. (2008) encontraram na categoria 

medicinal o maior número de espécies e citações. Dentre as espécies nativas,Aspidosperma 

parvifolium A.DC., Diospyros hispida A. DC.,Senna occidentalis (L.) Link, Psidium guajava 

L. e Solanum paniculatum L. foram comuns às catalogadas por Botrel et al. (2006), no estudo 

do uso da vegetação nativa no município de Ingaí (MG). 

Medicinal – representada por 81 espécies, distribuídas em 42 famílias botânicas e 

69 gêneros. As famílias mais representadas foram: Leguminosae (18,5%), Lamiaceae (11,1%) 

e Euphorbiaceae (7,4%). Resultado similar para a família Leguminosae foi obtido por Silva e 

Andrade (2005) e Aguiar (2009). Dentre as espécies catalogadas, 61 são nativas e 20 exóticas. 

As espécies medicinais levantadas nas áreas corresponderam a 38,2% do total, como também 

demonstrado em vários trabalhos brasileiros, realizados por: Begossi et al. (1993), Rossato 

(1999), Amorozo (2002), Di Stasi et al. (2002), Silva e Albuquerque (2005), Vendruscolo 

(2006), Franco e Barros (2006) e Oliveira et al. (2010), demonstrando que o hábito de usar 

plantas para o combate aos problemas corriqueiros é algo que faz parte da cultura das 

comunidades estudadas.Os modos de preparos informados pelos moradores foram tintura 

(38,2%), seguida de chá decocção (28%), chá infusão (12,8%), lambedor (8,5%), garrafada 

(4,5%), maceração (2,6%) óleo (2,1%), pó (1,8%) e suco (1,5%). Como partes mais utilizadas 

destacaram-se as folhas (42,3%), seguida das cascas (32,1%), raizes (12,8%), flores (5,1%), 

frutos (3,7%), caules (1,6%), plantas inteiras e látex (0,9%), sementes e resinas (0,3%). O que 

corrobora com os resultados obtidos por Medeiros et al. (2004), Arnous et al. (2005) e 

Oliveira et al. (2010). Nesta pesquisa, algumas plantas foram comuns às estudadas por 

Montelles e Pinheiro (2007):Agonandra brasiliensis, Caryocar brasiliense, Chenopodium 



98 

ambrosioides, Jatropha ribifolia, Luffa operculata, Myracrodruon urundeuva, Momordica 

charantia, Phyllanthus niruri, Plectranthus barbatus e Tabebuia serratifolia. As espécies C. 

brasiliense e T. serratifolia, obtiveram um número expressivo de usos em sete categorias 

neste estudo, sendo a segunda indicada terapeuticamente contra bronquite e inflamação no 

útero. Plectranthus barbatus é mundialmente empregada para fins medicinais e possui 

propriedades farmacêuticas de eficácia comprovada (Lorenzi e Matos, 2002), porém, como 

várias outras plantas medicinais usadas em diversas localidades do Brasil, são espécies 

introduzidas (Hanazaki et al. (2000).O uso de espécies na medicina popular favorece uma 

economia financeira na compra de medicamentos alopáticos. Nas comunidades onde o acesso 

ao centro urbano apresentou-se com maior dificuldade, percebeu-se que há uma maior 

interdependência entre usuário e produto fitoterápico, e consequentemente a interação com a 

flora, gerando a transmissão de conhecimento. 

Alimentação humana – representada por 61 espécies, em 31 famílias, sendo as 

mais representativas Anacardiaceae/Myrtaceae/ Solanaceae (9,8%), seguida por Leguminosae 

(6,5%) e Arecaceae/Curcubitaceae/Malpighiaceae (4,9%). A categoria apresentou uma 

quantidade significativa de plantas nativas (38 espécies), provavelmente devido a área 

oferecer uma alta biodiversidade de frutos comestíveis do cerrado, sendo visível a 

preocupação dos moradores em mantê-los na área. Os dados coletados aproximaram-se dos 

obtidos por Kinupp e Barros (2007), onde as três famílias com maior riqueza de espécies com 

potencial alimentício foram Myrtaceae, Asteraceae e Solanaceae. Quanto ao status, o 

resultado diverge do referido por Amaral e Guarim Neto (2008) em quintais da cidade de 

Rosário Oeste no Mato Grosso e Aguiar (2009), em áreas rurais do município de Demerval 

Lobão (PI), pois os frutos mais apreciados para o consumo são exóticos, enquanto que nas 

comunidades estudadas são nativos, dentre estes estão Mouriri pusa, Talisia esculenta e 

Anacardium occidentale. Mais da metade das espécies encontradas são frutíferas (77,1%), 

seguindo-se as verduras e legumes (13,1%) e temperos (9,8%).Mesmo tendo 42,3% dos 

moradores cultivando esse tipo de vegetal, verificou-se que nas três comunidades as verduras, 

legumes e temperos são comprados no centro da cidade nos dias de feira. Dados semelhantes 

foram reportados por Valadão et al. (2006) e 23% das espécies levantadas foram idênticas às 

espécies desse estudo. Para a produção de doces e sucos são usados principalmente A. 

occidentale, A. microcarpum e Annona coriacea. As 23 espécies exóticas cultivadas para 

alimentação encontram-se próximas às residências ou nos cercados. Chaves e Barros (2009) 

relatam sobre o cultivo de recursos alimentares em quintais agroflorestais, para 

complementação de dieta alimentar, fato que se assemelha aos discutidos nessa pesquisa. 
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Alimentação animal - nessa categoria encontram-se as plantas que fortalecem uma 

das atividades econômicas que subsidiam a sobrevivência dentro das comunidades, a criação 

extensiva de bovinos, suínos, caprinos, ovinos e a avicultura. Essa categoria atingiu a terceira 

colocação em número de citações (167), e foram levantadas 61 espécies, distribuídas em 35 

famílias. A família com maior destaque em número de espécies foi Leguminosae (19,6%), 

seguida da família Poaceae (11,4%). Dentre as espécies catalogadas 52 são nativas e nove 

exóticas. Schneider(2007) ao estudar a flora não nativa e subespontânea do Rio Grande do 

Sul, apresentou nos seus resultados três espécies forrageiras do gênero Pennisetum, e entre 

estas citou a espécie P. purpureum, indicada também neste estudo para o mesmo fim.   As 

maiores variedades de espécies citadas destinavam-se à caprinocultura (35,1%). A espécie que 

se apresentou mais versátil nessa categoria, foi a Zea mays que contribui na alimentação de 

aves, bovinos, caprinos e suínos.O consumo da planta inteira de Ipomoea fimbriosepala foi 

mencionado como responsável no aumento da produção leiteira de caprinos e ovinos e a flor 

da Curatella americana para o crescimento de aves e aumento na produção de ovos. As partes 

vegetais preferidas pelos animais são os frutos (44,6%), que são consumidos maduros, secos 

ou verdes, depois a opção é pelo vegetal inteiro (30,3%), folhas (19,4%) e flores (5,7%). O 

maior consumo por parte dos frutos é justificado, devido à facilidade de acesso, pois, os frutos 

caindo verdes, amadurecendo e secando, ainda assim servirão de alimento para os animais.A 

forma de uso na maioria (81,6%) é natural e o acesso pelo animal ocorre no pasto para 

(43,7%), ou como em algumas espécies que são armazenadas (26,3%) ou simultaneamente no 

pasto e armazenada (29,9%). Enfatiza-se que na pesquisa efetuada por Oliveira et al. (2009) 

em Oeiras (PI) e  Ferraz et al. (2006) em Floresta (PE), houve também maior 

representatividade de espécies da família Leguminosae e Poaceae, para essa categoria. 

Manufatureira – foram referidas 47 espécies, distribuidas em 24 famílias 

botânicas, sendo que a família Leguminosae (10) foi a que apresentou o maior número de 

espécies, seguida por Combretaceae (4). A porcentagem de espécies nativas correspondeu a 

87,3%, enquanto que as exóticas foram apenas 12,7%. Nessa categoria encontrou-se em maior 

quantidade a produção de utensílios domésticos, tais como abano
16

, cabo para vassoura, 

cangalha
17

, cofo
18

, coité ou cuia
19

, corda, cumbuca
20

, escada, gamela
21

, jacá
22

, pavio para 

                                                           

16
 Objeto que, movimentado seguidamente, agita o ar. 

17
 Armação de madeira ou de ferro em que se sustenta e equilibra a carga dos animais, metade para cada lado. 

18
 Cesto bojudo e de boca estreita. 

19
 Fruto maduro e seco da cabaça (Cucurbita lagenaria L.), usada como bacia ou vasilha. 

20
 Vaso para líquidos, feito de cabaça (C. lagenaria), com abertura circular em cima. 

21
 Vasilha de madeira usada para colocar alimento para os animais ou na farinhada como recipiente. 
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lamparina, pilão, ralo, saca, rede, tábua para carne, vara para anzol, vassoura para terreiro e a 

fabricação da prensa usada na farinhada e na produção de queijo. Foi aludido também, em 

menor proporção a fabricação de móveis rústicos, utilizando-se o caule de Astrocaryum 

vulgare para a produção de bancos usados nos quintais; Caryocar coriaceum e Hymenaea 

stignocarpa, para a produção de mesas e cadeiras e Vitex flavens foi citada na produção de 

prateleiras. Verificou-se o uso vegetal na produção de utensílios para trabalho, dentre estes, 

citam-se o cacete
23

 e o cambito
24

, usados para bater a palha de C. prunifera, na produção de 

vassoura; usa-se também a manufatura na produção de cabos para se colocar em ferrão de 

gado e de instrumentos agrícolas, bem como na confecção de chapéus; o assio
25

 é produzido 

com palha de A. vulgare, sendo usado para fixar a cangalha no jumento. É nessa categoria que 

se encontram algumas atividades econômicas desenvolvidas nas comunidades, como por 

exemplo, na comunidade Resolvido que produz vassouras com palha de carnaúba (C. 

prunifera), favorecendo a comunidade economicamente, bem como, garantindo o uso 

sustentável dessa palmeira, contribuindo para o repasse de informações de geração a geração. 

Já na comunidade Salinas a atividade artesanal que merece ressalva é a produção de flores 

artesanais e adornos para se usar em fruteiras, onde são utilizados os frutos de: Amburana 

cearensis, Aspidosperma pyrifolium, Combretum duarteanum, C. lanceolatum, C. leprosum, 

Qualea grandiflora, Q. parviflora e Secondatia densiflora. Ressalva-se a produção de caixas 

melíferas manufaturadas com Q. grandiflora, propiciando assim a atividade melitófila, dentro 

dessa comunidade. Botrel (2006) refere-se à produção manufatureira de gamelas, fabricação 

de ferramentas, pequenos objetos, como colheres de pau e vassouras.  Hanazaki (2003) sobre 

essa categoria ressalta que os homens conhecem mais espécies, em comparação com as 

mulheres; resultado semelhante ao encontrado nessa pesquisa, onde às mulheres competem 

apenas na fabricação dos utensílios domésticos e artesanais e aos homens, além dos 

artesanais, a produção de móveis e instrumentos de trabalho. A relação estabelecida entre a 

vegetação e a população em Ingaí (MG) relatada por Botrel (2006), pode ser considerada 

estreita no que diz respeito à comercialização de produtos de origem vegetal, podendo ser a 

                                                                                                                                                                                     

22
 Recipiente produzido de tala de taboca, que serve para transportar objetos em animais de carga. 

23
 Pedaço de madeira, produzido a partir do caule de jucá (C. ferrea) ou crioli (Mouriri surinamensis Albl.) 

usado para bater a palha de C. prunifera, durante a produção de vassoura manufaturada. 
24

Instrumento manufaturado feito com galhos de chapada (Terminalia fagifolia Mart.), jucá (Caesalpinia ferrea 

Mart. ex Tul.), unha-de- gato (Mimosa caesalpiniifolia Benth.)ou mororó (Bauhiniaungulata L.) com formato 

triangular, resistente e fino, usado para pendurar a palha de C. prunifera, durante a produção de vassoura 

manufaturada. 
25

Arranjo feito com palha de A. vulgare para fixar a cangalha no jumento. 
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base da economia familiar, como demonstrado também, neste estudo.Verificou-se que a 

produção de manufaturas têm garantido o favorecimento das atividades socioeconômicas. 

Melífera - foram levantadas 45 espécies, em 24 famílias e as que configuraram 

com maior representatividade de espécies botânicas foram: Leguminosae (15), seguida da 

Bignoniaceae (3) e Myrtaceae (2). Dentre as espécies levantadas 88,8% são nativas e 11,1% 

exóticas. A atividade melífera é umsubsídio econômico pouco difundido nas comunidades, 

acontecendo apenas em nível de subsistência e segundo os entrevistados o período mais 

favorável para a retirada do mel silvestre é de setembro a novembro, período de maior 

floração das espécies do Cerrado. Foi observado que em uma propriedade da comunidade 

Salinas, essa atividade acontece de uma forma mais estruturada, inclusive com instalação de 

sete caixas apiárias.  B. ungulata e Hyptis suaveolens foram figuradas como espécies que mais 

favorecem a produção de mel. Myrcia cf. fallax foi citada como responsável por um mel 

bastante saboroso e Parkia platycephala, juntamente com C. leprosum e Vatairea sp, são 

bastante visitadas por abelhas durante suas floradas, mas segundo os moradores deixam o mel 

com um sabor bastante amargo.Os apicultores da comunidade quando implantam caixas 

melíferas, procuram instalá-las em ambientes onde essas espécies não estejam presentes, 

demonstrando conhecimento de manejo na atividade, pela criação de estratégia que venha 

garantir a qualidade do mel.O exemplo citado é ilustrativo do que Thiollent (2002) chamou de 

saber especialista, definido por ele como dotado de capacidade de abstração, e saber informal, 

que é resultado da experiência concreta das pessoas comuns. A flora melitófila das 

comunidades estudadas apresenta maior riqueza quando comparada à existente nos 

ecossistemas do Nordeste brasileiro. Silva e Martins (1999), em uma área próxima a João 

Pessoa (PB), encontraram 29 espécies visitadas por abelhas. Os dados publicados por Rodarte 

et al. (2008) para uma área de vegetação da caatinga na Bahia, revelaram dados semelhantes 

no que se refere à quantidade de espécies levantadas.Como as comunidades em estudo 

disponibilizam de ambientes conservados, salienta-se que essa atividade poderia ser 

fomentada, favorecendo uma outra alternativa na renda mensal dos moradores dos locais. 

Produção energética – foram levantadas 33 espécies nativas, distribuídas em 17 

famílias e 28 gêneros. A família que teve maior representavidade de espécies foi 

Leguminosae (30,3%). Nessa categoria as espécies são empregadas como combustível na 

forma de carvão (92,8%) e lenha (7,2%). Uma minoria de moradores dispõe de fogão a gás 

nas comunidades Salinas e Resolvido (9%), fato semelhante foi expressado por Botrel (2006), 

no estudo realizado em Ingaí (MG), enquanto que na comunidade Pau-Arrastado (87%) usam 

fogão a gás durante a preparação dos alimentos. Nas comunidades Salinas e Resolvido, 
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apenas um morador produz carvão para ser comercializado, os demais, produzem o carvão 

necessário para o consumo doméstico. Na extração da lenha os moradores deslocam-se em 

busca das árvores caídas, ou geralmente retiram galhos, sempre com o cuidado de não realizar 

a derrubada de árvores. Essa é uma das alternativas encontradas, segundo os entrevistados 

para o uso responsável dos bens naturais. Observou-se que das espécies citadas na categoria 

produção energética, 18 espécies são também, usadas na categoria construção. A espécie mais 

citada foi Hymenaea stignocarpa (25,3%), seguida por Cardiospermum anomalum (13,8%) e 

Andira retusa (11,8%). Entretanto, os moradores que produzem o carvão com a lenha dessa 

última espécie, comentam que a mesma não possui boa qualidade, pois estala, durante o uso. 

Destacamos a justificativa de um morador de que para se obter um carvão de boa qualidade 

desse vegetal, é necessário que a madeira esteja verde. Foi também referido que o carvão 

resultante da madeira de Qualea parviflora produz um fogo apagado e sua maior utilidade é 

para cozinhar garapa, pois apresenta pouca resistência. Mimosa acutistipula foi citada por um 

entrevistado como possuidora de maior resistência para carvão do que Mimosa 

caesalpiniifolia. Diferentemente do expressado por Ferraz et al. (2006), todas as espécies 

citadas pelos entrevistados estão representadas nas áreas de coletas, demonstrando assim, que 

as espécies são utilizadas pelos moradores locais de forma sustentável. 

Construção – representada por 29 espécies em 13 famílias botânicas, com maior 

representatividade em número de espécies para Leguminosae(9). Para essa categoria o status 

das espécies foi de 100% nativas. Astrocaryum vulgare,Copernicia prunifera e Hymenaea 

stignocarpa, destacam-se pela representatividade proporcional de citações. Para construção 

civil foi indicado o uso de madeira para teto, na confecção de caibro
26

, travessa
27

, forquilha
28

, 

ripa
29

 e linha
30

. Na confecção de caibros, Astrocaryum vulgare foi a espécie mais citada, 

seguida de Hymenaea stignocarpa, Cardiospermum anomalum, Aspidosperma parvifolium e 

Myracrodruon urundeuva. Já a Tabebuia serratifolia foi a mais indicada para a confecção de 

portas e janelas, seguida de Vitex flavens, que foi sugerida somente para fazer janelas. Boa 

parte dos banheiros das comunidades Resolvido e Salinas, ainda sem fornecimento hidráulico, 

são separados do restante da casa e localizam-se do lado de fora desta, e na construção das 

paredes destes, usa-se exclusivamente a palha de C. prunifera. Diferentemente da comunidade 

Pau-Arrastado, onde os banheiros apresentam instalação hidráulica e fazem parte da estrutura 

                                                           

26
 Peça de madeira de seção retangular, usada em armações de telhados. 

27
 Peça de madeira atravessada sobre outra; viga. 

28
 Pequeno forçado de três pontas, vara, pau ou tronco bifurcado. 

29
 Peça comprida e estreita de madeira. 

30
Peça de madeira comprida e larga, que sustenta o teto. 
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da casa. Preferencialmente para construção de chiqueiros, canteiros erguidos e currais usam-

se os caules de A. vulgare e C. prunifera. No estudo realizado por Pinheiro et al.(2005), na 

região da baixada Maranhense, o tucum semelhantemente ao estudo aqui desenvolvido, teve 

grande contribuição nas construções rurais. No entanto, para a construção de apriscos é 

sugerido pelos moradores uma maior variedade de vegetais, como Curatella americana, 

Terminalia fagifolia, Mimosa acutistipula e M. caesalpiniifolia. Na construção de cercas as 

espécies Bauhinia ungulata, Combretum leprosum, C. anomalum, M. caesalpiniifolia,Qualea 

grandiflora e Sclerolobium paniculatum são usadas na produção de estacas, enquanto que 

Amburana cearensis,C. americana, Q. grandiflora,Tabebuia serratifoliae T.impetiginosa na 

produção de mourões
31

.Foi citado por dois entrevistados que C. leprosum e B. ungulata, são 

usadas para construção de cercas, apenas em casos extremos, pois os caules dessas espécies 

apresentam pouca resistência e consequentemente uma menor durabilidade. Construções 

rurais semelhantes foram observadas por Ferraz et al. (2006) em estudo feito em Pernambuco 

e Vieira et al. (2009) em área semiárida, no município de São Miguel do Tapuio (PI). 

Ornamental – foram levantadas 31 espécies, distribuídas, em 14 famílias 

botânicas. Apocynaceae (5) foi a que apresentou o maior número de espécies, seguida de 

Araceae, Bignoniaceae e Leguminosae (4). Resultado similar quanto ao número de citações 

foi apresentado por Fracaro (2008) para a família Araceae. Vale ressaltar que todas as 

espécies levantadas da família Araceae, são usadas apenas com fins ornamentais. Nessa 

categoria, diferentemente das anteriores o status exótico foi superior (58%) ao nativo (41,9%). 

As espécies referidas são utilizadas para fins de jardinagem em velórios e para enfeitar as 

residências, além do uso em portas e janelas nos dias santos ou no dia do trabalho. Dentre as 

espécies levantadas duas foram comuns ao estudo realizado em Pernambuco por Moura e 

Andrade em Pernambuco (2007):Rosa chinensis (rosa) e Dieffenbachia picta (comigo-

ninguém-pode). Foi citado pelos moradores entrevistados, que na categoria ornamental uma 

das espécies que sofre certo impacto, devido a sua extração por pessoas que se deslocam do 

centro do município de Campo Maior é Melocactus zehntneri, encontrada nas partes mais 

altas da Serra de Campo Maior, próximo à comunidade Pau-Arrastado. Portanto, percebe-se 

que é necessário pensar em medidas de manejo sustentáveis para essa espécie. O 

conhecimento sobre plantas ornamentais nas comunidades está mais arraigado nas mulheres 

(60,7%), provavelmente devido estas cuidarem da ornamentação da casa e serem as 

mantenedoras dos quintais. Resultado igual foi abordado por e Sablayioles (2004) e Aguiar 

                                                           

31
 Esteio ou tronco, em geral grosso e forte, que se utiliza para amarrar o gado ou estender arames de cercas. 
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(2009). Segundo Shiva e Dankelman (1994), a especificidade de interesses entre homens e 

mulheres leva a uma diferenciação de suas percepções ambientais.  

Místico-religiosa – foram levantadas 11 espécies, em 10 famílias botânicas. 

Euphorbiaceae foi a que apresentou maior número de espécies (18,1%), ficando as demais 

famílias com a mesma proporção (9,1%). Quanto ao status nessa categoria o exótico (58%), 

também foi superior ao nativo. Foram indicadas no uso rezas, quebrantos, mau-olhado e 

vindas de bons presságios. Agonandra brasiliensis, Amansonia campestris, Bryophyllum 

pinnatum, Catharanthus roseus, Dieffenbachia picta, Jatropha ribifolia, J. gossypiifolia, 

Lippia gracillis, Melocactus zehntneri, Petiveria alliacea e Scoparia dulcis foram as espécies 

citadas, sendo a mais versátil J. gossypiifolia. As espécies L. gracillis e S. dulcis, foram 

também relatadas como medicinal. No estudo desenvolvido por Fracaro (2008), foram 

encontradas apenas quatro espécies, dentre estas, três foram comuns às encontradas neste 

estudo. B. pinnatum (folha-santa)foi citada exclusivamente para essa categoria. Observou-se 

que boa parte dos moradores diz não crer nessas práticas, porém mantém Jatropha 

gossypiifolia, nas proximidades da casa. 

Veterinária – foram referidas as espécies nativas: Hyptis suaveolens, Jatropha 

ribifolia, Luffa operculata e Magonia pubescens, com apenas uma citação cada. L. operculata 

e M. pubescens foram indicadas para combater bicheiras. J. ribifolia foi sugerida para 

combater as verminoses e H. suaveolens para cicatrização de ferimentos. Oliveira (2009) em 

estudo no semiárido piauiense levantou dezoito espécies botânicas, dentre estas apenas 

M.pubescens foi comum a esse estudo. L. operculata foi a única espécie veterinária comum 

aos estudos de Franco et al. (2007) eCarvalho et al. (2000), onde obtiveram resultado bem 

superior para essa categoria (10%) do total de plantas levantadas em estudo etnobotânico 

numa aldeia de povoações espanholas e portuguesas.  

Cosmético – representada por apenas Gossypium hirsutum, espécie exótica 

indicada no uso de assepsia e Jacaranda brasiliana, nativa e utilizada em limpezas de pele.J. 

brasiliana também foi referida na categoria medicinal, para afinar o sangue. Enquanto que G. 

hirsutum também foiindicada na categoria melífera e na manufatureira para produção de 

pavio a ser usado em lamparina.A categoria cosmético foi indicada na comunidade Salinas, 

por apenas um dos informantes-chave. Observou-se que nos estudos de Silva e Andrade 

(2005) e Boscolo e Vale (2008), essa categoria também apresentou poucas citações. 

Para quantificar a similaridade botânica das espécies entre as comunidades foi 

calculado o coeficiente de Jaccard (Magurran 1989), que se baseia na presença e ausência das 

espécies, utilizando o programa o programa MVSP (Kovach 1993). Demonstrado através do 
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dendograma (Figura 3). O resultado para do Coeficiente de Jaccard‟s para as comunidades 

Salinas e Resolvido foi (0,5), enquanto que para Salinas e Pau-Arrastado foi (0,47). Houve 

uma maior similaridade botânica entre as comunidades Salinas e Resolvido.  

 

Figura 3. Dendrograma de similaridade botânica entre as comunidades Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido, 

Campo Maior/PI. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Na comunidade Salinas foi levantada um total de 151 espécies, sendo que destas 

(74,2%) são nativas e (25,8%) exóticas. A comunidade Pau-Arrastado apresentou 142 

espécies, dentre estas (63,4%) são nativas e (36,6%) exóticas e na comunidade Resolvido 

foram levantadas 116 espécies, onde (67,2%) são nativas e (32,7%) são exóticas. As espécies 

comuns entre as três comunidades corresponderam a (32,5%) do universo de plantas 

levantadas. Conclui-se, portanto, que há similaridade entre as três comunidades. 

A curva de acumulação sugerida por Gotelli e Colwell (2001) refere-se às 

medidas e comparações de riqueza de espécies através do uso de aleatorização de amostras, 

para avaliar a acumulação de espécies citadas nas entrevistas, usadas para gerar curvas de 

rarefação (Magurran 1988; Krebs 1989). Estas medidas foram calculadas a partir do total de 

plantas citadas em todas as categorias de uso. Portanto, as Figuras 4, 5 e 6, demonstram que 

houve uma estabilização das espécies coletadas particularmente nas comunidades em estudo.  

Na comunidade Pau-Arrastado os informantes 2, 36, 8, 6, 3 e 24 foram os que 

mais contribuíram em termos de proporção com espécies novas (Figura 4) e dentre esses, dois 

são do grupo dos informantes-chave. Desses, 66,6% encontram-se na faixa etária adulta, 

16,9% na faixa etária idosa e 16,5% na faixa etária jovem. 
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Figura 4: Curva de acumulação e rarefação de espécies informadas nas entrevistas com a população rural da 

comunidade Pau-Arrastado, Campo Maior/PI. 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Quanto ao gênero 66,8% são masculinos e 33,2% femininos. Percebeu-se que o 

conhecimento etnobotânico está estreitamente relacionado ao gênero, já que houve uma 

diferença significativa em termos de proporção entre estes. Do mesmo modo, outros autores 

como Martin (1995), Hanazaki et al. (2000) e Ruddle (2000) que encontraram em suas 

pesquisas ampla contribuição dos homens quanto às espécies citadas. Um outro fator que 

justifica essa concentração de conhecimento dentro da comunidade é a profissão exercidade 

pelos entrevistados, pois os seis primeiros informantes em destaque com espécies novas  (2, 

36, 8, 6, 3 e 24), exercem a profissão de lavrador, visto que a atividade profissional é mais 

desenvolvida dentro da comunidade pelos homens. 

Os informantes que mais contribuíram com citações de espécies novas na 

comunidade Salinas, conforme demonstrado na (Figura 5) foram: 8, 2, 6, 1, 14 e 4 dentre 

esses, três pertencem ao grupo dos informantes-chave da comunidade. Dos informantes 

citados anteriormente, 66,6% pertencem à faixa etária adulta e 33,4% pertence à faixa etária 

idosa. Não foram apresentadas espécies novas por representantes da faixa etária jovem dentro 

da comunidade. 
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Figura 5: Curva de acumulação e rarefação de espécies informadas nas entrevistas com a população rural da 

comunidade Salinas, Campo Maior/PI. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

No que diz respeito ao conhecimento por gênero, esta pesquisa revela que homens 

conhecem e usam mais espécies da vegetação que as mulheres, pois obtiveram 83,4% das 

citações, e as mulheres somente 16,6%; isso pode estar relacionado à distribuição de 

responsabilidade, já que homens e mulheres atuam em diferentes atividades econômicas, 

sociais e culturais. Este dado corrobora com os apresentados por Kainer e Duryea (1992), 

Ruddle (2000) e Hanazaki et al. (2000), quando afirmam que o conhecimento local está 

estreitamente relacionado ao gênero edestacam ainda, que os homens geralmente sobressaem 

em relação às mulheres quanto ao conhecimento da flora. 

Ressalta-se que diferentemente da comunidade Pau-Arrastado, anteriormente 

discutida, as profissões desenvolvidas pelos informantes com maior proporção de 

contribuições em espécies novas, apresentaram-se mais variadas, pois estes são lavradores, 

artesãos, agentes de saúde e caseiros. A maior contribuição por parte dos adultos está 

relacionado ao tempo de moradia nas comunidades, visto que 66,6% apresentaram tempo de 

moradia superior a 30 anos, pois esse fato propicia o acúmulo de conhecimento. 

Os informantes 1, 9, 3, 2, 21, 4 da comunidade Resolvido foram os que mais 

contribuíram com citações de espécies novas dentro da comunidade. Dentre os 31 

entrevistados 50,1% eram jovens, 16,6 % adultos, 33,3% idosos e 50% do gênero masculino e 

50% do gênero feminino (Figura 6).  
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Figura 6: Curva de acumulação e rarefação de espécies informadas nas entrevistas com a população rural da 

comunidade Resolvido, Campo Maior/PI. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

A maior contribuição com espécies novas por parte dos jovens está relacionada à 

participação destes como artesãos na produção de vassouras manufaturadas, atividade 

econômica com principal ocorrência dentro da comunidade. Sendo esta uma atividade que 

percorre gerações e que não está vinculada ao gênero, pois todos os membros da família 

participam desse processo. Ressalta-se que o estímulo à produção de vassouras está vinculado 

à necessidade de sobrevivência, pois como demonstrado anteriormente, além de ser a 

principal fonte de renda dos entrevistados, configura-se como um momento de interação e 

compartilhamento de ideias entres os membros nas diversas faixas etárias.  

A curva de rarefação foi calculada para se verificar a suficiência botânica 

amostral, obtida através da quantidade de espécies botânicas coletadas.As curvas de rarefação 

determinadas com base no universo de entrevistados das comunidades Pau-Arrastado, Salinas 

e Resolvido demonstraram uma estabilização, pois em todos os gráficos iniciam-se um 

equilíbrio das linhas (Figura 7). 
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Figura 7: Curvas de rarefação esperada para o total de plantas citadas nas comunidades estudadas, de acordo 

com o número de entrevistas nas comunidades Pau-Arrastado, Resolvido e Salinas, Campo Maior/PI. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Nos dados sobre o esforço amostral verificados no trabalho desenvolvido por Pilla 

et al. (2006) em Mongi-Mirim (SP), a curva de rarefação também confirmou estabilidade. 

Salinas apresentou maior número de espécies, intermediando as duas outras comunidades. 

Pau-Arrastado, quando comparada com Resolvido e Salinas, apresentou maior riqueza de 

espécies citadas por entrevista.  

 

 

 

Conclusão 

 

 

Considerando que as espécies citadas, são em maior parte nativas e o 

conhecimento por parte dos moradores entrevistados de ambos os gêneros e em faixa etária 

diferenciadas, confirma-se que o conhecimento está sendo repassado de geração em geração, 

não de forma planejada, nem tampouco intencional, mas através do convívio nas atividades 

diárias.  

Evidenciou-sein loco que a comunidade Resolvido, devido as dificuldades ao 

acesso de informações, localização geográfica e de tráfego, apresenta muitas de suas 

características originais conservadas. Enquanto que nas comunidades Pau-Arrastado e Salinas 

os moradores têm absorvido com mais intensidade os hábitos urbanos e esse processo vem 
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ocorrendo de forma mais acelerada, porém algumas práticas ainda são bastante disseminadas, 

como: Festa de São Gonçalo, Festejo de São José, leilões e outros eventos. Percebe-se que 

falta nas comunidades políticas públicas que favoreçam o aprimoramento das atividades 

econômicas, no sentido de se desenvolver trabalhos cooperativos organizados, visto que os 

membros carregam consigo conhecimentos específicos de cada atividade econômica 

desenvolvida e que devem ser melhoradas. 

Um dos principais indícios da confirmação da conservação dos componentes 

vegetais nas propriedades rurais estudadas foi que espécies que são bastante versáteis, dentro 

das categorias e que mesmo apresentando um número de citações muito elevada, ainda se 

mantêm representadas dentro da área estudada. É notória a preocupação dos moradores em 

manter no ambiente algumas espécies como: Annona coriacea,Croton blanchetianus, Mimosa 

acutistipula, Simarouba versicolor,Tabebuia impetiginosa e Vachellia farnesiana, pois, estes 

percebem que suas necessidades básicasde sobrevivência dependem diretamente destes bens. 
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RESUMO: Objetivou-seconhecer as plantas medicinais, as formas de usos e indicações 

terapêuticas atribuídas pelas comunidades Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido. Utilizou-

seentrevista semiestruturada, turnês-guiada e seguiu-se metodologia botânica usual. 

Amostraram-se 93 pessoas(51,9% do total). As espéciesforam agrupadas em dezoito 

categorias de doenças de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Calculou-se o 

Fator de Consenso dos Informantes (FCI) e a Importância Relativa (IR). Referiu-se81 

espécies, em 42 famílias botânicas e 69 gêneros, sendo75,3% nativas.A família mais 

destacada foi: Leguminosae (18,5%) asfolhas foram as partes mais usadas (32%). O preparo 

mais adotado foi tintura (38,2%). Destacaram-se os sistemas corporais: agentes de infecções 

bacterianas e virais (27,2%), doenças do aparelho digestivo (22,4%) e genitourinário 

(19,5%).Croton campestris A. St. Hil. e Ximenia americana L. foram as espécies mais 

versáteis com IR (2,00). Houve maior consenso para as plantas indicadas no tratamento de 

doenças do fígado.  

 

 

Palavras-chave: medicinais, rurais, Serra de Campo Maior. 
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ABSTRACT:Theaim of this work was  to learn about medicinal plants, forms of usage and 

therapeutic indications given by the communities Pau-Arrastado, Salinas and Resolvido. We 

used semi-structured interviews, guided tours and we followed the usual botanical 

methodology. The study sample was 93 people (51.9% of the total). The species were grouped 

in eighteen categories of disease, according to the World Health Organization (WHO). We 

calculated the Factor of Informant Consensus (FIC) and the Index of Relative Importance 

(IRI). Eighty-one (81) species in 42 botanical families and 69 genera were referred, and 

75.3% were native ones. The most prominent family was Leguminosae (18.5%), and the 

leaves were the most used parts (32%). The preparation most used was dye (38.2%). The 

highlights were the body systems: agents of bacterial and viral infections (27.2%), digestive 

(22.4%) and genitourinary diseases (19.5%). Croton campestris A. St. Hil. and Ximenia 

americana L. were the most versatile with an IRI of 2.00. There was a greater consensus for 

the plants indicated in the treatment of liver diseases. 

 
Keywords: medicinal, rural, Serra de Campo Maior 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade humana acumula um acervo de informações sobre o ambiente que a 

cerca, que lhe possibilitará interagir com ele para prover suas necessidades de sobrevivência. 

O conhecimento tradicional sobre o uso das plantas é vasto e, em muitos casos, o único 

recurso terapêutico disponível às populações rurais e grupos étnicos de países em 

desenvolvimento, tais como o Brasil (MACIEL et al., 2002; PASA et al., 2005; AGRA et al., 

2008). 

Segundo a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, as plantas 

medicinais são consideradas estratégicas para o fortalecimento da agricultura familiar, 

geração de emprego e renda, uso sustentável da biodiversidade brasileira, avanço tecnológico 

e melhoria da atenção à saúde da população brasileira (BRASIL, 2006). 

Amorozo (1996), Di Stasi (1996), Guarim Neto e Maciel (2008) relatam que os 

estudos com plantas medicinais têm sido responsáveis por inúmeras e importantes descobertas 

e afirmam que no Brasil 20% da população, consomem 63% dos medicamentos alopáticos 

disponíveis e o restante encontram-se nos produtos de origem natural, especialmente nas 

plantas medicinais, muitas vezes, a única fonte de recurso terapêutico.  

Da década de 1960 até meados do ano1980, as pesquisas etnobotânicas no Brasil eram 

centradas em áreas temáticas diferentes e somente em 1983, começou a aparecer pesquisas 

com características dos estudos etnobotânicos atuais, por exemplo, com padrões de interação 

entre populações tradicionais e plantas úteis. A categoria medicinal é a mais „pestudada, com 
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2.631 trabalhos em nível de doutorado. As publicações envolvendo plantas medicinais não 

traziam apenas uma listagem de nomes e suas respectivas aplicações, mas também envolviam 

investigações sobre padrões de uso e manejo dos recursos e/ou traziam contribuições 

metodológicas para a área. De acordo com os critérios de inclusão estabelecidos encontrou-se 

no período de 1990 até 2007, temas tratando exclusivamente de investigações sobre plantas 

medicinais, com aproximadamente 64% das publicações (BEGOSSI, LEITÃO FILHO e 

RICHERSON, 1993; OLIVEIRA et al., 2009).  

Diversas pesquisas com plantas medicinais trouxeram uma contribuição significativa, 

sobretudo na área farmacêutica, onde podemos citar as de Cunningham, 1993; Schwenk e 

Silva (2000), Dalle e Potvin (2004), Almeida et al. (2005), Pilla et al. (2006), Teixeira e Melo 

(2006), Monteiro et al. (2006), Pereira et al. (2007), Sousa (2007) e Silva et al. (2008). 

Os trabalhos desenvolvidos no Piauí envolvendo plantas medicinais foram realizados 

pelos seguintes autores: Berg e Silva (1985), Abreu (1996), Campos (2004), Gonçalves 

(2004), Franco e Barros (2006), Santos, Barros e Araújo (2007), Sousa et al. (2007), Ayres et 

al. (2008), Vieira (2008), Vieira et al. (2008), Aguiar (2009), Amaral et al. (2009), Lopes et 

al. (2009) e Oliveira et al. (2010). 

Neste sentido, o presente trabalho objetivou estudar a relação que os membros das 

comunidades rurais, inseridas em um ambiente de transição, com predominância em cerrado 

têm com a vegetação de suas áreas de convivência e realizar o levantamento das plantas 

utilizadas como medicamentos, identificando as formas de usos e indicações terapêuticas 

atribuídas pelos moradores das comunidades. Desse modo, considerando-se a importância das 

plantas medicinais não apenas como recurso terapêutico, mas também como fonte de recurso 

econômico, torna-se importante estabelecer linhas de ações voltadas para as comunidades 

Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido na Serra de Campo Maior, com o desenvolvimento de 

técnicas de manejo sustentado, tendo em vista a utilização dessas espécies vegetais pelo 

homem, aliada à manutenção do equilíbrio nos ecossistemas.  

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A importância dos sistemas terapêuticos tradicionais vem desde a antiguidade. As 

sociedades humanas acumulam informações sobre o ambiente que possibilitam prover suas 

necessidades básicas, principalmente em se tratando de populações que residem na zona rural.   
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Costa Neto e Oliveira (2000), em pesquisa realizada no município de Tanquinho, 

estado da Bahia, registraram 97 espécies com fins terapêuticos, que têm as folhas, seguidas da 

casca do caule, como o principal recurso utilizado. As famílias mais representativas foram 

Euphorbiaceae (8), Solanaceae (7), Poaceae e Asteraceae (6), Anacardiaceae e Lamiaceae (5), 

Verbenaceae e Cucurbitaceae (4). A maioria das espécies é cultivada, sendo as ervas com 

maior número de espécies (39), e subarbustos/arbustos (31) e árvores (27). 

Moreira et al (2002) estudou as plantas medicinais utilizadas por moradores da 

Comunidade Vila Cachoeira, município de Ilhéus (BA). As plantas indicadas foram coletadas, 

herborizadas, identificadas e incorporadas ao herbário da UESC. A análise final mostrou a 

ocorrência de 85 espécies de plantas medicinais, sendo 48% usadas na forma de chá, 19% 

como xarope, 16% na forma de banho e 9% administradas de outras formas. A parte mais 

utilizada das plantas foi a folha (64%) seguida da planta toda (13%), do fruto (8%), da casca 

(7%) e de outras partes (8%) como látex. Das plantas coleta das, 60,7% são herbáceas, 33,3% 

são arbóreas e 5,9% são arbustivas, em sua maioria cultivada em quintais. 

Albuquerque, Andrade e Silva (2005) estudaram o uso de recursos vegetais de uma 

floresta estacional seca, com vegetação de caatinga arbórea hiperxerófilasituada em uma 

comunidade rural no município de Alagoinha (PE). Os resultados mostram que um padrão 

semelhante de oferecimento de recursos medicinais foi encontrado ao de outras florestas 

tropicais, nas quais as áreas perturbadas ou de vegetação secundária são uma maior fonte de 

plantas medicinais. Todavia, um novo padrão foi evidenciado ao verificar-se que áreas 

perturbadas não detêm a preferência das pessoas, e que isso pode estar relacionado com a 

disponibilidade temporal dos recursos (adaptação a estacionalidade característica do tipo 

vegetacional) e a permanência dos valores culturais e de conhecimentos básicos sobre as 

plantas da vegetação natural, e que são de maior importância para a comunidade. 

Franco e Barros (2006) investigaram o uso e diversidade de plantas numa comunidade 

quilombola de Esperantina (PI). Observaram que dos 33 grupos familiares entrevistados, as 

pessoas idosos possuem pleno saber de uso e propriedade das plantas para fins medicinais. 

Identificaram 82 espécies, pertencentes a 69 gêneros e 41 famílias botânicas. Registraram o 

uso medicinal principalmente para o tratamento de doenças respiratórias e infecções 

intestinais. A janaguba (Hymatantus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson, foi citada em 

todos os questionários para a cura de doenças respiratórias e inflamações gerais. 

Sousa et al. (2007) descrevem compostos fenólicos totais com atividade antioxidante 

no conteúdo do extrato etanólico das folhas, cascas e raízes de cinco plantas medicinais: 

Terminalia brasiliensis Camb., Terminalia fagifolia Mart. & Zucc., Copernicia 
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cerifera(Miller) H.E. Moore, Cenostigma macrophyllum var. acuminata Teles Freire e 

Qualea grandiflora Mart. A atividade antioxidante dos extratos foi avaliada usando o sistema 

de análise de compostos químicos. O extrato da casca de T. brasiliensis foi o mais ativo. A 

relação entre o teor de fenólicos totais e a atividade antioxidante foi positiva e significativa 

para T. brasiliensis, C. macrophyllum e C. cerifera. 

Agra et al. (2008) fizeram um levantamento das plantas medicinais usadas com fins 

terapêuticos na região Nordeste do Brasil. Através de entrevistas e coletas em campo, 

registraram 650 espécies pertencentes a 407 gêneros e 111 famílias, e suas informações 

etnomedicinais. Observaram que a diversidade florística é dominada por vegetais superiores e 

apenas cinco espécies pertencem ao grupo das Pteridófitas, que correspondem a menos que 

1% do total das espécies registradas. Conforme os autores, o estudo sugere a grande 

importância da investigação das espécies farmacologicamente ainda não estudadas, uma vez 

que seus usos populares estão registrados. 

Amaral et al(2009) analisarama composição química e as propriedades anti-

inflamatórias do óleo de Protium heptaphyllum(Aubl.) Marchand. Identificaram14 

componentes, informando que o óleo pode ser administrado por via oral suprimindo o 

desenvolvimento de edema e produzindo uma inibição da permeabilidade vascular induzida 

por ácido acético. Estes resultados podem apoiar o uso de medicamentos à base do óleo dessa 

espécie contra doenças inflamatórias. 

Oliveira, Barros e Moita Neto(2010) objetivando conhecer as plantas tradicionalmente 

utilizadas com fins terapêuticos pela população rural de Oeiras (PI), realizaram entrevistas e 

Turnê-guiada com líderes comunitários de notório saber etnobotânico, calculando 

posteriormente a importância relativa (IR) e o fator de consenso do informante (FCI). As 

espécies foram agrupadas em dezesseis categorias, de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Identificaram 191 espécies, sendo 84,4% nativas. Caesalpinia ferrea Mart., 

Ximenia americana L., Myracrodruon urundeuva Allem. e  Lippia Alba L., obtiveram os mais 

valores de IR. A elevada frequência de uso terapêutico dessas espécies foi registrada para 

transtornos do sistema respiratório, doenças infecciosas, sendo gripe e diarreia as doenças 

mais citadas. Inferiram que as comunidades rurais estudadas possuem pleno conhecimento de 

plantas medicinais, especialmente nativas. 
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MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Descrição da área 

 

 

O estudo foi realizado em comunidades rurais do município de Campo Maior, PI 

(04º49'40" S e 42º10'07" W), distante da capital cerca de 84 km (Figura 1), com uma área de  

1.699,383km² e uma população de 45.827 habitantes, correspondendo a uma densidade 

demográfica de 24,4 habitantes/km², onde 25,96% das pessoas habitam a zona rural. A maior 

altitude apresentada no centro da cidade atinge 125m e as planícies predominam na bacia 

sedimentar do Meio Norte, sendo sua baixada no rio Longá a de maior significação, onde há 

zonas intercaladas de "cuestas", com chapadas de altitudes de 150 a 300 metros na parte 

Leste, onde ocorre a Serra de Campo Maior, distante do centro aproximadamente 15 km 

(IBGE, 2008). 

As chuvas concentram-se no período de janeiro a abril, com precipitação anual de 

1.280,8mm, temperatura média de 33,7°C, tendo a mínima de 23,4°C em janeiro e a máxima 

de 38,7°C em novembro. Os compartimentos geomorfológicos na área refletem uma ação 

conjunta e sinérgica da geologia, clima, vegetação e hidrografia na forma de planícies fluviais 

instaladas entre terrenos elevados e morros isolados em contraste com os contrafortes e 

reversos da Serra de Campo Maior, Serra do Bugarim e Serra do Passa-Tempo (BARROSet 

al. 2007). 

A flora é de transição cerrado/caatinga e cerrado/mata, com vegetação caducifólia e 

subcaducifólia estacionais. A vegetação herbácea é predominante, com fisionomia lembrando 

a savana africana, ocorrendo também a presença de carnaubais em planície inundáveis: 

savanas de Copernicia. Nas partes mais altas, não inundáveis, há vegetação arbustivo-arbórea 

com elementos de cerrado (VELLOSO et al., 2002). 

O estudo foi realizado em três comunidades rurais localizadas no entorno Serra de 

Campo Maior: Pau-Arrastado (04º53‟0,5” S e 42º10'17,9" W) , Salinas (04º59'59,9" S e 

42º10'24,2" W) e Resolvido (04º56'68,8" S e 42º12'42,2" W) com 36, 24 e 18 famílias, 

respectivamente (IBGE, 2008), as quais foram selecionadas como áreas de estudo pelas 

distinções geográficas, pela predominância da vegetação de transição e pelas diferentes 

atividades econômicas e de subsistência adotadas pelas mesmas.  
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Figura 1: Localização do município de Campo Maior/PI e das comunidades Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido. 

Fonte: IBGE (2008), adaptado por Amorim (2009). 
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Coleta de dados 

 

 

 O projeto de pesquisa desse estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Piauí (CAAE – 0088.0.045.000-09) e foi solicitada assinatura dos 

entrevistados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As coletas botânicas e 

a herborização do material em estádio reprodutivo foram procedidas de acordo com a 

metodologia proposta por Mori et al. (1989). Todo o material encontra-se incorporado no 

acervo do Herbário Graziela Barroso (TEPB) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A 

identificação do material botânico foi procedida mediante análises morfológicas, consultas a 

biliografias específicas, comparações com os materiais incorporados ao acervo do TEPB e 

confirmados por especialistas. Adotou-se Dahlgren e Clifford (1980) para a classificação de 

monocotiledôneas e Cronquist (1981) para as dicotiledôneas, com exceção da família 

Leguminosae, que obedeceu às normatizações de Judd et al. (1999). Consultaram-se os sítios 

IPNI (2008) e MOBOT (2008), no intuito de corrigir a grafia dos nomes das espécies e 

abreviaturas dos autores botânicos. A definição da amostra aqui utilizada foi estabelecida 

conforme a proposta de Begossi, Leitão Filho e Richerson (1993), onde afirma ser uma 

amostra representativa em comunidades com mais de 50 pessoas, a proporção de 25% a 80%. 

Para obtenção dos dados socioeconômicos e etnobotânicos foi adotada entrevista 

semiestruturada, com aplicação de formulário padronizado (APOLINÁRIO, 2006), contendo 

questões abertas e fechadas, que seguiram à ordem: identificação, localização, dados 

socioeconômicos (composição familiar, idade, sexo, escolaridade, renda, habitação, 

saneamento, religião) e as técnicas “bola-de-neve” (BAILEY, 1982) e turnê-guiada 

(BERNARD, 1988) com os informantes-chave e com outros moradores. Definiu-se um 

número máximo de três pessoas entrevistadas por domicílio, onde estabeleceu-se um jovem, 

um dos conjuges ou ambos e um idoso, caso estivesse presente na composição familiar, a 

intenção era verificar o conhecimento etnobotãnico por gênero e faixa etária. A faixa etária foi 

definida de acordo com o IBGE (2009), onde jovens apresentaram idade (18 e 24 anos); 

adultos (25 e 59 anos) e os idosos (a partir de 60 anos).  

As comunidades Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido compostas por 36, 24 e 18 

famílias respectivamente (IBGE, 2008) contabilizaram um universo amostral de 93 pessoas 

com idades que variaram de 18 a 83 anos, perfazendo 51,9% da população, onde os 

indivíduos entrevistados foram de ambos os gêneros, distribuídos em 54 mulheres e 39 

homens. 
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O tempo de moradia dos entrevistados nas comunidades atingiu uma média de 64,6 

anos. Os moradores entrevistados da comunidade Pau-Arrastado chegaram a uma 

permanência mínima de dois anos e uma máxima de 83 anos, Salinas entre quatro e 63 anos e 

Resolvido o tempo de moradia dos entrevistados, foi entre um ano e 48 anos e meio. 

 

 

Análise e tabulação dos dados 

 

 

Definiu-se como análise estatística para a categoria medicinal o Índice de Importância 

Relativa (IR) de cada espécie, baseando-se na proposta de Bennett e Prance (2000), onde o 

valor máximo do IR obtido por uma espécie será 2, através da fórmula IR = NSC + NP, onde 

NSC é igual ao número de sistemas corporais tratados por uma determinada espécie (NSCE), 

dividido pelo número total de sistemas corporais, tratados pela espécie mais versátil 

(NSCEV); NP coincide com a relação entre o número de propriedades atribuídas a uma 

determinada espécie (NPE) e o número total de propriedades atribuídas à espécie mais versátil 

(NPEV). 

O Fator de Consenso dos Informantes (FCI) foi calculado com base na proposta de 

Trotter e Logan (1986), com a finalidade de identificar as categorias de doenças que 

apresentam maior importância relativa local, sendo obtido pela fórmula FCI = nur – nt /nur – 1, 

onde nuré o número de citações de usos em cada categoria e nt, o número de espécies usadas. 

 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 

Foram citadas 81 espécies referidas como medicinais, em 342 citações, distribuídas 

em 42 famílias botânicas e 69 gêneros(Tabela 1). As famílias mais representivasem número 

de espécies foram: Leguminosae (18,5%), Lamiaceae (11,1%) e Euphorbiaceae (7,4%).Estas 

famílias também tiveram maior número de citações nos resultados obtidos por Brito e Brito 

(1993) e Silva e Andrade (2005). Geralmente, nas pesquisas realizadas com plantas 

medicinais, a família Lamiaceae se destaca, por exemplo, no trabalho realizado na Turquia 

por Fujita et al. (1995), onde também, foram referidas nove espécies para esta família. Kruel e 

Peixoto (2004) também citaram as Leguminosae e Almeida et al. (2006) também incluem 
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estafamília entre as que contribuíram com o maior número de espécies medicinais. Franco e 

Barros (2006) também citam as famílias Leguminosae e Euphorbiaceae, como as mais 

significativas em termos de proporção.  

As espécies utilizadas como medicinais nas comunidades estudadas, crescem 

espontaneamente em ambientes naturais, antropicamente modificado ou em quintais, 

distribuindo-se nos extratos arbóreo (37,3%), herbáceo (23%), subarbustivo (19,2%), 

arbustivo (12,8%), liana (5,1%) e arbustivo-escandente (2,5%). Resultado semelhante quanto 

à porcentagem nos hábitos arbóreos e herbáceos foi referido por Rajakumar e Shivanna 

(2009), que desenvolveram estudos sobre as plantas medicinais utilizadas na Índia. O uso das 

espécies arbóreas predomina sobre as espécies de outros hábitos de crescimento, em seguida 

prevaleceu o uso pelas herbáceas. 

As mulheres possuem um conhecimento mais especifico de ervas e arbustos, pois são 

as espécies que são cultivadas ou nascem espontaneamente nas imediações das residências e 

cercados, enquanto que nos homens o conhecimento é maior das espécies arbóreas e 

arbustivas que geralmente encontram-se nos caminhos de roças, matas e no deslocamento até 

a Serra. Os moradores das três comunidades exploram todos os ambientes da região, 

demonstrando dinamismo e adaptação aos diversos habitats. O cercado e as matas são os 

ambientes mais explorados para coleta e cultivo das espécies medicinais. 

Os informantes-chave pertencem ao gênero masculino e estão distribuídos na faixa 

etária idosa (66,6%) e adulta (33,4%), fato que converge com a maioria dos dados 

apresentados por Abreu (2000), em Amarante – PI, Lima et al. (2000) em Guaraqueçaba – 

PR, Albuquerque e Albuquerque (2005) em Vila Velha – PE, Almeidaet al. (2006) no 

semiárido nordestino e Franco e Barros (2006), em Esperantina – PI.  

As espécies medicinais nativas utilizadas nas comunidades corresponderam a um 

percentual de 75,3%. Dados que vão de encontro com os resultados apresentados pelos 

autores piauienses que realizam pesquisas em áreas rurais quilombolas: Abreu (2000), Franco 

e Barros (2006), Vieira (2008) e em áreas rurais constituídas de camponeses Aguiar (2009) e 

Oliveira et al (2010), onde as espécies nativas corresponderam a uma porcentagem maior que 

as cultivadas em vasos nos jardins, nos quintais e terraços. Das espécies citadas nas três 

comunidades, algumas estão incluídas na lista oficial das ameaçadas de extinção pelo IBAMA 

(2009): aroeira (Myracrodruon urundeuva M.Allemão) e ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa 

(Mart. ex DC.) Standl, que, também foram referidas por Montelles e Pinheiro (2007).  
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As informações botânicas referentes às plantas citadas no estudo encontram-se na 

Tabela 1, assim como os nomes populares, famílias botânicas, forma de uso, forma de preparo 

dos “remédios caseiros”, parte utilizada e o IR. 

Um total de dez espécies de plantas apresentou ampla versatilidade quanto a seus usos, 

com IR> 1 (Tabela 1), sendo indicadas para até seis sistemas corporais:Curatella americana 

L. (1,11), Krameria tomentosa A.St.-Hil., Plechtranthus barbatus Andrews (1,17), 

Cymbopogon citratus (DC.) Staph (1,44), Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm.; Lippia 

alba (Mill.) N. E. Br.; Mentha x villosa Huds.;Ocimum gratissimum L. e Terminalia fagifolia 

Mart. (1,67). 

As espécies que apresentaram maior valor de IR (= 2) foram Ximenia americana L. 

com 31 citações, sugerida para o combate a oito tipos de doenças em seis sistemas corporais e 

Croton campestris A. St. Hil., que obteve 16 citações, sendo referida por treze informantes 

para curar cinco tipos de enfermidades em até cinco sistemas corporais. Uma planta com 

índice de importância relativamente alto pode sugerir uma real efetividade no tratamento da 

doença, pois em estudos etnobotânicos, este índice facilitará a seleção de espécies para testes 

farmacológicos que possam vir a provar uma eficácia de seus princípios ativos (FRIEDMAN 

et al. 1986). 

 

 

Tabela 1: Espécies utilizadas como medicinais nas comunidades rurais Pau-Arrastado, 

Salinas e Resolvido em Campo Maior/PI. FP. forma de preparo: 1. maceração; 2. lambedor; 3. 

chá (decocto); 4. tintura; 5. suco; 6. salada; 7. garrafada; 8. in natura; 9. torrado; 10. óleo; 11. 

chá (infusão). FU - Forma de uso: a.inalação; b. via oral; c. escalda-pé; d. uso-tópico; e. 

gargarejo; f. banho. PU. parte utilizada: pi. planta inteira; fo. folha; cs. casca; ra. raiz; ca. 

caule; fr. fruto; fl. flor; se.semente; la. látex; bu. bulbo; IR. importância relativa. 

 

Família/espécie/nome vulgar Indicação /FP FU PU IR 

Acanthaceae     

Justicia pectoralis var. 

stenophylla Leonard (trevo) 

cansaço, calmante (11) b fo 0,67 

Anacardiaceae     

Anacardium microcarpum Ducke. 

(cajuí) 

inflamação no útero (4,7); 

dente inflamado, 

hemorragia bucal (4); 

gripe (2,7) 

b 

 

cs 0,83 
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Tabela 1: Continuação... 

Família/espécie/nome vulgar Indicação /FP FU PU IR 

Anacardiaceae     

Myracrodruon urundeuva 

M.Allemão (aroeira) 

inflamação no útero (4) b cs 0,83 

Annonaceae     

Annona coriacea Mart. (araticum) inflamação na garganta, 

inflamação no útero (4)  

b fo 0,83 

Annona squamosa L. (ata) colesterol (4) b fo 0,36 

Apocynaceae     

Catharanthus roseus (L.) G. Don 

(boa-noite; bom-dia) 

dor nas pernas(4) d fl 0,83 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex 

Müll. Arg.) Woodson (janaguba) 

câncer, reumatismo (7) b la 0,61 

Asparagaceae     

Asparagus sp (milindro) nervosismo (11) b fo 0,36 

Asteraceae     

Tanacetum vulgare L. 

(mulatinho) 

dor de barriga (3,11) b fo 0,83 

Bignoniaceae     

Jacaranda brasiliana Pers. 

(caroba) 

afinar o sangue (4, 7) b cs 0,36 

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex 

DC.) Standl. (ipê-roxo) 

inflamação no útero, bronquite, 

afinar o sangue(4) 

b cs 0,36 

Tabebuia serratifolia (Vahl.) G. 

Nicholson (ipê-amarelo) 

gripe (2) b cs 0,36 

Boraginaceae     

Heliotropium indicum L. (crista-

de-galo) 

febre, gripe (3) b, f in 0,83 

Capparaceae     

Cleome spinosa L. (mussambé) gripe (2) b ra 0,36 

Caryocaraceae     

Caryocar coriaceum Wittm. 

(pequi) 

gripe (10) b fr 0,69 

Cecropiacae     

Cecropia glaziovi Snethl 

(embaúba) 

rins (4) b cs 0,83 

Chenopodiaceae     

Chenopodium ambrosioides L. 

(mastruz) 

gripe, inflamação (5); 

pancada (1) 

b, d fo 0,83 
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Tabela 1. Continuação...     

Família/espécie/nome vulgar Indicação /FP FU PU IR 

Cochlospermaceae     

Cochlospermumvitifolium 

(Willd.) Spreng. (algodão-bravo) 

dor de urina (4) b cs 0,36 

Combretaceae     

Combretum duarteanum 

Cambess. (caatinga-branca) 

bronquite (4) b cs 0,36 

Combretum leprosum Mart. 

(mufumbo) 

estancar sangue (4) d cs 0,83 

Terminalia fagifolia Mart. 

(chapada) 

intestino, fígado, dor de 

estômago (4) 

b cs 1,67 

Convolvulaceae     

Ipomoea sp (salsa-branca) doença venérea (7) b ra 0,36 

Crassulaceae     

Bryophyllum pinnatum (Lam.) 

Oken (folha-santa) 

cicatrização (1) d fo 0,47 

Cucurbitaceae     

Momordica charantia L. (melão-

de-são-caetano) 

gastrite (3) b fo, fr 0,61 

Wilbrandia verticillata Cong. 

(batata-de-tiú) 

gripe, pneumonia (4) b ra 0,36 

Dilleniaceae     

Curatella americana L. 

(sambaíba) 

osteosporose, diabete, fígado, 

apendicite, dor de estômago (4) 

b cs 1,11 

Euphorbiaceae     

Cnidoscolus loefgrenii Pax & K. 

Hoffm. (cançanção-branco) 

coceira (7) b ra 0,36 

Croton blanchetianus Baill. 

(marmeleiro) 

fígado, intestino, rins (4) b cs 0,72 

 

Croton campestris A. St. Hil. 

(velame) 

Intestino(3,11); inflamação na 

garganta, fígado (3); 

nascimento de dente, 

reumatismo (11) 

b ra, fo 2,00 

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. 

(pinhão-branco) 

inflamação no útero (7) b la 0,72 

Phyllanthus niruri L. (quebra-

pedra) 

dor de urina, inflamação no 

útero (4) 

b ra 0,36 

Ricinus communis L. (mamona) dor de barriga, gripe (10) b fr 0,72 

Iridaceae     

Cipura paludosa Aubl. (cebola-

de-trovão) 

dor de barriga (3) b bu 0,36 
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Tabela 1. Continuação...     

Família/espécie/nome vulgar Indicação /FP FU PU IR 

Krameriaceae     

Krameria tomentosa A.St.-Hil. 

(carrapicho-de-boi) 

inflamação nos rins (4); câncer 

(4,7); próstata, pressão (4) 

b ra 1,17 

Lamiaceae     

Hyptis suaveolens (L.) Poit. 

(bamburral) 

gripe (11); sinusite (9) b,a fo 0,72 

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 

(cordão-de-são-francisco) 

reumatismo (3) b fo 0,36 

Lippia alba (Mill.) N. E. Br. 

(erva-cidreira) ver se é 

verbenaceae 

dor de barriga, dor de cabeça, 

dor de estômago, febre, 

insônia, nervosismo(3) 

b fo 1,67 

Lippia gracillis Humb., Bonpl. & 

Kunth.(alecrim) 

gripe (3,4); problema 

respiratório (9) 

b,a  fo 0,83 

Mentha arvensis L. (vick) gripe (11,2); inflamação na 

garganta (11)  

b fo 0,83 

Mentha x villosa Huds (hortelã) dor de barriga, gripe (3,11); 

febre, inflamação na garganta 

(3) 

b fo 1,67 

Ocimum gratissimum L. 

(alfavaca/manjericão) 

gripe (11); dor de cabeça, 

intestino (3) 

b, f  fo 1,67 

     

Plechtranthus amboinicus (Lour.) 

Spreng. (malva-do-reino) 

gripe, tosse (2,3) b fo 0,36 

Plechtranthus barbatus Andrews 

(boldo) 

intestino (3,11); dor de cabeça 

(3); fígado (11) 

b fo 1,17 

 

Lecythidaceae     

Lecythis pisonis Cambess. 

(sapucaia) 

colesterol (4) b fo 0,36 

Leguminosae-Caesalpinioideae     

Bauhinia flexuosa Moric (cipó-

escada) 

hérnia de disco (4) b ca 0,36 

Bauhinia ungulata L. (mororó) diabete (4) b cs 0,83 

Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. 

(jucá) 

 gripe (2) b  fr 0,83 

Copaifera luetzelburgii Harms 

(podói) 

circulação (1); pedra nos rins, 

próstata, inflamação na 

garganta(4) 

b ra, cs 0,83 

Hymenaea courbaril L. (jatobá-

da-mata) 

gripe (2,4) b cs 0,36 

Hymenaea stignocarpa Mart. ex 

Hayne (jatobá-de-porco) 

inflamação no útero, próstata 

(4) 

b cs 0,83 
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Tabela 1. Continuação...     

Família/espécie/nome vulgar Indicação /FP FU PU IR 

Leguminosae-Caesalpinioideae     

Senna alata (L). Roxb. (maria-

mole) 

gripe (3) b fr 0,36 

Senna occidentalis (L.) Link 

(fedegoso) 

impingem (1) d fr 0,36 

Leguminosae-Mimosoideae     

Neptunia plena Lindl. (caroba-

rasteira) 

Inflamação na garganta (7) b ra 0,36 

Plathymenia reticulata Benth 

(candeia) 

rins (4) b cs 0,36 

Piptadenia macrocarpa Benth. 

(angico-preto) 

infecção (4); gripe (2) b cs 0,47 

Stryphnodendron barbatiman 

Mart. (barbatimão) 

inflamação, próstata (4) b cs, ra 0,36 

Vachellia farnesiana (L.) Wight 

& Arn (coronha) 

derrame (3); intestino (3,4) b cs 0,72 

Leguminosae-Papilionoideae     

Aeschynomene sp (canela-de-véi) problemas respiratórios (9) a fo 0,36 

Amburana cearensis (Allemão) 

A.C.Sm. (imburana) 

congestão nasal (9); 

gripe (2,3) 

a, b cs, se 1,67 

Melastomataceae     

Mouriri surinamensis 

Aubl.(crioli) 

pneumonia (7,3); 

dor de estômago (4) 

b ra 0,83 

Myrtaceae     

Indeterminada¹ (mescla) congestão nasal (9); gripe (2,3) a se, cs 0,83 

Olacaceae     

Ximenia americana L. (ameixa) afta, cicatrização, circulação, 

gripe, inflamação no útero e 

nos rins, intestino (4) 

b cs 2,00 

Poaceae     

Cymbopogon citratus (DC.) Staph 

(capim-de-cheiro) 

calmante, dor de barriga, febre, 

pressão (3) 

b fo 1,44 

Saccharum officinarum Roxb. 

(cana-de-açúcar) 

nervosismo (3) b fo 0,83 

Polygonaceae     

Coccoloba sp (alcançu) gripe (4) b ra 0,36 

Punicaceae     

Punica granatum L. (romã) inflamação na garganta (3) b fr 0,36 
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Tabela 1. Continuação...     

Família/espécie/nome vulgar Indicação /FP FU PU IR 

Rubiaceae     

Alibertia edulis A. Rich. ex DC. 

(marmelada) 

asma, pancada (1)  d fr 0,83 

Chomelia obtusa Cham. & 

Schltdt. (pustemeira) 

gripe (2,4) b ra 0,69 

Tocoyena formosa (Cham. & 

Schltdl.) K. Schum. 

(genipapinho) 

torção (1) d fr 0,36 

Tocoyena hispidula Standl. (flor-

do-cerrado/angelca)  

dor de barriga (11);inflamação 

do útero (7) 

b ra 0,83 

Rutaceae     

Citrus aurantium L. 

 (laranja) 

nervosismo, dor de barriga, 

intestno (3,11) 

b fo, cs 0,83 

Citrus limonum Risso. (limão) gripe (3) b fo 0,36 

Sapindaceae     

Magonia pubescens A.St.-Hil. 

(tingui) 

reumatismo (10) d cs 0,83 

Scrophulariaceae     

Scoparia dulcis L. (vassourinha) intestino (3) dor de urina (3, 4) b in, ra 0,83 

Simaroubaceae     

Simarouba versicolorA.St.-Hil. 

(paraíba) 

envenenamento, coceira (4) b,d cs 0,83 

Solanaceae     

Lycopersicon esculentum Mill. 

(tomate) 

dor de barriga (3) b fo 0,69 

Solanum paniculatum L. 

(jurubeba) 

fígado (3) b fo 0,47 

Sterculiaceae     

Helicteres heptandra L. B. Sm. 

(sacatrapo) 

infecção nos rins (4) b fo, ra 0,36 

Tiliaceae     

Luehea speciosa Willd. 

 (açoita-cavalo) 

anemia, fígado, gastrite 

inflamação na garganta, 

hemorróida (4) 

b cs 0,83 

Turneraceae     

Turnera ulmifolia L. (chanana) inflamação no útero (3) b ra 0,36 

Verbenaceae     

Vitex flavens Humb., Bonpl. & 

Kunth. (mama-cachorra) 

vitiligo, diurético, dor de urina 

(4) 

b cs 0,72 

Fonte: Elaboração própria.     
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A forma de preparo mais adotada (Figura 2) foi tintura (38,2%), seguida de chá 

decocção (28%), chá infusão (12,8%), lambedor (8,5%), garrafada (4,5%), maceração (2,6%) 

óleo (2,1%), pó (1,8%) e suco (1,5%).Percebeu-se que as formas de uso mais adotadas, estão 

relacionadas com a agilidade na confecção do produto a ser consumido. 

Quanto às partes da planta empregadas para fins medicinais, observou-se que as folhas 

foram mais utilizadas (32%), seguida das cascas (31%), raizes (16%), frutos (9,9%), látex, 

plantas inteiras e sementes (2,4%), bulbos, caules e flores (1,3 cada). Resultado semelhante 

foi referido por Castellucci et al. (2000), Cruz e Kaplan (2002), Jacoby et al. (2002) e 

Oliveira et al. (2010). 

 

 

Figura 2: Formas de preparo para as espécies usadas como medicinais nas comunidades rurais Pau-Arrastado, 

Salinas e Resolvido, Campo Maior-PI. 

Fonte:Pesquisa de campo. 

 

As indicações terapêuticas das plantas medicinais nas comunidades Pau-Arrastado, 

Salinas e Resolvido foram enquadradas nos seguintes sistemas corporais(Figura 3), com base 

na OMS (2000), sendo que o maior percentual de espécies citadas foram para as enfermidades 

relacionadas às infecções bacterianas e virais, dentre as doenças infecciosas citam-se 

bronquite, gripe, inflamação na garganta e pneumonia. 

A maioria das espécies levantadas no presente estudo ainda não foi estudada quanto à 

sua atividade biológica, demonstrando-se a necessidade de mais pesquisas com plantas em 

área de transição. No entanto Carvalho et al. (1996) validou cientificamente as propriedades 

analgésica e antiinflamatória do jucá (Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul.), Nakamura et al. 

(2002) anticancerígenas e Bacchi e Sertie (1994) deu validação à atuação antiúlceras do jucá 
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(C. ferrea). No estudo realizado nas comunidades Resolvido e Salinas, só é reconhecido pelos 

moradores para a sua capacidade analgésica e anti-inflamatória da C. férrea. Estudos 

fitoquímicos e farmacológicos realizados por Stefanini, Rodrigues e Ming, (2002) com Lippia 

alba (Mill.) N. E. Br.(erva-cidreira) comprovaram que a planta contém um princípio ativo 

relacionado com as ações analgésica, calmante e sedativa. É uma espécie citada pelos 

moradores locais como de grande utilidade como calmante, contra dor de cabeça e febre. A 

principal indicação dos moradores condiz com dados da literatura e relacionam-se com o 

sistema nervoso e afecções definidas pela ação de calmante e analgésico.  

 

 

 

Figura 3: Porcentagem de espécies por grupos de doenças de acordo com a OMS (2000) nas Comunidades Pau-

Arrastado, Salinas e Resolvido, Campo Maior/PI. 

Fonte:Pesquisa de campo. 

Das espécies citadas como fitoterápicos 30 foram indicadas exclusivamente nessa 

categoria de uso, como também demonstrados em vários trabalhos brasileiros: por Begossi, 
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Silva e Albuquerque (2005), Vendruscolo (2006), Franco e Barros (2006) e Santos et al. 
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medicinais citadas nas comunidades estudadas são comuns às levantadas em Ilhéus (BA), 

dentre as mesmas, podemos citar: Cecropia glaziovi Snethl., Curcubita pepo L., 
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indicumL.,Lippia alba (Mill.) N. E. Br., Momordica charantia L., Saccharum officinarum 

Roxb., Scoparia dulcis L., Senna occidentalis (L.) Link. e Zea mays L. 

De acordo com resultados das entrevistas, sobre o conhecimento passado de geração a 

geração quantoao uso dos vegetais, para 49,1% as informações sobre o uso dos vegetais foi 

adquirida através dos pais, 36,8% através da convivência comidosos da comunidade, 10,5% 

através dos avôs e para 3,5% simultâneamente com os pais e avós. A transmissão sobre o uso 

tradicional dos recursos vegetais, feita de pai para filho, é observada em diferentes culturas, 

como citado por Lev (2000) e Brito e Brito (1999). Diferentemente dos resultados de Oliveira 

et al. (2010), nenhum informante relatou ter adquirido o conhecimento sobre o uso dos 

vegetais a partir dos meios de comunicação. 

Nas áreas rurais a comunicação oral é o principal meio de transmissão do 

conhecimento e, para que essa transmissão ocorra, é necessário o contato intenso e 

prolongado dos membros mais velhos com os mais novos. Isto acontece normalmente em 

sociedades, nas quais o aprendizado é feito pela socialização, no interior do próprio grupo 

doméstico e de parentesco, sem necessidade de instituições mediadoras. Percebe-se com os 

resultados adquiridos, que os pais das comunidades pesquisadas: Pau-Arrastado, Salinas e 

Resolvido têm garantido o conhecimento para as gerações futuras. O grau de estudo não é 

fundamental no conhecimento e uso das plantas medicinais, pois foi constatado que os 

maiores conhecedores dentro das comunidades não são escolarizados.  Não obstante na nossa 

contemporaneidade, muitas informações e práticas com plantas medicinais, estão sendo 

reprimidas ao longo dos tempos, devido ao pouco diálogo entre idosos, jovens e adultos, 

gerando um maior consumo dos alopáticos. A influência da cultura moderna e a devastação 

dos ambientes naturais têm causado o deslocamento das famílias para os grandes leitos 

urbanos e a perca das heranças culturais tem acontecido de forma gradativa. 

De acordo com o consenso dos informantes das comunidades estudadas, quanto à 

potencialidade das espécies de plantas citadas, a comunidade Resolvido apresentou 12 

sistemas corporais e dentre esses, houve maior concordância entre os entrevistados dentro 

dessa comunidade, para o sistema corporal nas doenças do fígado, com valor (FCI = 1). 

Na comunidade Pau-Arrastado foram listados 18 sistemas corporais, sendo que o 

maior valor foi para transtorno neurótico com (FCI=0,88).  

A comunidade Salinas reuniu 10 sistemas corporais e dentre esses o sistema corporal 

doenças do aparelho genitourinário, apresentou-se com maior valor do FCI = 0,37, dentro da 

comunidade (Tabela 2), revelando que o conhecimento na comunidade começa um processo 

de dispersão, fato justificado pelas diferentes ocupações em atividades profissionalizantes dos  
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Tabela 2: Fator de Consenso dos Informantes sobre as plantas utilizadas como medicinais nas 

comunidades rurais Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido. FCI (R)= Fator de Consenso dos 

Informantes da comunidade Resolvido; FCI (S)= Fator de Consenso dos Informantes da 

comunidade Salinas; FCI (PA) = Fator de Consenso dos Informantes da comunidade Pau-

Arrastado; N
º
sp (R)= número de espécies do Resolvido, N

º
sp (S)= número de espécies da 

Salinas, N
º
sp (PA) = número de espécies do Pau-Arrastado, N

º
cit (R).= número de citações do 

Resolvido, N
º
cit. (S)= número de citações da Salinas, N

º
cit (PA).= número de citações do Pau 

Arrastado. 

 

Categorias 

Resolvido Salinas Pau-Arrastado 

FCI 

(R) 

N
º
sp 

(R) 

N
º
cit. 

(R) 

FCI 

(S) 

N
º
sp 

(S) 

N
º
cit. 

(S) 

FCI 

(PA) 

N
º
sp 

(PA) 

N
º
cit. 

(PA) 

Agentes de infecções 

bacterianas, virais 
0,25 13 17 0 8 8 0,47 23 43 

Doenças do aparelho 

circulatório 
0 1 1 0 3 3 0,33 5 7 

Doenças do aparelho 

digestivo 
0,72 8 26 0,16 6 7 0,53 16 33 

Doenças do aparelho 

geniturinário 
0,66 6 16 0,37 6 9 0,65 10 27 

Doenças do aparelho 

respiratório 
0 3 3 - - - 0,4 4 6 

Doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas 
0 1 1 - - - 0 2 2 

Transtornos neuróticos, 

transtornos relacionados 

com o “stress” 

0,42 5 8 0 2 2 0,88 2 10 

Doenças do fígado 1 1 2 0 1 1 0,25 4 5 

Lesões, envenenamento e 

algumas outras 

consequências de causas 

externas 

0 2 2 0 2 2 - - - 

Poliartropatias inflamatórias 0 1 1 - - - 0 2 2 

Calculose renal 0 1 1 - - - - - - 

Sintomas e sinais gerais 0 5 5 0 2 2 0,28 6 8 

Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 
- - - 0 1 1 0 1 1 

Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido 

conjuntivo 

- - - 0 1 1 0 2 2 

Doenças infecciosas 

intestinais, hepáticas e 

helmintíases 

- - - - - - 0 1 1 

Neoplasias e doenças virais - - - - - - 0 1 1 

Transtorno do sistema 

cardiovascular 
- - - - - - 0 1 2 

Transtorno do sistema 

nervoso 
- - - - - - 0 1 1 

Fonte: Pesquisa de Campo (2009-2010). 
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membros da comunidade. Apesar dessa comunidade estar mais distante do centro da cidade 

de Campo Maior, a população local mantém contato direto com outra cidade mais próxima, 

Coivaras. 

Houve maior consenso entre os informantes da comunidade Resolvido em comparação 

com as outras duas comunidades, pois em três sistemas para as plantas indicadas no 

tratamento de doenças do fígado (FCI = 1), doenças do aparelho digestivo (FCI = 0,72) e 

doenças do aparelho geniturinário (FCI = 0,66), o valor para o Fator de Consenso dos 

Informantes, aproxima-se de 1. Esse dado justifica a postura mais ruralizada dos membros da 

comunidade, garantida pela localização geográfica, distância do centro da cidade de Campo 

Maior e maior envolvimento com as atividades profissionais desenvolvidas dentro da própria 

comunidade. Esse valor indica que essas categorias são culturalmente importantes para as 

comunidades estudadas. No trabalho realizado por Heinrich et al. (1998) no México o autor  

utilizou o índice de Trotter e Logan (1986) e destacaram-se as categorias gastrointestinal, 

respiratória e dermatológica. 

Essa análise indica que a maioria dos informantes compartilha dos mesmos co- 

nhecimentos a respeito das propriedades medicinais das plantas, existindo pouca variação. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

O conhecimento sobre plantas medicinais vem de tradição familiar na comunidade 

Resolvido, enquanto que no Pau-Arrastado e Salinas esse conhecimento é compartilhado 

pelos membros idosos e adultos, de forma mais intensificada, do que com os jovens.As 

mulheres apresentaram maior conhecimento sobreervas e arbustos, e os homens 

demonstraram maior conhecimento sobre espécies arbóreas e arbustivas. O grau de estudo não 

é fundamental no conhecimento e uso das plantas medicinais.Os jovens da comundade Pau-

Arrastado exercem atividades profissionais no centro da cidade, masno entanto permanecem 

com seu modo de vida simples ligada diretamente ao convívio com o ambiente natural.   

 

 

As comunidades rurais Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido utilizam uma grande 

diversidade de plantas medicinais para a cura e prevenção de doenças.  Foram citadas 81 

espécies de plantas medicinais, que estão incluídas em 42 famílias e 69 gêneros.  
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O cercado e as matas são os ambientes mais explorados para coleta e cultivo das 

espécies medicinais e os usos das espécies arbóreas predominam sobre as espécies de outros 

hábitos de crescimento, seguidos pelas herbáceas. 

 As folhas são as partes dos vegetais mais utilizadas nas preparações dos 

medicamentos caseiros e as preparações terapêuticas mais usadas são as tinturas. 

A maioria dos moradores vive na região e residem desde o nascimento, levando-

os a uma maior integração e adaptação à realidade local, vivendo basicamente da agricultura 

familiar e a pecuária é um complemento para a subsistência local.  

Os resultados obtidos, nas comunidades pesquisadas demonstraram que o hábito 

de usar plantas para o combate aos problemas corriqueiros é algo que faz parte da cultura das 

comunidades estudadas.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Para definição e caracterização das comunidades estudadasos dados levantados 

constituíram-se elementos essenciais. As entrevistas mostraram que as comunidades 

apresentaram características comuns, como: a constituição das famílias que compõem cada 

comunidade é oriunda de uma única ascendência; a agricultura e a pecuária familiar 

apresentam-se, como atividade básica; a educação formal atende em sistema multiseriado com 

crianças nos diversos níveis escolares, desde a educação infantil, até o ensino fundamental 

menor e os demais estudantes do Ensino Fundamental Maior e Ensino Médio deslocam-se no 

transporte escolar para estudar nas escolas urbanas de Campo Maiore a maior proporção em 

nível de escolaridade dos moradores entrevistados foi do Ensino Fundamental Incompleto. 

De acordo com os relatos, 211 espécies foram identificadas e distribuídas em onze 

categorias de uso, sendo que a categoria cosmético foi exclusiva da comunidade Salinas e a 

categoria veterinária específica das comunidades Salinas e Resolvido.  

Todos os informantes-chave das três comunidades estavam presentes na curva de 

rarefação.  

Dessa forma, partindo do entendimento de que as comunidades não são 

homogêneas, tanto com relação às propostas de apropriação da natureza como aos próprios 

estilos de vida, percebe-se que o ambiente faz parte de um coletivo social, e que para se 

planejar estratégias de sociodesenvolvimento deve ser considerado ao nível do usuário, e 

nesse contexto, se faz necessário compreender que os elementos próprios da identidade 

cultural constituem a base da sustentabilidade comunitária. 

Verificou-se que a comunidade Salinas é similar à comunidade Resolvido, no que 

se refere aos aspectos vegetacionais. Contudo a comunidade Pau-Arrastado diverge das duas, 

quanto aos hábitos culturais e à modernidade da estrutura das construções residenciais. 

Contudo, para que uma mudança de concepção possa ocorrer de fato é necessário 

que as informações sejam difundidas dentro das comunidades, ou fora desta, tendo como 

principal meio difusor o sistema educacional, que deve objetivar a formação ampla do 

indivíduo, dentro de um ambiente cultural que o estimule a ser o autor de seu 

desenvolvimento no ambiente onde este está inserido.  

No que concerne às alternativas de sócio-desenvolvimento, as comunidades 

utilizam os recursos biológicos da região com fins à autossustentação através de iniciativas 

comprovadas, como: artesanato, produção melífera, agricultura e pecuária familiar e uso 
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racional dos bens naturais em suas atividades diárias. Para a efetivação dessa ideia, uma das 

primeiras metas abordadasfoi a identificação do potencial desses recursos que pudessem 

servir como base para o desenvolvimento local. 

A principal estratégia para a conservação da biodiversidade é a realização de 

manejo. A efetividade deste, depende da forma como as populações humanas do seu interior e 

entorno,se relacionam com os recursos naturais. A participação ativa da comunidade é de 

fundamental importância para a concretização de trabalhos cooperativos de interesse do bem 

comum das populações. Caso contrário, a exclusão das comunidades locais nos processos 

decisórios só aumenta as divergências de interesses em relação ao uso dos bens naturais, o 

que é contra o interesse de todos. Portanto, a conservação da natureza, baseada em processos 

participativos, deve receber maior atenção. 

Como retorno para as comunidades estudadas, entende-se que a elaboração de um 

plano de manejo que contemple a denominação científica dos vegetais, o uso sustentável 

destes e o aprimoramento do turismo rural, onde demonstre à população campomaiorense o 

processo artesanal de produção de vassouras na comunidade Resolvido, a produção de flores 

artesanais na comunidade Salinas e o ecoturismo nas áreas de formações rochosas 

exuberantes da comunidade Pau-Arrastado, bem como, os demais produtos feitos a partir de 

vegetais nativos pelos moradores e as atividades culturais como farinhadas, reizados e 

atividades religiosasespecíficas de cada comunidade. 

Pretende-se com essa proposta evitar um processo de aculturamento que possa vir 

a surgir entre as novas gerações e despertar entre os membros que compõem as comunidades 

uma maior valorização dos bens naturais existentes nas áreas estudadas. Com isso, garantir-se 

o bjetivo primordial dos componentes que fazem as comunidades, que é a permanência do 

artesão  e agricultor em sua comunidade com melhores condições de vida, evitando assim, o 

surgimento de aglomerações nos grandes centros urbanos,  responsáveis pelo surgimento dos 

problemas socioeconômicos e ambientais.  
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APÊNDICE A: Espécies usadas em diversas categorias de uso nas comunidades rurais 

Pau-Arrastado, Salinas e Resolvido, Serra de Campo Maior, Piauí – Brasil: 1.Tabebuia 

serratifolia (Vahl.) G. Nicholson; 2. Jatropha ribifolia (Pohl) Baill.; 3. Qualea grandiflora 

Mart.; 4. Helicteres heptandra L. B. Sm.; 5. Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.; 6. 

Sclerolobium paniculatum Vogel; 7. Bromelia karatas L.; 8. Allamanda cathartica L.; 9. 

Ananas comosus (L.) Merr.; 10. Curatella americana L.; 11. Cordia rufescens A. DC.; 12. 

Amansonia campestris (Aubl.) Moldenke.  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 10 11 12 
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APÊNDICE B: Plantas medicinais utilizadas nas comunidades rurais Pau-Arrastado, 

Salinas e Resolvido, Serra de Campo Maior, Piauí – Brasil: 1.Croton campestris A. St. 

Hil.; 2. Ipomoea carnea Jacq.; 3. Cleome spinosa L.; 4. Momordica charantia L.; 5. Bauhinia 

ungulata L.; 6. Vitex flavens Humb.,Bonpl. &Kunth; 7. Gossypium hirsutum L.; 8. Senna 

alata (L). Roxb.; 9. Caesalpinia ferrea Mart ex Tul.; 10. Cochlospermumvitifolium (Willd.) 

Spreng; 11. Hymenaea stignocarpa Mart. ex Hayne; 12. Myracrodruon urundeuvaAllemão: 

extração da casca. 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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APÊNDICE C: Produção manufatureira das comunidades rurais Pau-Arrastado, 

Salinas e Resolvido, Serra de Campo Maior, Piauí – Brasil: 1. Pilão (Hymenaea 

stignocarpa Mart. ex Hayne); 2. Cangalha (Terminalia fagifolia Mart.); 3. Gamela 

(Hymenaea stignocarpa Mart. ex Hayne); 4. Tábua de carne (Tabebuia serratifolia (Vahl.) G. 

Nicholson; 5. Banheiro (Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore); 6. Aprisco (Mimosa 

caesalpiniifolia Benth.); 7. Abano (Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore); 8. Vassoura 

(Copernicia prunifera (Mill.) H. E. Moore); 9. Caixas melíferas (Qualea grandiflora Mart.); 

10. Canteiro para hortaliças (Astrocaryum vulgare Mart.); 11. Trança para o cofo (Copernicia 

prunifera (Mill.) H. E. Moore); 12. Flores artesanais (Combretum leprosum Mart.). 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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APÊNDICE D: Atividades socioeconômicas das comunidades rurais Pau-Arrastado, 

Salinas e Resolvido, Serra de Campo Maior, Piauí – Brasil: 1. Casa pioneira da 

comunidade (Pau-Arrastado); 2. Extração de mel (Salinas); 3. Produção de cajuína (Pau-

arrastado); 4. Produção de vassoura (Resolvido); 5. Criação de porcos (Resolvido); 6. 

Romaria na Serra (Pau-Arrastado); 7. Quebra de tucum (Resolvido); 8. Produção de carvão 

(Pau-Arrastado); 9 e 10. Casa de Farinhada(Salinas); 11. Festejo de São José (Salina); 12. 

Criação de aves (Pau-Arrastado). 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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CÓDIGO SISTEMA ENFERMIDADE 

R50-R69 Sintomas e sinais gerais 

Cansaço, dente inflamado, dor de cabeça, 

dor nas pernas, dor no corpo, febre, 

diminuição do umbigo. 

J00- J99 
Doenças do aparelho 

respiratório 

Asma, congestão nasal, problema 

respiratório, sinusite, tosse. 

B95-97 

Agentes de infecções 

bacterianas, virais e outros 

agentes infecciosos 

Anti-inflamatório, bronquite, gripe, 

inflamação na garganta, pneumonia. 

N00-N99 
Doenças do aparelho 

geniturinário 

Anti-inflamatório, doença venérea, dor de 

urina, inflamação no útero, próstata. 

N20-N23 Calculose renal Inflamação nos rins e pedra nos rins. 

L00-L99 
Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 
Vitiligo, coceira 

K00-K14 

Doenças da cavidade oral, das 

glândulas salivares e dos 

maxilares 

Afta 

K00-K93 Doenças do aparelho digestivo 
Diurética, dor de barriga, dor de estômago, 

gastrite, indigestão. 

E00-E90 
Doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas 
Diabete, colesterol, fígado 

F40-F48 

Transtornos neuróticos, 

transtornos relacionados com o 

“stress” e transtornos 

somatoformes 

Calmante, insônia, nervosismo 

I00-I99 
Doenças do aparelho 

circulatório 

Estancar sangue, hemorróida, afinar o 

sangue 

M00-M99 

Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido 

conjuntivo 

Osteoporose 

K70-K77 Doenças do fígado Fígado 

D50-D89 

Doenças do sangue e dos órgãos 

hematopoéticos e alguns 

transtornos imunitários 

Anemia 

M05-M14 Poliartropatias inflamatórias Reumatismo 

S00-T98 

Lesões, envenenamento e 

algumas outras consequências 

de causas externas 

Ferimento, envenenamento, pancada, torções 

C00-D48 Neoplasias [tumores] Câncer 

I80-I89 

Doenças das veias, dos vasos 

linfáticos e dos gânglios 

linfáticos, não classificadas em 

outra parte. 

Inflamação interna 

 

APÊNDICE E: Correlação entre a classificação sintomatológica proposta pela OMS e a 

utilizada nas comunidades rurais Pau-arrastado, Salinas e Resolvido, Serra de Campo 

Maior, Piauí – Brasil. Fonte: Elaboração própria. 

 

 



 

APÊNDICE F: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA. 

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

NÚCLEO DE REFERÊNCIA EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS DO TRÓPICO ECOTONAL DO NORDESTE [TROPEN] 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE [PRODEMA] 

CURSO DE MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE [MDMA] 

Entrevista de Pesquisa: Etnobotânica de comunidades rurais da Serra de Campo Maior – Pi, Brasil. 

Data da entrevista:............................................................. 

Comunidade:...................................................................... 

Localidade:......................................................................... 

Telefone:............................................................................. 

Tempo de moradia na comunidade:................................. 

Profissão:............................................................................

Nome do entrevistado(a): ______________________________________________________________________________ 

1. DADOS SOCIOECONÔMICOS:  

Ordem 
Composição familiar 

Nome Sexo Idade (anos) Escolaridade 

1  [ ]M [ ]F  [ ]SE[ ]EFI[ ]EFC[ ]EMC[ ]EMI[ ]ESI[ ]ESC [ ] PGLs [ ]PGSs 

2  [ ]M [ ]F  [ ]SE[ ]EFI[ ]EFC[ ]EMC[ ]EMI[ ] ESI[ ]ESC[ ] PGLs [ ]PGSs 

3  [ ]M [ ]F  [ ]SE[ ]EFI[ ]EFC[ ]EMC[ ]EMI[ ] ESI[ ]ESC[ ] PGLs [ ]PGSs 

4  [ ]M [ ]F  [ ]SE[ ]EFI[ ]EFC[ ]EMC[ ]EMI[ ] ESI[ ]ESC[ ] PGLs [ ]PGSs 

5  [ ]M [ ]F  [ ]SE[ ]EFI[ ]EFC[ ]EMC[ ]EMI[ ] ESI[ ]ESC[ ] PGLs [ ]PGSs 

6  [ ]M [ ]F  [ ]SE[ ]EFI[ ]EFC[ ]EMC[ ]EMI[ ] ESI[ ]ESC[ ] PGLs [ ]PGSs 

7  [ ]M [ ]F  [ ]SE[ ]EFI[ ]EFC[ ]EMC[ ]EMI[ ] ESI[ ]ESC[ ] PGLs [ ]PGSs 

8  [ ]M [ ]F  [ ]SE[ ]EFI[ ]EFC[ ]EMC[ ]EMI[ ] ESI[ ]ESC[ ] PGLs [ ]PGSs 

9  [ ]M [ ]F  [ ]SE[ ]EFI[ ]EFC[ ]EMC[ ]EMI[ ] ESI[ ]ESC[ ] PGLs [ ]PGSs 

10  [ ]M [ ]F  [ ]SE[ ]EFI[ ]EFC[ ]EMC[ ]EMI[ ]ESI [ ]ESC[ ] PGLs [ ]PGSs 

Nº: 
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Legenda: SE – sem escolaridade; EFI – ensino fundamental incompleto; EFC – 

ensino fundamental completo; EMI – ensino médio incompleto; EMC – ensino 

médiocompleto; ESI – ensino superior incompleto; ESC – ensino superior 

completo; PG Ls– pós-graduação Latu senso; PGSs – pós-graduação Strictosenso 

Renda mensal: 

[ ] menor que um salário mínimo. 

[ ] um a menos de dois salários mínimos. 

[ ] dois a menos que três salários mínimos. 

[ ] três a mais que três salários mínimos. 

 

Possui benefícios do governo? [ ] Sim[ ] Não 

Qual? _______________________________ Quanto[R$]?_______________ 

Atividade econômica principal:________________________________________ 

Atividade econômica secundária: _______________________________________ 

Participa de alguma associação ou cooperativa? 

[ ] Si m [ ] Não Qual? _________________________________________ 

 

Habitação: 

Própria? 

[ ] Sim[ ] Não 

Paredes: [ ]taipa [ ]adobe [ ]tijolo sem reboco [ ]tijolo com reboco 

Cobertura da casa: [ ]palha[ ]telha [ ]outros 

Piso: [ ]chão batido [ ]cimento[ ]ladrilho[ ]cerâmica. 

 

Saneamento: 

Proveniência da água: [ ]olho d‟água [ ]riacho ou rio [ ]poço cacimbão[ ]poço 

tubular [ ]açude 

Purificação da água: [ ]filtragem [ ]fervura [ ]outro [ ]nenhum 

Destino das águas usadas: [ ]céu aberto [ ]diretamente no solo[ ]fossa[ ]horta 

Destino das excretas humanas: 

[ ]céu aberto. Quantos metros da casa: ___________________________________ 

[ ]fossa negra. Quantos metros da casa: __________________________________ 

[ ]fossa séptica. Quantos metros: _______________________________________ 

Destino do lixo: [ ] enterra [ ] deixa a céu aberto [ ] queimado 

 

Plantação de cultura: 

Horta: Sim[ ] Não[ ]Variedades:_________________________________ 

Destino da produção: [ ]consumo familiar[ ]comercialização 

Agrícola: Sim[ ] Não[ ]Variedades:_________________________________ 

Terreno próprio? [ ]Sim[ ]Não 

Onde costuma fazer?______________cercado()roça () 

Arrendamento? [ ]Sim [ ]Não. 

Qual tipo de relação?______________________________________________ 

 

 

Religião/Cultura: 

Religião: [] Católica[] Evangélica[] Culto Afro[] Ateu[] Outro 

Participa com freqüência das atividades religiosas? [ ]Sim[ ]Não 

Técnica de cultivo: _______________________________________________ 

Destino da produção:[ ]consumofamiliar[ ]comercialização 

Há quanto tempo se usa a mesma área?_______________________________
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Já houve algum curso de orientação?[ ]Sim [ ]Não 

Quais são?__________________________________________________________ 

Qual o local de encontro para essas atividades? 

___________________________________________________________________ 

É costume usar materiais provenientes da vegetação?[ ]Sim[ ]Não 

Quais?_____________________________________________________________ 

 

2. DADOS ETNOBOTÂNICOS: 

 

MEDICINAL 

Nome científico: 1.......... ....................2...................................3................................  

Nome popular: 1...............................2....................................3.................................  

Indicações:1...............................2...................................3.................................. 

Hábito: []erva[]subarbusto[ ]arbusto[ ]arbóreo[ ]liana[ ]outro 

Parte usada: [ ]raiz []folha[]casca/entrecasca []caule[]flor [ ]fruto [ ]inteiro[]látex 

Estado para uso: []seca []verde []seca e verde. 

Tipo de manipulação: []maceração []lambedor []infusão []decocção 

[ ]tintura [ ]suco []salada[]pulverização [ ]garrafada [ ] chá  [ ] óleo  

 

Modo de usar: 

Quantidade:1..............................2...................................3................................ 

N° de vezes:1...............................2..................................3................................  

Quanto tempo: 1...........................2.................................3............................... 

Administração: []uso tópico []via oral []inalação[]uso retal[]escalda-pé 

Contra-indicação: []homem []mulher []adulto []idoso[]gestante[]lactante 

[]alimentação []medicamentos []outro 

Há cultivo da planta para esse fim: []Sim [ ]Não 

Há comercialização da planta em média ou grande escala: []Sim [ ]Não 

 

ALIMENTÍCIA 

Nome científico: 1................................2....................................3................................  

Nome popular: 1................................2.....................................3................................. 

Hábito: []erva[]subarbusto[ ]arbusto[ ]arbóreo[ ]liana[ ]outro 

 

 

Parte usada: [ ]raiz []folha[]casca/entrecasca []caule[]flor [ ]fruto [ ]inteiro 

Modo de 

consumo:...................................................................................................................... 

Há cultivo da planta para esse fim: []Sim [ ]Não 

da planta em média ou grande escala: []Sim [ ]Não 

 

 

MADEIREIRO 

Nome científico:1................................2....................................3................................ 

Nome popular: 1................................2.....................................3.................................  

Hábito: []erva[]subarbusto[ ]arbusto[ ]arbóreo[ ]liana[ ]outro 

Utilização:...................................................................................................................

Há cultivo da planta para esse fim: []Sim [ ]Não 

Há comercialização da planta em média ou grande escala: []Sim [ ]Não 
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CONSTRUÇÃO 

Nome científico:1................................2....................................3................................  

Nome popular: 1................................2.....................................3.................................  

Hábito: []erva[]subarbusto[ ]arbusto[ ]arbóreo[ ]liana[ ]outro 

Utilização:...................................................................................................................  

Parte usada: [ ]raiz []folha[]casca/entrecasca []caule[]flor [ ]fruto [ ]inteiro[]látex 

Há cultivo da planta para esse fim: []Sim [ ]Não 

Há comercialização da planta em média ou grande escala: []Sim [ ]Não 

 

 

PRODUÇÃO DE ENERGIA 

Nome científico: 1................................2....................................3................................  

Nome popular: 1...............................2....................................3.................................  

Hábito: []erva[]subarbusto[ ]arbusto[ ]arbóreo[ ]liana[ ]outro 

Parte usada: [ ]caule [ ]fruto[ ]raiz[ ]outro 

Utilização: [ ]carvão [ ]lenha 

Há cultivo da planta para esse fim: []Sim [ ]Não 

Há comercialização da planta em média ou grande escala: []Sim [ ]Não 

 

MANUFATUREIRA 

Nome científico: 1................................2....................................3................................  

Nome popular: 1...............................2....................................3.................................  

Hábito: []erva[]subarbusto[ ]arbusto[ ]arbóreo[ ]liana[ ]outro 

Parte usada: [ ]caule [ ]fruto[ ]galhos da planta[ ]flores[ ] raiz [ ]folha[ ]outro 

Material 

produzido:1.......................................2....................................3...................................  

Há cultivo da planta para esse fim: []Sim [ ]Não 

Há comercialização da planta em média ou grande escala: []Sim [ ]Não 

 

MELÍFERA 

Nome científico: 1................................2....................................3................................  

Nome popular: 1................................2.....................................3.................................  

Hábito: []erva[]subarbusto[ ]arbusto[ ]arbóreo[ ]liana[ ]outro 

[ ]Néctar[ ]pólen [ ]ambos 

Há cultivo da planta para esse fim: []Sim [ ]Não 

Há comercialização da planta em média ou grande escala: []Sim [ ]Não 

 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL 

Nome científico: 1................................2....................................3................................ 

Nome popular:1...............................2....................................3.................................  

 Animal:1...............................2....................................3................................. 

Hábito: []erva[]subarbusto[ ]arbusto[ ]arbóreo[ ]liana[ ]outro 

Parte usada: [ ]raiz []folha[]casca/entrecasca []caule[]flor [ ]fruto [ ]inteiro[]látex 

Estado para uso: []seca []verde [ ]seca ou verde. 

Formas de 

uso:............................................................................................................................  

Aplicabilidade:.............................................................................................................

............... 

Acesso à planta pelo animal: [ ]no pasto [ ]é colhida, armazenada e depois servida. 

Há cultivo da planta para esse fim: []Sim [ ]Não 

Há comercialização da planta em média ou grande escala: []Sim [ ]Não 
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MÍSTICO RELIGIOSO 

Nome científico: 1................................2....................................3................................  

Nome popular: 1...............................2....................................3.................................  

Hábito: []erva[]subarbusto[ ]arbusto[ ]arbóreo[ ]liana[ ]outro 

Parte usada: [ ]madeira [ ]fruto[ ]galhos da planta [ ]outro 

Utilização: 

................................................................................................................................... 

 

 

ORNAMENTAL 

Nome científico: 1................................2....................................3................................  

Nome popular: 1...............................2....................................3.................................  

Hábito: []erva[]subarbusto[ ]arbusto[ ]arbóreo[ ]liana[ ]outro 

Parte usada: [ ]flores[ ]fruto[ ]galhos da planta [ ]raiz [ ]folha[ ]caule [ ]outro 

Utilização: 

................................................................................................................................... 

Há cultivo da planta para esse fim: []Sim [ ]Não 

Há comercialização da planta em média ou grande escala: []Sim[ ]Não 

 

 

3. CONCEPÇÕES SOBRE MEIO AMBIENTE: 

 

COMO VOCÊ ADQUIRIU ESSES CONHECIMENTOS 

ETNOBOTÂNICOS? 

 

( ) Através da vivência com meus avós; 

( ) Através da vivência com um morador idoso da comunidade; 

( ) A partir dos meus pais; 

( ) Na escola; 

( ) Buscando através de pesquisas em material bibliográfico. 

 

Que relação tem os bens naturais com o seu bem estar?  

.......................................................................................................................................

.................................. 

.......................................................................................................................................

.................................. 

.......................................................................................................................................

.................................. 

O que você tem feito para preservação desses bens naturais? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.................................................................... 

.......................................................................................................................................

.................................. 

 

RECEITA:----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F: Questionário aplicado com a população das comunidades estudadas. 

 

PLANTA CITADA QUE AINDA NÂO FOI COLETADA: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................................................................

FLORAÇÂO: 

Nome vulgar:------------------------------------------------------------------------------------ 

Mês:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- -------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonte: Elaboração própria. 
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manuscripts in real time. Manuscripts should be submitted  

to: http://bioc.edmgr.com  

 
The online manuscript submission and review system for Biodiversity & Conservation offers 

easy and straightforward log-in and submission procedures. This system supports a wide 

range of submission file formats: for manuscripts - Word, WordPerfect, RTF, TXT and 

LaTex; for figures - TIFF, GIF, JPEG, EPS, PPT, and Postscript.  

 
NOTE: By using the online manuscript submission and review system, it is NOT necessary to 

submit the manuscript also in printout + disk.  

 
In case you encounter any difficulties while submitting your manuscript on line, please get in 

touch with the responsible Editorial Assistant by clicking on “CONTACT US” from the tool 

bar.  

 
The journal also publishes Editorials, Comments and Research notes. These types of articles 

should be submitted to the Journals Editorial Office in the usual way, but authors should 

clearly indicate that they are Editorials, Comments or Research notes.  

 
Electronic figures 

Electronic versions of your figures must be supplied. For vector graphics, EPS is the preferred 

format. For bitmapped graphics, TIFF is the preferred format. The following resolutions are 

optimal: line figures - 600 - 1200 dpi; photographs - 300 dpi; screen dumps - leave as is. 

Colour figures can be submitted in the RGB colour system. Font-related problems can be 

avoided by using standard fonts such as Times Roman, Courier and Helvetica.  

 
Colour figures 

Springer offers two options for reproducing colour illustrations in your article. Please let us 

know what you prefer: 1) Free online colour. The colour figure will only appear in colour on 

www.springer.com and not in the printed version of the journal. 2) Online and printed colour. 

The colour figures will appear in colour on our website and in the printed version of the 

journal. The charges are EUR 950/USD 1150 per article. 

 

 
Language 

We appreciate any efforts that you make to ensure that the language is corrected before 

submission. This will greatly improve the legibility of your paper if English is not your first 

language. 

 

www.springer.com/authors/jrnlstylefiles 

 

Manuscript Presentation 

The journal„s language is English. British English or American English spelling 

andterminology may be used, but either one should be followed consistently throughout 

thearticle. Leave adequate margins on all sides to allow reviewers„ remarks. Please 

double−space all material, including notes and references. Quotations of more than 40 words 

should be set off clearly, either by indenting the left−hand margin or by using asmaller 

http://www.springer.com/authors/jrnlstylefiles
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typeface. Use double quotation marks for direct quotations and single quotation marks for 

quotations within quotations and for words or phrases used in a special sense. 

 
Number the pages consecutively with the first page containing: 

 
 

running head (shortened title) 

 
 

title 

 
 

author(s) 

 
 

affiliation(s) 

 
 

full address for correspondence, including telephone and fax number and e−mail address 

 

Abstract 

 
 

Please provide a short abstract of 100 to 250 words. The abstract should not contain 

anyundefined abbreviations or unspecified references. 

 
Key words 

 
 

Please provide 5 to 10 key words or short phrases in alphabetical order. 

 
Abbreviations 

 
 

Abbreviations and their explanations should be collected in a list. 

 
Symbols and units 

 
 

Please use the recommended SI units. 

 
Nomenclature 

 
 

The correct names of organisms conforming with the international rules of 

nomenclaturemust be used. Descriptions of new taxa should not be submitted unless a 

specimen hasbeen deposited in a recognized collection and it is designated as a type strain 

in the paper.Biodiversity and Conservation uses the same conventions for the genetics 

nomenclature of bacteria, viruses, transposable elements, plasmids and restriction enzymes 

as the American Society for Microbiology journals. 
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Figures 

All photographs, graphs and diagrams should be referred to as a 'Figure' and they should be 

numbered consecutively (1, 2, etc.). Multi-part figures ought to be labelled with lower case 

letters (a, b, etc.). Please insert keys and scale bars directly in the figures. Relatively small text 

and great variation in text sizes within figures should be avoided as figures are often reduced 

in size. Figures may be sized to fit approximately within the column(s) of the journal. Provide 

a detailed legend (without abbreviations) to each figure, refer to the figure in the text and note 

its approximate location in the margin. Please place the legends in the manuscript after the 

references. 

 
Tables 

Each table should be numbered consecutively (1, 2, etc.). In tables, footnotes are preferable to 

long explanatory material in either the heading or body of the table. Such explanatory 

footnotes, identified by superscript letters, should be placed immediately below the table. 

Please provide a caption (without abbreviations) to each table, refer to the table in the text and 

note its approximate location in the margin. Finally, please place the tables after the figure 

legends in the manuscript. 

 
Section headings 

 
 

First−, second−, third−, and fourth−order headings should be clearly distinguishable butnot 

numbered. 

 
Appendices 

 

 

Supplementary material should be collected in an Appendix and placed before the Notesand 

Reference sections. 

 
Notes 

 

 

Please use endnotes rather than footnotes. Notes should be indicated by 

consecutivesuperscript numbers in the 

text and listed at the end of the article before the References.A source reference note should 

be indicated by means of an asterisk after the title. Thisnote should be placed at the bottom 

of the first page. 

 
Cross−referencing  

 

 

In the text, a reference identified by means of an author„s name should be followed by 

thedate of the reference in parentheses and page number(s) where appropriate. When 

thereare more than two authors, only the first author„s name should be mentioned, 

followedby „et al„. In the event that an author cited has had two or more works published 

duringthe same year, the reference, both in the text and in the reference list, should be 

identifiedby a lower case letter like „a„ and „b„ after the date to distinguish the works.  

 

 

Examples: 

Winograd (1986, p. 204) 

(Winograd 1986a, b) 
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Springer Open Choice, upon acceptance please click on the link below to complete the 

relevant order form and provide the required payment information. Payment must be received 

in full before publication or articles will publish as regular subscription−model articles. We 

regret that Springer Open Choice cannot be ordered for published articles.  

www.springer.com/openchoice 

 

Additional information 

Additional information can be obtained from: 

 
Biodiversity and Conservation 

Springer 

P.O. Box 17 

3300 AA Dordrecht 

The Netherlands 

Fax: +31−78−6576254  

 
Internet:  

www.springer.com 

 

http://www.springer.com/openchoice
http://www.springer.com/
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ANEXO B - NORMAS DA REVISTA ELETRÔNICA DO PRODEMA (REDE) 

 

Diretrizes para Autores 

 

Os trabalhos para publicação nos periódicos da REDE - Revista Eletrônica do Prodema 

deverão ser inéditos na íntegra e sua publicação não deve estar pendente em outro local. Uma 

vez aceito o artigo considera-se licenciado para a REDE com exclusividade para o veiculo 

digital, pelo prazo de duração dos direitos patrimoniais do autor.  

Os artigos deverão ter um mínimo de 15 e um máximo de 20 laudas, incluindo resumo e 

referências bibliográficas.   

 

Os ensaios deverão ter no máximo 10 laudas. Poderão participar até três autores por artigo ou 

ensaio.  

 

Os artigos deverão ser encaminhados com as seguintes características:  

 

Formato do artigo - Folha: A4  

- Editor de texto: Word for Windows, versão 98 ou superior - Margens: esquerda e superior de 

3 cm; direita e inferior de 2 cm  

- Fonte: Times New Roman, tamanho 12 - Parágrafo: 1,25 cm  

- Espaçamento: simples - Alinhamento: justificado  

- Número de páginas: mínimo de 15 e máximo de 20 laudas - A minuta do artigo deve ter, no 

máximo, 2MB. 

 

Primeira página  

- Título, em maiúsculas e negrito (português e inglês) e centralizado - Resumo em português, 

com cerca de 150 palavras, justificado, espaço simples e seguido, logo abaixo, de três 

palavras-chaves  

- Abstract, com cerca de 150 palavras, justificado e seguido, logo abaixo, de três key words   

 

Conteúdo dos artigos  

- Introdução - Objetivos  

- Revisão de literatura - Metodologia   

- Resultados e discussões - Considerações finais  

- Referências   
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Referências: constar apenas o que foi citado no corpo do texto. As referências completas 

deverão ser apresentadas em ordem alfabética, de acordo com as normas da ABNT (NBR 

6023, 2002), seguindo o padrão AUTOR (DATA), no final de todo o texto com o título de 

Referências.   

 

Notas: mínimas e apresentadas ao final do texto, numeradas sequencialmente.   

 

Ilustrações: serão consideradas ilustrações os mapas, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas, plantas e quadros, que devem ser numeradas 

consecutivamente e inseridas no texto com a extensão ".jpg", resolução mínima de 300 "dpi" e 

nitidez das características de interesse. Os títulos das figuras devem ser colocados na parte 

inferior, com a primeira palavra em maiúsculas, seguida de seu número de ordem de 

ocorrência no texto, em algarismo arábico, do respectivo título e fonte. Ex.: Figura 1: Mapa de 

Fortaleza.  

 

Tabelas: as tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente, conforme IBGE 

(1993). O Título situa-se na parte superior da tabela, seguida de seu número de  

ordem de ocorrência e fonte, na parte inferior. Sua posição deve constar no próprio texto e 

estar referenciada.  

 

Agradecimentos: poderão ser mencionados no final do artigo.  

 

Fórmulas: as fórmulas deverão ser numeradas e inseridas ao longo do texto. Os artigos 

podem ser enviados em português, espanhol e inglês.   

 

Os trabalhos que não se enquadrarem nessas normas não serão avaliados.  

 

A seleção dos trabalhos para divulgação na Revista é de competência do Conselho Editorial 

da Revista.   

  
Itens de Verificação para Submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 
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1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao Editor".  

2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word ou OpenOffice  (desde 

que não ultrapassem 2MB).  

3. URLs para as referências foram informadas quando necessário.  

4. O texto está em espaço simples; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico em vez 

de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão inseridas no 

texto, não no final do documento, como anexos.  

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 

para Autores, na seção Sobre a Revista.  

6. A identificação de autoria do trabalho foi removida do arquivo e da opção 

Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso 

submetido para avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis em 

Assegurando a Avaliação Cega por Pares.  

  
Declaração de Direito Autoral 

A revista REDE se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, 

ortográfica e gramatical com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando o estilo dos 

autores.  

Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Rede. 

  
Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a 

terceiros. 

  
 

 

 

http://www.prodema.ufc.br/revista/index.php/rede/about/submissions#authorGuidelines
http://www.prodema.ufc.br/revista/index.php/rede/about/submissions#authorGuidelines
javascript:openHelp('http://nfse/revista/index.php/rede/help/view/editorial/topic/000044')

