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RESUMO 

 

Etnobotânica e percepção ambiental de pescadores e coletoras tradicionais submetidos à 

escassez de recursos vegetais silvestres. 

 

Em nosso primeiro capítulo foi registrada a percepção dos pescadores e coletores de 

Patané sobre a ausência de florestas locais, foi coletado uma lista de espécies consideradas 

localmente como uso estratégico, o etnoconhecimento associado e identificaram-se quais 

plantas já são percebidos como escassas na região. No segundo capítulo, foram estudadas 

todas as espécies de plantas conhecidas pela comunidade, o conhecimento associado e os 

vários usos. Foram utilizadas entrevistas individuais, formais e semi-estruturadas, que 

aplicadas consecutivamente a entrevistados incluídos em amostra não probabilística por bola 

de neve. Foi realizado um teste de adequação. Visitas guiadas foram conduzidas para reunir 

fotografias e amostras testemunhas de plantas, todas identificadas pelos métodos usuais de 

botânica. Trechos das entrevistas sobre as percepções aparecem procurando evidenciar as 

informações consensuais. Alguns dados foram apresentados por estatística descritiva. Foram 

montadas duas listas de plantas, uma com a utilização estratégica e um com todas as espécies 

incluídas no estudo. Foi demonstrado que o conhecimento sobre as plantas continua resistente 

apesar dos recursos florestais já não estar disponíveis. 

 

Palavras-chave: etnobotânica, população tradicional, escassez de recursos florestais. 



ABSTRACT 

 

Ethnobotany and environmental perception of fishermen and traditional collectors undergoing 

scarcity of wild vegetal resources. 

 

In our first chapter was recorded the perception of fishermen and gatherers of Patané 

about the absence of local forests, was collected a list of species considered locally as 

strategic use, the ethnoknowledge associated with those, and identify which of these plants are 

already perceived as scarce in the region. In the second chapter, was studied all species of 

plants known by the community, the associated knowledge and the various uses. Were used 

individual interviews, formal and semi-structured, that have been consecutively applied to 

sampled respondents not probabilistically by snowball. Were collected socioeconomic data of 

informants. A adequacy test was performed. Guided tours were conducted to gather 

photographs and samples witnesses of plants, all identified by the usual methods of botany. 

Excerpts of the interviews on perceptions appear by looking for consensual information. 

Some data were presented by descriptive statistics. Were mounted two lists of plants, one with 

the strategic use and one with all the species listed in the study. It was shown that knowledge 

about plants remains resilient despite the forest resources now no longer be available. 

 

Keywords: ethnobotany, traditional population, shortage of forest resources.
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

 

A necessidade de classificar, compreender, interpretar o mundo ao seu redor mobiliza 

a todos os homens. Respondendo a tal imperativo, as mais distintas culturas têm desenvolvido 

e espalhado historicamente conhecimentos práticos e teóricos sobre o ambiente que as cerca. 

Nesse contexto, a valorização do chamado “conhecimento tradicional” ou do “saber popular” 

pela ciência se dá especialmente com movimento teórico da etnociência.  

A etnociência estuda o que os nativos sabem sobre sua cultura, descrevendo os seus 

sistemas de classificação (STURTEVANT, 1964). Além de documentar os significados 

locais, a etnociência busca relatar e analisar como os conhecimentos, crenças e ações são 

avaliados e reforçados internamente, e como podem se relacionar com outras instituições mais 

gerais (HAMMERSLEY & ATKINSON, 2007). 

Apesar de ser um movimento que se consolida apenas na década de 1960, a 

etnociência surge influenciada por proposições teóricas anteriores. Quando, nesses termos, o 

objeto de estudo da etnociência é o conhecimento das várias culturas sobre os seres vivos, 

fala-se em etnobiologia. E, especificamente, a subdisciplina que tem por objeto o saber a 

respeito, especificamente, das plantas é a etnobotânica. 

 

1. Alguns de nossos conceitos 

 

Os conceitos são o cerne das teorias das ciências sociais e de sua metodologia. Suas 

escolha e análise têm consequências no conteúdo das teorias, nas medições e na seleção dos 

casos (GOERTZ, 2005).  

 

1.1 O que é classificar? 

 

Entre os conceitos de etnociência mais usuais está a clássica definição de Sturtevant 

(1964 p.105), para o qual “a etnociência estuda o que os nativos sabem sobre sua cultura, 

descrevendo os seus sistemas de classificação”. Portanto, é parte fundamental deste trabalho a 

observação e análise de alguns aspectos socioculturais derivados da aptidão humana de 

classificar o mundo, mais especificamente as plantas. No entanto, o que seria classificar o 

mundo? Especificamente, o que seria “classificação”?  

Adotou-se como arquétipo de “classificação” o exemplo da própria população de 

estudo deste trabalho, os pescadores e as coletoras de Patané, e de nosso objeto de estudo, seu 
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conhecimento etnobotânico. Aquelas pessoas estão “classificando” quando categorizam as 

plantas, por exemplo, em espécies diferentes com taxas específicos, em diferentes agregações 

de plantas que podem ou não ser cultivadas em determinados locais, em taxas genéricos, ou 

ainda quando tipificam um ser como planta ou não, etc. Em outras palavras, a população cuja 

classificação seria estudada classifica ao tempo que vem desenvolvendo e mantendo um 

sistema de categorias para os vegetais com os quais se relacionam.  

Assim, em nosso caso modelo a “classificação” poderia inicialmente ser definida 

como ato humano de cultivar divisões e associações para aspectos do ambiente com os quais 

interage. Contudo, seria toda divisão ou associação proposta para as plantas considerada 

“classificação”? Para este estudo, não seria um ato de classificação o simples uso de 

categorias vagas, indeterminadas e não conceituadas, por exemplo. Desse modo, a simples 

nomeação de uma classe de plantas que não significasse uma ordenação do ambiente, ou que 

não possuísse qualquer estabilidade, não se mantivesse ao menos por algum tempo 

disseminada entre as pessoas, ou ainda não pudesse ser compreendida socialmente, não 

poderia figurar no rol dos atos que ora definimos como “classificação”.  

Ademais, para o conceito de classificação que ora se adotou considera-se que tal ato 

deve ter por definição algo sempre incerto e fortuito. Isso, porque a decisão arbitrária de 

classificar determinadas plantas de um modo sempre poderá ser contestada por sistemas 

classificatórios de outras culturas.  

No nosso modelo considerado acima falamos de um ato de classificar entes físicos, a 

classificação das plantas. Ao se contemplar esse aspecto observa-se que esse ato está 

influenciado por como os sentidos percebem as características e atributos desses entes. Assim, 

a“classificação”das plantas subentende, por exemplo, que se considerem suas partes 

constituintes (folhas, raízes, caules, frutos, sementes, flores), observando tamanho, forma, cor, 

cheiro.  

Mas, será que é possível se classificar algo não-físico? Manifestadamente sim. 

Exemplos disso seriam as diversas formas de categorização simbólicas do tempo e do espaço, 

ou ainda as classificações sociais como os nomes dos parentescos e os pronomes de 

tratamento.  Portanto, ao definir-se que a classificação do homem se dá sobre “aspectos do 

ambiente com os quais interage”, se considera “ambiente” em sentido amplo suficiente a 

atingir não só a realidade física, mas também o sociocultural, o metafísico, o psicológico, o 

sobrenatural, etc. 

Na classificação das plantas, a inclusão, por exemplo, de um vegetal em determinada 

categoria pode depender, em certos casos, apenas que uma de suas características esteja de 

acordo com um requisito pré-estabelecido. Exemplo disso ocorre na classificação central das 
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plantas feita pelos indígenas Urubu-Ka’apor estudados por Balée (1989) em vegetais 

cultiváveis e não cultiváveis. Em outras passagens, a compreensão de uma dada planta como 

integrante de certa categoria pode se dar de modo direto e imediato. Em ambos os casos, 

falamos de uma classificação que usa um método monotético ou binário. Entretanto, há 

muitos casos nos quais a classificação não se dá de maneira simples ou direta, senão com a 

inclusão de uma planta em categorias a partir da consideração de inúmeras de suas 

características.  

Além disso, considerou-se que são as categorias como informadas, e não as palavras 

que lhes dão nomes, o que refletem de fato o sistema de classificação. Percebe-se isso muito 

claramente quando uma categoria existe sem que para ela exista uma palavra, ou ainda 

quando duas categorias distintas apresentam o mesmo nome, ou mesmo quando uma palavra 

usada para rotular uma categoria deixa, naquela função, de denotar o seu significado mais 

habitual. 

O fato de não serem as palavras que refletem o sistema classificatório traz consigo um 

problema metodológico: essas palavras, por extensão da linguagem, mesmo que de forma 

imprecisa, são apenas um caminho utilizado para se desvendar os sistemas de classificação.  

Para delimitar o conceito de classificação, foi também importante considerar a forma 

como tem sido dada socialmente a definição de “classificação”, ou seja, como a literatura 

antropológica a tem tratado. Nesse sentido, lembramos que as classificações realizadas pelo 

ser humano tornam-se motivo de investigação da antropologia ainda no início do século XX, 

com Durkheim e Mauss (1963 [1903]).  

Aqueles estudiosos fundamentam que os humanos classificam o mundo através de 

representações culturais coletivas, compartilhadas socialmente, e concluem que as 

classificações são uma expressão das próprias sociedades em que foram elaboradas 

(DURKHEIM & MAUSS, 1963 [1903]). Para ambos, os esquemas classificatórios são fontes 

de boa parte da ordem social, podendo ser identificados refletidos nos mais diversos aspectos 

da vida social.  

Desde o trabalho de Durkheim e Mauss (1963 [1903]), surgiram diversos paradigmas 

na antropologia que afirmam que os sistemas de classificação não surgem apenas de uma 

capacidade inata humana, que eles têm origem social, que ordenam o ambiente tornando-o 

inteligível, que são intrinsecamente lógicos e não contraditórios, e que são mediados por 

cognições individuais e ações coletivas.  

Na década de 1940, Lévi-Strauss (1976 [1949]) defendeu que os sistemas coletivos de 

classificação, e as categorias culturais que deles derivam, deveriam ser o foco das 

investigações antropológicas. Anos mais tarde, Lévi-Strauss (2008 [1962]) defendeu que as 
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descontinuidades observadas entre as espécies são a base para o pensamento classificatório, 

são a origem para as categorizações internas das sociedades e daquelas usadas para distinguir 

um clã de outro.  

Com os estudos de Conklin (2002 [1954], 1955) e de Berlin et al. (2013 [1974]) 

forma-se a conjuntura para o estabelecimento da etnociência como disciplina que estudará os 

sistemas de classificação, o conhecimento e a cognição nas diversas culturas (WALLACE, 

1962). Para etnociência, a “classificação” origina categorias culturais estabelecidas de modo 

muito particular. Para se compreender as diversas culturas, portanto, seria mais importante 

conhecer tais categorias, as quais remetem à visão de mundo dos nativos, do que 

simplesmente se buscar traduzir os termos locais, ou ainda utilizar categorias do próprio 

pesquisador para descrições culturais. 

Durkheim e Mauss (1963 [1903]) sustentaram que as classificações que ordenam o 

cosmos originam-se nas categorias e relações sociais, enquanto a proposta levistraussiana 

defende que as classificações dadas aos animais e plantas são as originárias e que ganham 

significância ao serem utilizadas socialmente. Em ambos os casos o que se percebe é que não 

é possível dissociar a classificação dada aos entes físicos do ambiente das classificações 

sociais. Nesse sentido, admitimos que as classificações dos entes não-humanos e as 

classificações sociais, ou dos entes humanos, estão sempre inter-relacionadas. Essa 

delimitação é forma de possibilitar que investigações empíricas dos casos particulares 

respondam como em cada caso essas duas formas de classificação se relacionam.  

Apesar de ser uma possibilidade válida, no presente estudo não se utilizará de 

perspectivas que considerem a classificação como derivada de cognições individuais. Assim 

porque importa menos considerar que as classificações e categorizações são arbitrárias, 

múltiplas, casuais, ou inconsistentes, adotando uma posição existencialista do problema. 

Interessa, porém, reconhecer neste trabalho o que há de lógico, de minimamente definitivo, de 

ordenador e de estrutural nas classificações humanas, considerando que se os nativos não 

acreditassem nelas esses não as manteriam. 

 Chegou-se, então, a uma definição de “classificação” comprometida com um contexto 

teórico anterior, com os objetivos deste trabalho, e com as consequências teórico-

metodológicas desejáveis para este estudo. Nos seguintes termos: (i) ato humano (ii) de 

origem não apenas inata (iii) que concretize a cognição em uma categorização (iv) do mundo 

físico, metafísico, sociocultural, etc., com o qual ele interage (v), a qual seja minimamente 

estável (vi) a ponto de compartilhar socialmente (vii) uma ordem crível percebida.  
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1.2 E etnoconhecimento, o que é? 

 

Ao se analisarem as diferentes definições de objeto da etnociência verifica-se que ao 

menos no núcleo desse objeto se encontra o “conhecimento” dos povos. Por exemplo, 

Diegues (2000) define o objeto da etnociência como o conhecimento das diferentes 

sociedades sobre os processos naturais. Como ramo específico da etnociência,a etnobiologia 

também está focada no “conhecimento”, o que pode ser percebido na definição de Posey 

(1987 p.15): “a etnobiologia é essencialmente o estudo do conhecimento e das conceituações 

desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da biologia”. 

Assim, o conhecimento etnobotânico, é o objeto deste estudo. Esse conhecimento é 

uma faceta do “conhecimento tradicional”, do “saber popular”, do “conhecimento nativo”, do 

“etnoconhecimento” sobre as plantas. Uma definição geral e facilmente consensual para o 

“conhecimento” seria o de qualquer pensamento, sentimento ou percepção que, isolados ou 

em conjunto, façam referência ou dêem sentido ao mundo. O “conhecimento” seria, também, 

algo adquirido, aprendido, sistematizado, guardado e que pudesse ser acessado e comunicado 

pelas pessoas.  

Para melhor compreender o termo “etno”, é necessário remeter ao debate 

antropológico sobre como os nativos conhecem o mundo. Enquanto que o pensamento dos 

nativos havia sido considerado “primitivo” (Malinowski), “pré-lógico” (Lévy-Bruhl), e mítico 

(Cassirer), Lévi-Strauss rejeita que essas pessoas possuíssem um tipo de conhecimento 

primitivo (BROCKMEIER et al., 2013). A proposta era de que o conhecimento nativo não 

possuía natureza diversa do conhecimento científico, teológico e filosófico ocidental, por 

exemplo.  

Lévi-Strauss (2008 [1962]) concluiu que a diferença entre o conhecimento fruto do 

“pensamento selvagem” e o conhecimento das sociedades modernas estaria não em natureza, 

mas em grau. Defendeu que o conhecimento dos nativos é fruto da ciência do concreto, e 

caracteristicamente menos abstrato que o conhecimento científico-filosófico ocidental. Desse 

modo, o conhecimento nativo seria organizado a partir de casos concretos e por analogias 

como no caso do totemismo.  

Desde então, se tornou ponto quase pacífico na antropologia que todas as formas de 

conhecimento possuiriam a mesma natureza. Com o advento da etnociência, na década de 

1960, o conhecimento das populações passou a ser estudado a partir das categorias nativas do 

pensamento, da sua classificação. Nesse momento, natureza, cultura e conhecimento se tocam 

com limites de distinção por vezes difíceis de estabelecer. Isso parece se relacionar 
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diretamente, por exemplo, com o fato dos estudos sobre o conhecimento nativo terem gerado 

inúmeras constatações de diversidade. No entanto, mais que procurar catalogar todas essas 

variantes, este estudo de um sistema de conhecimento particular possibilita reconhecer nele os 

padrões e os princípios universais de como o homem conhece o mundo.  

A priori, o prefixo “etno” à frente do termo “conhecimento” parece ambicionar 

informar que os detentores do conhecimento são membros de uma “cultura tradicional”, de 

uma população distinta à sociedade pós-industrial, enfim, identifica e descrimina, ao menos 

com poder heurístico, o conhecimento de forma restrita a uma “população nativa”, 

“indígena”, “tradicional”, “local”, a uma “sociedade de pequena escala”, etc. No entanto, 

Pereira e Diegues (2010) apontam para a ausência de uma definição aceita universalmente 

para o conceito de “população tradicional”, sendo características típicas dessas os fatos de que 

transmitem seus respectivos conhecimentos pela oralidade, de estarem amplamente ligadas ao 

território habitado e possuírem sistemas de produção voltados para a subsistência.  

Diegues (1993) afirma, ademais, que um aspecto relevante na definição de culturas 

tradicionais é a forma como manejam os recursos naturais, e complementa que tudo isso é 

consequência dos conhecimentos adquiridos pela tradição herdada dos mais velhos, de mitos e 

simbologias. Assim sendo, tanto os conceitos de “comunidades tradicionais” ou “culturas 

tradicionais” são dependentes do conceito de “etnoconhecimento” ou de “conhecimento 

tradicional”, como estas acepções dependem daquelas definições.  

Antes de demarcar melhor os limites para o “etnoconhecimento” é válido se relembrar 

a literatura científica que serve de base para a definição usada neste trabalho. Arruda e 

Diegues (2001) definem o etnoconhecimento como um contíguo de saberes e saber-fazer 

sobre o mundo natural e sobrenatural, comunicado pela oralidade de geração para geração. 

Ademais, o etnoconhecimento congrega saberes dos antigos com o cotidiano e assume a 

forma de percepções e de práticas aplicadas à sobrevivência (ALLUT, 2001).Por isso, a 

transmissão do etnoconhecimento é considerada como dependente do contexto (TOLEDO, 

2001).  

Ainda sobre os “etnoconhecimentos”, Cunha e Rougelle (1999) afirmam que os 

mesmos são, também,um arranjo de pressupostos, de formas de aprendizado, de pesquisas e 

de experimentação. Ou seja, os próprios meios metodológicos pelos quais as “populações 

tradicionais” adquirem o “etnoconhecimento” seriam nuances desse mesmo “conhecimento 

tradicional”. 

A partir dessas influências, dos objetivos deste trabalho, e das consequências teórico-

metodológicas desejadas, definimos “etnoconhecimento” como: (i) saber, saber-fazer e meios 

de aprender (ii) transmitidos oral e dependentemente do contexto (iii) que façam referência ou 
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dêem sentido ao mundo (iv) e conjuguem memória e viver cotidiano. Por extensão, quando o 

etnoconhecimento se refere às plantas, falamos de conhecimento etnobotânico. 

Ressalta-se que essa definição de conhecimento etnobotânico é deveras vasta, útil por 

trazer consigo diversas possibilidades, mas gera dificuldades na completa apreciação das 

problemáticas relacionadas a esse objeto já que as pesquisas são sempre limitadas por 

diversos aspectos. No entanto, outras tentativas de definir a etnobotânica, como através de 

domínios de investigação também apresentam as mesmas dificuldades. Por exemplo, para a 

definição de Portéres (1961), uma infinidade de fenômenos pode ser objeto da etnobotânica, 

desde: conclusões filosóficas, crenças, mitos, preceitos religiosos, símbolos, artefatos, 

manifestações folclóricas, regras de alimentação, até o uso das plantas, técnicas de cultivo, 

mecanismos de domesticação e dispersão, preferências de paisagismo e ornamentação, etc. 

Assim como ora aceito, a coesão desses fenômenos em termos do conhecimento etnobotânico 

só pode ser admitida pelas características dos detentores originais do conhecimento e pelo fim 

perceptível comum que apresentam: conhecer as plantas. Ou, como disseram Neto et al. 

(2000), a etnobotânica é um sinônimo para “saber botânico tradicional”. 

 

 

2. Breve histórico da etnociência 

 

A importância de se considerar os princípios utilizados por um povo para classificar 

seu universo ao se estudar uma cultura já haviam sido sugeridos por Durkheim e Mauss (1963 

[1903]), e confirmado por Boas (1911). Na mesma linha, a valorização do ponto de vista 

nativo nos estudos antropológicos foi defendida por Malinowski (1976 [1922]). Para esse 

autor essa visão de mundo particular deve ser alcançada através da imersão subjetiva do 

pesquisador na cultura em estudo, enquanto que os estudos em etnociência futuros procurarão 

valorizar as explicações objetivas que os nativos têm para as questões referentes à sua própria 

cultura. 

Ainda na década de 1940, Lévi-Strauss, propôs os padrões subjacentes de pensamento 

humano como objeto desejável da antropologia. As proposições iniciais da escola 

estruturalista levaram então a Goodenough (1957) concluir que a etnografia deveria ser 

concebida como a descoberta dos modelos conceituais operados em uma sociedade; uma 

proposta semelhante ao que se fará na etnociência ou “nova etnografia”. 

Na década de 1950, PIKE (1954) utilizou os termos “ético” e “êmico” para diferenciar, 

respectivamente, os modelos conceituais próprios do cientista daqueles internos à cultura em 

estudo. Assim, as classificações que buscavam algum sistema externo de análise considerado 
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adequado pela ciência passaram a ser tratados como categorias éticas, em analogia à fonética, 

e as classificações baseadas na forma como os membros da sociedade percebem e classificam 

o seu próprio mundo passaram a ser tratadas como categorias êmicas, em afinidade com 

fonêmica. 

No início da década de 1960, em seu livro La Pensée Sauvage, Lévi-Strauss propôs 

que o pensamento é um atributo universal do espírito do homem, e que há um pensamento 

selvagem que está em todos os homens a acumular e aplicar estruturas continuamente, onde 

quer que elas possam ser empregadas (LÉVI-STRAUSS, 2008 [1962]).  

A busca pelo significado dos fenômenos culturais, no entanto, já estava presente nos 

estudos de classificações primitivas anteriores aos trabalhos de Lévi-Strauss (por exemplo, 

DURKHEIM & MAUSS, 1963 [1903]), entretanto, Lévi-Strauss inova ao analisar esses 

fenômenos de modo estrutural, argumentando que há um fundamento para eles de ordem 

rigorosamente racional e inconsciente. 

É nesse contexto que a etnociência se estabeleceu na década de 1960, estudando os 

sistemas de classificação, conhecimento e cognição típicos de uma dada cultura. Portanto, a 

etnociência se estrutura como a forma científica de estudar como as pessoas percebem seu 

entorno e o refletem em um sistema de significado por meio do uso da linguagem. Ela 

considera que as nomenclaturas refletem em si as categorias nativas baseadas nos interesses 

locais próprios (MAZZUCATO, 1997). 

Como herança do estruturalismo, a etnociência entende a língua como o mais 

importante sistema de representação dos valores. Por isso, Ellen (2004) trata a etnociência 

como uma espécie de sociologia cultural do conhecimento, para a qual os agentes do 

conhecimento são criaturas de suas circunstâncias sociais e culturais particulares, que admite 

os sistemas de conhecimento, ou “ciências”, como construções sociais, não necessariamente 

imprecisas.  

 

  

3. A etnobiologia 

 

A etnobiologia reúne duas importantes áreas do conhecimento humano, a etnologia, o 

estudo das culturas, e biologia, o estudo da vida (BENTHALL, 1993). É uma disciplina quase 

idêntica à etnoecologia (HUNN, 1999), e juntas são alguns dos campos mais importantes da 

etnociência (RIST & DAHDOUH-GUEBAS, 2006).  

A etnobiologia se desenvolveu em etapas históricas (CLÉMENT, 1998; HUNN, 

2007), distinguíveis em três períodos (CLÉMENT, 1998) ou quatro fases (HUNN, 2007). 
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Para CLÉMENT (1998) a etnobiologia teria passado por três momentos distintos que se 

convencionou chamar de períodos “pré-clássico”, “clássico” e “pós-clássico”. Já para HUNN 

(2007) a fase “clássica” deve ser dividida em duas. 

No período “pré-clássico”, das décadas finais do século XIX até 1950 (CLÉMENT, 

1998), ou fase I (HUNN, 2007), do século XVI até o trabalho de Conklin (2002 [1954]), os 

pesquisadores estavam mais interessados nos usos que os diversos povos faziam dos seres 

vivos com os quais conviviam. Em uma perspectiva mais frequentemente ética (HUNN, 

2007), os estudos eram dominados pela perspectiva e interesses do estudioso, e davam ênfase 

às utilidades práticas dos seres vivos.  

O pensamento teórico que sustentava essa proposta científica pressupunha que o 

etnoconhecimento sobre os seres vivos sempre assume uma utilidade e surgiria por acidente 

ou por necessidade extrema, como fora expresso por Malinowski (1948 p.27)1: 

 
“The road from the wilderness to the savage's belly and consequently to his mind is 
very short, and for him the world is an indiscriminate background against which 
there stand out the useful, primarily the edible, species of animals or plants.” 

 

Já no período “clássico”, que se estendeu de 1950 até 1980 (CLÉMENT, 1998), ou 

fases II e III (HUNN, 2007), os cientistas passaram a estudar as nomenclaturas e 

classificações sistemáticas populares. Destacam-se nesse momento, o estudo da etnobotânica 

dos Hanunoo, trabalho decisivo para demonstrar que os povos indígenas têm um 

conhecimento detalhado da flora (CONKLIN, 2002 [1954]), bem como o estudo sobre a 

etnobotânica maia (BERLIN et al., 2013 [1974]), no qual foram encontradas semelhanças 

com os achados anteriores.  

A fase III de HUNN (2007) serve para marcar as reações que começaram a existir 

contra os trabalhos que se dedicavam apenas às nomenclaturas e sistemáticas populares. 

Diferente do utilitarismo que prevalecera no passado, a nova fase intelectualista, daria ênfase 

ao conhecimento etnobiolológico abstrato, numa perspectiva êmica, pressupondo a inclinação 

científica universal que sintetizou Lévi-Strauss (2008 p.24): “as espécies animais e vegetais 

não são conhecidas porque são úteis; elas são consideradas úteis ou interessantes porque são 

primeiro conhecidas”. 

Para Clément (1998), após 1980, começa o período “pós-clássico” da etnobiologia, 

quando os estudiosos passaram a atentar para o conhecimento a respeito dos recursos 

biológicos e das práticas de manejo. Hunn (2007) traz esse movimento da etnoecologia como 

                                                           
1O caminho desde a selva até a barriga do selvagem e, consequentemente, atéa sua mente é muito curto, e para 
ele o mundo é uma experiência indiscriminada na qualse destacam as espécies de animais ou plantas úteis, 
principalmente aquelas comestíveis. 
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parte da fase III, mas propõe que um novo movimento, que chama fase IV, surge com as 

questões referentes aos direitos de uso e controle do etnoconhecimento.  

 

 

4. A etnobotânica 

 

O termo etnobotânica foi usado pela primeira vez por Harshberger em 1895 

(CLÉMENT, 1998; HUNN, 2007). Em um dos primeiros livros específicos sobre o assunto, o 

autor dilatou os apontamentos sobre quase todo o campo da botânica econômica, 

ultrapassando os limites da atualmente aceita etnobotânica (HARSHBERGER, 1896). O 

escopo da disciplina foi reorganizado posteriormente por Ford (1978) e Faulks (1958), e se 

modificou ao longo do século XX passando a incluir não só o estudo das plantas úteis, mas 

ainda a gestão e o valor cultural das plantas para o homem.  

A despeito de ser considerada uma disciplina científica recente, são inúmeros os 

documentos históricos que tratam do registro do conhecimento etnobotânico dos povos. 

Algumas dessas notas estão em textos históricos e sagrados das mais diversas culturas, como 

nas indicações de usos de plantas nos Vedas escritos há mais de 6000 anos (JAIN & 

MUDGAL, 1999), em escritos de filósofos como Theophrastus de Eresos (371 a.C. – 287 

a.C.) e Pedanius Dioscorides (40 d.C. – 90 d.C.). 

Nessa mesma linha de raciocínio, Filgueiras e Peixoto (2002) lembram que a Carta de 

Pero Vaz de Caminha registrara 118 citações referentes às plantas utilizadas pelos índios 

brasileiros. E outros relatos dessa natureza foram realizados pelo padre José de Anchieta, 

pelos franceses André Thévet e Jean de Léry, pelo astrônomo e cartógrafo Jorge Marcgrave, 

pelo médico Guilherme Piso, bem como inúmeros naturalistas que visitaram o Brasil do 

século XIX (CARNEIRO, 2009).  

 No princípio antropólogos e botânicos, ambos interessados com o modo como os seres 

humanos interagem com as plantas, desenvolveram formas divergentes de abordar o tema. Os 

primeiros estiveram interessados principalmente em aspectos cognitivos e implicações 

simbólicas do conhecimento etnobotânico, já os botânicos se concentraram em aspectos 

materiais como as plantas úteis (FORD, 1978).  

Como dissemos acima, Clément (1998) e Hunn (2007) identificaram etapas ou fases 

da história da etnobiologia, evidenciando em cada uma delas uma tendência dos estudos a 

priorizarem aspectos específicos do conhecimento etnobotânico dos povos. Na etnobotânica, 

como subdisciplina da etnobiologia, também será possível identificar diversas abordagens que 
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seguiram no tempo, cada qual consolidada em função do enfoque a um distinto aspecto do 

conhecimento popular sobre as plantas.  

Dos primeiros empreendimentos no ramo da etnobotânica até o decisivo trabalho de 

Conklin (2002 [1954]), quando evidenciou que os Hanunoo possuem um minucioso 

conhecimento da flora local, os estudos etnobotânicos se detiveram particularmente a 

catalogar os usos práticos que as diferentes culturas haviam descoberto para alguns vegetais, 

numa abordagem mais aproximada da botânica econômica. A partir da descoberta de que as 

populações tradicionais possuem um conhecimento bem fundamentado sobre questões que 

vão além das utilidades materiais das plantas, as pesquisas em etnobotânica passaram a se 

dedicar às classificações populares e aos usos múltiplos, inclusive aos sagrados e abstratos, 

dados às plantas. São exemplos desse período os trabalhos de Conklin (2002 [1954]), Berlin 

et al. (2013 [1974]) e inúmeros outros que se dedicaram aos nomes e classificações populares 

das plantas, como os que trataremos adiante. Mais recentemente, a etnobotânica tem focado 

nas práticas de manejo e nas atitudes de determinadas culturas ao interagirem com as plantas, 

bem como nas questões dos direitos de apropriação, de propriedade e de uso do 

etnoconhecimento.  

 Ao apresentarmos o estado da arte em etnobotânica, verificaremos que as plantas 

constituem algo mais que simples fontes de nutrientes, de ingredientes para medicamentos, e 

de matérias-primas para marcenaria, artesanato ou confecção de ferramentas. As aplicações 

simbólicas e sagradas dadas às plantas, bem como o poder de contribuição que o 

empreendimento de conhecer às plantas tem dado na constituição das culturas, são exemplos 

de outros aspectos importantes do conhecimento etnobotânico, os quais muitas vezes foram 

negligenciados nos estudos de etnobotânica. 

 

4.1 A etnobotânica clássica  

 

Há seis milênios os indianos anotaram usos médicos para plantas nos Vedas (JAIN & 

MUDGAL, 1999), há cerca de 5000 anos os sumérios deixaram gravados receitas de remédios 

preparados com diversas plantas (KELLY, 2009), os chineses escreveram há mais de 2000 

anos como fazer preparos farmacêuticos no seu livro de raízes e plantas, o “Pen T’Sao” 

(WIART, 2007). Do mesmo modo, Theophrastus de Eresos (371 a.C. – 287 a.C.) e Pedanius 

Dioscorides (40 d.C. – 90 d.C.) inauguraram os registros sistemáticos no Ocidente para o 

conhecimento das plantas medicinais, sendo o trabalho deste último utilizado como principal 

fonte sobre remédios até o século XVI (THOMAS, 1988).  
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Ainda no final da Idade Média, as viagens dos europeus à Ásia e a descoberta da 

América, resultou em um intercambio de informações sobre plantas com poder de cura, bem 

como o transporte de exemplares de uma parte a outra do globo, os quais eram cultivados nos 

jardins botânicos (THOMAS, 1988).  

Schultes (1963) afirmara que muitos dos medicamentos oficiais seriam descobertos 

fruto de estudos de botânicos, etnobotânicos ou antropólogos engajados, em vez de por 

expedições especialmente enviadas para encontrar novos medicamentos. Prance (1972) 

aponta para a necessidade de se estudar as práticas de cura e as plantas utilizadas pelas mais 

diversas populações antes que os processos de aculturação nas sociedades de pequena escala 

pudessem fazer com que esse conhecimento da medicina tradicional fosse perdido. No 

entanto, estudos sucessivos sobre plantas medicinais utilizadas por determinadas populações 

tem demonstrado uma dificuldade em se registrar todos os remédios de plantas utilizados em 

uma cultura (CAMAZINE & BYE, 1980). 

O conhecimento sobre as plantas medicinais passa a ser reconhecido como valoroso 

para as sociedades, após se constatar que se confundem com aspectos da língua, da religião e 

da cultura (JAIN & BORTHAKUR, 1980). O uso medicinal das plantas pelas populações 

muitas vezes revela um traço de uma crença mítico-cosmológica na existência teleológica dos 

seres, ou seja, de que tudo que existe tem uma finalidade, uma razão de ser, um para-quê. Para 

os Cuna, por exemplo, todas as coisas da criação têm seu propósito intrínseco, o faz com que 

para eles todas as plantas tenham propósito medicinal (DUKE, 1975).  

Conhecer o uso de plantas medicinais pelas mais diversas culturas não tem se 

mostrado útil apenas pelas consequências positivas desse saber no cuidado da saúde da 

comunidade local ou no desenvolvimento de novas drogas e medicamentos, mas representam 

um instrumento para conhecer, valorizar e conservar as tradições culturais e a biodiversidade. 

As interações entre as sociedades tradicionais e seu ambiente natural levaram ao 

desenvolvimento de ecossistemas complexos com um alto nível de diversidade agrícola 

(BROOKFIELD, 2001) formados por mosaicos de paisagens que favorecem a 

sustentabilidade (PERFECTO & VANDERMEER, 2010). Além de influenciar na 

biodiversidade local, os valores e funções socioculturais, tais como as preferências 

alimentares são importantes fatores promotores de diversidade de culturas (GIBSON 2009; 

HECKLER & ZENT, 2008).  

Milhões de pessoas em muitos países em desenvolvimento não têm alimentos 

suficientes para satisfazer as suas necessidades diárias, por isso dependem da diversidade dos 

recursos selvagens, incluindo plantas silvestres comestíveis, para complementar sua dieta. 

Assim, os estudos a cerca dos usos de plantas na alimentação, especialmente as silvestres, 
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representam uma importante ferramenta para combater a fome (FAO, 2004).  Ademais, as 

plantas silvestres muitas vezes têm uma composição nutricional rica, podendo complementar 

as necessidades nutricionais, especialmente de vitaminas e micronutrientes (OGLE & 

GRIVETTI, 1985; IIED, 1995; MAUNDU et al., 1999). Com base na análise nutricional de 

algumas das plantas selvagens utilizadas na alimentação, Kabuye (1997) chega a afirmar que 

em termos de qualidade da alimentação, as plantas silvestres são até mesmo superiores se 

comparadas à alimentação com variedades domesticadas.  

Em trabalho precursor, Barrau (1959) estudou a relação dos povos tradicionais da 

Nova Guiné com florestas inundadas. Nesses locais, onde as possibilidades de horticultura de 

subsistência são limitadas, os moradores desenvolveram técnicas para explorar as plantas 

comestíveis existentes no pântano como complementares à sua dieta. No artigo, o autor 

descreve algumas dessas plantas alimentares características das áreas inundadas que são 

utilizadas como fonte para forrageamento. Aponta ainda que nesta área as espécies de plantas 

selvagens às vezes são mais conhecidas que as cultivadas. 

Desde então, numerosas publicações tem revelado o conhecimento ecológico local 

sobre plantas silvestres comestíveis em todo o mundo (GALT & GALT, 1976; 

GRANDSTAFF et al., 1986; MORENO-BLACK & PRICE, 1993; PIERONI, 1999;OGLE et 

al., 2002; DANIGGELIS et al., 2003; ERTUG, 2003).  

Na África, por exemplo, as plantas silvestres são componentes essenciais nas dietas de 

muitas pessoas (CAMPBELL, 1986; BECKER, 1986; ZEMEDE, 1997). No Zimbabwe 

famílias desafortunadas dependem de frutos silvestres para um quarto de todas as refeições 

durante a estação seca (WILSON, 1990). Na Nigéria, vegetais folhosos e outros vegetais 

selvagens são coletados como suplementos diários em sopas (LOGHURST, 1986). E na 

Suazilândia, as plantas silvestres ainda contribuem com uma parcela maior para a dieta anual 

das pessoas do que as culturas domesticadas (OGLE & GRIVETTI, 1985).  

 Em estudo com os índios Cuna do Panamá e Colômbia, Duke (1975), documentou as 

plantas utilizadas na construção, na feitura de utensílios, móveis, instrumentos, barcos, 

cosméticos e perfumes naturais.  De fato, inúmeras espécies brasileiras são úteis para a 

marcenaria (LORENZI, 1992; CARVALHO 1994, 2003). Algumas plantas da Mata Atlântica 

têm sido historicamente utilizadas para a construção de barcos, canos e demais embarcações 

(CARVALHO, 2003), como: Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos. Outras plantas são 

utilizadas para confecção de equipamentos de pesca e caça, especialmente as da família 

Araceae e Arecaceae (MEDINA, 1959; NERY, 1995). Há ainda as plantas utilizadas 

especificamente como combustível, como as do gênero Eugeniasp, Casearia sp., e Senna sp. 

(SILVA & ANDRADE, 2005). Várias espécies de plantas são utilizadas para fazer utensílios 
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e artefatos de uso doméstico, bem como para a feitura de corantes, e ainda para fabricar 

instrumentos musicais.  

Além da sua associação com a cultura material, quando plantas passam a serem usadas 

como alimentos, remédios e matéria-prima para abrigos e ferramentas, ou ainda como lenha, 

os vegetais têm sido profundamente associados com as crenças mágicas e os rituais religiosos. 

Pioneiros nessa abordagem, Schultes e Plotkin publicaram trabalhos que analisavam os 

aspectos místicos e ritualísticos do uso de plantas medicinais por sociedades tradicionais. 

Schultes (1976) e em associação com Hofmann (1979) estudaram o uso de plantas 

alucinógenas pelos nativos americanos Kiowa e pelos povos mazatecas do sul do México. 

Posteriormente, estudou a relação de tribos amazônicas com plantas medicinais 

(SCHULTESet al., 1988, 1990). Nesses estudos, o pesquisador reconheceu que a pesquisa 

etnobotânica que contempla as questões mágicas e religiosas necessitam que o antropólogo se 

integre e desenvolva um compromisso de longo prazo, bem como um relacionamento genuíno 

com curandeiros nativos e xamãs, para que esses possam compartilhar seus conhecimentos. 

Plotkin (1983), também relatou viagens e estudos com xamãs da Amazônia. Nesse estudo 

evidencia sua preocupação com a erosão do meio ambiente e da cultura dos povos nativos. 

Anos depois detalhou o uso de plantas medicinais pelo povo Tirio no Suriname (PLOTKIN, 

1986). Nessa perspectiva tem se tornado cada vez mais comuns que narrativas etnográficas 

mencionam flores, frutos ou plantas inteiras sendo utilizadas como ofertas nos cultos de 

muitos povos, ou espécimes em si sendo adorados ou considerados sagrados, bem como o fato 

de algumas populações tradicionais creditarem propriedades mágicas a algumas ervas 

específicas. 

 

4.2 Etnotaxonomia e etnobotânica 

 

A visão de mundo e a percepção do meio ambiente por parte das pessoas relacionam-

se diretamente com a língua, e um exemplo disso é a criação de palavras e categorias que 

descrevem as experiências dessas pessoas a respeito das formas de vida (MAYR, 1998). 

Assim, a partir de sua relação histórica com o ambiente as sociedades tradicionais 

desenvolvem seus sistemas de nomeação, identificação e classificação da natureza.  

As classificações vernáculas são uma forma de conhecimento e codificação tradicional 

(BERLIN et al. 2013 [1974]; AUMEERUDDY, 1994), e seu estudo, através da 

etnotaxonomia, tem objetivo de entender as maneiras pelas quais diferentes sistemas culturais 

categorizam as diversas formas de fenômenos naturais (CONKLIN, [1954]), descrevendo os 
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princípios linguísticos da nomeação das categorias conceitualmente reconhecidas (BERLIN, 

1973; BERLIN et al., 1973).  

Essas classificações populares refletem uma parte da matriz cognitiva, do sistema de 

conhecimento, e da percepção da população tradicional sobre os elementos do ambiente 

natural, ou seja, dão conta do conhecimento tradicional sobre a biodiversidade e as formas de 

manejo dos recursos naturais locais (CONKLIN, 2002[1954]; TOLEDO, 1992; 

AUMEERUDDY, 1994; ALCORN, 1995; BERLIM, 2014 [1992]).  

Assim como os outros objetos, as plantas com as quais a população tradicional 

mantém contato recebem nomes vernáculos. Diferente do que ocorre na taxonomia científica, 

os nomes populares para uma mesma espécie variam bastante, mas são largamente utilizados 

e são geralmente baseados na forma de vida, no habitat ou nas utilizações conhecidas da 

planta (BORTHAKUR, 1997). Esses nomes podem ser inventados sem qualquer base ou 

justificativa, mas sempre servem ao propósito útil de exprimir de modo simples e fácil um 

significado relevante que cada planta tem para aquelas pessoas (HOEG, 1961). Muitos 

estudos foram desenvolvidos comparando as taxonomias clássicas e populares. Parte 

importante desses estudos descreve a forma como os organismos são naturalmente 

organizados na mente dos povos tradicionais.  

Conklin (2002 [1954]) foi pioneiro ao estudar os termos taxonômicos populares de 

plantas em uma comunidade de língua Hanunoo na província de Mindoro nas Filipinas. 

Entretanto, segundo Brown (1977, 1979), os estudos de nomenclatura e classificação de 

organismos por comunidades tradicionais sofreram maiores influências dos trabalhos 

realizados pelo grupo de Berlim, Breedlove e Raven.  

Berlim (1972) defende que categorias genéricas são fundamentais na classificação 

etnobotânica e elas se desmembram e outras séries etnotaxonômicas. Aponta para padrões 

utilizados por diferentes línguas ao adicionar formas de vida aos termos taxonômicos 

populares. Ademais, explica a existência de termos universais implicacionais, palavras mais 

genéricas usadas para designar uma categoria de organismos que são repetidas nos nomes 

compostos dados às suas subcategorias. Afirma que nas sociedades tradicionais há um maior 

número de termos populares para designar plantas e animais específicos, enquanto que em 

sociedades pós-industriais típicas muitos dos termos específicos são substituídos por poucos 

termos genéricos. Sobre isso autor explica que, como nas sociedades de maior escala as 

pessoas tendem a participar de atividades diárias que raramente estão envolvidas com o 

mundo natural, seu conhecimento etnobiológico raramente será bem desenvolvido ou 

particularmente detalhado.  
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Posteriormente, Berlim et al. (1973) retomaram o estudo sobre etnotaxonomia e 

concluíram que os taxas genéricos são distintos das formas de vida, uma vez que aqueles tem 

sempre incluso, imediatamente, o termo específico. Apontam para a tendência das populações 

tradicionais de colocarem o termo referente à forma de vida à frente de uma especificação. 

Além disso, descrevem uma série de outros princípios de nomenclatura etnobiológica. 

Estudando a taxonomia vegetal maia, os mesmos autores reiteraram o fato de que o lexema 

referente à forma de vida sempre é utilizado no primeiro nível de inclusão hierárquica 

(BERLIN et al., 2013 [1974]). 

Anos depois, Berlin (1976) estudou a etnobotânica dos Jivaros do subtipo Aguaruna, e 

obteve provas para o conceito de hierarquia na classificação etnobiológica. Segundo esse 

trabalho, os taxa vegetais podem ser acomodados em alguma dentre seis castas 

etnobiológicas: reino, forma de vida, intermediário, genérico, específico e variedade. Além 

disso, o autor descreveu as características taxonômicas, biológicas, psicológicas e de 

nomenclatura associadas ao taxa de cada categoria. Esse modelo descrito apoia a hipótese de 

que o conceito de classificação é fundamental para todos os sistemas de classificação 

etnobiológica. 

Outro importante estudo de etnotaxonomia foi realizado por Hunn (1977) na 

perspectiva da etnozoologia, também sobre o conhecimento ecológico local dos Tzeltal, 

trabalho que, em alguns aspectos, apresenta-se como complementar ao de Berlin et al. (2013 

[1974]). Dentre outras considerações, Hunn (1977) explica os critérios de agrupamento 

adotados pelas populações tradicionais a partir de realidades objetivas da natureza. Um 

exemplo disso é como descontinuidades marcantes como a presença de asas, de nadadeiras ou 

a ausência de membros nos animais são candidatos naturais para uma codificação por termos 

taxonômicos populares como ave, peixe e cobra. Outra importante observação foi a de que os 

termos taxonômicos populares de animais se utilizam amplamente de onomatopeias para a 

formação de muitos nomes genéricos, especialmente de pássaros e sapos cujas vocalizações 

são muitas vezes bastante distintas.  

Berlin (2014 [1992]) apresenta um estudo etnológico com a organização e 

classificação da natureza por diferentes culturas, apontando regularidades existentes para a 

maioria das classificações. Sobre tais padrões destaca que os estudos etnotaxonômicos têm 

demonstrado que a sistemática das populações tradicionais é bem ordenada e desenvolvida, 

com classificações baseadas em reconhecimento e agrupamento de organismos muito 

comumente a partir de semelhanças e diferenças morfológicas. Nesse aspecto o autor afirma 

que a taxonomia popular geralmente ignora a funcionalidade dos organismos ou a utilidade 

cultural, pois a apreciação durante a classificação se dá em grande medida de forma 
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inconsciente buscando as afinidades naturais entre grupos de plantas e animais. Em outras 

palavras, o autor ressalta o fato de que, genericamente, as populações tradicionais 

reconhecem, nomeiam e agrupam os seres de forma independente da sua utilidade real ou 

potencial, ou, ainda, do significado simbólico que o organismo tem naquela sociedade 

humana. A partir da estrutura de classificação inferida como consequência da análise de 

diversas descrições de sistemas etnobiológicos, o autor discorda que a coisa humana seja um 

conjunto puro de construções culturais, e adverte que as sociedades têm parte de sua cultura 

compelida a interpretar parâmetros objetivos de um mundo exterior. 

A partir dos estudos anteriores Brown (1977, 1979) aprofundou as pesquisas em 

etnotaxonomia vegetal e etnotaxonomia animal. Majnep e Bulmer (1983) e Majnepet al. 

(1990) também contribuíram para essa tipologia de estudos ao documentarem o conhecimento 

do povo Kalam sobre vegetais nativos comestíveis, bem como a interação desse povo e suas 

crenças a respeito das aves.  

Atran (1983, 1985a, 1985b, 1987a, 1987b, 1989) examinou como a taxonomia 

tradicional popular europeia deu origem a muitos conceitos biológicos contemporâneos, 

apresentando com detalhe histórico e origens filosóficas como a nomenclatura taxonômica 

desenvolveu-se desde Aristóteles até Lineu, chegando aos biólogos do século XIX. Seus 

estudos culminam em uma critica ao ponto de vista de Berlim et al. (1973) de que a 

taxonomia popular é estritamente hierárquica (ATRAN, 1993).  

Atran (1993) também aponta que categorias populares específicas muitas vezes são 

formadas por nomes compostos como uma tentativa de incluir novos itens ou variedades. 

Explica que, como as taxonomias populares são projetadas principalmente para uso em uma 

área geográfica limitada, espécies introduzidas podem ter adicionadas a seus nomes alguns 

termos de modo a formar uma nomenclatura composta; um exemplo é o uso de referências às 

cores como expansões significativas.  

Balée (1989) direcionou seus estudos com o povo Urubu-Ka’apor para o ramo da 

etnobotânica, e demonstrou como a história da horticultura afetou a nomenclatura das plantas 

nas línguas da família Tupi-Guarani. O estudo concluiu que a lingua Ka’apor possui um 

padrão de lexemas primários que denotam produtividade ou improdutividade referente às 

plantas, os quais aparecem em cerca de um terço dos nomes genéricos dos vegetais, e que 

cinco desses padrões que participam tais lexemas servem para distinguir entre nomes de 

plantas tradicionalmente cultivadas de outras não cultivadas. 

Para Atran (1993), a taxonomia popular não pode ser ignorada pelos sistematas 

modernos, uma vez que os termos taxonômicos populares podem auxiliar na categorização de 

informações e tornar a grande diversidade do mundo natural mais gerenciável. Mais 
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recentemente, os estudos antes com cunho intelectualista sobre as classificações 

etnobiológicas têm superado essa instrumentalidade de apenas fornecer parte da matriz 

cognitiva das diversas sociedades, e se têm destacado a importância do uso das classificações 

tradicionais da biodiversidade, por exemplo, para o monitoramento rápido e conservação da 

natureza (JINXIU et al., 2004). 

 

 

5. Estudos anteriores em Patané 

 

Em estudo realizado com pescadores de Patané, Silva (2015) afirma que a maioria das 

famílias locais são de tradição pesqueira, atividade aprendida com pais e avós. A autora revela 

que 78% de seus entrevistados naquela localidade eram dependentes economicamente da 

pesca, mas que é comum que se tenha rendimento mensal inferior ao salário mínimo. Outro 

fator que ela destaca é que 47% dos interlocutores eram analfabetos. Os pescadores de Patané 

utilizam instrumentos de pesca e embarcações próprias.  

Silva (2015) destaca que o desmatamento é considerado pelos seus informantes como 

um dos principais problemas ambientais em Patané. Além disso, algumas mudanças têm 

ocorrido naquela população com impactos negativos ao meio ambiente, como a extração de 

uma única espécie de moluscos para atender as demandas do mercado externo, a ausência de 

divisão do trabalho por gênero e a substituição da técnica tradicional de coleta de mariscos 

por outra importada de Pernambuco.  

 Ao estudar a importância dos manguezais para as comunidades de agricultores-

pescadores-coletores de Patané e Camocim, Miller (2012) levantou alguns dados sobre a 

relação dessas populações com as plantas. Apesar da profundidade e do valor dessas 

informações, para que se possa compreender melhor a relação entre aquelas pessoas e as 

plantas, se faz necessário um maior esforço de campo nesta temática, bem como um 

aprofundamento de algumas questões.  

Por exemplo, Miller (2012) afirma que seus informantes relatam a existência de 

apenas uma mata no local. Nesse sentido, o que significa para os pescadores e as coletoras de 

Patané essa carência das matas, a falta de algumas plantas, a respeito das quais possuem 

tantos conhecimentos e com as quais nutrem tantas relações práticas e simbólicas? Como se 

caracteriza detalhadamente esse conhecimento sobre as plantas? Quais sãos os usos múltiplos 

dados a elas? Qual a percepção que possuem da dependência das matas que já não mais 

existem? 
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 Para responder, entre outras, a essas questões, o presente estudo objetivou descrever o 

sistema de conhecimento etnobotânico e a percepção ambiental sobre as matas e as plantas 

dos pescadores e das coletoras de Patané, como forma de subsidiar a valorização e a 

preservação da biodiversidade e da autonomia cultural daquelas pessoas.  

No Capítulo 1, registraremos mais detalhadamente a percepção daquelas pessoas 

quanto a ausência das matas, apresentaremos uma lista de espécies consideradas localmente 

como de uso estratégico com o etnoconhecimento associado a elas, e revelaremos quais 

dessas plantas já são percebidas como escassas na região. No Capítulo 2, identificamos todas 

as espécies vegetais conhecidas, com seus usos múltiplos apresentados em categorias, de 

modo a se conhecer melhor o sistema complexo do conhecimento etnobotânico daquelas 

pessoas. Assim, se espera contribuir para o autoconhecimento daquela população, para a 

valorização daquele etnoconhecimento e proteção da biodiversidade local. 
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METODOLOGIA GERAL 

 

1. Espaço empírico e população estudada 

 

Este estudo foi desenvolvido com uma comunidade de pescadores e coletoras, 

residentes no distrito de Patané, município de Arês, dentro dos limites da Área de Proteção 

Ambiental – APA Bonfim-Guaraíras, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil (Figura 1). 

Aquele município situa-se na mesorregião Leste Potiguar e na microrregião Litoral Sul, 

limitando-se com os municípios de São José do Mipibu, Nísia Floresta, Goianinha, Tibau do 

Sul e Senador Georgino Avelino. 

 

Figura 1. Mapa de localização do distrito de Patané, Arês/RN, Brasil. 

 

Fonte: Autor. 
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Arês encontra-se a uma distância em linha reta de 58 km da capital do Estado, e o 

acesso ao município se faz, a partir de Natal, percorrendo-se aproximados 65 km através das 

rodovias pavimentadas BR-101 e RN-002.  

O clima local é tropical chuvoso, com verão seco e estação chuvosa adiantando-se 

para o outono, sendo o período chuvoso de março a agosto. A temperatura média anual é de 

26.3ºC e a umidade relativa média anual é de 73% (IDEMA, 2008). 

No entorno da Laguna de Guaraíras encontra-se o ecossistema manguezal. Além dos 

manguezais existem três fisionomias do bioma Mata Atlântica: a savana estépica arborizada 

ou vegetação dos tabuleiros costeiros, quase completamente substituída por coqueirais; a 

floresta estacional semidecídua, ou floreta atlântica típica; e as formações pioneiras com 

influência marinha semelhante às áreas de restinga.  

Em Patané a floresta estacional semidecídua, a qual os nativos de Patané chamam 

“mata” e que para o futuro assim titularemos, compreendia o grupo das formações mais 

exuberantes. No entanto, atualmente inexistem em áreas contínuas superiores a 1 hectare. 

Historicamente essa fisionomia sofreu supressão para cultivo da cana-de-açúcar e para o 

cultivo do coqueiro. 

 

1.1 Aspectos sociais e de infraestrutura do município de Arês 

 

Arês possui uma área de 115,505 km2, originalmente coberta pelo Bioma Mata 

Atlântica. A população total no censo 2010 é de 12.924 munícipes. A população estimada 

para 2014 é de 13.905 habitantes, o que significa uma densidade demográfica estimada para 

2014 de 51,73 hab/km² (IBGE, 2014). 

A população local está em crescimento histórico, mas com tendência de crescimento 

menor que a do Estado. A população urbana tornou-se maioria mais tarde que no Rio Grande 

do Norte. O município ainda conserva em pleno século XXI uma parcela de aproximados 

40% dos habitantes vivendo no meio rural. Com relação a proporção entre os sexos para o 

município estudado e o Estado são semelhantes. As pirâmides etárias de Arês e do Rio 

Grande do Norte são semelhantes, estando ambas compostas por cerca de 7% de uma 

população com 65 anos ou mais. Entretanto, a população potencialmente ativa, com faixa de 

idade entre 15 e 65 anos, no Estado é proporcionalmente maior que a do município.  

O crescimento populacional absoluto verificado na população do município de Arês 

representou uma variação histórica na densidade demográfica do município. A densidade 

demográfica do município de Arês tem se mantido historicamente menor que a do Rio Grande 

do Norte.  
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As taxas de crescimento populacional do município eram superiores às do Estado até 

1980. Outro aspecto é que mesmo as taxas de crescimento médio de Arês sendo menores que 

a do Estado desde 1980, a população desse município tem se comportado de modo mais 

dinâmico com a população urbana e rural do município oscilando mais anualmente que a do 

Estado.  

A proporção de homens economicamente ativos é maior que a de mulheres, revelando 

que esses ainda são os principais provedores das famílias. Ademais, é importante salientar a 

existência de trabalho infantil, que pode ser comprovado pela existência de 72 crianças entre 

10 e 14 anos economicamente ativas no município (IBGE, 2014). 

Relatos de informantes falam de um deslocamento da população da zona rural em 

direção à zona urbana, o que tem trazido consequências negativas como a desassistência de 

serviços e infraestrutura básica para a população das cidades. Outro aspecto empiricamente 

observado é o movimento pendular para as cidades-polo de São José de Mipibu e Natal para 

trabalhar ou estudar, por exemplo. 

No município de Arês, mais de 45% das habitações encontra-se na zona rural, o que 

faz com que parcela da população encontre-se afastada das infraestruturas urbanas. Muitas das 

pessoas que migram para as cidades o fazem na busca de oportunidades, mas o crescimento 

das cidades se apresenta na forma de novos desafios.  

 Em Arês ainda existem 2,6% de habitações sem banheiros ou sanitários, em 11,6% das 

habitações existe uma dependência de água retirada de poços ou nascentes que se encontram 

fora da propriedade, e 18,2% das habitações do município não tem acesso à coleta de lixo 

(IBGE, 2014). Mesmo na zona urbana do município 13,9% dos domicílios não têm 

pavimentação e quase 43,7% deles não têm calçadas e 6% ainda estão em locais onde há 

esgoto a céu aberto (IBGE, 2014). 

Quanto à educação, dados do Censo educacional de 2012 (INEP, 2012) dão conta de 

que existiam naquele ano 161 docentes no município e 3.419 pessoas matriculadas em 

escolas.  

 De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 

2013), o município de Arês em 2010 possuía um IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal) de 0,606, o que o colocava na posição 3999 do ranking nacional de IDHM. No 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013) ainda constam para o município 

um IDHM Renda de 0,587, IDHM Longevidade de 0,725 e IDHM Educação de 0,523. 

Considerando as qualificações do próprio PNUD, os índices de Arês são qualitativamente alto 

para o IDHM Longevidade, médio para o IDHM, e baixo para o IDHM Renda e IDHM 

Educação, enquanto que o IDHM Longevidade é considerado alto. 
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Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o município conta com 7 

estabelecimentos públicos de saúde, sendo 6 municipais e 1 estadual. O acesso a uma rede de 

serviços de saúde tem influenciado inversamente às taxas de mortalidade infantil e aumentado 

a expectativa de vida da população desde o Censo de 1970. 

 

1.2Aspectos históricos e culturais 

  

 Diz-se que a futura Vila de Arês haveria sido uma antiga aldeia às margens da Lagoa 

de Guaraíras formada por um grupo saído da aldeia Papary e que vivia sob a liderança do 

cacique Jacumahuma (SALES, 2010). Desde então, os primeiros homens brancos a visitarem 

a região Arês foram os holandeses (SALES, 2007).  

Na segunda metade do século XVI, os holandeses já dominavam metade do transporte 

de carga entre o Brasil e a Europa. A declaração de independência da Holanda modificou por 

completo as suas relações comerciais com Portugal. Após uma trégua, a Holanda invadiu o 

Nordeste, apossando-se da produção de açúcar por parte da Companhia das Índias Ocidentais.  

Em 1630, os flamengos invadiram Pernambuco dominando a região por 24 anos. A partir de 

lá, invadiram a capitania do Rio Grande.  

Após diversas incursões, no dia 5 de dezembro de 1633, o Almirante Jean Cornelissen 

Lichthard, conquista a capitania do Rio Grande para os holandeses. Mais que o açúcar, os 

holandeses estavam interessados no gado bovino, farinha de mandioca e pescado, bem como 

manteriam uma base militar garantidora do domínio flamengo em Pernambuco. Depois de 

Natal, dos engenhos de Cunhaú e Ferreiro Torto, o domínio holandês se daria por toda a 

capitania. Aliaram-se com os Janduis, e a algumas tribos potiguares (TRINDADE, 2010). 

Registros do Mapa de Jacques de Vaulx de Claye, de 1579, dão conta da existência de 

600 índios potiguares arregimentados nas proximidades da Lagoa de Guaraíras, índios esses 

de uma aldeia que já existia em Guaraíras, atual Arês (LOPES, 2003). Eram índios 

classificados como potiguares guaraíras (MEDEIROS, 1973) que antes da chegada dos 

holandeses já rejeitavam os lusitanos, possivelmente por amizade com os franceses ou pelas 

notícias do que acontecia com os índios da capitania de Pernambuco (TRINDADE, 2010).  

Depois de uma onda de massacres executada pelos holandeses, os luso-brasileiros 

reagiram organizando expedições punitivas contra os flamengos. Os flamengos estavam 

estabelecidos em um fortim na lagoa de Guaraíras, que chamavam Ilha de Flandres, onde há 

uma das poucas heranças construtivas dos holandeses no Rio Grande (LYRA, 1918). Em 05 e 

06 de janeiro de 1648, Henrique Dias, atacou aos holandeses de Guaraíras, matando aos 

flamengos, escravos e aliados indígenas (CASCUDO, 1955). Os holandeses não mais 
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voltariam para a região de Guaraíras depois que, com o apoio inglês, em 1654, os holandeses 

foram expulsos de Pernambuco pelos portugueses, e, por isso, abandonaram o Rio Grande 

(TRINDADE, 2010).  

No ano de 1659, chagariam no lugar os padres jesuítas, que realizaram a catequese dos 

índios. Um padre de nome Serafim Leite escreve que uma Aldeia Guaraíras teria sido formada 

em 1678 numa tentativa dos jesuítas retomarem algumas aldeias de índios (MEDEIROS 

FILHO, 1997). Os índios Guaraíras passaram desde então a serem reunidos em suas próprias 

aldeias pelos padres do Colégio de Olinda.  

Juntos, os aldeamentos de Guajirú e Guaraíras representaram as Missões mais estáveis 

da Capitania do Rio Grande (TRINDADE, 2010). Alguns historiadores remetem essa maior 

facilidade do aldeamento dos Guaraíras pela natureza da cultura potiguara daquele tempo, que 

já admitia o regime sedentário e agrícola (LOPES, 2003). Em 1681 a Junta das Missões de 

Pernambuco ordenou que a Aldeia de Mipibu fosse reunida à Missão das Guaraíras, mas, 

provavelmente isso não foi posto em prática (LOPES, 2003).  

A expansão portuguesa era feita em detrimento dos índios, processo que teve seu ápice 

entre os anos 1670 e 1690 (LOPES, 2003), a resistência à colonização lusitana que existiu 

desde o início por parte dos índios, aumentou e surgiram os primeiros grandes atritos 

(TRINDADE, 2010). A guerra declarada aos bárbaros foi uma constante em todo o território 

do Rio Grande, existindo apenas poucas Missões que começaram a funcionar efetivamente a 

partir do final do século XVII, como as de Guajiru, Guarairas, Igramació, Mipibu e Apodi. 

Em 23 de setembro de 1700, foi estabelecido o limite de uma légua quadrada de terra para a 

Missão de São João Batista de Guaraíras (LOPES, 2003).  

Os jesuítas foram expulsos da comunidade quando Arês teve sua Freguesia criada pelo 

alvará de 8 de maio de 1758. Em 18 de julho de 1759 o Bispo de Olinda nomeava o Pe. João 

Ferreira da Costa coadjutor da Freguesia de S. João Batista da antiga Missão da aldeia dos 

Guaraíras (LOPES, 2003). Em 15 de junho de 1760, a antiga aldeia de Guaraíras, agora 

batizada de Vila Nova de Arês, se torna a segunda Vila instalada no Rio Grande do Norte 

(CASCUDO, 1955).  

A transformação de antigas aldeias de indígenas já catequizadas pelos jesuítas e outros 

religiosos, fez parte do esforço administrativo do Marquês de Pombal, Secretário de Estado do 

rei D. José I, de 1750 a 1777 (VIANNA, 1967). As vilas só eram erguidas nas localidades 

onde havia uma maior densidade populacional, casos como o das missões religiosas de 

aldeamento indígena do litoral e dos primeiros povoados de importância no sertão 

(MONTEIRO, 2000).  
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No final do século XVIII, o Rio Grande do Norte possuiria oito municípios, sendo que 

três ficavam no litoral ao sul de Natal, sendo Vila Flor, Guaraíras e Mipibu (ANDRADE, 

1995). Em meados do século XIX, a economia canavieira propiciou ainda mais o povoamento 

da região. Em 1859, já havia 23 engenhos moendo entre Goianinha e Arês (MEDEIROS, 

1973).  

Cascudo (1968) define os nomes de diversos povoados e rios de Arês, como: Aranun, 

Baldum, Cametá, Camucim, Dendê, Flamengo, Groaíras (atualmente Guaraíras), Irimuá (ou 

Limoal), Mangabeira, Nambutiú (atual Rio do Meio), Panguá, Papeba, Patané, Paturá e 

Urucará. Ao se referir ao nosso local de pesquisa, Patané, o pesquisador diz que se trata de um 

povoado em terras de João Lostão, onde existia o Porto de Camuçim (CASCUDO, 1968). A 

atual comunidade Patané fica próximo aos distritos aresenses de Camocim e de Cercado 

Grande.  

Embora a história formal dê conta do desaparecimento dos povos indígenas no Rio 

Grande do Norte (LYRA, 1918, 1982; POMPEU SOBRINHO, 1939; CASCUDO, 1955), 

segundo Miller (2012), o conhecimento e saber-fazer dessas pessoas ficou e persiste em 

Patané. Durante sua pesquisa em 2003, Miller (2012) foi informada em Patané de que haviam 

casas indígenas nos terrenos mais baixos, próximos às nascentes de água doce (MILLER, 

2012). A presença da cultura indígena em Patané foi corroborada pela presença de uma 

“canoa de Ubá” (Miller, 2012). Outro achado que relaciona a população de Patané com os 

índios são algumas técnicas de pesca como “pescaria de choque”, a forma como dispõem o 

lixo, o modo de preparar os alimentos, e o cultivo de plantas medicinais, rituais e aromáticas 

nos quintais (MILLER, 2012). A cultura imaterial de Patané também se relaciona com 

fenômenos já observados em comunidades indígenas (MILLER, 2012). 

 

 

2. Estudo de campo 

 

Nossas hipóteses eram de que: i. as pessoas do lugar tinham uma forma própria de 

explicar e perceber a escassez das matas; ii. possuíam uma escala valorativa com a qual eram 

capazes de distinguir certas plantas como mais importantes que outras; iii. apesar de não 

possuírem oferta suficiente de certos recursos vegetais silvestres manteriam um conhecimento 

acumulado e repassado entre gerações sobre os mesmos; iv. desenvolveram certas estratégias 

adaptativas para substituir as plantas escassas por outras cultivadas ou não. Tínhamos sempre 

em mente essas hipóteses, as quais orientavam e davam às nossas entrevistas um caráter 



27 
 
semiestruturado. Alguns dos nossos objetivos, no entanto, como a busca por listas de plantas 

importantes e escassas, nos fizeram adotar também a metodologia da listagem livre. 

Cicourel (1980) lembra que a entrevista auxilia na padronização e é uma boa forma de 

verificar hipóteses. As entrevistas individuais constituíram a espinha dorsal deste trabalho. 

Como se tratou de um estudo de uma população estrangeira, tivemos que utilizar alguns 

conhecimentos adquiridos previamente sobre aquela população para facilitar o diálogo, 

procurando sintonia com a linguagem e o sistema simbólico dos informantes. Passamos a 

buscar um informante generalista que pudesse ser nosso primeiro entrevistado. Nesses termos, 

a maior parte de nossas observações foram aquelas formais, fruto das respostas dadas nas 

entrevistas. 

Em junho de 2014 identificamos um mateiro, o qual nos auxiliou a testar nossa pré-

entrevista estruturada para coleta de dados socioeconômicos. Usando o método de bola de 

neve (COLEMAN, 1958; GOODMAN, 1961) pedimos ao mesmo que nos indicasse outras 

pessoas conhecedoras das plantas. Com estes novos indicados se repetiu a entrevista 

socioeconômica feita com o primeiro entrevistado. Ao todo, foram entrevistadas 13 pessoas. 

Depois da pré-entrevista, cada um dos informantes foi visitado pelo menos mais duas vezes, 

até abril de 2015.O número dos entrevistados foi definido pela saturação das respostas. 

Nas visitas posteriores, os 13 informantes responderam individualmente a entrevistas 

formais e semiestruturadas, as quais foram também gravadas. Nelas se procurava perguntar 

sobre: 

1. Quais as plantas você conhece? 

2. Quais os usos dados a cada planta? 

3. Com quem aprendera sobre as plantas e seus usos? 

4. Ainda existem matas em Patané? Quais os motivos das matas terem acabado? 

5. Existem plantas mais importantes ou de maior valor que outras? Quais plantas são 

mais importantes para você?  

6. Que plantas são mais difíceis de encontrar em Patané? 

Após processamento inicial dos dados dessas entrevistas, dividimos o grupo 

parcialmente entre generalistas e especialistas (ALBUQUERQUE et al., 2004).Dos 

entrevistados, quatro eram generalistas. Com eles era possível se conversar tanto sobre plantas 

cultivadas, como sobre as silvestres, tinham amplo conhecimento das práticas de agricultura, e 

das plantas comestíveis existentes nas matas, conheciam também muitos dos remédios feitos a 

partir delas. Dado seu vasto e profundo conhecimento, um desses generalistas passou a ser 

considerado um informante-chave.  
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Nove dos nossos entrevistados eram especialistas. Quatro deles conheciam mais sobre 

os remédios feitos de plantas cultivadas e sobre as ornamentais. Dois sobre as ferramentas de 

pesca e usos de madeiras para a construção de cercas e casas. Um conhecia as plantas usadas 

para fazer embarcações. Dois foram os que mais falaram da percepção de escassez de 

recursos. 

Em uma das entrevistas, solicitamos que os entrevistados nos listassem de forma 

aberta quais as plantas julgavam como as mais importantes para as pessoas de Patané. Essas 

plantas de agora em diante passaram a ser chamadas de “espécie de uso estratégico”. Também 

se repassou para os informantes quais as conclusões parciais que havíamos tirado das 

entrevistas e perguntamos se eles concordavam com o que falávamos, em uma espécie de 

teste de adequação. Em todas as ocasiões se procurou obter novas informações sobre o 

conhecimento etnobotânico e se registrar os usos múltiplos para cada planta.  

Para delimitar os usos múltiplos dados às plantas de uso estratégico definiram-se sete 

categorias: usadas como alimentos (AL); aproveitadas como combustível (CO); aplicadas na 

construção civil (CC); utilizadas na carpintaria naval e/ou para a feitura de ferramentas de 

pesca e/ou coleta (EF); empregadas como medicamento ou cosmético (MC); plantas de 

ornamentação (OR); e as que possuem com algum valor simbólico (SI).  

Certa feita, um informante declarou que: “Acabaram as matas.”. Essa frase nos serviu 

de ponto de síntese. A partir de então, passamos a investigar a percepção local sobre essa 

escassez das matas. Nas entrevistas posteriores passou-se a observar, escutar e fazer perguntas 

(WHITE, 1977) também procurando notar como julgavam esse ponto. Partimos muitas vezes 

da própria frase desse entrevistado. Perguntávamos, por exemplo: “Nos disseram que aqui em 

Patané acabaram as matas. O que você pensa disso?”. 

Nosso informante-chave foi convidado a nos acompanhar em visitas guiadas pelas 

paisagens locais. Durante essas caminhadas, conversávamos sobre diversos assuntos enquanto 

apontávamos paras as plantas e pedíamos que nos identificasse cada espécime. Quando 

necessário, foram coletadas imagens fotográficas dessas plantas, e de modo habitual, foram 

colhidas amostras de comprovação. 

 

 

3. Análise e apresentação dos resultados 

 

Coletados aproximadamente 6420 minutos de gravações, ouviram-se novamente essas 

entrevistas e as mesmas foram transcritas parcialmente. Os trechos mais significativos foram 

anotados e analisados da seguinte forma. Dados quantificáveis foram analisados por 
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estatística descritiva, e dos qualitativos selecionou-se trechos dos discursos dos informantes, 

procurando conclusões indutivas. As amostras coletadas foram identificadas com métodos 

usuais da botânica.  

Montaram-se duas listas com as espécies citadas pelo modelo de Jain e Borthakur 

(1980). A primeira lista é apresentada no Capítulo 1, com as plantas de uso estratégico, seus 

termos etnotaxonômicos, a nomenclatura botânica formal equivalente, usos múltiplos locais, e 

percepção da escassez. Foi consultada a lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas 

de extinção (BRASIL, 2008) para fins de discussão com a percepção de escassez. A segunda 

lista é apresentada no Capítulo 2, com todas as plantas citadas no trabalho, e também a 

identificação formal e os usos correspondentes. 
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RESUMO: Objetivou-se reunir a percepção dos pescadores e das coletoras de Patané 

(RN/Brasil) a respeito da atual inexistência de matas naquele lugar, organizar lista de espécies 

de uso estratégico, e analisar o conhecimento etnobotânico associado destacando as espécies 

percebidas como escassas. Realizaram-se diversas entrevistas com informantes selecionados 

por bola de neve. Por meio de métodos usuais sintetizou-se a percepção ambiental a respeito 

da inexistência de matas. A partir de listagem livre dos informantes organizou-se lista das 

plantas percebidas como importantes, doravante chamadas de uso estratégico. Registraram-se 

usos múltiplos das mesmas em sete grupos. Realizam-se visitas guiadas com informante-

chave para coleta e identificação das plantas. Verificou-se que as matas são imprescindíveis 

para a sobrevivência com dignidade daquela população tradicional, e que a disponibilidade 

dos recursos florestais é percebida como inferior à demanda. A inovação metodológica de 

instrumentalizar o conceito de “espécie de uso estratégico” demonstrou-se decisiva para a 

identificação e avaliação de aspectos da relação entre aquelas pessoas e as plantas disponíveis 

localmente após anos de desmatamento. O sistema de classificação local sugere que assume 
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maior valor percebido o complexo planta-etnoconhecimento cujas plantas são atribuídas certa 

escassez e cujo conhecimento associado é visto como mais singular. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Pescadores artesanais vivem em contato com o seu ambiente, sobre o qual acumulam 

um vasto conhecimento empírico. O distrito de Patané pertence ao município de Arês, dentro 

dos limites da Área de Proteção Ambiental – APA Bonfim-Guaraíras, Unidade Estadual de 

Conservação de Uso Sustentável. Nesse lugar vive uma população tradicionalmente ligada à 

pesca (homens) e à coleta de mariscos (mulheres), que desenvolve a agricultura 

(especialmente as mulheres) como complemento para a alimentação e a renda.  

Em total desconexão com o modelo e as proporções de produção praticadas 

tradicionalmente pelos agricultores-pescadores-coletoras locais, a indústria sucroalcooleira, as 

monoculturas do coqueiro, e mais atualmente as fazendas de carcinicultura foram capazes de 

suprimir quase toda a vegetação florestal da região.  

Ao estudar a importância dos manguezais para os pescadores e as coletoras de Patané 

e Camocim, Miller (2012) levantou dados sobre a relação dessas populações com as plantas 

que exigem aprofundamento. Em trabalho recente, Oliveira y Mattos (2014) analisaram os 

remanescentes de Mata Atlântica no litoral sul do Rio Grande do Norte, e demonstraram que 

no município de Arês existe um completo vazio de remanescente de Mata Atlântica. 

A etnobiologia integra conhecimentos da etnologia e da biologia (BENTHALL, 1993). 

Estudos etnobiológicos hodiernos têm destacado o conhecimento local a respeito dos recursos 

biológicos, as práticas de manejo (CLÉMENT, 1998), e os direitos de uso e controle do 

etnoconhecimento (HUNN, 2007). Na perspectiva da etnociência, são os nativos que 

informam o que sabem sobre sua cultura, nomeadamente ao transmitirem para o pesquisador 

o sistema de classificação local (STURTEVANT, 1974). 
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Estudos de percepção captam valores humanos e determinam cientificamente quais as 

preocupações locais sobre certos impactos ambientais (CASTILLO et al, 2005). Além disso, 

inserem uma dimensão crítica nas análises das problemáticas socioambientais (VASCO y 

ZAKRZEVSKI, 2010). Por isso, essas técnicas podem ser empregadas junto aos estudos de 

etnociência para considerar as múltiplas perspectivas das partes interessadas. Ademais, os 

valores humanos captados nesses trabalhos se relacionam com diversos aspectos 

socioculturais (Lima et al, 2010). 

A dependência por parte dos povos tradicionais de variados tipos florestais para 

manutenção de sua autonomia cultural tem sido evidenciada (PRANCEET al, 1987). Nesse 

sentido, o que representaria para os pescadores e as coletoras de Patané a ausência das matas e 

a escassez das plantas sobre as quais acumularam tanto conhecimento e com as quais sempre 

mantiveram inúmeras relações práticas e simbólicas? 

 O objetivo do presente estudo foi registrar mais detalhadamente a percepção dos 

pescadores e das coletoras de Patané sobre a ausência das matas locais, coletar uma lista de 

espécies consideradas localmente como de uso estratégico, registrando o etnoconhecimento 

associado a elas e identificando quais dessas plantas já são percebidas como escassas na 

região. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Espaço empírico e população de estudo 

Estudou-se uma comunidade de pescadores-agricultores-coletoras residentes do 

distrito de Patané, município de Arês, no litoral oriental do Rio Grande do Norte, Brasil. O 

espaço empírico está inserido nos limites de uma Unidade de Conservação, a Área de 

Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíras, e situa-se na margem norte de uma laguna, Lagoa do 

Bonfim. A paisagem típica é de zona ribeirinha com urbanização recente, cercada de 

coqueirais. Há apenas dois remanescentes de Mata Atlântica, ambos com tamanho inferior aos 

2 hectares.Nas proximidades da laguna mantêm-se formações pioneiras com influência 
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marinha e manguezais. Essas últimas formações estão recortadas por viveiros de 

carcinicultura.  

2.2 Pesquisa etnobotânica 

Para a pesquisa etnobotânica adotou-se uma perspectiva da etnociência. As 

informações foram registradas em diário de campo, máquina, fotográfica e gravador. 

Entrevistas foram realizadas entre junho de 2014 e abril de 2015.  

A partir de um primeiro informante os demais foram selecionados por bola de neve 

(COLEMAN, 1958). O tamanho da amostra (13 informantes) foi determinado pela saturação 

das respostas. Esclareceram-se os entrevistados sobre a natureza e os objetivos da pesquisa, os 

quais consentiram na participação e no uso de suas informações. Dados socioeconômicos 

foram colhidos em pré-entrevista estruturada.  

 Em analogia ao conceito de espécies-chave da ecologia teórica, proporíamos nas 

entrevistas futuras que os entrevistados elegessem por listagem aberta quais as plantas que 

julgavam como as mais importantes. Essas plantas doravante chamadas de espécie de uso 

estratégico seriam, pois, etnoespécies cuja relação com a cultura fosse percebida pelos 

próprios informantes como tão íntima e profunda que seria difícil prescindir das mesmas.  

As entrevistas realizadas foram formais, semiestruturadas e individuais. Buscaram-se 

obter dados sobre o conhecimento etnobotânico como o rol de plantas de uso estratégico e os 

usos múltiplos para cada planta. Explorou-se, também, nessa fase a percepção ambiental dos 

informantes quanto a ausência das matas, a escassez ou não de algumas plantas e os fatores 

que julgavam influenciar essa escassez. 

Realizaram-se entrevistas posteriores com os mesmos informantes, para um teste de 

adequação, quando, por meio de perguntas fechadas e estruturadas, objetivou-se validar as 

conclusões dos pesquisadores para as etapas anteriores.  

Ao longo do estudo os entrevistados foram divididos em generalistas e especialistas 

(ALBUQUERQUE et al, 2004) e um informante-chave foi selecionado por seu profundo 
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conhecimento sobre o assunto. Para facilitar o registro dos usos múltiplos dados às plantas 

definiram-se sete categorias: usadas como alimentos (AL); aproveitadas como combustível 

(CO); aplicadas na construção civil (CC); utilizadas na carpintaria naval e/ou para a feitura de 

ferramentas de pesca e/ou coleta (EF); empregadas como medicamento ou cosmético (MC); 

plantas de ornamentação (OR); e as que possuem com algum valor simbólico (SI).  

Em um terceiro momento, efetivaram-se visitas guiadas com o informante-chave, nas 

quais o mesmo identificou espécimes presentes na lista das plantas de uso estratégico, 

enquanto se coletavam imagens e, de modo habitual, amostras de comprovação das plantas. 

As amostras coletadas foram identificadas com métodos usuais da botânica. Foi consultada a 

lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção (BRASIL, 2008) para fins 

de discussão com a percepção de escassez. 

Os resultados sobre a percepção da escassez dos recursos florestais em Patané são 

apresentados através de trechos selecionados das falas dos entrevistados. Os critérios de 

seleção obedeceram a lógica de enfatizar as ideias e sentimentos mais recorrentes sem excluir 

da síntese juízos conflitantes que possivelmente surgissem. A lista das espécies de uso 

estratégico é apresentada em pelo método de Jain e Borthakur (1980). Os dados quantitativos 

são analisados por estatística descritiva. 

3. RESULTADOS 

3.1 Nossos informantes 

Os informantes eram na maioria analfabetos, composto quase que igualmente de 

homens (7) e mulheres (6).As mulheres prevaleceram entre os generalistas (75%) e os homens 

entre os especialistas (80%). Os generalistas possuíam 54 anos ou mais, enquanto que apenas 

2 dos especialistas tinham idade superior aos 50 anos.  

3.2 Acabaram as matas: uma percepção da ausência. 
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Em seus discursos consideraram as plantas de modo inseparável das demais entidades 

da natureza. É comum acreditarem que a própria “natureza” ensina sobre si: “Se você olhar 

pra mata e prestar atenção o que aquela boniteza tá dizendo, não é pouca coisa não.”.  

Relatam, que muitas mudanças ocorreram nos últimos anos com a expansão da 

urbanização e da carcinicultura. Muitos lamentam o fato de que em Patané: “acabaram as 

matas”. Apontam que “hoje é difícil achar pé-de-pau velho”. A mais, dizem que: “Tá cada 

vez mais difícil conseguir lenha.”.  

Justificam que a dificuldade de se encontrar alguns exemplares por algumas plantas 

não poderem ser plantadas nos quintais. Enfatizam que “não adianta saber fazer o remédio e 

não ter a planta”. E identificam os mais pobres como os que mais sofrem com essa escassez.  

Não foram apenas as matas que foram abatidas, é o que explica nosso informante-

chave: “ninguém respeita mais certo e errado, não quer saber do que os velhos têm pra 

dizer” e remata afirmando que “as matas tão sumindo junto com a vergonha do povo”. 

Acreditam que certos problemas ambientais são resultado de atividades humanas 

impensadas. Para essas pessoas, a raiz do problema é o fato de que “as pessoas hoje só se 

preocupam em tirar proveito de tudo”. Outra informante fala do imediatismo para se 

explorar: “Antes as pessoas olhavam para uma Imbirindiba nova e deixavam crescer para 

dar uma canoa. Mas, hoje, ninguém quer esperar...”. Nosso informante-chave diz que“elas 

[as plantas] valem mais do que o que dá pra fazer com elas.”.  

Por diversos informantes foi mencionado um censo de propriedade difusa para o 

ambiente e seus serviços. Os informantes também admitem espontaneamente que 

contribuíram para a degradação ambiental: “... a gente arrancou tudo e agora reclama que 

não tem.”.  

Acreditam que a insensibilidade das pessoas com as plantas é a mesma que se expressa 

com as outras pessoas no convívio social. Assim fala nosso informante-chave: “se mata por 
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qualquer coisa (...). Ninguém liga nem pra o semelhante passando necessidade, vai se 

preocupar com um pé-de-pau!?”.  

A riqueza do conhecimento local, no entanto, ultrapassa o simples diagnóstico desses 

problemas. Os entrevistados acreditam que o meio ambiente é capaz de se restabelecer com o 

tempo, e propuseram possíveis soluções para esse problema. Uma informante generalista 

lembrou-nos que: “Aqui tinha muito índio (...) diz o povo que eles viviam no meio da mata 

(...) faziam tudo da mata. (...) tinha os negros que vinham de Sibaúma que sabiam de tudo da 

mata.”. Um especialista complementa: “O povo só quer saber de remédio de farmácia. (...) é 

difícil achar alguém pra dar valor ao mato.”. 

Apesar de viverem dentro de uma Unidade de Conservação, nossos informantes não 

acreditam que os recursos florestais ainda existentes estejam salvaguardados efetivamente 

naquele local. Falam, por exemplo, que “tem que ter uns cantos que ninguém desmate.”. E 

perguntados que lugares seriam esses, se lembram do mangue (referindo-se ao manguezal) e 

da Ilha do Flamengo. 

Apesar de todos os nossos informantes concordarem com a afirmativa de que as 

pessoas podem ser educadas para proteger a natureza, também declararam certo ceticismo 

quanto a uma expectativa de as pessoas passem a ter uma postura mais responsável e de 

respeito com o meio ambiente. Afirmam, por exemplo, que “Hoje as pessoas não respeitam 

mais nem os pais.”.  

Nosso informante-chave acredita que a falta de respeito com a natureza também tem 

raízes na falta de fé: “Ninguém teme mais a Deus, ai não respeita o que Deus fez.”. E ainda: 

“Tem gente que não acredita que a natureza é um presente de Deus, ai destrói.” 

Para resolver os problemas ambientais locais, diz um informante que se pudesse faria 

“todo mundo olhar como a natureza é bonita”. Outra informante diz que os problemas 

ambientais não existiriam se “a gente cuidasse da natureza como cuida do quintal da 

gente...”.  
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3.3 As plantas de uso estratégico e a percepção de sua escassez. 

Foram citadas 96 etnoespécies de plantas como de uso estratégico (Tabela I). Essas 

corresponderam a 96 espécies botânicas, das quais 11 foram identificadas em nível de gênero. 

As famílias mais citadas foram Fabaceae (14,6%), Euphorbiaceae (7,3%), Bignoniaceae 

(5,2%) e Combretaceae (5,2%). Das espécies citadas no estudo apenas 3,1% eram espécies 

exóticas. 68,8% das plantas mencionadas são ditas como não cultivadas, sendo apenas 

coletadas de campos, matas e manguezais da região. 

Das plantas de uso estratégico, 38,5% foram citadas como sendo difíceis de encontrar 

em Patané, das quais menos de um quarto são cultivadas. Nesse grupo se encontram 

majoritariamente espécies arbóreas (78,4%) e arbustivas (16,2%). Dessas apenas uma está na 

lista das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção (Brasil, 2008), a Capororoca 

(Jacquinia brasiliensis Mez.). 

Dentre as plantas de uso estratégico 55,2% são utilizadas localmente como medicinais, 

28,2% são aproveitadas para fim alimentício, 24% são usadas na construção civil, 14,6% são 

empregadas na carpintaria naval ou para feitura de ferramentas de trabalho para pescadores e 

coletoras, 12,5% são ornamentais, 8% são citadas como especialmente apreciadas como 

lenha, e 8,3% tem uso simbólico. 

4. DISCUSSÃO 

Nossos informantes não vivem indiferentes à realidade à sua volta, nem se ativeram a 

responder apenas o que a eles se perguntou. Em um dos padrões de seus discursos está uma 

visão sistêmica da realidade, antagônica ao atomismo cartesiano das ciências formais. O 

secular etnoconhecimento sintoniza-se, pois, com propostas de vanguarda como as da visão 

“macroscópica” (ROSNAY, 1975) e do pensamento sistêmico (MORIN, 2003). Mesmo que 

acreditem que as estruturas da “natureza” são essencialmente capazes de lhes informar a 

verdade, não compreendem a realidade apenas de forma naturalista e materialista.  
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Percebem que “acabaram as matas” não só porque não se as veem, mas por já 

sentirem dificuldade de coletar na mata. A ausência das matas agrava carências, como as 

impossibilidades de cozinhar a gás ou de adquirir medicamentos industrializados.  

A proposta do conceito de plantas de uso estratégico, admitia como hipótese que,em 

Patané, a importância chave dos vegetais estaria fundada em usos estratégicos que lhes eram 

dados pelas pessoas. No entanto, apesar de nossos informantes acreditarem em uma existência 

teleológica dos seres, as plantas apenas tornam-se importantes na medida em que se 

descobrem alguns de seus desígnios finais. Ou seja, o que se comprova ser estratégico é o 

complexo formado entre a planta, com seu fim intrínseco e específico, e o saber sobre esse 

fim e como aproveitá-lo. 

Apesar de outros estudos de mesma natureza terem chegado a listas com menor 

número de espécies (Carneiro et al, 2010; Lindenmaier y Putzke, 2011; Lopes y Lobão, 

2013), o total de plantas citadas neste estudo ainda é reduzido.O delineamento do estudo 

reduziu o número final das espécies consideradas com o uso do recorte conceitual das plantas 

de uso estratégico. Entretanto, destacaram-se as espécies com as quais aquelas pessoas mais 

se afeiçoam.  

A família Fabaceae (14,6%) foi a mais prevalente, assim como ocorreu para outras 

pesquisas dessa natureza (Lindenmaier y Putzke, 2011; Lopes y Lobão, 2013).A alta 

prevalência de Euphorbiaceae também não é incomum (Sousa, 2010). O número de usos 

dados a Ubaia (Eugenia uvalha Cambess.) e corroboram com as explicações de Lamarca 

(2013).  

Plantas nativas têm sido as mais prevalentes em muitos estudos etnobotânicos de 

comunidades pesqueiras (Carneiro et al, 2010; Sousa, 2010).No entanto, o número encontrado 

neste trabalho é atipicamente reduzido (apenas 3,1% de espécies exóticas), assemelhando-se 

ao resultadoincomum de Lindenmaier y Putzke (2011). Essa tamanha prevalência apenas 

confirma as alegações de outros pesquisadores de que as populações tradicionais e as 
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sociedades de pequena escala são deveras dependentes das plantas nativas (Begossi, 2006; 

Albuquerque et al, 2007). 

 Apenas 1 das 37 plantas das que se declararam escassez é citada na lista oficial das 

espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção  (Brasil, 2008). Isso se explica, por 

exemplo, porque peculiaridades de distribuição e abundância da biodiversidade a nível local 

podem não se sintonizar com os padrões da população quando considerada em nível regional 

ou nacional. Ademais, estudos científicos para determinar nível de ameaça das espécies não 

consideram as subjetividades da percepção das pessoas sobre a escassez.  

Os usos múltiplos mais recorrentes foram os medicinais e alimentícios, o que está em 

sintonia com achados de estudos etnobotânicos com pescadores tradicionais (Sousa, 2010; 

Lindenmaier y Putzke, 2011). Esses dados só confirmam a preocupação de Prance (1972) 

sobre a riqueza do conhecimento sobre as plantas medicinais que correm risco de desaparecer 

em consequência dos processos de aculturação nas sociedades de pequena escala.  

A proporção de plantas medicinais (55,2%) aumenta quando são consideradas dentro 

do universo daquelas de uso na alimentação. Em nosso estudo 81,5% das plantas alimentícias 

são também empregadas para fins medicinais, resultados bem superiores aos de Sousa (2010), 

por exemplo, que encontrou números próximos dos 40%.Essa correspondência quase total de 

uma planta alimentícia ser também medicinal lembra o caso dos Cuna, para os quais todas as 

plantas possuem um propósito medicinal (Duke, 1975). Esses resultados evidenciam a 

valorização interna ao conhecimento em si sobre a cura por meio das plantas, como já 

registraram Jain y Borthakur (1980). 

As listas etnobotânicas costumam crescer a cada estudo realizado (Camazine y Bye, 

1980). Por isso, espera-se que futuros trabalhos identifiquem o uso medicinal para plantas 

aqui registradas sem esse fim, bem como novas plantas não mencionadas neste estudo.  

O alto percentual de plantas de uso estratégico aplicadas na alimentação (28,2%) se 

explica porque as comunidades rurais muitas vezes dependem da diversidade dos recursos 
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selvagens, incluindo plantas silvestres comestíveis, para complementar sua dieta. Barrau 

(1959), em artigo clássico sobre o tema, aponta que dada a sua integração na dieta das 

pessoas, algumas plantas selvagens às vezes são mais conhecidas que as cultivadas.  

O uso de vegetais silvestres na alimentação não é importante apenas por garantir uma 

fonte nutricional para as pessoas. Esse consumo influencia a biodiversidade local e os valores 

e funções socioculturais, tais como as preferências alimentares (Gibson, 2009; Heckler y Zent, 

2008).  

Estudos a respeito de uso alimentar de plantas selvagens tem crescido em todo o 

mundo (Ogle yGrivetti, 1985; Campbell, 1986; Becker, 1986; Loghurst, 1986; Pieroniet al, 

2005). Futuras pesquisas poderão apontar, por exemplo, as plantas componentes essenciais 

das dietas daquelas pessoas, a relação entre pobreza e consumo de vegetais silvestres, a 

parcela de contribuição das plantas selvagens no consumo diário das pessoas. Outra 

possibilidade é a de se verificar a viabilidade de algum produto a ser explorado pela 

comunidade local que possa ser desenvolvido com plantas nativas tradicionalmente 

consumidas, ou mesmo a comercialização de alimentos derivados dessas.  

Dada a peculiaridade da população estudada, se destacam as plantas empregadas na 

carpintaria naval ou para feitura de ferramentas de pesca e para a coleta de mariscos. A 

porcentagem de 14,6% das plantas nessa categoria é superior ao número encontrado em 

outros estudos etnobotânicos com comunidades de pescadores (Sousa, 2010; Lindenmaier y 

Putzke, 2011). 

As plantas de uso simbólico citadas assumem frequentemente um papel de repelir ou 

atrair coisas, energias, pessoas, bichos. Das 8 plantas de uso estratégico com aplicação 

simbólica registradas, 3 já haviam sido documentadas na etnografia de Miller (2012). A 

porcentagem de plantas com valor simbólico é bastante superior aos resultados de estudos 

etnobotânicos com outras comunidades de pescadores. Sousa (2010), por exemplo, refere 

menos de 1% dessas plantas no seu estudo em Barra Grande e Morro da Mariana. 
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 Dificuldades recursivas deste trabalho, como a recusa na participação e a alegação de 

desconhecimento ou indisponibilidade são semelhantes àqueles encontrados por Gandolfo y 

Hanazaki (2011). 

As pessoas estudadas percebem especialmente a importância das plantas arbóreas, 

maioria dentre as que elegeram como de uso estratégico (78,4%). As árvores estão também 

em números superiores quando se tratam das plantas percebidas como as escassas. Em outras 

palavras, as árvores são sempre mais lembradas do que as plantas com outros hábitos. Este 

achado é um ponto que merece melhor esclarecimento em estudos futuros. 

 

5. CONCLUSÕES 

Exploradas de modo intenso desde o período colonial, a qualidade das nossas matas se 

manteve relativamente constante por um longo período. Sempre foram imprescindíveis para 

sustentar, além dos ecossistemas, as populações humanas. Fornecem alimento, lenha, madeira 

para construção e confecção de ferramentas de trabalho, matéria-prima para remédios, etc. e 

associam-se às suas mais diversas crenças e símbolos.  

As populações tradicionais são mais dependentes das matas, que lhes prove em muito 

do que carecem para viverem dignamente. Essas populações também necessitam de reservas 

florestais maiores, e sofrem mais com a ausência desses recursos. Em Patané, como em 

inúmeros outros lugares onde vivem populações tradicionais, atualmente tem se tornado cada 

vez mais evidente que a disponibilidade dos recursos florestais é inferior à procura. A 

população local já sente as consequências dessa escassez. As pessoas percebem que os poucos 

remanescentes existentes no lugar não possuem nem tamanho e nem a diversidade vegetal 

suficiente para suprir as suas antigas demandas. Além disso, há a constatação objetiva de que 

o pouco recurso não está disponível para todos. 

As pessoas do lugar consideram a falta de recursos florestais um grave problema 

ambiental. Para eles esse problema existe como fruto de ações humanas fundamentadas no 
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egoísmo, na exploração imediatista e na monetarização de todas as coisas. Apontam que tal 

problema é produto da mesma insensibilidade humana que causa tantos problemas sociais. 

Esse discurso diagnóstico padrão é complementar a um discurso ideológico que exalta a 

memória de índios e negros, que segundo eles viviam em harmonia com a “natureza” da qual 

possuíam conhecimento profundo. Na visão de mundo dos nossos informantes, cada ente da 

“natureza”, mesmo que não por si mesmo, possui um valor em si mesmo, e a “natureza” é 

compreendida como donativo e, por isso, em muitos aspectos, é acreditada como de 

propriedade difusa.  

A instrumentalização do conceito de espécie de uso estratégico demonstrou-se 

decisiva para a identificação e avaliação da relação existente entre os pescadores e as 

coletoras de Patané e as plantas disponíveis localmente após anos de desmatamento. Foram 

eleitas pelos nossos entrevistados 96 etnoespécies de plantas como de uso estratégico, quase 

todas nativas, em sua maioria árvores ou arbustos utilizados para fins medicinais ou na 

alimentação, muitas delas percebidas como escassas. Isso aponta para a valorização local de 

plantas nativas das quais ainda se guardam conhecimentos ancestrais.  

Dentre outras razões, inferimos que o modelo mental de valoração e de importância 

percebidos pelos nossos informantes remete a uma apreciação sobre raridades e 

singularidades da planta e do conhecimento a ela associado. Tanto mais é estratégico para 

aquelas pessoas o complexo planta-etnoconhecimento quanto maior é a percepção de escassez 

da planta e a percepção de singularidade do saber sobre ela mantido. Assim, enquanto se 

questionam se não deixaram de ter as matas por não saber mais bem usá-las, se preocupam 

para que o conhecimento sobre as matas não acabe do mesmo modo como “acabaram as 

matas”. 
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Tabela I. Plantas de uso estratégico em Patané. Famílias, espécies, nome popular, usos 
múltiplos (AL: alimentício; CO: combustível; XX: construção civil; EF: carpintaria naval 
e/ou ferramentas de coleta e/ou pesca; MC: medicinal ou cosmético; OR: ornamental; SI: 
simbólico), e percepção local de a planta estar escassa (Es). 
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RESUMO: Investigou-se o conhecimento etnobotânico de pescadores e coletoras que vivem 

em uma Área de Proteção Ambiental e que estão submetidos a uma urbanização recente e à 

quase ausência de remanescentes florestais. Selecionaram-se informantes por bola-de-neve, 

até saturar as respostas, os quais foram entrevistados de modo formal, semiestruturado e 

individual. Usaram-se sete categorias para registro dos usos dados às plantas. Uma entrevista 

final foi utilizada como teste de adequação. Em caminhadas guiadas coletaram-se amostras de 

comprovação das plantas. Verificou-se que os pescadores e as coletoras de Patané ainda 

mantém um conhecimento vasto sobre diversas plantas. Apesar de não possuírem 

remanescentes de Mata Atlântica continuam a explorar as restingas locais e os manguezais. 

Diversas plantas das quais dependem são cultivadas em quintais, jardins e roçados.  

 

ABSTRACT: We investigated the ethnobotanical knowledge of fishermen and gatherers who 

live in a conservation area and which are subject to a recent urbanization and the almost total 

absence of forest remnants. Informants were selected by the method of ball-of-snow, and the 

sample size was defined by the saturation of the responses.Formal, semi-structured individual 

interviews were conducted.Seven categories were used for recording the plants uses, and was 

conducted a “test adjustment”.Guided hikes were executed,during which they were collected 

plant specimens.It was found that fishermen and gatherers of Patané still maintains a vast 

knowledge about various plants.In the absence of Atlantic Forest remnants, those people 

continue to explore the local restingas and mangroves. In addition, several plants from which 

they depend are grown in yards, gardens and farms. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Comunidades tradicionais de pescadores mantém uma relação intensa com seu 

ambiente. Inúmeros registros e análises do conhecimento etnobotânico de pescadores 

artesanais têm evidenciado a dependência e os diversos usos que essas pessoas fazem dos 

recursos vegetais (Albuquerque et al, 2007). Para essas populações tradicionais a diversidade 

dos recursos selvagens, incluindo plantas silvestres, possui especial importância (Begossi, 

2006). No entanto, em locais com urbanização crescente as plantas silvestres podem ser 

substituídas por vegetais cultivados em jardins e quintais (Gandolfo e Hanazaki, 2011). 

Entre populações de pescadores, os usos mais prevalentes dados aos vegetais têm sido 

na medicina popular e na alimentação (Lopes e Lobão, 2013;Vásquez et al,  2014;Araujo e 

Lemos, 2015). Mas têm se procurado investigar, também, outras utilidades como plantas 

utilizadas na carpintaria naval, bem como na confecção de ferramentas de pesca e coleta 

(Lindenmaier e Putzke, 2011), os vegetais com valor simbólico (Sousa, 2010), além dos 

tradicionais usos como combustível e na construção civil. 

Esses estudos etnobotânicos de comunidades pesqueiras ao integrarem o 

conhecimento da etnologia e da biologia (Benthall, 1993) fornecem para a comunidade 

científica fatos e dados que possibilitam melhorar diagnósticos antrópicos locais (Camazine e 

Bye, 1980), no caso de estudos de caso, ou mesmo compreender melhor as questões 

antropológicas e ecológicas da relação homem-plantas. O conhecimento local a respeito dos 

recursos biológicos, as práticas de manejo e os direitos de uso e controle do etnoconhecimento 

têm sido o foco dos estudos contemporâneos dessa natureza (Clément, 1998; Hunn, 2007).  

Em nosso espaço empírico reside uma comunidade tradicional de pescadores e 

coletoras que também desenvolvem a agricultura de onde suplementam a alimentação e a 

renda. Observa-se uma recente urbanização no local, e que os recursos florestais silvestres 

disponíveis estão atualmente escasseando dada quase completa ausência de remanescentes 

(Miller, 2012; Oliveira e Mattos, 2014). Essa evidência da escassez de recursos florestais 

locais somada à constatação de que a manutenção da autonomia cultural dos povos 

tradicionais é dependente dos variados tipos florestais (Prance et al, 1987) tornou-se a 

circunstância ideal para estudarmos possíveis relações entre essa escassez e a urbanização 

com o conhecimento etnobotânico. 

 Este estudo, portanto, objetivou listar as espécies de plantas conhecidas pela 

comunidade de Patané, registrando os saberes associados, os diversos usos dados e relacionar 

os resultados obtidos com o fato de aquela população estar submetida a uma crescente 

urbanização e um escasseamento recente de diversos desses recursos florestais.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local e população de estudo 

 

Os pescadores-agricultores-coletoras de Patané, município de Arês, no litoral oriental 

do Rio Grande do Norte, Brasil, vivem dentro da Área de Proteção Ambiental Bonfim-

Guaraíras.Suas residênciasincrustadas às margens de uma laguna, Lagoa do 

Bonfim,testemunham a vocação daquelas famílias de pescadores. Em volta das residências 

existem extensos coqueirais, cercados e roçados. Os únicos dois remanescentes de Mata 

Atlântica possuem área inferior aos 2 hectares. Às margens da “maré”, como chamam a 

laguna, existe um manguezal, no qual coletam, por exemplo, crustáceos e moluscos. Sobre as 

dunas, que circundam a laguna, existem formações pioneiras com influência marinha e 

vegetação semelhante à de restinga. Os jardins mais bem cuidados são aqueles que são 

varridos e que possuem espécies com florações vistosas e duradouras. No fundo dos quintais 

existem cultivos de hortaliças e plantas medicinais. 

 

2.2 Pesquisa etnobotânica 

 

Foram selecionados informantes por bola-de-neve (Coleman, 1958). O número da 

amostra foi determinado pela saturação das respostas. Os futuros entrevistados foram 

esclarecidos sobre a pesquisa e consentiram em participar. As informações foram registradas 

em diário de campo, máquina fotográfica e gravadores. Entrevistas foram realizadas entre 

junho de 2014 e abril de 2015. 

Em uma pré-entrevista estruturada colheram-se dados socioeconômicos. Entrevistas 

posteriores, formais, semiestruturadas e individuais, foram utilizadas para registrar o 

conhecimento etnobotânico local. Os entrevistados foram agrupados em generalistas e 

especialistas (Albuquerque et al, 2004) e um informante-chave foi selecionado.Utilizou-se 

sete categorias para o registro dos usos dados às plantas: utilizadas como alimentos (AL); 

aplicadas como combustível (CO); usadas na construção civil (CC); empregadas na 

carpintaria naval e/ou para a feitura de ferramentas de pesca e/ou coleta (EF); componentes de 

medicamento ou cosmético (MC); tipicamente aproveitada na ornamentação (OR); e as que 

possuíam valor simbólico (SI). Em uma entrevista posterior com os mesmos informantes, foi 

realizado teste de adequação, a partir de perguntas fechadas e estruturadas que buscavam 

examinara validade das conclusões dos pesquisadores.  
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Foram realizadas visitas guiadas com o informante-chave. Na ocasião, o mesmo 

identificar aos espécimes, enquanto desses se coletaram imagens e, de modo habitual, 

amostras de comprovação das plantas. As amostras vegetais foram identificadas com métodos 

usuais da botânica.  

A lista das espécies é apresentada e sobre a mesma se discutem dados quantitativos, 

analisados por estatística descritiva, com estudos semelhantes de etnobotânica de pescadores. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao longo do estudo, foram citadas 383 espécies botânicas, distribuídas em 94 famílias, 

das quais apenas 38 foram identificadas apenas em gênero (Tabela 1). Esse número é bem 

superior ao encontrado em outros estudos de etnobotânica de pescadores (Carneiro et al, 

2010; Santos et al, 2010; Gandolfo e Hanazaki, 2011; Lindenmaier e Putzke, 2011; Lopes e 

Lobão, 2013;Vásquez et al,  2014; Araujo e Lemos, 2015). 

As famílias com maior número de espécies dentre as referidas foram Fabaceae, 

Euphorbiaceae e Asteraceae, com respectivas 19,84%, 4,44% e 3,91% das espécies. A 

predominância de Fabaceae ocorre, também, em estudos da mesma natureza com pescadores 

(Lindenmaier e Putzke, 2011; Lopes e Lobão, 2013), e a prevalência de Euphorbiaceae já fora 

relatada (Sousa, 2010). A presença massiva da família Asteraceae já foi referida em estudos 

anteriores com populações de pescadores, no entanto em trabalhos sobre uso de espécies de 

restinga (Gandolfo e Hanazaki, 2011).   

A maior parte das plantas citadas no estudo, especificamente 239 espécies (62,40%), 

são ditas pelos entrevistados como utilizadas em preparos de medicamentos ou cosméticos. 

Essa alta prevalência de plantas com fins medicinais em estudos etnobotânicos em 

comunidades pesqueiras não é incomum (Lopes e Lobão, 2013;Vásquez et al,  2014; Araujo e 

Lemos, 2015). 

Os entrevistados classificam 152 (39,69%) das espécies citadas como cultivadas. Essa 

proporção é semelhante a encontrada em estudos de etnobotânica de pescadores urbanos, os 

quais necessitam manter em seus quintais, jardins e roçados muitas espécies de que 

necessitam já que em áreas urbanas alguns recursos vegetais se tornam escassos (Gandolfo e 

Hanazaki, 2011). O fato de em Patané a maior parte das plantas citadas serem não cultivadas 

aponta a dependência daquelas pessoas dos recursos vegetais encontrados nas matas, restingas 

e no mangue. Entre as plantas utilizadas para fins terapêuticos a proporção das cultivadas é 

superior (67,36%). Em clássico artigo sobre o tema, Barrau (1959), já apontara que algumas 
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plantas selvagens úteis para a alimentação podem ser conhecidas que as cultivadas. Em nosso 

trabalho encontramos tamanha valorização e conhecimento de plantas selvagens, com a 

ressalva de serem aquelas as plantas selvagens com fins terapêuticos. 

Observaram-se muitas plantas sendo cultivadas nos quintais, especialmente aquelas 

utilizadas para fins de ornamentação e na medicina popular. Destacam-se nos jardins algumas 

plantas que os entrevistados afirmam serem tanto usadas para ornamentação como para 

tratamento popular de doenças, como: Alternanthera tenella Colla; 

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.; Cipura paludosa Aubl.; Dioclea grandiflora Mart. ex. 

Benth.; Dorstenia sp.; Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann; Helianthus annuus L.; Lippia 

alba (Mill.) N.E.Br. ex P. Wilson; Matricaria recutita L.; Portulaca elatior Mart.; Portulaca 

halimoides L.; Portulaca oleracea L.; Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Observou-se que, 

a exceção das anteriormente citadas, as demais espécies de uso medicinal, quando cultivadas, 

são frequentemente postas em áreas pouco visíveis dos quintais, preferencialmente na parte 

posterior das casas, ou no “muro” como chamam os nativos. Miller (2012) já apontara essa 

característica das pessoas de Patané e associara tal comportamento com o de outras 

populações tradicionais brasileiras que mantém as plantas cultivadas para fins medicinais 

comumente protegidas de um contato vulgar com os visitantes da casa ou mesmo da vista dos 

transeuntes. 

Das espécies citadas no estudo, 88 (22,98%) são ditas como usadas na ornamentação. 

Entretanto, mesmo sendo referidas com esse fim algumas espécies não foram visualizadas nos 

jardins locais. Exemplos disso são as convolvuláceas e bignoniáceas: Amphilophium 

crucigerum (L.) L.G.Lohmann; Amphilophium paniculatum (L.) Kunth; Bignonia binata 

Thunb.;Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann; Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann; 

Lundia cordata (Vell.) DC; Mansoa sp.; Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy; Evolvulus sp.; 

Ipomoea alba L. 

Na lista final das plantas, 76 (19,06%) foram classificadas como utilizadas na 

alimentação de pessoas. Sendo, entre essas, que apenas 6,58% não são classificadas como 

cultivadas pelos entrevistados. O uso de vegetais silvestres na alimentação remonta o 

conhecimento dos índios coletores, que complementavam as atividades de caça e pesca dos 

homens com a coleta de mariscos, bem como de frutos e tubérculos pelas mulheres. Esse 

contato milenar foi capaz de influenciar a biodiversidade local e os valores e funções 

socioculturais, tais como as preferências alimentares (Gibson, 2009; Heckler e Zent, 2008). 

Estudos posteriores podem prospectar dentre essas espécies silvestres usadas na alimentação 

alguma que tenha potencial mercantil a ser explorado pela comunidade local.  
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O uso de recursos vegetais para a construção civil ainda é comum na região, segundo o 

relato dos nossos informantes. 43 (11,23%) das espécies vegetais citadas pelos entrevistados 

são empregadas na construção civil. Além disso, a carpintaria naval e a confecção de 

ferramentas de pesca e coleta utilizariam também 43 (11,23%) das espécies vegetais 

mencionadas, valor superior ao de outros estudos (Sousa, 2010; Lindenmaier e Putzke, 2011). 

Segundo os entrevistados, 35 das espécies citadas (9,14%) são usadas para pastagem 

animal ou como combustível. Apesar de terem citado apenas poucas espécies com uso 

imediato para a combustão, os informantes afirmam que quando se trata de madeira para 

fabricar carvão, prática ainda comum no lugar, a maior parte das espécies lenhosas, ou “pés-

de-pau”, podem ser empregados. 

Das espécies citadas neste estudo, 19 (4,96%) tem conotação simbólica para os 

entrevistados. A maior parte delas teria um suposto poder repelir ou atrair coisas, energias, 

pessoas, bichos. Dentre essas plantas com valor simbólico, 3 já estavam presentes na 

etnografia de Miller (2012). O valor proporcional de plantas com valor simbólico encontrado 

neste estudo é superior àquele realizado em outra comunidade de pescadores (Sousa, 2010). 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Apesar da diminuição das áreas com plantas silvestres disponíveis para o uso, bem 

como da recente e crescente urbanização local, os pescadores e as coletoras de Patané ainda 

possuem conhecimento vasto sobre uma diversidade e uma quantidade alta de vegetais, as 

quais utilizam em diversas atividades cotidianas. Fabaceae e Euphorbiaceae são bastante 

empregadas nos preparos medicinais e as árvores daquela família, também, na construção 

civil. A presença massiva de Asteráceas remete a um contato próximo com as restingas. A 

população de Patané ainda mantém o conhecimento sobre muitos vegetais que atualmente são 

escassos na região, mas já mantém em seus quintais, jardins e roçados muitas das plantas que 

utilizam. Diversas plantas que nossos informantes declararam serem usadas na ornamentação, 

na verdade não foram visualizadas sendo cultivadas em seus jardins. Nesses casos, o potencial 

ornamental das plantas foi tomado como utilidade e informado como efetivo uso. Isso nos fez 

atentar para que em alguns casos os entrevistados falam de possibilidades como se essas 

fossem uma realidade empiricamente comprovada. 
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Tabela 1. Lista das espécies de plantas conhecidas e utilizadas pelos pescadores e pelas 

coletoras de Patané. 

FAMÍLIA/NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

ACANTHACEAE  
Avicennia germinans (L.) L. Mangue-preto 
Dicliptera mucronifolia Nees Melosa 
Ruellia paniculata L. Melosa-roxa 
ADOXACEAE 

 
Sambucus australis Cham. & Schltdl. Sabugueiro 
AIZOACEAE 

 
Sesuvium portulacastrum (L.) L. Pirrixiu 
ALISMATACEAE  
Echinodorus macrophyllus  (Kunth) Micheli Chapéu-de-couro 
ALSTROEMERIACEAE 

 
Bomarea edulis (Tussac) Herb. Cará-de-caboclo 
AMARANTHACEAE 

 
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze Penicilina 
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Perna-de-pomba 
Alternanthera tenella Colla Sempre-viva 
Amaranthus viridis L. Bredo 
Blutaparon portulacoides (A.St.-Hil.) Mears Bredo-da-praia 
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Mastruz 
Froelichia interrupta (L.) Moq. Ervanço 
AMARYLLIDACEAE  
Crinum americanum L. Lírio-grande 
Hippeastrumsp. Lírio-bonito 
ANACARDIACEAE 

 
Anacardium occidentale L. Cajueiro 
Astronium fraxinifolium Schott Gonçalo 
Mangifera indica L. Mangueira 
Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira-do-sertão 
Schinus terebinthifolius Radd. Aroeira-da-praia 
Spondias dulcis Forts. Cajá-manga 
Spondias mombin L. Cajazeira 
Spondias purpurea (L.) Siriguela 
Tapirira guianensis Aubl. Cupiuba 
Thyrsodium spruceanum Benth Caboatã-de-leite 
ANNONACEAE  
Annona glabra L. Araticum 
APIACEAE 

 
Eryngium foetidum L Chicória 
APOCYNACEAE  
Allamanda cathartica L. Alamanda-amarela 
Asclepias curassavica L. Camará-leiteiro 
Aspidosperma pyrifolium Müll. Arg. Pereiro 
Aspidospermasp. Garoroba 
Blepharodon pictum (Vahl) W.D.Stevens Falso-maracujá 
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton Seda 



70 
 
Hanconia speciosa Gomes Mangabeira 
Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson Burra-leiteira 
Mandevillasp. Chiclete 
Prestonia coalita (Vell.) Woodson Fiapo-de-leite 
Rauvolfia ligustrina Willd. Arrebenta-boi 
Schubertia multiflora Mart. Flor-de-cera 
ARACEAE 

 
Lemna aequinoctialis Welw. Feijão-de-açude 
Montrichardia linifera (Arruda) Schott Aninga-açu 
Philodendron acutatum Schott Imbé 
Philodendron imbe Schott Imbé 
Pistia stratiotes L. Alface-de-açude 
Taccarum peregrinum (Schott) Engl. Jararaca 
Taccarum ulei Engl. & K.Krause Jararaca 
ARALIACEAE 

 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Sambacuim 
ARECACEAE  
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Macaúba 
Cocos nucifera L. Coqueiro 
Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore Carnaúba 
Euterpe edulis Mart. Palmito 
Elaeis guieennsis Jacq Dendê 
ARISTOLOCHIACEAE  
Aristolochia setulosa A. A. M. Araújo Papo-de-peru 
Aristolochia labiata Willd. Papo-de-peru 
ASTERACEAE 

 
Acanthospermum hispidum DC. Carrapicho-de-carneiro 
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. Agrião 
Artemisia vulgaris L. Flor-de-São-João 
Bidens pilosa L. Picão 
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. Erva-de-São-João 
Conyza bonariensis (L.) Cronquist Rabo-de-raposa 
Egletes viscosa Less. Marcela 
Emilia coccinea (Sims) G. Don Pincel 
Helianthus annuus L. Girassol 
Lactuca sativa L. Alface 
Matricaria recutita L. Camomila 
Parthenium hysterophorus L. Vassourinha-de-relógio 
Solidago chilensis Meyen Arnica 
Tanacetum vulgare L. Erva-de-São-Marcos 
Vernonanthura condensata (Baker) H. Rob. Assa-peixe 
BATACEAE  
Batis maritima L. Bredo-do-mangue 
BIGNONIACEAE  
Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann Cipó-pente-de-macaco 
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth Cipó-d'água 
Arrabidaea conjugata (Vell.) Mart. Cipó-de-samburá 
Bignonia binata Thunb. Cipó-de-flor-roxa 
Crescentia cujete L. Coité 
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann Cipó-unha-de-gato 
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Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann Cajuru 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Pau-d'arco-roxo 
Jacarandasp. Jacarandá 
Lundia cordata (Vell.) DC Cipó-mata-pau 
Mansoasp. Cipó-sino 
Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook Pau-d'arco-amarelo 
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. Ipê-branco 
BICHACEAE 

 
Bixa orellana L. Urucum 
BORAGINACEAE  
Cordiasp. Grão-de-galo 
Heliotropium elongatum (Lehm.) I.M.Johnst. Fedegoso 
BROMELIACEAE 

 
Aechmeasp. Xinxo 
Ananas comosus (L.) Merril Abacaxi 
Bromelia laciniosa L. Macambira 
Bromelia plumieri (E. Morren) L. B. Sm Croatá 
BURSERACEAE  
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Amescla 
CACTACEAE 

 
Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger Palmatória-grande 
Cereus jamacaru DC. Cardeiro 
Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck Palmatória-verdadeira 
Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Xique-xique 
Pilosocereus pachycladus Ritter Facheiro 
Rhipsalis baccifera (J.M.Muell.) Stearn Macarrão 
CANNABACEAE 

 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Espora-de-galo 
Trema micrantha (L.) Blume Camarão / Grãiduva 
CANNACEAE  
Canna indica L. Cana-de-açúcar 
CAPPARACEAE 

 
Crataeva tapia L. Trapiá 
CARICACEAE 

 
Carica papaya L. Mamão 
CELASTRACEAE  
Maytenus obtusifolia Mart. Bom-nome 
CHRYSOBALANACEAE 

 
Chrysobalanus icaco L. Guagiru 
Hirtella racemosa Lam. Azeitona-da-mata 
CLEOMACEAE  
Hemiscola aculeata (L.) Raf. Soja-chula / Mussambé 
Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf. Mussambé-do-sertão 
CLUSIACEAE  
Clusia hilariana Schltdl. Abaneiro 
COMBRETACEAE 

 
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard Imbirindiba 
Combretum lanceolatum Pohl ex Eichler Mufumbo-de-rio 
Combretum leprosum Mart. Mufumbo 
Conocarpus erectus L. Mangue-botão 



72 
 
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. Mangue-branco 
Terminalia catappa L. Castanhola 
Terminalia glabrescens Mart. Castanhola 
Thiloa glaucocarpa (Mart.) Eichler Sipaúba 
COMMELINACEAE  
Callisia repens (Jacq.) L. Tustão 
Commelina erecta L. Erva-de-Santa-Luzia 
Commelina benghalensis L. Erva-de-Santa-Luzia 
Commelina obliqua Vahl Erva-de-Santa-Luzia 
Dichorisandra hexandra (Aubl.) C.B.Clarke Gingiba-azul 
Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos Gingiba-rosa 
CONVOLVULACEAE  
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy Flor-de-batata 
Cuscuta racemosa Mart. Cipó-chumbo 
Evolvulussp. Azulzinha 
Ipomoea alba L. Corda-de-viola 
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. Salsa 
Ipomoea batatas (L.) Lam. Batata-doce 
Ipomoea cairica (L.) Sweet Jitirana 
Ipomoea nil (L.) Roth Campainha 
Merremia aegyptia (L.) Urb. Jitirana-feia 
Merremia umbellata (L.) Hallier f. Cipó-de-leite 
Operculina macrocarpa (L.) Urb. Jalapa 
CRASSULACEAE  
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. Calanchoe 
CUCURBITACEAE 

 
Melothria pendula L. Pepininho-bravo 
Momordica charantia L. Melão-de-São-Caetano 
CYPERACEAE  
Abildgaardia ovata (Burm.f.) Kral Capim-cabelo 
Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke Capim-cabelo 
Cyperus articulatus L. Junco 
Cyperus compressus L. Junco 
Cyperus ligularis L. Capim-navalha 
Cyperus rotundus L. Junco 
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. Junco-verdadeiro 
Fimbristylissp. Mato-alecrim 
Kyllinga vaginata Lam. Capim-cabeça 
Remirea maritima Aubl. Capim-agulha-da-praia 
DILLENIACEAE 

 
Curatella americana L. Lixeira / Cajueiro-bravo 
DIOSCOREACEAE  
Dioscoreasp. Cará-do-mato 
ELAEOCARPACEAE  
Sloaneasp. Sapopema 
ERYTHROXYLACEAE 

 
Erythroxylum revolutum Mart. Cumixá-branco 
Erythroxylum simonis Plowman Cumixá 
EUPHORBIACEAE  
Astraea lobata (L.) Klotzsch Erva-de-rola 
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Cnidoscolus urens (L.) Arthur Urtiga 
Cnidoscolussp. Favela 
Croton argenteus L. Velame 
Croton floribundus Spreng. Velame 
Croton heliotropiifolius Kunth Velame 
Croton pedicellatus Kunth Velaminho 
Croton sonderianus Mull. Arg. Canasanção 
Croton urticifolius Lam. Marmeleiro 
Euphorbiahirta L. Erva-de-Santa-Luzia (2) 
Euphorbia hyssopifolia L. Erva-leiteira 
Jatropha gossypiifolia L. Pinhão-roxo 
Jatropha mollissima (Pohl) Baill. Pinhão-bravo 
Jatropha mutabilis (Pohl) Baill. Pinha 
Manihot utilissima L. Mandioca 
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. Quebra-pedra 
Ricinus communis L. Mamona 
FABACEAE  
Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W.Grimes Barbatimão 
Abrus precatorius L. Olho-de-cabra 
Acaciasp. Acácia 
Aeschynomene americana L. Carrapicho 
Aeschynomene viscidula Michx. Carrapicho 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico 
Andira fraxinifolia Benth. Pau-angelim 
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Jitai 
Arachis hypogaea L. Amendoim 
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Pata-de-vaca 
Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira 
Caesalpinia echinata Lam. Pau-Brasil 
Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. Jucá 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Mini-flamboyant 
Cajanus cajan (L.) Huth Guandu 
Calliandrasp. Caliandra 
Centrosema brasilianum (L.) Benth. Cunhã / Feijão-bravo 
Centrosema pascuorum Mart. ex Benth. Cunhã / Feijão-bravo 
Centrosema rotundifolium Mart. ex Benth. Cunhã / Feijão-bravo 
Centrosema virginianum (L.) Benth. Cunhã / Feijão-bravo 
Chaetocalyx scandens (L.) Urb. Feijão-chulo-de-flor-amarela 
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin &Barneby Pau-ferro 
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene Dorme-dorme 
Clitoria fairchildiana R.A.Howard Sombreiro 
Clitoria ternatea L. Cunhã / Feijão-bravo 
Copaifera langsdorffii Desf. Copaiba 
Crotalaria pallida Aiton Guizo 
Crotalaria retusa L. Gergelim-bravo 
Dalbergia cearensis Ducke Pau-violeta 
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Marmelo-da-praia 
Delonix regia Raf. Flamboyant 
Desmodium barbatum (L.) Benth. Carrapicho-pega-pega 
Dioclea grandiflora Mart. ex. Benth. Mucunã 
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Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Timbaúba / Orelha-de-negro 
Erythrina indica picta (L.) B. & M. Brasilerinho 
Phaseolus vulgaris L. Feijão 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Cumarú-de-cheiro 
Hymenaea courbaril L. Jatobá 
Hymenaea rubriflora Ducke Jatobá-roxo 
Indigofera hirsuta L. Anil-mata-pasto 
Indigofera suffruticosa Mill. Anil-do-campo 
Ingasp. Ingá 
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Pau-ferro 
Macroptilium martii (Benth.) Maréchal & Baudet Feijão-de-cabra 
Leucaena leucocephala (Lam.) R. de Wit Pompom-de-boi 
Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC. (A) Ingá 
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. Feijão-do-mato 
Mimosa acutistipula (Mart.) Benth. Jurema-preta 
Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sabiá 
Mimosa candolleiR.Grether Malícia-roxa 
Mimosa hirsutissima Mart. Malícia 
Mimosa gemmulata Barneby Jureminha 
Mimosa misera Benth. Malícia 
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle Mucunã 
Mucuna urens (L.) Medik. Mucunã 
Neptunia plena (L.) Benth. Dorme-dorme-pompom 
Periandra mediterranea (Vell.) Taub. Alcaçuz 
Ormosiasp. Tento 
Piptadeniasp. Catanduva 
Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz Catingueira 
Prosopis juliflora (SW.) DC. Algaroba 
Pterocarpus rohrii Vahl Pau-sangue 
Pterogyne nitens Tul. Amendoim-bravo 
Rhynchosiasp. Feijãozinho-chulo 
Senna alata (L.) Roxb. Fedegoso-grande 
Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby Pau-fava 
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby Mata-pasto 
Senna occidentalis (L.) Link Manjerioba 
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby Pau-de-São-João 
Sophora tomentosa L. Feijãozinho-da-praia 
Stylosanthessp. Alfafa 
Stylosanthessp. Amendoim-chulo 
Tamarindus indica L. Tamarindo 
Tephrosia purpurea (L.) Pers. Anil 
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. Acácia-amarela 
Zornia brasiliensis Vogel Carrapicho-mija-mija 
HELICONIACEAE  
Heliconia psittacorum L. Pacavira / Helicônia 
IRIDACEAE 

 
Cipura paludosa Aubl. Alho-do-mato 
KRAMERIACEAE  
Krameria tomentosa A.St.-Hil. Carrapicho-do-tabuleiro 
LAMIACEAE  
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Hypenia salzmannii (Benth.) Harley Canela-de-urubu 
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. Cordão-de-frade 
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze Hortelã-do-campo 
Menthasp. Hortelã-da-folha-miúda 
Melissa officinalis L. Erva-cidreira 
Vitex polygama Cham. Carabuçu-de-mamangaba 
LAURACEAE 

 
Cassytha filiformis L. Cipó-chumbo 
Ocotea fasciculata (Nees) Mez Canela-bosta 
Persea americana Mill. Abacateiro 
LECYTHIDACEAE  
Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers Imbiriba 
Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia 
LOGANIACEAE 

 
Spigelia anthelmia L. Mata-lombriga 
MALPIGHIACEAE  
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Murici-do-campo 
Byrsonima gardneriana A.Juss. Murici-pitanga 
Byrsonima sericea DC. Murici-da-mata 
Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Murici 
Stigmaphyllon paralias A.Juss. Cinco-brincos 
MALVACEAE  
Helicteres heptandraL.B.Sm. Malvão-de-borboleta 
Malachra radiata (L.) L. Capim-malva 
Sida cordifolia L. Relógio 
Sida rhombifolia L. Relógio 
Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini Algodão-da-praia 
Triumfetta semitriloba Jacq. Amor-do-campo 
Waltheria indica L. Malva-branca 
MARANTACEAE  
Thalia geniculata L. Araruta 
MARCGRAVIACEAE 

 
Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas Cachimbinho 
MELASTOMATACEAE 

 
Miconia albicans (Sw.) Triana Canela-de-velho 
Miconia minutiflora (Bompl.) DC.) Tinteiro 
Tibouchina heteromalla (D.Don) Cogn. Quaresma 
MELIACEAE 

 
Azadirachta indica A. Juss Nim 
MENISPERMACEAE 

 
Chondrodendron platiphyllum (A.St.-Hil.) Miers Butua-de-chá 
MENYANTHACEAE  
Nymphoides indica (L.) Kuntze Flor-de-pelo-d'água 
MOLLUGINACEAE  
Mollugo verticillata L. Capim-agrião 
MORACEAE 

 
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Fruta-pão 
Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca 
Brosimum gaudichaudii Trécul Mama-cadela 
Brosimum guianense (Aubl.) Huber Mama-cadela 
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Dorstenia sp. Carapiá 
Ficus gomelleira Kunth Gameleira 
MUSACEAE  
Musa paradisiaca L. Banana 
MYRTACEAE  
Campomanesiasp. Guabiraba 
Eucalyptussp. Eucalipito 
Eugenia flavescens DC. Araçá / Goiabinha-da-mata 
Eugenia punicifolia (Kunth) DC. Murta 
Eugenia uniflora L. Pitangueira 
Eugenia uvalha Cambess. Ubaia 
Myrcia splendens (Sw.) DC. Cuipuna 
Psidium guineense Sw. Goiabeira 
NYCTAGINACEAE 

 
Boerhavia diffusa L. Pega-pinto 
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell Maria-mole 
Mirabilis jalapa L. Bunina 
NYMPHAEACEAE  
Nymphaea sp. Lírio-d'água 
OCHNACEAE 

 
Ouratea oleifolia (A.St.-Hil.) Engl. Bati 
OLACACEAE  
Ximenia americana L. Ameixa-do-mato 
ORCHIDACEAE  
Cattleya granulosa Lindl. Chumaré 
Epidendrum cinnabarinum Salzm. Orquídea-trepadeira 
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. Orquídea-de-chão 
PAPAVERACEAE 

 
Argemone mexicana L. Cardo-santo 
PASSIFLORACEAE  
Passiflora cincinnata Mast. Maracujá-mochila 
Passiflora edulis Sims Maracujá 
Passiflora foetida L. Maracujá-de-estalo 
PIPERACEAE 

 
Piper nigrum L. Pimenta-do-reino 
Piper tuberculatum Jacq. Pimenta-do-mato 
PLANTAGINACEAE  
Stemodia foliosa Benth. Meladinha 
POACEAE 

 
Aristida sp. Capim-barba-de-bode 
Bambusa vulgaris L. Bambu 
Cenchrussp. Carrapicho 
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. Capim-pé-de-galinha 
Digitaria sp. Capim-colchão 
Guadua paniculata Munro Taboca 
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs Capim-colonião 
Melinis minutiflora P. Beauv. Capim-gordura 
Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga Capim-taquara 
Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster Capim-braquiária 
Urochloa plantaginea (Link) R.D.Webster Capim-marmelada 
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Zea mays L. Milho 
PONTEDERIACEAE 

 
Eichhornia sp. Aguapé 
PORTULACACEAE  
Portulaca elatior Mart. Beldroega / Onze-horas 
Portulaca halimoides L. Beldroega / Onze-horas 
Portulaca oleracea L. Beldroega / Onze-horas 
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Beldroega-grande 
PRIMULACEAE 

 
Jacquinia armillaris Jacq. Capororoca-pimenteira / Pimenteira 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Capororoca 
RHAMNACEAE  
Gouania blanchetiana Miq. Cipozinho 
Ziziphus platyphylla Reissek Juazeiro 
RHIZOPHORACEAE 

 
Rhizophora mangle L. Mangue-vermelho / Sapateiro 
RUBIACEAE  
Alseis pickelii Pilg. & Schmale Pau-candeia 
Chiococca alba (L.) Hitch. Cainca 
Diodella teres (Walter) Small Quebra-tijela 
Genipa americana L. Jenipapo 
Guettarda platypoda DC. Angélica 
Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud. Ervanço 
Spermacoce confusa Rendle Vassourinha 
Tocoyenasp. Jenipapinho 
SALICACEAE 

 
Casearia decandra Jacq. Assa-peixe 
SANTALACEAE 

 
Phoradendronsp. Erva-de-passarinho 
SAPINDACEAE  
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. Cumixá-branco 
Cupania sp. Camboatá 
Paulliniasp. Mata-fome 
Serjania salzmanniana Schltdl. Cipó-cabeludo / Cipó-mata-fome 
Talisia esculenta (Cambess.) Radlk. Pitomba 
SAPOTACEAE  
Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam Maçaranduba 
Pouteria sp. Goiti / Guapeva 
Pradosiasp. Mamãozinho 
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. Quixabeira 
SIMAROUBACEAE  
Simabasp. Cajarana 
Simaroubasp. Pau-paraíba 
SIPARUNACEAE  
Siparuna guianensis Aubl. Bola-preta 
SMILACACEAE 

 
Smilax cissoides Mart. ex Griseb. Cipó-de-carangueijo 
Smilax elastica Griseb. Japecanga 
Smilax fluminensis Steud. Japecanga-da-folha-larga 
SOLANACEAE  



78 
 
Cestrum sp. Empacho-de-boi 
Datura stramonium L. Erva-do-cão 
Nicotiana glauca Graham Pau-tabaco 
Physalis angulata L. Camapu 
Solanum americanum Mill. Erva-moura 
Solanum paludosum Moric. Jurubeba-roxa 
Solanum paniculatum L. Jurubeba 
STERCULIACEAE 

 
Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 
Waltheria indica L. Malva-branca 
TRIGONIACEAE  
Trigonia nivea Cambess. Cipó-de-prata 
TURNERACEAE 

 
Turnera calyptrocarpa Urb. Chanana 
Turnera scabra Millsp. Chanana 
Turnera subulataSm. Chanana 
TYPHACEAE  
Typha domingensis Pers. Taboa 
URTICACEAE 

 
Cecropia pachystachya Trécul Embaúba 
Laportea aestuans (L.) Chew Urtiga-rosa 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Beldroeguinha-de-calçada 
Urtica dioica L. Urtiga-branca 
VERBENACEAE  
Lantana camara L. Camará 
Lantana canescens Kunth Camará 
Lantana granulosa HBK Camará 
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex P. Wilson Erva-cidreira-de-moita 
VITACEAE  
Cissus erosa Rich. Cipó-fita-vermelha 
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis Cipó-fita-branco 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

A qualidade dos recursos florestais em Patané parecia se manter relativamente 

constante, mas, há alguns anos se sente que “acabaram as matas”. Cogentes para sustentar 

aquela população, fonte de alimento, lenha, matéria-prima para construção civil, para 

instrumentos de trabalho e para remédios, as plantas, individualmente, e as “matas”, 

percebidas como espécie de entidade, associam-se também a diversas crenças e símbolos 

locais. Necessitam das “matas”, tanto em intensidade como em quantidade, mais que nós, “da 

cidade”. Sentem sua falta, também mais que a sentimos. De seu modo reclamam da pouca 

disponibilidade dos recursos florestais. Mas, sentem a falta sobremaneira da “mata” ente, 

aquela que tem vida e abriga vidas materiais e espirituais. Acreditam que o que sobrou é 

pouco nas mãos, também, de poucos. 

Explicam que as “matas acabaram” por causa do homem, de seu egoísmo, de seu 

explorar no e para o agora, de seu costume novo e velho de querer dar preço a tudo. Mas, a 

“mata” de pé não carece de preço para aquelas pessoas, tem valor em si mesma, valor de ser 

presente e obra do sobrenatural. Entretanto, entendem que alguns se esqueceram do 

ensinamento dos antigos, e, por isso, se encontram tão perdidos quanto ficaria qualquer um 

que entrasse numa grande mata sem conhecê-la. Por ignorância, como que cegos, os mais 

novos se tornam insensíveis ao próximo e à natureza. Consideram os índios e negros antigos 

como modelos a serem lembrados de pessoas que conheciam e respeitavam o ambiente. 

Quase todas as espécies que consideraram como de uso estratégico são nativas usadas 

na medicina popular ou na alimentação. Assim, as plantas que se relacionam mais com o 

conhecimento e o saber que eles tanto respeitam, as mesmas que agora estão escasseando, são 

as tais que julgam como estratégicas. Ora, parece-nos que tão estratégico quanto elas é o saber 

que desenvolveram e guardaram sobre as mesmas. Por isso, até então, a frase de nosso 

informante que diz que “acabaram as matas” ecoa para nós como um pedido para que não se 

deixe acabar junto com as matas o saber que se acumulou sobre elas. 

Mesmo com redução da disponibilidade de recursos vegetais silvestres, bem como 

considerada os novos e progressivos processos de urbanização local, os pescadores e as 

coletoras de Patané mantém um extenso saber a respeito dos vegetais, diversos dos quais são 

empregados em remédios, na alimentação e em outros usos cotidianos. Na escassez das 

espécies típicas da floresta estacional semidecídua e das savanas estépicas, aquelas pessoas 

tem se utilizado bastante das espécies presentes nas formações pioneiras e nas restingas, bem 

como mantém sua intensa relação com o manguezal. O uso dos jardins e quintais aliados aos 
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roçados para cultivar ornamentais, simbólicas e medicinais também parece compensar a 

limitação na disponibilidade de recursos selvagens. 

Nossos informantes declararam usos práticos que na verdade confirmamos apenas se 

tratarem de usos potenciais.Por exemplo, o potencial ornamental das plantas foi tomado como 

utilidade e informado como se tais plantas tivessem esse efetivo uso. Em potência todas as 

plantas lhes têm uma utilidade, mesmo que teórica, mas nem sempre essa utilização é 

observada. 


