
 

Revista de Recursos Genéticos - RG News 5 (3) 2019 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ETNOBOTÂNICA 
 
  



 

Revista de Recursos Genéticos - RG News 5 (3) 2019 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

5 

A IMPORTÂNCIA DOS QUINTAIS RURAIS E URBANOS EM 
UMA COMUNIDADE ESCOLAR DE FEIRA DE SANTANA-BA 
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Quintais são porções de terreno ao redor da casa, definidos como a porção de terra próxima a 
residência, onde as famílias costumam cultivar plantas para fins medicinais, alimentícios ou 
ornamentais. Na zona rural os quintais são mais comuns, mas, nas cidades o recurso solo está 
cada vez mais escasso e o cultivo de espécies vegetais nestes ambientes vem desaparecendo ao 
longo dos anos. Recentemente há um movimento de resgate a estes costumes através do incentivo 
à preservação e utilização de recursos vegetais especialmente de plantas medicinais e alimentícias 
não convencionais – PANC. Este trabalho, realizado com a comunidade de um colégio na cidade 
de Feira de Santana-Ba, buscou comparar os quintais da zona urbana e rural quanto aos tipos de 
plantas mais cultivadas e a importância destas para a família. Embasado nos pressupostos da 
etnobiologia, realizou-se um estudo investigativo através do método de entrevista simples 
identificando a região da residência se urbana ou rural, o sexo, o uso das plantas (medicamento, 
alimento e ornamental) e o uso de panc. Do total de entrevistados, foram 24 mulheres e 19 
homens. 8 da zona rural e 35 da zona urbana e destes, 7 não tem quintal. Quanto ao uso dos 
recursos vegetais nos quintais desta comunidade, 100% dos entrevistados que moram na zona 
rural e 82% da zona urbana cultivam plantas medicinais; 87,5% da zona rural e 57% da zona 
urbana consomem na alimentação; 37,5% da zona rural e 50% da zona urbana têm plantas 
ornamentais; 12,5% da zona rural e 28,5% da zona urbana informaram o consumo de panc. 
Quanto ao uso das espécies, as mais citadas para fins medicinais foram capim santo, erva cidreira 
e hortelã; como alimento, manga, mamão e pimenta; as ornamentais coqueirinho e samambaia; 
entre as panc, as mais citadas foram pitanga e arrumã. Concluiu-se que há uma compreensão por 
parte da comunidade sobre a importância dos quintais como fonte de recursos vegetais. As 
espécies medicinais aparecem como as preferidas para serem cultivadas nos quintais, mas há 
espaço para as alimentícias, especialmente as de frutos carnosos, e as ornamentais. As panc 
apareceram, porém de forma tímida apontando a necessidade de disseminação da informação 
sobre estes recursos, identificados pela maioria da população como “mato” ou “erva daninha”, 
revelando ignorância sobre o potencial nutricional delas. Para que sejam aplicadas políticas de 
preservação dos recursos genéticos é necessário estimular a disseminação da informação sobre os 
usos e potencialidades dos recursos bem como o conhecimento do manejo tradicional destes, 
garantindo a manutenção deles nos pequenos redutos de agrobiodiversidade que são os quintais.  
 
Palavras-chave: Etnobiologia; quintais; conservação de recursos. 
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MARANHÃO 
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Estudos etnobotânicos têm sido desenvolvidos com o objetivo de registrar o conhecimento 
tradicional particularmente relacionado ao uso dos recursos da flora, como por exemplo, a 
utilização de suas propriedades medicinais. O cultivo de plantas medicinais por comunidades 
tradicionais é muito comum no Nordeste brasileiro e tais práticas representam uma importante 
estratégia de conservação de recursos genéticos vegetais. Baseado nessa relevância, o presente 
estudo teve como objetivo efetuar levantamento etnobotânico sobre o conhecimento e uso de 
plantas medicinais em duas comunidades rurais do município de Duque Barcelar, MA. O estudo 
teve início no mês de junho de 2019, constando de entrevistas semiestruturadas, observações in 
loco e registros fotográficos do material analisado. Os problemas de saúde foram classificados de 
acordo com a Classificação Estatística de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID-10) e 
índices de concordância foram utilizados para identificar os principais usos de cada espécie. 
Foram identificadas 28 espécies de plantas, distribuídas em 21 famílias, sendo Lamiaceae e 
Maranthaceae as mais representativas. As espécies mais citadas foram Peumus boldus Molina 
(boldo), Chenopodium ambrosioides L. (mastruz) e Melissa officinalis (erva-cidreira). A maioria 
das plantas é constituída de ervas, sendo cultivadas nos quintais dos moradores. As folhas foram 
as partes da planta mais utilizadas e a decocção foi o procedimento mais comum de preparo, em 
decorrência do fácil acesso e rapidez para o preparo. A maioria dos entrevistados relatou utilizar 
as plantas no combate à gripe, doenças no aparelho digestivo, problemas de hipertensão e 
inflamações diversas. O estudo revelou que as comunidades estudadas apresentam uma medicina 
popular rica, utilizando diversas espécies vegetais como formas de tratamento de doenças. 
 
Palavras-chave: Práticas populares; conhecimento tradicional; medicina popular. 
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Os recursos vegetais da caatinga têm sido a base de sobrevivência de comunidades tradicionais 
que aprenderam a conhecer e usar as plantas, em seu conjunto ou como espécies isoladas. E, o 
aumento da consciência da população sobre a questão da sustentabilidade ampliou a visão sobre 
a preocupação ambiental e os consumidores passaram a utilizar produtos cosméticos naturais, 
favorecendo o aumento do extrativismo de forma sustentável, gerando um importante mercado 
econômico agregando valor a biodiversidade local. Na ampliação do mercado de cosméticos 
verde, a presente pesquisa se propôs a analisar a percepção dos consumidores de cosméticos em 
relação ao seu conhecimento relacionado aos extratos vegetais presente nos cosméticos. As 
informações foram obtidas com questionário virtual estruturado em 4 blocos, totalizando 27 
questões: o primeiro foi a coleta dos dados pessoais, seguido pelos dados fitocosméticos, o 
terceiro envolvendo questões ambientais, e por fim o consumo de produtos naturais. Foram 
compilados os dados de 123 questionários respondidos por pessoas de diferentes partes do Brasil. 
Sobre os respondentes, 60% tem idade entre 30 a 34 anos, 75,5% são mulheres, 70% são da 
Paraíba, 21% são fisioterapeutas e 17% profissionais ligados a estética. 28% residem na faixa 
litorânea e 23% na região da Caatinga. 30% recebem entre 1 a 4 salários mínimos, 63% tem 
formação de pós-graduação. Sobre os fitocosméticos, 96% afirmaram já terem escutado sobre 
esses produtos, e mesmo existindo uma tendência para uso caseiro de plantas em tratamentos de 
beleza, 50% afirmaram nunca ter utilizado dessa prática, e a outra metade utiliza, por exemplo, 
óleo de coco, babosa (Aloe vera) e chás para tratamento capilar. 54% dos informantes afirmaram 
não ter conhecimento sobre a procedência da matéria prima utilizada na fabricação desses 
produtos. Este quantitativo pode ser devido à falta de uma clareza da rotulagem do produto, com 
termos não compreensíveis e muitas das vezes em língua estrangeira, o que dificulta a 
compreensão e o entendimento. Com relação as plantas utilizadas para esses fins, a maioria 
respondeu indicando espécies exóticas, como o coco e a erva babosa. Contudo, também se 
registrou plantas da Caatinga com potencial de uso para produção de fitocosméticos, a exemplo 
do umbu, alecrim do campo, jatobá, velame e aroeira, as quais tem potencial para servir como 
fonte de renda para as comunidades locais, a partir da atribuição aromática e terapêutica destas 
espécies configurando um mercado promissor dentro do contexto dos recursos genéticos 
disponíveis na Caatinga.  
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A relação dos seres humanos com os recursos vegetais, como principal insumo para práticas 
terapêuticas é um fato que acompanha sua história, e os registros dessas atividades são 
encontrados desde as primeiras civilizações até a América pré-colombiana. Estudos etnobotânicos 
sobre plantas medicinais no Brasil têm sido conduzidos em diferentes tipos de ecossistemas: 
caboclos, ribeirinhos e indígenas na Amazônia, caiçaras e quilombolas na Mata Atlântica, 
agricultores e indígenas na Caatinga, quilombolas e ribeirinhos no Cerrado. O presente estudo foi 
desenvolvido em diferentes regiões do semiárido da Paraíba: Itaporanga, Lagoa, São Mamede, 
Soledade, Cabaceiras, Congo, Remígio e Solânea. Realizaram-se entrevistas com 537 informantes 
(239 homens e 298 mulheres), em um período de 10 anos (projeto de longa duração), buscando 
informações sobre o conhecimento e uso sobre as plantas medicinais nativas. A coleta de dados 
sobre a disponibilidade das plantas foi realizada com dois métodos fitossociológicos, parcelas 
semipermanentes (6 cidades) e pontos quadrantes (2). Calculou-se o valor de uso para identificar 
as espécies mais importantes, separando uso atual, potencial e geral. Registraram-se 60 espécies 
lenhosas nativas da Caatinga, distribuídas em 45 gêneros e 20 famílias. Pelos resultados 
constataram-se diferentes aplicações: 17 sistemas corporais, com destaque para transtornos do 
sistema respiratório (487 citações de uso), afecções não definidas (450) e transtornos do sistema 
digestório (271). Registro de 10 partes úteis, destacando-se a casca (1399 citações de uso) e 
entrecasca (291). As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae (14), Euphorbiaceae 
(8), Anacardiaceae e Bignoniaceae (ambas com 4). As espécies mais citadas foram Syderoxilum 

obtusifolium (Roem & Schult.) T. D. Penn (Quixabeira) (442 citações), Myracrodruon urundeuva 
Allemão (Aroeira) (411), Amburana cearensis (Allemão) A. C. (Cumarú) (254) e Poincianella 

pyramidallis Tul. (Catingueira) (252). Essas informações podem ser utilizadas na indicação de 
possíveis padrões de uso das plantas medicinais no estado da Paraíba, padrão que pode ser 
comparado com outras regiões semiáridas e áridas do mundo. Além disso, podem ser utilizadas 
na identificação de potenciais recursos genéticos que ainda não são explorados nesse ecossistema.  
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