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RESUMO 

 
A caatinga tem como traço marcante de sua área de ocorrência o clima 

quente e seco com precipitações irregulares e altas taxas de evaporação. A caatinga 
se reflete em uma riqueza não só em termos de biodiversidade, mas também em 
conhecimentos tradicionais a ela relacionados. Entretanto, esse bioma é 
considerado um dos mais frágeis. O clima associado à ação humana exploratória e 
insustentável torna frágil o equilíbrio ecológico da caatinga com implicações 
negativas para o meio ambiente e para os habitantes do semiárido. Embora a 
maioria das palmeiras nativas do Nordeste brasileiro não esteja incluída entre as 
espécies ameaçadas de extinção, o uso desordenado as torna vulneráveis. Dentre 
as palmeiras nativas da caatinga tem-se o catolé Syagrus cearensis (Noblick). O que 
chama a atenção nesse caso é o uso das folhas do catolé pela Comunidade de 
Monte Alegre, situada no município de Iguaraci, microrregião do Sertão do Alto 
Pajeú/PE, onde existem onze famílias que sobrevivem da coleta das folhas da 
palmeira catolé e do uso da palha para a confecção de vassouras artesanais. 
Porém, a atividade extrativista do catolé sofre com o risco de ser extinta por conta 
das dificuldades encontradas pelas populações que se utilizam desta palmeira como 
fonte de renda. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o extrativismo do catolé 
pela população agroextrativista de Monte Alegre. O pensamento complexo surge 
como método norteador da pesquisa, amparado nas etnociências, com o intuito de 
proporcionar um diálogo entre as ciências naturais e sociais em uma perspectiva 
crítica. Para isso, contou-se com uma pesquisa bibliográfica e documental e uma 
pesquisa de campo com a realização de entrevistas, determinação da área de uso e 
observação. Os resultados apontam que a renda familiar do grupo estudado é 
constituída essencialmente pela produção e venda das vassouras confeccionadas 
com as folhas do catolé. O extrativismo e a produção de vassouras, conhecimentos 
transmitidos através de gerações, são a base da cultura desta população 
enraizando-os à sua terra e suas origens. As técnicas de coleta utilizadas causam 
um prejuízo mínimo às populações de catolé da Serra de Monte Alegre. A atividade 
realizada e a comercialização das vassouras indicam uma atividade nos moldes pré-
capitalistas, não se enquadrando completamente nos padrões capitalistas da 
sociedade urbano-industrial. Contudo, o valor de uso das vassouras não concentra 
os aspectos sociais, culturais e ecológicos que devem estar agregados ao valor do 
produto. A determinação da área de uso dessa população pelas tecnicas de 
georreferenciamento e fotointerpretação mostra como eles ocupam e usam o  
território. A territorialidade da população agroextrativista estudada exemplifica a 
relação entre o homem e a natureza com um modo particular de convivência com o 
Semiárido, combinando estratégias de vida e saberes complexos transmitidos 
através de gerações, o que vem garantindo o sustendo dessas famílias ao longo do 
tempo. 

 
Palavras-chave: Semiárido; Manejo da Caatinga; Uso sustentável; Populações 
tradicionais; Palmeiras. 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
Caatinga is a dry seasonal forest from Brazil. It is the striking feature the hot and dry 
climate with irregular rainfall and high evaporation rates. The caatinga is rich not only 
about biodiversity, but also traditional knowledge associated. However, this biome is 
considered one of the threatened because climate conditions associated with 
exploratory and unsustainable human action becomes fragile ecological balance of 
the caatinga with negative implications for the environment and the inhabitants of 
semiarid area. Although, most native palm trees in Northeast Brazil is not included 
among the endangered species, the unsustainable use makes them vulnerable. 
Among the native caatinga’s palm trees there is the catolé Syagrus cearensis 
(Noblick), which pay attention in this case because Monte Alegre’s peoples use of 
the leaves, located in Iguaraci, Sertão of Pajeú, Pernambuco, where there are 11 
families who survive the sustainable extraction of catolé’s palm leaves and the use of 
straw for making handmade brooms. However, the extraction activity of catolé suffers 
from the risk of being extinct because of the difficulties by people who use this palm 
as a source of income. This work aims to analyze the extraction of catolé leaves by 
Monte Alegre’s peoples. Complex thinking emerges as a method of guiding this 
research, supported in ethno sciences in order to provide a dialogue between the 
natural and social sciences in a critical perspective. For that, were necessary studies 
on literature and laws and a field work in the area with interviews, determining the 
home range and using participant observation. The results indicate that the income 
families group consists mainly on the production and sale of catolé’s brooms. The 
extraction and production of brooms, knowledge passed through generations, are still 
the basis of the culture of this population preventing them from removal themselves 
from their land and their origins. The activity and the management of the production 
chain of catolé’s brooms indicate a pre-capitalist activity, not falling completely in 
capitalist patterns of urban-industrial society. However, the use value of the broom 
doesn’t concentrate social, cultural and ecological values that must be added to the 
value of the product. The determination of the population’s home range by 
georrefering techniques and photo-interpretation shows how they occupy and use the 
land. The territoriality of agroextractivist population exemplifies the relationship 
between man and nature with a particular way of coexistence with the semiarid 
combining life strategies and complex knowledge passed down through generations, 
which safeguards the sustaining these families over time. 
 
Keywords: Semiarid; Management of the caatinga; Sustainable use; Traditional 

peoples; Palms. 
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INTRODUÇÃO 

 

O traço marcante do bioma caatinga é o clima quente e seco com 

precipitações irregulares e altas taxas de evaporação, o que caracteriza o clima 

semiárido. O sertão, domínio do bioma Caatinga, anteriormente conhecido como 

“Polígono das Secas” e atualmente, com mais propriedade, denominado Semiárido 

Brasileiro, possui uma área que perpassa os estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. 

Caracterizada como uma floresta sazonal seca, de baixa estatura com 

características xerofíticas, a caatinga esteve durante muito tempo associada a 

preconceitos quanto a pobreza paisagística e de biodiversidade. Embora a 

diversidade biológica em ambientes semiáridos seja menor que nas florestas 

tropicais, a caatinga apresenta uma flora e fauna adaptadas às condições 

edafoclimáticas, o que se traduz em altas taxas de endemismo (GIULIETTI et al., 

2004) .  

Mas, esse bioma também é considerado um dos mais frágeis. O clima 

associado à ação humana exploratória e insustentável ameaça o equilíbrio ecológico 

da caatinga com implicações negativas para o meio ambiente e para os habitantes 

do semiárido. Desmatamento, extrativismo, agricultura, pecuária, mineração e 

construção de barragens estão entre as principais atividades que causam danos à 

Caatinga (EMBRAPA, 2007). 

De acordo com Cândido, Araújo e Cavalcante (2012), a degradação ambiental 

não é um processo recente, mas nas últimas décadas vem adquirindo uma 

dimensão global. A consciência acerca da crise ecológica cresce cada vez mais e 

percebe-se que a lógica do capitalismo pode gerar efeitos irreversíveis ao meio 

ambiente, tais como a desertificação. 

A desertificação constitui um problema que afeta de forma particular as 

regiões semiáridas pelo processo de degradação do solo com a redução ou perda 

de áreas de produtividade e complexidade econômica tornando-se difícil a sua 

recuperação natural, sem a ação do homem. A perda de espécies provoca a perda 

de identidade cultural. Além dos aspectos ecológicos, a vegetação da caatinga 

possui um papel fundamental na vida do sertanejo como fonte de recursos naturais 

(MACIEL; SILVA, 2012). 
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Embora a maioria das palmeiras nativas do Nordeste brasileiro não esteja 

incluída entre as espécies ameaçadas de extinção, o uso desordenado as torna 

vulneráveis (RUFINO et al., 2008). Dentre as palmeiras nativas da caatinga tem-se o 

catolé ou coco catolé Syagrus cearensis (Noblick), família Arecaceae. O S. cearensis 

chega a medir 10m de altura. Os frutos têm cerca de 5cm de comprimento e 

possuem um sabor adocicado, sendo consumidos in natura (LORENZI et al., 2004). 

A amêndoa, também comestível é bastante apreciada. Mas o que chama a atenção 

nesse caso é o uso das folhas do catolé na Comunidade de Monte Alegre, localizada 

no Município de Iguaraci, situado na microrregião do Pajeú, no extremo norte do 

Estado de Pernambuco. 

No Alto Pajeú, é comum o uso das folhas do catolé para a produção de 

artefatos como vassouras, chapéus e abanadores. As famílias os confeccionam 

tanto para uso próprio como para a comercialização objetivando um acréscimo da 

renda familiar. Entretanto, a atividade extrativista das folhas do catolé para a 

produção de vassouras artesanais sofre o risco de ser extinta por conta das 

dificuldades encontradas pelas populações que se utilizam dessa palmeira como 

fonte de renda. 

Os principais problemas enfrentados pela atividade são o desmatamento da 

caatinga; as estiagens prolongadas que ocasionam o enfraquecimento na 

produtividade de folhas do catolé, podendo causar até a morte da palmeira; a baixa 

competitividade no mercado com outros tipos de vassouras produzidas e o 

abandono da atividade pelos mais jovens que a consideram muito sacrificante. 

A Comunidade de Monte Alegre, situada no sopé da Serra de Monte Alegre, 

possui onze famílias que sobrevivem da extração das folhas da palmeira catolé e do 

uso da palha para a confecção de vassouras artesanais. Essa atividade extrativista é 

o objeto do estudo em questão, pois é o extrativismo do catolé que constitui a 

principal fonte de renda para essas famílias agroextrativistas tradicionais. 

A manutenção da atividade extrativista da população tradicional de Monte 

Alegre pode contribuir para: a sustentabilidade do catolé na área, já que não provoca 

a morte da palmeira, auxiliando o equilíbrio ecológico da região; a manutenção dos 

agroextrativistas em seu território de origem, sem a saída de sua região por 

imposições contrárias a sua vontade e necessidades; evitar o desmatamento em 

tentativas de plantios agrícolas na área, o que prejudicaria a conservação da 

quantidade e qualidade da água na bacia hidrográfica do rio Pajeú, já que a área de 
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estudo está inserida na porção do alto Pajeú onde está localizada uma das 

principais nascentes formadoras da rede hidrográfica do rio Pajeú, a nascente do 

Riacho da Volta. 

Para isso, é fundamental compreender a dinâmica sociocultural, econômica e 

político-organizativa de populações tradicionais, como a de Monte Alegre, no intuito 

de desenvolver metodologias e interações dialógicas ancoradas na realidade e 

códigos locais de apropriação e uso territorial, constituídos ao longo do tempo, e que 

não passam necessariamente pelas formas organizativas já conhecidas (FÁVERO; 

MONTEIRO, 2011), assim, é possível buscar apoio tanto na legislação ambiental 

vigente quanto na elaboração de políticas públicas compatíveis com a realidade 

apresentada. 

A valorização de práticas sustentáveis que contribuam para a geração de 

emprego e renda é de suma importância para a qualidade de vida dessas famílias. O 

manejo florestal da caatinga apresenta-se como alternativa viável e sustentável que 

assegura não só a melhoria das questões socioeconômicas, mas promove 

benefícios ambientais importantes (SILVA et al., 2009). 

Além disso, a convivência com o semiárido deve estar amparada na 

elaboração e implementação de políticas públicas pautadas nas reais condições de 

vida do Semiárido Brasileiro, desmistificando a inviabilidade econômica e a pobreza 

da região, e que ajudem a suportar as instabilidades climáticas sem a dependência 

de programas do Governo. Essas informações devem ser levadas em conta durante 

o processo de gestão ambiental e no fomento dessas políticas, através de um 

planejamento participativo, de forma que possam dar origem a uma legislação 

baseada no respeito aos saberes locais e tradicionais. 

 A pesquisa tem um caráter essencialmente descritivo e foi dividida em três 

etapas: 1) Estudo bibliográfico e documental; 2) Pesquisa de campo realizada com a 

população agroextrativista de Monte Alegre; 3) Tratamento de dados, imagens e 

material coletado, em laboratório. Para isso, observou-se que o desenvolvimento da 

sociedade e as interações sociedade-natureza são processos que necessitam de 

ampla abordagem em torno da sua complexidade. Assim, o pensamento complexo 

surge como método norteador dessa pesquisa, amparado nas etnociências 

(etnobiologia, etnoecologia e etnobotânica) com o intuito de proporcionar um diálogo 

entre as ciências naturais e sociais, em uma perspectiva crítica. 



SOUTO, A. C. G. Das folhas às vassouras: O extrativismo do catolé (Syagrus cearensis Noblick)...                16 
 

 O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar o extrativismo do catolé em uma 

população agroextrativista tradicional localizada no Alto Trecho da Bacia 

Hidrográfica do rio Pajeú. Para isso, foram propostos quatro objetivos específicos, os 

quais foram: identificar os usos do catolé pela população agroextrativista de Monte 

Alegre; verificar como se dá a comercialização das vassouras confeccionadas com a 

palha do catolé no Alto Trecho da Bacia do Pajeú; determinar a área de uso da 

população agroextrativista e relacionar a Legislação Ambiental brasileira com a 

prática extrativista estudada. 

 A dissertação em questão foi estruturada em quatro capítulos. O primeiro 

destes, referente à fundamentação teórica. Em seguida, o Capítulo 2 trata dos 

aspectos metodológicos que nortearam a pesquisa. É abordada a Teoria da 

Complexidade e a interdisciplinaridade nas Ciências Ambientais. O Pensamento 

Complexo vem sob o respaldo dos fundamentos das etnociências e da ecologia, 

fortalecendo e direcionando o estudo em um diálogo entre as ciências naturais e 

ciências sociais. 

 No Capítulo 3 estão os resultados da pesquisa de campo. Inicia-se com a 

caracterização da população agroextrativista de Monte Alegre e descreve-se o 

manejo do catolé, atividade extrativista tradicional. Dentro do manejo são 

apresentados os métodos e técnicas da coleta do catolé e como é realizada a 

produção artesanal das vassouras. Faz-se um estudo da comercialização das 

vassouras.  Ainda no Capítulo 3 é delimitada a área de uso (home range) da 

população agroextrativista de Monte Alegre. 

 No Capítulo 4 é realizada a discussão dos resultados apresentados e 

possíveis implicações socioambientais da pesquisa a partir da Legislação Ambiental 

brasileira onde serão apontadas as necessidades quanto à elaboração de políticas 

públicas que tratem da conservação e manejo sustentável do catolé. 
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CAPÍTULO 1 

 

EXTRATIVISMO DE PALMEIRAS, 

TERRITORIALIDADE E CONHECIMENTO DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

 

1. 1. EXTRATIVISMO DE PALMEIRAS EM REGIÕES TROPICAIS 

 

Arecaceae Schultz-Sch. (Palmae Juss.), uma família do grupo das 

monocotiledôneas, é considerada um dos mais antigos ramos na evolução das 

angiospermas na Terra. Esta família é altamente valiosa pela sua diversidade de 

espécies que ocorrem nos mais diversos habitats, representando um importante 

status dentro da cultura e economia de populações tradicionais e não tradicionais 

(MARTINS; FILGUEIRAS; ALBUQUERQUE, 2013). 

Desde o início da década de 1990, Balick e Beck (1990), já afirmavam que o 

crescente interesse em etnobotânica e botânica econômica pelo mundo tem 

estimulado pesquisas em diversos grupos de plantas. Nas regiões tropicais, as 

arecáceas representam um dos maiores grupos de plantas utilizadas, já que ofertam 

abundantes recursos para inúmeras pessoas e dominam a paisagem em muitas 

áreas tropicais e subtropicais. 

De acordo com Haynes e McLaughlin (2000), o palmito é a base de uma larga 

indústria na América Central e América do Sul, na qual são exploradas 

principalmente três espécies de palmeiras, Euterpe oleracea, Bactris gasipaes e E. 

edulis, em ordem de importância. Entretanto, espécies dos gêneros Iriartea, 

Geonoma e Syagrus também são exploradas, em menor escala. Os autores 

chamam atenção para países como o Brasil, Paraguai e República Dominicana, nos 

quais a sobre-exploração tem destruído populações de palmeiras nativas e orientam 

para um consumo de palmito apenas de palmeiras plantadas para esse propósito.  

Bernal et al. (2011), documentaram o manejo para 96 espécies de palmeiras 

na América do Sul. Os principais usos referem-se à alimentação, construção, 

artesanato e cosmético, sendo utilizadas praticamente todas as partes da planta. Em 

seu trabalho, Bernal et al. (2011), reforçam a necessidade de um manejo que não 

prejudique as populações de palmeiras, especialmente durante a coleta de folhas e 

frutos, já que, nesses casos, a derrubada da planta é bastante comum. 
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Uma das espécies conhecidas como piaçava (Aphandra natalia) é uma 

palmeira importante para a subsistência de povos rurais e bastante utilizada na 

produção de vassouras no Perú, Equador e Brasil (KRONBORG et al., 2008). 

Segundo Kronborg et al. (2008), no Brasil, essa palmeira é frequente na parte oeste 

do estado do Acre onde representa o principal recurso natural para o mercado de 

vassouras. A Attalea funifera, também chamada de piaçava e endêmica da costa 

Atlântica no Brasil, cujas fibras são utilizadas para a produção de vassouras são, 

usualmente, exploradas de forma sustentável (KRONBORG et al., 2008). 

Segundo Kronborg et al. (2008), a extração da piaçava representa um dos 

mais importantes exemplos de manejo florestal não madeireiro na América do Sul, 

mesmo que em algumas partes do Peru e no Brasil seja constatado o tombamento 

de palmeiras para a extração das folhas. Isso tem ocasionado uma diminuição na 

população de palmeiras em seu habitat natural, apesar das diversas discussões 

sobre o manejo sustentável de palmeiras nesses países. 

 O buriti (Mauritia flexuosa) é uma das palmeiras brasileiras mais conhecidas e 

utilizadas, sendo o seu uso relevante como fonte de alimentação, construção de 

casas e produção de utensílios para comunidades ribeirinhas do Estado do Pará 

(SANTOS; COELHO-FERREIRA, 2012) e para comunidades tradicionais nos 

Lençóis Maranhenses (SARAIVA; SAWYER, 2007). 

Segundo Martins, Filgueiras e Albuquerque (2008), o buriti também é bastante 

utilizado em grupos étnicos do Brasil central, sendo a principal palmeira utilizada 

pela população tradicional de descendentes de africanos (maroons) conhecidos 

como Kalunga, localizada no município de Cavalcante em Goiás. Assim como para o 

bioma Caatinga, estudos etnobotânicos de plantas como o buriti, de acordo com 

Martins, Filgueira e Albuquerque (2008), são escassos no Cerrado. De acordo com 

esses autores, conhecer as práticas tradicionais dos Kalunga, pode facilitar o 

surgimento de políticas públicas que levem em consideração a conservação das 

veredas no Cerrado e do buriti. 

Assim como no Pará (SANTOS; COELHO-FERREIRA, 2012), nos Lençóis 

Maranhenses o extrativismo dos buritis configura um importante recurso para as 

populações tradicionais. Como abordado em Kronborg et al. (2008), “o extrativismo 

de produtos florestais não madeireiros tem sido aclamado como uma alternativa de 

uso do solo, capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável de diversas 

regiões no mundo” (SARAIVA; SAWYER, 2007, p.01). 
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É também retratado por Xavier, Oliveira e Oliveira (2009) e Farias (2012) o 

extrativismo e manejo do açaí (Euterpe oleracea) que, de acordo com os autores, 

vem ao longo da história do povo paraense contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável e consequentemente para a economia regional. Do açaí são extraídos 

os frutos (importante recurso alimentar para populações ribeirinhas, localizadas às 

margens dos estuários dos rios amazônicos da região), o palmito e as folhagens 

utilizadas na confecção de artesanatos. 

Em quase todos os estudos mencionados até o momento, é importante 

destacar a figura do atravessador na cadeia produtiva desses produtos artesanais. 

Os atravessadores compram a produção diretamente dos artesãos por um valor 

mínimo para posterior revenda com lucros consideráveis. Esta situação de acordo 

com Saraiva e Sawyer (2007, p. 06) “acaba sobrepujando o potencial real de 

geração e distribuição de renda da atividade, diminuindo a autoestima e 

desestimulando a formação de políticas públicas voltadas ao fomento e 

ordenamento do artesanato”. Saraiva e Sawyer (2007, p. 06) também identificam 

que “apesar dos fortes laços culturais e comunitários que identificam as populações 

tradicionais, a organização social é ainda incipiente, fragmentada e restrita a 

pequenos núcleos um pouco mais politizados”. 

Apesar da grande expressividade no uso de palmeiras por populações 

tradicionais no norte do Brasil, povos e comunidades tradicionais de outras regiões 

também são retratados e analisados no uso desse grupo de plantas, como os 

quilombolas do Vale do Ribeira, em São Paulo, e sua relação com a palmeira juçara 

(Euterpe edulis), para alimentação, construção de casas, móveis e utensílios 

domésticos constituindo a principal fonte de renda dessas comunidades quilombolas 

(BARROSO; REIS; HANAZAKI, 2010). 

Na região Sul do país, palmeiras como a palha (Geonoma gamiova) são 

utilizadas principalmente com fins ornamentais na comunidade rural de Rasgadinho, 

situada na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba, no Paraná (CECCON-

VALENTE; NEGRELLE, 2013). 

Segundo Bütow et al. (2009), o gênero Butia é amplamente distribuído no 

Estado do Rio Grande do Sul e constitui parte importante da biodiversidade deste 

estado. Os frutos são tanto consumidos in natura, como para a produção de sucos, 

licores, geleias, sorvetes, entre outros. Com as folhas, são realizados trabalhos 
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artesanais expostos em feiras locais. As palmeiras também são utilizadas na 

ornamentação de jardins e quintais. 

Os usos e cadeia produtiva do Butia catarinensis, foram estudados por 

Kumagai e Hanazaki (2013) em Areais da Ribanceira, Rio Grande do Sul, onde os 

frutos são utilizados tanto em escala doméstica quanto industrial para a produção de 

sorvetes e picolés. Entretanto, o mais interessante nesse trabalho é que apesar da 

produção em escala industrial, a atividade é considerada de baixo impacto 

ambiental, além de econômica e socialmente sustentável. Além de garantir uma 

fonte de renda extra para os extrativistas, os frutos coletados, após o 

processamento, tem suas sementes lançadas em um raio de 80km a partir do local 

de extração, garantindo assim a manutenção da população da palmeira. 

Outra palmeira bastante conhecida no Brasil pelo seu uso florestal não 

madeireiro é o babaçu (representado por duas espécies do gênero Attalea, a A. 

speciosa e a A. eichleri). Para González-Pérez et al. (2012), é importante destacar o 

papel do babaçu para populações de alguns estados do Nordeste brasileiro, utilizado 

tanto como recurso alimentício, como para construção, cosméticos e rituais. Os 

autores destacam a significância dessa palmeira, especialmente, para o Estado do 

Maranhão. Reconhecidas no âmbito nacional pela organização e luta pelo livre 

acesso e conservação dos babaçuais, as quebradeiras de coco babaçu, pratica 

quase que exclusivamente feminina, conquistaram a proposta de Lei do Babaçu 

Livre e o Plano Nacional de Promoção de Cadeias de Produtos da Biodiversidade 

em apoio às populações tradicionais extrativistas. Mesmo assim, algumas 

populações indígenas, que sobrevivem do extrativismo do babaçu no Maranhão, 

como os indígenas da Terra Indígena de Las Casas, ainda permanecem afastadas 

dos movimentos sociais associados às quebradeiras de coco. 

Uma das mais conhecidas palmeiras nativas do Nordeste brasileiro é a 

Carnaúba (Copernicia prunifera), com sua bela folhagem em forma de leque 

(flabeliforme), encontrada na vegetação de Caatinga (LORENZI et al., 2004). No 

trabalho de Rodrigues et al. (2013), foi registrado o uso da carnaúba na produção de 

artesanato em comunidades rurais do município de Carnaubais no sertão do Rio 

Grande do Norte, na produção de bolsas, chapéus e esteiras, confeccionados com 

as folhas da carnaúba e vendidos em feiras livres. 

A carnaúba é uma palmeira nativa que em seu processo de adaptação às 

condições climáticas do Semiárido Brasileiro desenvolveu a capacidade de produzir 
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cera. Os diferentes usos da cera (polidores, cosméticos, tintas, produtos 

farmacêuticos, entre outros), originaram um conjunto de atividades produtivas e 

comerciais, baseadas no extrativismo, que tiveram grande relevância para a 

economia do Estado do Ceará (D’ALVA, 2004). 

De acordo com Rufino et al. (2008), o Nordeste abriga cerca de 80 espécies 

de palmeiras nativas, algumas delas ameaçadas pelas alterações destrutivas do 

habitat original, associadas à exploração desordenada. Para esses autores, 

representantes da família Arecaceae ocupam um lugar importante na composição da 

flora e da paisagem, tanto da faixa costeira como do interior dos diferentes estados 

que compõem a Região Nordeste do Brasil. Pernambuco não foge à regra, com o 

registro de 18 espécies de palmeiras, algumas delas restritas ao Nordeste do Brasil 

como o Syagrus coronata (licuri) e S. cearensis (catolé). 

Segundo Medeiros-Costa (2002), as principais espécies de palmeiras de 

importância econômica de Pernambuco são Acrocomia intumescens Drude 

(macaíba), Atallea oleifera Barbosa Rodrigues (pindoba), Bactris ferruginea Burret 

(coco-de-fuso), Copernicia prunifera (Miller) H.E. Moore (carnaúba), Orbignya 

phalerata Mart. (babaçu), Syagrus cearensis Noblick (catolé) e Syagrus coronata 

(Mart.) Becc. (licuri), como frutíferas, fornecedoras de óleo, cera e fibras (APÊNDICE 

1). 

Em uma breve história da descoberta da espécie Syagrus cearensis, no 

intuito de mostrar o quão recentes são os estudos a respeito do catolé, em 1993, 

Noblick (2004), recebeu exsicatas de uma espécie de palmeira inicialmente 

identificada como Syagrus comosa originárias de coleta feita em uma serra próxima 

no Município de Maranguape, Ceará. O coletor observara que essa palmeira cresce 

tanto solitária como formando touceiras, de duas ou mais palmeiras com caules 

geminados. 

Em 1994, Noblick estudou populações naturais do catolé em Maranguape, 

Pacatuba, Baturité e Araçoiaba no Ceará. Na Serra de Maranguape e na Serra de 

Aratanha (Pacatuba), foram encontradas grandes populações dessa palmeira, em 

encostas de cerca de 700m acima do nível do mar. Posteriormente, foram estudadas 

populações em Brejo dos Cavalos, Caruaru, e em Garanhuns, Pernambuco. 

 Assim, foi realizada a primeira descrição de Syagrus cearensis feita por 

Noblick (2004). Nessa descrição o uso identificado para essa palmeira foi 

ornamental, pela sua beleza e tendência de crescimento em pares. Posteriormente, 
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Rufino et al., registram o uso de S. cearensis como alimentício e artesanal. Mesmo 

assim, “o conhecimento sobre as espécies de palmeiras que ocorrem em 

Pernambuco é quase ausente, sendo praticamente restrito às informações de cunho 

taxonômico e de distribuição geográfica” (RUFINO et al., 2008, p.1142). Assim, de 

acordo com Rufino et al. (2008, p.1142), “conhecer quais as necessidades locais 

atendidas com produtos obtidos de palmeiras, seus padrões de utilização, quais os 

grupos sociais mais dependentes dos recursos oferecidos e como os mesmos são 

extraídos, torna-se necessário tanto do ponto de vista científico quanto econômico e 

conservacionista.”. 

 

1.2 TERRITORIALIDADE E CONHECIMENTO DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

 

A sociedade brasileira, longe de ser homogênea, carrega uma imensa 

diversidade sociocultural. Essa diversidade também se expressa nas noções de 

propriedade do território e formas de uso dos recursos naturais. Entretanto, o século 

XX foi marcado pelo forte poder do Estado brasileiro tanto sobre a economia quanto 

sobre a sociedade e o território, com a tentativa de unificação de um mercado 

interno com base em um planejamento macrorregional (BECKER, 2010) e a 

tentativa de homogeneização do Estado em uma única nação. De acordo com 

Shiraishi Neto (2005), o Estado brasileiro tem negado a existência de grupos 

socialmente diversos. As políticas públicas, elaboradas sob a base de um 

pensamento “universal” ajudam mais a enfraquecer as diferenças existentes do que 

a garantir direitos a essa sociodiversidade. 

Nas últimas décadas, porém, o surgimento de movimentos sociais apoiados 

por Organizações Não Governamentais - ONGs (LITTLE, 2002) e uma maior 

abertura estatal, com o final da ditadura militar em 1985 “novas territorialidades vêm 

emergindo e pondo em cheque tanto a primazia da macrorregião para o 

planejamento, como o próprio Estado como única fonte de poder.” (BECKER, 2010, 

p.18). 

 A emergência da sociobiodiversidade brasileira com o ressurgimento dessas 

novas territorialidades aparece através da afirmação de seus direitos na legislação. 

Assim, a Constituição Federal de 1988 é considerada um marco no processo de 

solidificação dos direitos individuais e coletivos, reconhecendo formas diferenciadas 

de organização social e cultural de distintos segmentos da sociedade brasileira. 
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Essa diversidade sociocultural, segundo Porto-Gonçalves (2006, p. 10) é um dos 

maiores atributos da espécie humana, que “nos faz sermos sociais de um modo 

próprio e diferente e mesmo assim, continuarmos sendo a mesma espécie 

biológica.”. 

Nesse contexto, os primeiros povos que tiveram os seus direitos reconhecidos 

na Carta Magna foram os indígenas (artigos 231 e 232 da CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988) e os quilombolas (artigo 68 do Ato de Disposições Constitucionais 

Transitórias). O reconhecimento das populações tradicionais diante da legislação 

demonstra o início de um entendimento e aceitação sobre a formação e composição 

da sociedade brasileira. 

Em julho de 2006 foi criada a Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – CNPCT, com o objetivo de 

coordenar e implementar a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais. O Ministério do Meio Ambiente, por meio da 

Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável/Departamento de 

Extrativismo, exerce a função de Secretária-Executiva da CNPCT. 

 Entretanto, para a implementação de políticas direcionadas a esses 

segmentos sociais era necessária uma definição sobre o conceito de Populações 

Tradicionais (NUPAUB, 2006). No texto base para a formulação da Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais buscou-se 

definir em que pontos a sociedade envolvente se diferencia dos povos e 

comunidades tradicionais. Segundo esse texto (NUPAUB, 2006, p. 01),  

a questão primordial é o acesso ao território. Assegurar o território é manter 
vivos na memória e nas práticas sociais os sistemas de classificação e 
manejo dos recursos naturais, os sistemas produtivos, os modos 
tradicionais de distribuição e consumo da produção. No território estão 
impressos os acontecimentos ou fatos históricos que mantêm viva a 
memória do grupo, nele também estão enterrados os ancestrais e 
encontram-se os sítios sagrados. Além de assegurar a sobrevivência dos 
povos e comunidades tradicionais, os territórios constituem a base para a 
produção e a reprodução dos saberes tradicionais. 
 

Portanto, populações tradicionais como os indígenas, quilombolas, sertanejos, 

seringueiros, comunidades de fundo de pasto, faxinais, pescadores artesanais, 

comunidades de terreiros, pantaneiros, caiçaras, quebradeiras de coco, extrativistas 

entre outros, puderam ser reconhecidos dentro da legislação brasileira. Em 2007 foi 

instituído Decreto N° 6.040 de 2007, que trata da Política Nacional de 
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Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e os define 

como: 

Grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais e 
possuem formas próprias de organização social; ocupam e usam territórios 
e recursos naturais, como condição para sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradição. 
 

 Dentre essas características, Montenegro (2012) destaca três pontos de 

maior importância no intuito de dar uma maior visibilidade aos povos e comunidades 

tradicionais. Seriam eles a compreensão dinâmica da tradição, a possibilidade da 

autodefinição e a imbricação entre território e identidade. 

O Decreto N° 6.040 também define territórios tradicionais como “os espaços 

necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades 

tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária.”. Contudo, 

mais algumas considerações sobre o território são necessárias para que se 

compreenda a relação das populações tradicionais com o ambiente em que vivem.  

Deste modo, de acordo com Santos e Silveira (2011, p.19), “Por território, 

entende-se geralmente a extensão, porção de espaço, apropriada e usada.”. 

Enquanto territorialidade, como sinônimo de “pertencer àquilo que nos pertence.”. 

Little (2002) traz a territorialidade, definindo-a em termos antropológicos, como um 

esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com 

uma parcela específica de seu ambiente biofísico, ou seja, seu território, produto 

tanto de processos sociais quanto políticos. 

De acordo com Porto-Gonçalves (2006) e Souza e Pedon (2007, p.146) “a 

identidade territorial não existe nem a priori nem a posteriori à constituição do 

território. Pois que, é no movimento de sua constituição, e as permanentes 

transformações que vão ocorrendo ao longo da história que define o status 

ontológico desse processo.”. 

A noção de Leff (2004) para território explicita e fortalece a conceituação de 

território trazida por Santos e Silveira (2011). Para Leff, o território é o espaço 

habitado por relações de poder, demarcados, onde se estabelecem domínios e 

propriedades onde se semeam e cultivam culturas, espaços étnicos. Já o território, é 

o lugar de significação de práticas, hábitat de culturas onde se reconfiguram 

identidades, onde a sustentabilidade se enraiza em bases ecológicas, em 

identidades culturais e em territórios de vida. 
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Enquanto, Almeida (2004, p. 09) fortalece a noção de territorialidade trazendo 

que, “a territorialidade funciona como fator de identificação, defesa e força: laços 

solidários e de ajuda mútua informam um conjunto de regras firmadas sobre uma 

base física considerada comum, essencial e inalienável [...]. Aí a noção de 

“tradicional”, segundo Almeida, não se reduz à história e incorpora as identidades 

coletivas.”. 

Para Haesbaert (2007), “a territorialidade, além de incorporar uma dimensão 

mais estritamente política, diz respeito também as relações econômicas e culturais, 

pois está intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas 

próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar.” Desta 

forma, segundo Barbosa (2012, p. 08), “As práticas, costumes, conhecimentos e 

valores dos diferentes povos tradicionais estão entrelaçados na forma como se 

relacionam entre si e com os recursos naturais que os circundam. Essas formas 

específicas que se configuram em modos de vida e são o que os qualificam e os 

diferenciam enquanto sujeitos sociais.”. 

Mesmo assim, Barbosa (2012, p. 05) destaca que “é expressivo o número de 

povos e comunidades tradicionais, historicamente negligenciados e invisibilizados, 

que se encontram atualmente organizados enquanto movimentos sociais 

reivindicando direitos territoriais”, tornando importantes conceitos como os de 

território e territorialidade na compreensão do espaço. 

Barbosa (2012), alerta para o fato de que historicamente as populações 

tradicionais e suas respectivas territorialidades foram negligenciadas e 

invisibilizadas, dando a impressão de se constituírem em minorias pouco 

expressivas ou grupos residuais e que “num processo natural, integrar-se-iam à 

ordem social e econômica dominante.” (BARBOSA, 2012, p. 06). Entretanto, o 

número de populações tradicionais espalhadas pelo território nacional é bastante 

pronunciado. 

Essa invisibilidade, associada ao modelo de desenvolvimento universalista, já 

havia sido tratada no texto base para a formulação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Invisibilidade 

esta, que, historicamente, tem resultado em processos como o êxodo rural, a 

favelização nos centros urbanos, o aumento da pobreza e a degradação ambiental 

nos territórios tradicionais remanescentes (NUPAUB, 2006). 
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Para Almeida (2004), os diferentes processos de territorialização devem ser 

objeto de reflexão, na medida em que babaçuais, castanhais e seringais, por 

exemplo, não significam apenas uma espécie vegetal, mas existe uma expressão 

identitária traduzida por extensões territoriais de pertencimento e de mobilizações 

por livre acesso aos recursos básicos. 

Assim, Almeida (2004) traz a expressão “terras tradicionalmente ocupadas” 

para expressar a diversidade de formas de existência coletiva dos diferentes povos e 

suas relações com os recursos da natureza. Nas quais, “o uso comum dos recursos 

aparece combinado tanto com a propriedade quanto com a posse, de maneira 

perene ou temporária, e envolve diferentes atividades produtivas: extrativismo, 

agricultura, pesca e pecuária.” ALMEIDA (2004, p. 12).  

As populações tradicionais apropriam-se do território, no sentido do valor de 

uso e não de dominação do território, o território, para esses povos não é uma 

mercadoria, com valor de troca, portanto fala-se de apropriação e não de posse 

(HAESBAERT, 2007). Como no caso das quebradeiras de coco babaçu 

(GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2012) e sua luta não pela posse, mas pelo direito ao uso 

de um território do qual já se apropriaram. Desta forma, a relação dessas 

populações com o território foge aos padrões capitalistas que tendem a transformar 

o território em mercadoria. 

Rocha (2009, p. 236), destaca o capitalismo como fundamental na 

transformação do território, um componente da expansão do “progresso” humano. 

Entretanto, “...aquilo que parecia esquecido e superado passa a ser resgatado no 

seio da uniformidade, quando se reconhece que há outros sujeitos políticos para 

além do Estado, capazes de territorialidades alternativas e específicas.”. 

Assim, Pereira e Diegues (2010), destacam o fato de que o modo de 

produção das populações tradicionais (pré-capitalista) não se enquadra 

completamente nos padrões da sociedade urbano-industrial. O trabalho nessas 

populações ainda não se tornou mercadoria e há grande dependência dos recursos 

naturais, estando o manejo desses recursos interligado à reprodução social e 

cultural, adicionado de percepções acerca da natureza e seus ciclos a partir do qual 

se constrói um modo de vida. 

Com o objetivo de uma melhor noção desse território, não dominado, mas, 

apropriado tem surgido iniciativas de mapeamento que se propõe a incluir 

populações locais nos processos de produção de mapas chamados comunitários 
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(ACSELRAD e COLI, 2008). De acordo com Crampton e Krygier (2008), esses 

mapas tem dado origem a uma cartografia crítica, no sentido de que fogem do 

controle do conhecimento de poderosas elites, como oficiais e acadêmicos. 

Esses territórios são ocupados por várias gerações, ainda que alguns 

membros individuais possam ter se deslocado para os centros urbanos. Destaca-se, 

então, a importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de 

mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida e simbolizada por uma 

reduzida acumulação de capital (DIEGUES, 2000). 

O nome genérico “populações tradicionais” nesse estudo refere-se à 

população agroextrativista de Monte Alegre que vive da extração de folhas da 

palmeira catolé (S. cerensis) para a produção de vassouras artesanais. Além do 

exposto, são características das populações tradicionais a elaboração de estratégias 

de uso e de manejo dos recursos naturais com o uso de tecnologias relativamente 

simples, de impacto limitado sobre o meio ambiente, o que reduz a divisão técnica e 

social do trabalho, sobressaindo a transformação artesanal, onde o produtor (e sua 

família) tem o domínio de todo o processo até o produto final. Esse conhecimento é 

transferido oralmente através das gerações, assim como a “noção” de território onde 

o grupo se reproduz econômica e socialmente (DIEGUES et al., 2000). 

Desta forma, a etnoconservação, para Pereira e Diegues (2010), assim como 

outras ramificações da etnociência, difundida por pesquisadores como Michael 

Balick, Darrel Posey e Antônio Carlos Diegues procura articular os conhecimentos 

gerados pelas ciências sociais e ciências biológicas a fim de compreender as 

relações existentes entre homem e natureza. 
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CAPÍTULO 2 

 

O MÉTODO 

 

 A escolha de um método configura-se em uma importante etapa para 

realização da pesquisa científica. Apesar de a metodologia científica como a 

conhecemos, especialmente nas ciências naturais, ter sua origem no pensamento 

de Descartes, a partir de uma proposta de fragmentação e sistematização do 

problema, o método científico precisa ser reestruturado em paralelo à evolução da 

ciência e da complexidade na qual as problemáticas, especialmente as ambientais, 

se apresentam. O método guia o entendimento que possibilita a compreensão de 

fatos e processos, por meio do ordenamento das ideias e norteia os procedimentos 

que levam ao alcance dos objetivos da pesquisa. 

Considerando-se que a problemática ambiental tem fomentado um processo 

de transformação do saber científico nas últimas décadas, especialmente depois dos 

anos 1970, mostrando a fragilidade das ciências modernas diante dos desafios 

postos pela crise ambiental (LEFF, 2001a) o método que mais se adéqua a 

abordagem multi/interdisciplinar proposta para a construção do conhecimento aqui 

representada é o pensamento complexo ou complexidade (MORIN, 2006). 

Esta pesquisa parte de uma análise sobre o extrativismo da palmeira catolé, 

passando pela determinação da área de uso da população agroextrativista, na qual 

entra uma discussão sobre a territorialidade desta e, então, surge a necessidade de 

localizar a atividade praticada dentro da Legislação Ambiental brasileira. Para isso, 

se faz necessário esclarecer a noção de ambiente que direciona o trabalho. 

Na legislação ambiental brasileira, meio ambiente é definido como o “conjunto 

de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (Política Nacional de Meio 

Ambiente, 1981) e vem sob o respaldo do  Artigo 225 da Constituição Federal (1988) 

que institui que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações.”. 

 Entretanto, Edis Milaré (2003) menciona em uma de suas obras que o meio 

ambiente pertence a uma das categorias cujo conteúdo é mais facilmente intuído 
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que definível, em virtude da riqueza e complexidade que encerra. Desta forma, e 

pela subjetividade que o termo meio ambiente carrega, o autor Enrique Leff traz uma 

proposta de conceituação de ambiente que norteia e permeia esse trabalho: De 

acordo com Leff (2009, p. 21): 

O ambiente não é apenas o mundo de fora, o entorno do ser e do ente, ou o 
que permanece fora de um sistema. [...] O ambiente é objetividade e 
subjetividade, exterioridade e interioridade, imperfeição em ser e 
imperfeição de saber, que não acumula nenhum conhecimento objetivo, um 
método sistêmico e uma doutrina totalitária. O ambiente não é somente um 
objeto complexo, mas está integrado pelas identidades múltiplas que 
configuram uma nova racionalidade, a qual acolhe diversas racionalidades 
culturais e abre diferentes mundos de vida. 

 

De acordo com Leff (2000), as questões ambientais e a interdisciplinaridade 

emergem no último terço do século XX como problemáticas contemporâneas, 

compartilhando o sintoma de uma crise de civilização, de uma crise que se 
manifesta pelo fracionamento do conhecimento e pela degradação do 
ambiente, marcados pelo logocentrismo (razão como centro de qualquer 
discurso) da ciência moderna e pelo transbordamento da economização do 
mundo guiado pela racionalidade tecnológica e pelo livre mercado. 
 

Assim, esse capítulo pretende expor o método que guiará a dissertação, 

fortalecendo a relação entre a teoria da complexidade e as etnociências e propondo 

que as pesquisas de caráter descritivo/qualitativo, por sua natureza, tenham uma 

maior abertura à essa união entre complexidade e etnociências, podendo melhor 

servir às necessidades de uma gestão ambiental participativa e à formulação de 

políticas públicas que encarem os problemas ambientais de forma sistêmica. 

 

2.1. O PENSAMENTO COMPLEXO 

 

O Pensamento Complexo vem sob o respaldo de fundamentos das 

etnociências, fortalecendo e direcionando o estudo do tema proposto. Portanto, 

ciências naturais e ciências sociais dialogam em favor de uma gestão ambiental que 

leve em consideração a relação sociedade-natureza. 

O pensamento complexo, concebido por Edgar Morin (2006), tem como ponto 

central a busca por uma nova percepção de mundo a partir da ótica da 

complexidade. Contrário ao que se imagina, complexidade ou complexo não é 

somente uma oposição ao que é simples, mas algo que encerra várias coisas ou 

ideias. Aquilo que tem complemento, ou um conjunto de coisas ligadas por um nexo 
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comum, que possuem vínculo, conexão. Contrapõe-se ao paradigma cartesiano, em 

vigor, principalmente pela essência fragmentadora deste. 

Para Morin (2005, p. 181), “A simplificação isola, oculta o relacionismo 

consubstancial ao sistema (relação não apenas com seu ambiente, mas com outros 

sistemas, com o tempo, com o observador). A simplificação dissolve a organização e 

o sistema.”.  

O paradigma cartesiano, termo referente a Descartes, conhecido como o 

fundador da filosofia e da matemática modernas e alicerce do racionalismo da Idade 

Moderna, surge com o movimento cultural que dominou os séculos XVII e XVIII, o 

Iluminismo. Fruto da revolução científica, estabeleceu uma época em que o poder 

dominante era a razão. Nessa época, a ciência e a filosofia tomaram rumos 

diferentes em busca de um conhecimento mais prático e estruturado, ou seja, 

baseado na razão (CAPRA, 1982). 

O paradigma cartesiano, então, é caracterizado por propor uma visão 

mecanicista do conhecimento, com a premissa de que é necessário fragmentar para 

conhecer. “...decompor pensamentos e problemas em suas partes componentes e 

dispô-las em sua ordem lógica” (CAPRA, 1982, p.55). 

 Apesar do valor que lhe é conferido como alavanca da ciência moderna e de 

grande parte do conhecimento da atualidade, para Leff (2009), esse mesmo 

conhecimento científico continuou sendo o ponto de apoio do crescimento 

econômico através da unidade do conhecimento, da objetivação e coisificação do 

ser, que geraram a atual globalização unidimensional, regida e valorizada pelo 

modelo econômico que ele chama de “sobreconomização” do mundo. Para Leff, 

esse conhecimento é, portanto, raiz e causa de exploração da natureza e da 

submissão das culturas.  

Uma das consequências do pensamento cartesiano foi a segmentação do 

ensino em disciplinas. Outra, como mencionado anteriormente, foi o processo de 

apropriação da natureza enquanto recurso natural associada à lógica capitalista, 

também fruto desse paradigma que separa homem e natureza. Para a lógica do 

capital, a natureza perde toda a sua complexidade ecológica e converte-se em 

matéria-prima para a economia. Essa visão mecanicista gerou uma fragmentação 

generalizada de todo o conhecimento no mundo ocidental o que acarretou uma crise 

ambiental sem precedentes na história. 
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Outra característica do pensamento complexo é o confronto entre as certezas, 

estabelecidas pela ciência e fundamentadas no paradigma cartesiano, e as 

incertezas. Certezas racionalmente explicadas e explicáveis por leis naturais, e 

incertezas, fruto do tempo de mudanças e transformações. Incertezas que não se 

referem apenas a dúvidas, mas, principalmente a possibilidades. 

Porém, a complexidade ambiental, originária e complementar do pensamento 

complexo, extrapola a discussão entre paradigmas científicos e propõe, de acordo 

com Leff (2009), um diálogo de saberes, ou seja, um diálogo entre seres diferentes 

no campo das relações de interdisciplinaridade. 

Segundo Leff (2009), a complexidade ambiental não é a complexidade do 

mundo, dos seres, da realidade. A complexidade ambiental emerge da relação entre 

o real e o simbólico; é um processo de relações ônticas, ontológicas e 

epistemológicas; de hibridações da natureza, da tecnologia e da cultura; é, 

sobretudo, a emergência de um pensamento complexo que apreende o real e que 

se torna complexo pela intervenção do conhecimento. 

Para Edgar Morin (2003), existem sete princípios-guia para pensar a 

complexidade, são eles: 1. O princípio sistêmico, ou organizacional: une o 

conhecimento das partes com o conhecimento do todo. 2. O princípio hologramático: 

não somente a parte está no todo, como o todo está inscrito na parte. 3. O princípio 

do ciclo retroativo: relaciona-se ao conhecimento dos processos autorreguladores e 

rompe com o princípio da causalidade linear; a causa age sobre o efeito, e o efeito 

sobre a causa. 4. O princípio do ciclo recorrente: supera a noção de regulação pela 

de autoprodução e pela de auto-organização; refere-se a um ciclo gerador no qual 

os produtos e as consequências são, eles próprios, produtores e originadores 

daquilo que produzem. 5. O princípio de auto-ecoorganização 

(autonomia/dependência): os seres vivos se auto-organizam, porém dependem 

diretamente do meio para sobreviver.  6. O princípio dialógico: Une dois princípios ou 

noções em face de se excluírem um ao outro, mas que são indissociáveis em uma 

mesma realidade. 7. O princípio da reintrodução do conhecido em todo o 

conhecimento: Trata da percepção da teoria científica, todo o conhecimento é uma 

reconstrução/tradução por um espírito/inteligência em uma cultura e em um tempo 

determinados. 

Enquanto Edgar Morin propõe a urgência de uma reforma do pensamento por 

meio da complexidade apoiada em uma multi, inter ou transdisciplinaridade, a lógica 
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conceitual característica da obra de Enrique Leff traz duas reflexões centrais, a 

“racionalidade ambiental” e o “saber ambiental”. A racionalidade ambiental consiste 

em um pensamento que se emancipa da homogeneização do conhecimento e da 

fragmentação da ciência e, de acordo com Leff (2009), reabre a história para o poder 

de ser do ser e tem base na complexidade ambiental como uma confluência de 

saberes, fruto da vida em permanente processo de diversificação e diferenciação. 

O saber ambiental seria consequência dessa nova racionalidade científica. 

Para Leff (2009, p. 21), 

A construção do saber ambiental implica uma desconstrução do 
conhecimento disciplinar, simplificador, unitário. Trata-se de um debate 
permanente frente a categorias conceituais e modos de entendimento do 
mundo que tem consolidado formas de ser e conhecer modeladas por um 
pensamento unidimensional que tem reduzido a complexidade para ajustá-
la a uma racionalidade da modernidade que remete a uma vontade de 
unidade, de eficácia, de homogeneidade e de globalização. É, portanto, a 
negação das certezas insustentáveis e a aventura na construção de novos 
sentidos de ser. 
 

O que se observa nos dias atuais com relação à problemática ambiental é que 

as pesquisas ambientais ainda possuem um viés setorial e disciplinar. Com isso 

identificam-se muito bem os problemas, mas tem-se uma enorme dificuldade na 

formulação de soluções compatíveis com a realidade social. São necessárias 

soluções e propostas das quais as pessoas apropriem-se, que auxiliem no processo 

de religação com a natureza, e que não alimentem o atroz sistema econômico 

vigente. 

Segundo Leff (2001b), a interdisciplinaridade implica assim um processo de 

inter-relação de processos, conhecimentos e práticas que transbordam e 

transcendem o campo da pesquisa e do ensino no que se refere estritamente às 

disciplinas científicas e a suas possíveis articulações. Para Porto-Gonçalves (2006), 

uma das maiores dificuldades encontradas em trabalhos de investigação de caráter 

interdisciplinar é superar a própria linguagem que nos constitui enquanto 

comunidades específicas do conhecimento. 

Assim, partindo-se do princípio de que não se pode explicar o mundo a partir 

de uma teoria unificada do mesmo, a complexidade auxilia o caminhar através do 

dialogo entre antagonismos e complementaridades existentes em todas as 

interações, quer estejam no mundo natural ou na sociedade humana abrindo espaço 

para novas formas de construção do pensamento e para a reformulação da ciência. 
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2.2 ETNOBIOLOGIA/ETNOBOTÂNICA 

 

Assim como nos trabalhos de Leff (2001b) e Morin (2006), nos anos 90 do 

século passado Toledo (1990) já destacava em um dos seus artigos que a crise 

ecológica atual está induzindo mudanças na maneira de conceber a investigação e 

enfocar os problemas ambientais provocando a aparição de novos paradigmas 

teóricos e metodológicos, especialmente no sentido de revalorizar os sistemas 

tradicionais de uso da natureza. Esse autor aponta a consolidação de uma nova 

corrente de pensamento que se empenha por retomar as práticas tradicionais de 

manejo da natureza e que encontra respaldo nas etnociências. 

Como esta pesquisa faz parte de um programa de pós-graduação de caráter 

interdisciplinar, julga-se esclarecedor a definição de alguns termos nem sempre 

comuns aos estudos em desenvolvimento e meio ambiente. Assim, o radical etno 

vem do grego éthnos e significa grupo de pessoas que vivem em conjunto, povo. 

Esse radical quando agregado a outras palavras dá um sentido de percepção vinda 

de outras sociedades acerca do termo associado. É o que acontece com a 

etnobiologia, quando se busca as percepções das populações tradicionais ou 

sociedades locais dentro desse recorte acadêmico. 

A etnobiologia é um recente campo de estudo se comparado com outros 

campos das ciências biológicas. Inicialmente, os estudos nessa área levaram em 

consideração os aspectos relacionados à nomenclatura e classificação de unidades 

taxonômicas por populações tradicionais. Atualmente a atenção volta-se para a 

contribuição que a articulação entre o natural e o social, com seus valores culturais, 

podem fornecer para a conservação ambiental. 

Coelho de Souza (2009), afirma que a etnobiologia, enquanto campo 

científico, desenvolve-se a partir de uma gama de enfoques sobre a relação 

natureza e cultura, passando a abarcar diferentes interfaces entre os campos 

envolvidos: ciências biológicas - onde se destacam historicamente a botânica, a 

zoologia e a ecologia - e as ciências sociais, principalmente a antropologia e a 

sociologia. Nessa escala mais ampla de intersecção dessas disciplinas se delimita a 

etnobiologia: um campo científico multidisciplinar inserido nas Ciências Ambientais. 

Segundo Diegues et al. (1999), baseado nas concepções de Posey, a 

etnobiologia é, essencialmente, o estudo do conhecimento e das conceituações 

desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito do mundo natural, das espécies. É 
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o estudo do papel da natureza no sistema de crenças e de adaptação do homem a 

determinados ambientes, enfatizando as categorias e conceitos cognitivos utilizados 

pelos povos em estudo. 

Tanto as pesquisas antropológicas como as sociológicas e etnobiológicas 

tendem a optar pelo método etnográfico como princípio norteador. O método 

etnográfico possibilita um olhar sobre o conhecimento acerca dos sentidos e valores 

atribuídos aos recursos e tecnologias e suas relações com a vida social de um ponto 

de vista mais amplo (COELHO DE SOUZA, 2009). Esse método permeia a 

realização das entrevistas, fonte de dados e informações, mas não molda os 

contornos desse trabalho que não se caracteriza essencialmente como 

antropológico, além disso, o método etnográfico exige uma experiência espaço-

temporal que requer uma convivência continuada em campo para a coleta das 

informações. 

Posey (1992) afirma que uma das principais barreiras para a investigação 

científica interdisciplinar são os diferentes cronogramas das pesquisas 

desenvolvidas pelos cientistas sociais e naturais. Os biólogos consideram poucos 

meses como períodos de tempo razoáveis, enquanto antropólogos pensam em anos 

como períodos necessários à elaboração de linguagens suficientemente adequadas 

para sondar as percepções nativas sobre recursos naturais, conceitos de manejo, 

forças mitológicas e outros níveis do conhecimento consciente e inconsciente. Ainda 

segundo Posey, para lidar com essa fundamental diferença, justifica-se o 

desenvolvimento de um campo híbrido, a etnobiologia, que capacite os estudantes a 

conferir igual importância a análises cognitivas de campos semânticos e à coleta de 

dados geológicos e ecológicos básicos. 

Entretanto, mesmo que a essência da pesquisa tenha uma inclinação mais 

biológica que antropológica, não se pode sobrepor as interpretações éticas em 

detrimento do fator êmico (valores internos próprios aos grupos em estudo). 

Segundo Posey (1992), as interpretações êmicas refletem categorias cognitivas e 

linguísticas das populações tradicionais, enquanto interpretações éticas são as 

desenvolvidas pelos pesquisadores com propósitos analíticos. Mesmo porque, para 

a etnobiologia são importantes os conhecimentos sobre a natureza acumulados no 

decorrer de gerações e que raramente são registrados por meios escritos. 

Além disso, de acordo com Amorozo e Viertler (2010, p. 67), 
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As relações das sociedades humanas com seu ambiente físico são 

complexas e mediadas pela organização social e pela cultura. Seu estudo 

requer uma abordagem integrada que inclua não apenas os aspectos mais 

diretamente observáveis e mensuráveis, mas também a compreensão do 

contexto onde ocorrem as interações dos grupos humanos com o ambiente 

e das interpretações que os implicados dão a seus próprios atos. A 

pesquisa qualitativa, muito empregada em diversas disciplinas das Ciências 

Humanas e Sociais, apresenta ferramentas muito úteis para a investigação 

em Etnobiologia, na medida em que contempla níveis de realidade que não 

podem ser abordados de forma quantitativa. 

 

De acordo com Silva, Marangon e Alves (2011), as pesquisas relacionadas às 

etnociências dedicam-se a estudar os conhecimentos locais sob uma perspectiva 

diferenciada, contribuindo para o diálogo ou interface entre saberes locais e 

acadêmicos relativos aos recursos naturais e seu manejo, com a tendência 

crescente de valorização das relações entre as etnociências e o manejo dos 

recursos naturais. Para isso, é necessário que sejam feitos esforços contínuos no 

sentido de prover uma base conceitual, no sentido de evitar compreensões 

equivocadas e facilitar a comunicação entre os pesquisadores. 

Nesse contexto, a valorização dos conhecimentos tradicionais surge como 

uma alternativa capaz de auxiliar a conservação de áreas naturais remanescentes. 

Assim, a etnobiologia permite promover formas de convivência com a natureza 

compatíveis com a realidade local, a partir do diálogo de saberes e do 

reconhecimento dos usos dados à natureza pelas populações tradicionais e 

comunidades locais. 

Dentro da etnobiologia, vários campos podem ser definidos, partindo da visão 

compartimentada da ciência sobre o mundo natural, tais como a etnobotânica. 

Segundo Albuquerque (2005), a etnobotânica insere-se no domínio mais amplo da 

etnobiologia. Situando-se na fronteira entre a botânica e a antropologia cultural, o 

que reforça o seu caráter interdisciplinar, pode ser considerada como o estudo da 

inter-relação direta entre as pessoas e as plantas do seu meio. 

“O verdadeiro objetivo da investigação etnobotânica não é, pois, a planta na 
dualidade estrutura-função, mas o inter-relacionamento desses dois 
elementos que juntos constituem um todo significante e analisável em 
termos históricos, espaciais e temporais, dentro de um contexto que é 

também o cultural” (ALBUQUERQUE, 2005, p. 63).  
 

Para Albuquerque (2005), compreender a forma como as pessoas se 

relacionam com as plantas pode ser útil à compreensão de como as diferentes 

sociodiversidades adaptaram-se e estabeleceram-se no meio em que vivem. Assim, 
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as investigações na área da etnobotânica têm contribuído para o manejo e 

conservação dos recursos naturais e para o conhecimento da diversidade das 

plantas economicamente importantes em seus respectivos ecossistemas. Em outras 

palavras, é o estudo do papel da natureza na adaptação do homem a determinados 

ambientes. Neste sentido, a etnobiologia relaciona-se com a ecologia social, mas 

enfatiza as categorias e conceitos cognitivos utilizados pelos povos em estudo. 

 

2.3  A METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa é vinculada ao Projeto CNPq Edital MCT-INSA/CNPq/CT-

Hidro/Ação Transversal N° 35/2010 - Processo nº 562858/2010- intitulado: 

“Tecnologias Sociais para Gestão e Recuperação de Áreas Degradadas no Alto 

Trecho da Bacia do Pajeú – Pernambuco” do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). O objetivo desse projeto é desenvolver e disseminar 

tecnologias sociais para recuperação de áreas de nascentes no alto curso do rio 

Pajeú.  

A pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Pernambuco sob o número do parecer 310.733 (ANEXO), foi conduzida 

da seguinte forma:  

 

2.3.1 Delimitação e caracterização da área de estudo 

 

2.3.1.1 Bacia hidrográfica do rio Pajeú (Alto trecho) 

 

 Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC, 2013), a bacia 

do rio Pajeú está localizada entre 07º16’20” e 08º56’01” de latitude sul, e 36º59’00” e 

38º57’45” de longitude oeste. A bacia limita-se ao norte com os Estados do Ceará e 

Paraíba, ao sul com um grupo de bacias de pequenos rios interiores e com a bacia 

do rio Moxotó, a leste, com a bacia do rio Moxotó e o Estado da Paraíba, e a oeste, 

com a bacia do Rio Terra Nova e mais um grupo de bacias de pequenos rios 

interiores. 

  Ainda segundo a APAC, a bacia do rio Pajeú é a maior bacia do Estado de 

Pernambuco, com uma área de 16.685,63km², correspondendo a 16,97% da área do 
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Estado. O rio Pajeú nasce no Município de Brejinho e percorre uma extensão de, 

aproximadamente, 353km. Inicialmente corre no sentido nordeste-sudoeste, até 

desaguar no lago de Itaparica, no rio São Francisco. Seu regime fluvial é 

intermitente e, ao longo do seu curso, margeia as cidades de Itapetim, Tuparetama, 

Ingazeira, Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Flores, Calumbi, Serra Talhada e 

Floresta. 

A bacia do rio Pajeú (FIG. 1) apresenta clima semiárido, com médias 

pluviométricas anuais entre 550m e 850 mm (SRHE-PE, 2013). As chuvas são 

concentradas nos meses de fevereiro, março e abril, período no qual as 

precipitações representam até 70% do total anual. Pertence ao domínio do bioma 

Caatinga. Geologicamente, faz parte do Planalto da Borborema (SRHE-PE, 2013), 

onde predominam solos pouco profundos. 

 
Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Pajeú, Pernambuco, Brasil 

 
Fonte: MATOS, 2009. 

 

A área objeto de estudo desta pesquisa está inserida na porção do alto Pajeú 

onde está localizada uma das nascentes formadoras da rede hidrográfica do rio 

Pajeú, a nascente do riacho da Volta (07º48’09.4’’S, 37º14’04.6’’W). Destaca-se, 
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assim, a importância dessa área, para a conservação da quantidade e qualidade da 

água na bacia hidrográfica do rio Pajeú. 

De acordo com Tavares Júnior, Candeias e Silva (2013), a forte dependência 

da agricultura em relação aos suprimentos sazonais (e irregulares) de chuva aliada à 

pressão dessa atividade e da pecuária sobre os recursos naturais (água, solo e 

cobertura vegetal) estão na base dos problemas socioambientais da bacia. Portanto, 

se fazem necessários o estudo e a disseminação de boas práticas de manejo da 

Caatinga, como o extrativismo sustentável, que proporcionem tanto a conservação 

ambiental quanto um melhor convívio com época de estiagem. 

 

2.3.1.2 Iguaraci/Monte Alegre 

  

 A pesquisa de campo foi realizada na Comunidade Monte Alegre localizada 

no Município de Iguaraci – PE, situado na microrregião do Pajeú, no Estado de 

Pernambuco, a 380km da Capital, Recife. Com uma área de 838.132km2, Iguaraci 

possui uma população de 11.779 habitantes (IBGE, 2010), dos quais mais de 50% 

residem na zona rural (PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY, 2012). Possui 

três distritos: Iguaraci, Irajaí e Jabitacá. Limita-se a norte com Tabira, Ingazeira e 

Tuparetama, ao Sul com Custódia e Sertânia, a leste com Tuparetama e o estado da 

Paraiba, a oeste com Afogados da Ingazeira (FIG. 2). 

Iguaraci está inserido no bioma Caatinga, com uma vegetação predominante 

de Caatinga hiperxerófila que tem por característica a completa ausência de 

folhagem em grande parte da estação seca do ano. O Produto Interno Bruto (PIB) do 

Município de Iguaraci provem principalmente da agropecuária. As principais culturas 

agrícolas são feijão, milho, tomate, batata-doce e banana, enquanto os principais 

rebanhos são o caprino, bovino e ovino (CONDEPE/FIDEM, 2013). 

O uso da palha do catolé na confecção de artesanatos, produzidos tanto para 

uso próprio como para a comercialização, é um processo comum observado em 

vários municípios do Alto Pajeú. Porém, na Comunidade ou povoado de Monte 

Alegre (FIG. 3), situada no sopé da Serra de Monte Alegre (FIG. 4), existem 11 

famílias (cerca de 60 pessoas) que sobrevivem, essencialmente, da extração das 

folhas da palmeira catolé (Syagrus cearensis Noblick) e do uso da palha para a 

confecção de vassouras artesanais. Essas famílias, que trabalham em conjunto e 
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habitam um mesmo território, bem como sua atividade extrativista, são objeto do 

estudo em questão. 

 
Figuras 2 - Localização da área de estudo. Em detalhe região Nordeste do Brasil.  

 
Fonte: Elaborado por Óscar Zuñiga, 2012. 

 

FIGURA 3 - Vista da Comunidade de Monte Alegre a partir do topo da serra de 
mesmo nome (A) e Serra de Monte Alegre vista a partir do povoado (B), Iguaraci/ PE

 
Fonte: (A) Foto da autora, Maio de 2013 e (B) foto de  Aluísio Ribeiro, Maio de 2012. 

A B 
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FIGURA 4 - Serra de Monte Alegre, Iguaraci/ PE. (A) Formação vegetacional; (B) 

topo rochoso com depressões que acumulam água durante as chuvas; (C e D) 
formação vegetacional com ocorrência das palmeiras catolé 

 

 
Fonte: Fotos da autora, Maio de 2013. 

 

2.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

2.3.2.1 Pesquisa bibliográfica e documental 

 

 Esta fase correspondeu à busca e identificação de fontes de informação, 

leitura exploratória do material, fichamento bibliográfico e de apontamentos, 

organização lógica do assunto e redação do texto. As fontes corresponderam a 

livros, teses, dissertações, artigos científicos, anais de encontros científicos, jornais, 

revistas e impressos diversos. 

 Além das etapas da pesquisa bibliográfica citadas, foi realizada a pesquisa 

documental em leis e outros documentos no intuito de relacionar a Legislação 

Ambiental brasileira com a prática extrativista estudada. 

 

 

A B 

C D 
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2.3.2.2 Pesquisa de Campo 

 

A pesquisa de campo contou com a realização de: 

 

2.3.2.2.1 Entrevistas 

 

No intuito de identificar os usos do catolé pela população agroextrativista de 

Monte Alegre, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas (ALBUQUERQUE; 

LUCENA; ALENCAR, 2010 e AMOROZO; VIERTLER, 2010) (APÊNDICE 2) com os 

agroextrativistas da Comunidade Monte Alegre. Após a coleta dos dados, foi 

realizado o tratamento, a análise e a interpretação dos dados obtidos. 

Quanto à abordagem dos sujeitos: 

Após a identificação, visitou-se cada uma das residências referentes às 

famílias do grupo estudado, apresentando-se o projeto de pesquisa e questionando 

aos moradores sobre a disponibilidade de um representante da família, maior de 18 

anos, em ser entrevistado. Esclareceu-se que as informações coletadas farão parte 

da dissertação de mestrado da pesquisadora. 

O entrevistado correspondeu a um representante de cada unidade familiar, 

selecionado pela própria família ou autoapresentado como disponível, ou melhor 

preparado, para o fornecimento das informações. O local de realização da entrevista 

ficou a cargo do entrevistado, geralmente em sua residência, ou arredores. 

Para verificar como se dá a comercialização das vassouras confeccionadas 

com a palha do catolé no Alto Trecho da Bacia do Pajeú, também foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com os comerciantes de vassouras de palha nas feiras 

livres e mercados públicos dos municípios de Tuparetama/PE, Afogados da 

Ingazeira/PE e Monteiro/PB, como forma de entender o processo desde a produção 

das vassouras até a chegada do produto final ao consumidor. 

 

2.3.2.2.2 Área de uso 

 

Área de uso ou home range é um termo utilizado em ecologia relacionado à 

área de alcance de determinado animal para o desenvolvimento das atividades e 

comportamentos necessários para a sua sobrevivência. Está muito relacionada com 
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o conceito de território. Mesmo que, poucas vezes empregado para populações 

humanas, assim como para outros animais, a área de uso representa uma 

importante informação para a conservação ambiental.  

A área de uso da população agroextrativista de Monte Alegre foi determinada 

pela interpretação de imagens de satélite (Google Earth®, 2013) e pelo 

georreferenciamento através do Sistema de Posicionamento Global – GPS 

(GARMIN GPSMAP® 62), com o georreferenciamento pontual dos principais núcleos 

familiares de agroextrativistas e linear por meio do rastreamento da trilha que leva 

aos locais de coleta do catolé. Os dados obtidos foram sobrepostos em imagem de 

satélite. 

Os objetivos principais da fotointerpretação, técnica também utilizada em 

cartografia social, são descobrir e avaliar, por métodos indutivos, dedutivos e 

comparativos, o significado, a função e a relação dos objetos correspondentes às 

imagens com a participação da população em estudo. É importante que tanto esse 

processo de construção quanto o produto desse procedimento possam servir à 

representação e visualização de alternativas para o estudo das questões ambientais 

por meio da participação popular. 

Foram levadas em consideração durante esse processo informações sobre 

distâncias, tamanho e forma da área estudada, onde estão os locais mais e menos 

conservados, presença de moradores, entre outras informações. 

 

2.3.2.2.3 Observação direta 

 

 A observação direta é uma técnica de coleta de dados básica na investigação 

científica. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.190), a observação direta "utiliza os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas também examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar".  

 A observação foi utilizada nessa pesquisa dando apoio às outras técnicas 

utilizadas, trazendo mais fidelidade e realidade ao estudo, e registrada por meio da 

produção de imagens (registro fotográfico) que retratassem a relação entre 

sociedade-natureza da população estudada. 

Os informantes foram sempre questionados quanto à permissão para o uso 

de equipamentos (máquinas fotográficas e filmadoras). As fotografias serão 
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utilizadas para fins acadêmicos de divulgação científica e educacionais e como 

catalisador do processo de sensibilização ambiental. 

 

2.3.2.3 Aspectos botânicos taxonômicos 

 

A identificação do catolé procedeu-se inicialmente com a coleta de partes 

vegetativas e férteis da planta que foram secas em estufa para posterior 

comparação às exsicatas confeccionadas e identificadas por taxonomistas, 

acondicionadas do Herbário UFP- Geraldo Mariz, do centro de Ciências Biológicas 

da Universidade Federal de Pernambuco e por meio de descrições e fotografias em 

literatura especializada. 
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CAPÍTULO 3 

 

EXTRATIVISMO DO CATOLÉ, COMERCIALIZAÇÃO DAS VASSOURAS 

E ÁREA DE USO 

 

3.1 POPULAÇÃO AGROEXTRATIVISTA DE MONTE ALEGRE 

 

A comunidade de Monte Alegre localiza-se no município de Iguaraci – PE, 

situado no sopé da Serra de Monte Alegre, com algumas residências sobre a serra. 

Essa é uma região caracterizada por solos rasos e pedregosos e pela vegetação de 

Caatinga hiperxerófila, que tem por característica a ausência de folhagem em 

grande parte da estação seca do ano. É preciso esclarecer a existência da 

comunidade de Monte Alegre, na qual está inserida a população agroextrativista de 

Monte Alegre (grupo estudado) e da Serra de Monte Alegre (onde é realizado o 

extrativismo do catolé). 

Monte Alegre é uma comunidade exclusivamente rural. Assim como em toda 

a região semiárida brasileira, as chuvas são irregulares, concentradas em apenas 

alguns meses do ano. De acordo com as informações obtidas nas entrevistas, 

durante o período chuvoso, entre janeiro e março, se dá o plantio de culturas 

agrícolas de curta duração como feijão, fava, milho, tomate, batata-doce. Durante a 

estiagem os moradores de Monte Alegre dedicam-se aos rebanhos, onde 

predominam os caprinos e bovinos e buscam outras atividades para complementar a 

renda familiar. 

Na população agroextrativista de Monte Alegre vive um casal (ambos com 61 

anos) que representa o ramo principal de um grupo constituído por 11 famílias que 

sobrevivem essencialmente da extração das folhas da palmeira catolé (Syagrus 

cearensis Noblick) e do uso da palha para a confecção de vassouras artesanais. 

Assim como os outros moradores da região, praticam a agricultura e a pecuária de 

subsistência, mas na estação seca do ano é o extrativismo e comercialização de 

vassouras artesanalmente produzidas que constitui a principal fonte de renda dessa 

acanhada população. 

Das 11 famílias, oito foram entrevistadas, representadas por cinco homens e 

três mulheres, com idades entre 27 e 66 anos. Destes, quatro são analfabetos e o 

restante não chegou a completar o ensino fundamental. Essa informação, segundo 
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informantes, é um reflexo de toda essa população agroextrativista de cerca de 60 

pessoas. Todos os entrevistados são casados ou vivem em união estável. 

As famílias residem em uma mesma propriedade rural com aproximadamente 

30 hectares. Um dos mais antigos informantes, com 61 anos, relata “vivo nessas 

terras desde que nasci” e conta que “as terras” eram dos seus avós e que os filhos e 

netos a herdaram. Segundo este, dos 30 ha da propriedade, apenas 1 ha é usado 

para o plantio, no restante predomina a vegetação nativa. Este informante declara 

que é muito difícil trabalhar a terra para o plantio em sua propriedade por ser “muito 

pedregosa”. 

Segundo entrevistas, a maioria desta população agroextrativista vive nessas 

terras desde o nascimento. As famílias possuem parentesco, sendo formadas por 

filhos, irmãos, primos e sobrinhos que casaram e constituíram suas próprias famílias. 

É interessante mencionar que, contrário à maioria dos moradores do povoado de 

Monte Alegre, nessas famílias predomina a raça/cor negra, destacando-os dos 

demais moradores. 

Durante muito tempo, a produção e venda das vassouras do catolé foi a única 

fonte de renda do grupo estudado. Atualmente, a principal fonte de renda ainda 

continua sendo a venda das vassouras, constituindo mais de 50% da renda familiar, 

entretanto, hoje, os idosos contam com a aposentadoria rural por idade, o que lhes 

confere uma maior segurança econômica e as famílias contam com o auxílio 

financeiro vindo de programas sociais do governo como o Bolsa Família. Assim, com 

a agricultura voltada apenas para a subsistência, a aposentadoria e o Bolsa Família 

representam uma segunda fonte de renda para essas famílias, conferindo-lhes uma 

pluralidade econômica. 

 

3.2 O CATOLÉ: CARACTERIZAÇÃO DA ESPÉCIE 

 

As palmeiras (Família Arecaceae), de um modo geral, são representadas por 

indivíduos de estipe lenhoso, folhas pecioladas compostas agrupadas no ápice do 

estipe (SOUZA; LORENZI, 2008). As flores são pequenas, geralmente pouco 

vistosas, reunidas em grandes inflorescências axilares que nascem protegidas por 

brácteas lenhosas em forma de canoa. Os frutos podem ser secos ou carnosos, 

sempre indeiscentes (não se abrem espontaneamente quando maduros). As 

sementes possuem bastante endosperma (JOLY, 2002) (FIG. 5). 
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Figura 5 – Syagrus cerensis (Noblick), (A) hábito, (B) secção da raque mostrando 

inserção dos folíolos, (C) folha, (D) inflorescência, (E) ramo primário, (F) porção 
basal dos ramos primários mostrando detalhe das flores, (G) flor com pistilo 

receptivo, (H) flor estaminada mostrando sépalas lanceoladas, (I) fruto, (J) secção 
transversal de fruto maduro mostrando cavidade central de semente. 

 
Fonte: Noblick (2004). 
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As palmeiras representam uma família essencialmente tropical na sua 

distribuição. Possuem grande importância econômica pela enorme variedade de 

produtos que são utilizados pelo homem. No Brasil, as palmeiras são um elemento 

presente em praticamente todas as formações vegetacionais, sendo representadas 

por 43 gêneros e cerca de 200 espécies (SOUZA; LORENZI, 2008). 

Dentre esses, encontra-se o gênero Syagrus, nome derivado do latim e que 

significa “um tipo de palmeira”. Gênero quase que totalmente restrito à América do 

Sul, sendo o Brasil Central e o leste do Brasil o seu centro de dispersão (FIG. 6). É 

representado por 36 espécies, das quais 30 ocorrem no Brasil (LORENZI et al., 

2004). Entre essas espécies está o Syagrus cearensis (Noblick), também conhecido 

como catolé, coco catolé, coco-babão ou babão. 

De acordo com Lorenzi et al. (2004), o S. cearensis tem como características 

principais o hábito cespitoso (formação de touceiras), ocasionalmente solitário, algo 

curvado e anelado, possui 4-10m de altura e 10-18cm de diâmetro de caule. Folhas 

pinadas em número de 10-15 contemporâneas, curvadas e plumosas, as pinas 

(folíolos) são lineares, verde escuras em número de 100 a 130 em cada lado da 

raque distribuídas irregularmente e dispostas em diferentes planos (FIG. 7). As 

inflorescências são interfoliolares, ramificadas e protegidas por uma bráctea 

peduncular lenhosa (FIG. 8). Os frutos podem ser globosos ou oblongos com cerca 

de 4cm de comprimento, com mesocarpo fibro-carnoso adocicado e glutinoso (FIG. 

9). 

Em entrevista com os agroextrativistas de Monte Alegre, os informantes 

afirmaram que a frutificação do catolé ocorre durante todo o ano, mas segundo 

Lorenzi et al. (2004), essa frutificação ocorre de maneira mais abundante nos meses 

da primavera. 

O catolé distribui-se pelos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e 

Alagoas, na vegetação estacional dos morros e serras ao longo da costa Atlântica, 

bem como na caatinga arbórea do interior. O catolé difere do licuri (S. coronata), 

palmeira do mesmo gênero, que também tem ocorrência na microrregião do Alto 

Pajeú, pelo hábito desta segunda, sempre solitário, e por esta possuir a metade 

superior do caule coberta pelos remanescentes da base das folhas já caídas 

dispostas em cinco fileiras verticais de forma helicoidal. O fruto do licuri, também 

bastante atrativo, é um pouco menor que o do catolé, com cerca de 3cm. 
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Figura 6 – Mapa mostrando distribuição de S. cerensis, palmeira típica do semiárido 

e comumente encontrada nos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas; 
em vermelho, registro ilustrativo da ocorrência desta palmeira no Sertão do Pajeú 

(dado desta pesquisa) 

 
Fonte: Adaptado em Noblick (2004). 

 

Figura 7 - Catolé (S. cearensis), (A) em estação seca, Carnaíba – PE e (B) em 

estação chuvosa na Serra de Monte Alegre, Iguaraci/PE 

 
Fonte: Fotos da autora, (A) setembro de 2012 e (B) março de 2013. 

 

A B 
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Figura 8 - Inflorescência  da palmeira catolé (S. cearensis) no município de 

Carnaíba/ PE, (A) destaque da inflorescência e (B) observar a existencia das 
“palmeiras-gêmeas” com caules geminados 

 
Fonte: Fotos da autora, setembro de 2012. 

 

Figura 9 -  Frutificação da palmeira catolé (S. cearensis) no município de Quixaba/ 

PE, (A) observar bráctea lenhosa protegendo os frutos e (B) frutos (coco catolé) em 
destaque 

 
Fonte: Fotos da autora, setembro de 2012. 

 
 
 
 
 

A B 

A B 
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Figura 10 - Coco catolé (S. cearensis), (A) frutos imaturos e (B) frutos maduros 

 
Fonte: Fotos da autora, setembro de 2012. 

 

O catolé com seus frutos de mesocarpo comestível, segundo informantes, são 

muito apreciados pela fauna nativa, especialmente pelo mocó (Kerodon rupestris 

Wied), pela fauna introduzida como caprinos e ovinos e também pelo homem que 

consome não somente a sua polpa, quando maduros, mas também a amêndoa dos 

cocos secos. 

O mocó, família Caviidae, é um animal herbívoro encontrado em áreas 

pedregosas do leste do Brasil. Assim como o catolé, é endêmico do bioma Caatinga, 

habitando áreas descampadas e pedregosas. O mocó tem como principal fonte de 

alimentação o coco catolé. Roedor, da mesma família da cutia e do preá, é também 

por vezes utilizado como alimento pela população local. Segundo Joner; Lima e 

Ribeiro (2011), os caviidaes compõem a dieta da maioria dos predadores da América 

do Sul, sendo de extrema importância a alta taxa de reprodução desses animais para 

a sua própria sobrevivência e das espécies predadoras. São, portanto, fundamentais 

na cadeia alimentar. 

O mocó, assim como o catolé, tem preferência por serras e áreas de solos 

rasos com afloramentos rochosos (fato observado e confirmado pelos informantes). 

Ambas as espécies são muito frequentes na Serra de Monte Alegre, onde é 

realizada a extração do catolé pela população agroextrativista. 

Farias et al. (2012), após a análise físico-química de amêndoas de outras 

palmeiras do gênero Syagrus (S. coronata e S. schizophilla), constatou que ambas 

são bastante ricas em lipídeos (49,2% e 65,3%, respectivamente). O S. schizophilla, 

inclusive com teores superiores à da semente do girassol (49,7%), geralmente 

tomada como referência em comparações quanto ao teor de lipídeos. Quanto à 

A B 
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proteína apresentaram 11,05% para S. coronata e 17,21% para S. schizophilla, 

neste caso, tomando-se como parâmetro a soja (45%), grão muito rico em proteína, 

para comparação. Além disso, a polpa dos frutos dessas palmeiras têm elevados 

teores de ferro e potássio. 

O S. cearensis, bastante consumido da área estudada, possivelmente 

apresenta resultados semelhantes, entretanto, necessita-se de estudos com essa 

espécie que confirmem essa tendência. Seixas e Leal (2011), em pesquisa na 

Universidade Federal de Pernambuco, após uma análise físico-química do óleo do 

catolé constataram, de acordo com os índices de acidez, peróxidos e saponificação, 

que o óleo extraído das amêndoas do catolé apresenta valores dentro das 

especificações exigidas para o uso na indústria de cosméticos, o que é um indicativo 

da qualidade do mesmo. 

 Além do consumo da polpa e da amêndoa do catolé e da utilização das folhas 

para utensílios artesanais, os informantes ainda relataram, na área estudada, o 

consumo das folhas do catolé como forragem pelos animais (bovinos, caprinos e 

ovinos) durante a grande estiagem referente aos anos de 2012 e 2013, a qual foi, 

segundo a ONU (2013), a pior seca dos últimos 50 anos. Os entrevistados 

afirmaram que os animais de criação não costumam comer as folhas do catolé, mas 

nesta seca, essa foi uma das opções que restaram (QUADRO 1). 

Os agroextrativistas de Monte Alegre mostraram durante as entrevistas 

bastante preocupação com o futuro dos catolés, afirmaram em março de 2013 que 

“se não chover logo todos os catolés morrerão”. Disseram já ter observado muitas 

palmeiras secas, especialmente as mais jovens que resistem com menos força à 

estiagem prolongada. 

Os catolés, assim como as outras palmeiras são perenifólias, sustentam suas 

folhas verdes mesmo durante as secas, assim são facilmente percebidas 

destacando-se na paisagem acinzentada. Quando chove, misturam-se no verde da 

vegetação camuflando suas coroas. 

Os informantes afirmam que tentaram por várias vezes plantar o coco catolé 

nos arredores das residências, mas dizem que “ele até chega a brotar, mas não 

sobrevive. Ainda pequenos, morrem, mesmo aguando. Parece que só nasce por ele 

mesmo, aonde quer”.  
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Quadro 1 – Usos do catolé no Alto Trecho do Sertão do Pajeú 

e partes da planta utilizadas 
USOS DO CATOLÉ PARTES DA PLANTA UTILIZADA 

 
 
 
Utensílios 
 
 
 
 
 

 
 
 
Folha  

 
 
 
 
 
 
Alimentação humana e da fauna 
silvestre e introduzida - Consumo in 
natura 
 

 
 
 
Fruto 
 
  
 

 
 
 
 
Amêndoa 
 
 
  
 
 

 
 
 
Forragem para os animais de criação 
(bovinos, ovinos e caprinos) 
 

 
 
 
Folha 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
 

3.3 MANEJO DO CATOLÉ: ATIVIDADE EXTRATIVISTA, TRADICIONAL E 

SUSTENTÁVEL 

 

3.3.1 Métodos e técnicas de coleta da folha do catolé 

 

Segundo um dos mais antigos informantes (61 anos), os seus pais já 

realizavam o extrativismo do catolé na Serra de Monte Alegre, atividade que 

Vassouras 

Chapéus 

Abanadores 

Espanadores 
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aprenderam com os seus avós. Diferente de algumas espécies vegetais nativas da 

caatinga, o catolé é um recurso vegetal disponível durante todo o ano, mesmo na 

época seca, já que não perde suas folhas. 

Assim como os demais informantes, este aprendeu a confeccionar as 

vassouras da palha do catolé ainda criança para ajudar na remuneração da família. 

A coleta das folhas do catolé ainda é realizada na Serra de Monte Alegre, uma 

sequência de serras extensas com mais de 8km, denominadas pelos informantes 

como: Serra de Monte Alegre, Serra do Papagaio e Serra do Saco. 

Geralmente são os homens que saem para fazer a coleta das folhas do 

catolé. Quando o dia está amanhecendo, eles saem munidos apenas de uma faca, 

um facão e uma vara feita com a madeira do freijó (Cordia goeldiana Huber) ou 

marmeleiro (Croton sonderianus Müll. Arg). A vara facilita a coleta das folhas, já que 

os extrativistas não precisam subir até o ápice da palmeira. Essa vara possui uma 

fenda na ponta onde encaixam a faca e amarram com uma embira feita com o 

caroá, Neoglaziovia variegata (Arr. Cam. (Mez.)), uma bromeliácea endêmica do 

bioma Caatinga que, além de possuir folhas eficientes no armazenamento de água, 

um recurso escasso durante a estação seca nessa região, ainda apresenta uma 

fibra muito resistente, excelente para confecção de cordas e amarrações em geral 

(FIG. 11). 

 

Figura 11 –Preparação da vara para a coleta das folhas do catolé, (A) observar o 

extrato herbáceo da vegetação com a presença do caroá e (B) o caroá em destaque, 
observar inflorescência ainda imatura, composta pelos botões florais, na 

Serra de Monte Alegre, Iguaraci/PE 

 
Fonte: Fotos da autora, março de 2013. 

A B 



SOUTO, A. C. G. Das folhas às vassouras: O extrativismo do catolé (Syagrus cearensis Noblick)...                54 
 

Após a confecção do equipamento de coleta, os extrativistas sobem na 

palmeira e cortam as folhas de que necessitam (FIG. 12). Trabalham de segunda à 

sexta-feira na confecção das vassouras, mas nem todos os dias realizam a coleta 

das folhas. A coleta é feita sempre no período da manhã quando a temperatura 

ambiente está amena. As folhas escolhidas são sempre as mais velhas, desde que 

não estejam secas ou quebradas. São coletadas cerca de 50 folhas por vez. Os 

informantes fazem apenas duas coletas em cada palmeira catolé por ano. Eles 

dizem que esperam cerca de seis meses para que a palmeira possa se recuperar. 

Além disso, deixam sempre de três a quatro folhas na palmeira para proteger o 

“olho”, região meristemática, fato observado em campo. 

Os extrativistas afirmam que deve sempre permanecer a “folha mestra” na 

palmeira, para que essa não morra. Ou seja, eles reconhecem a importância da 

proteção do tecido meristemático “o olho” do catolé do ressecamento provocado 

pelo sol. Sem a proteção das folhas mais jovens, tanto esse tecido embrionário 

quanto a palmeira morrem. 

Quando os extrativistas descem do catolé, fazem a desfolha, separando os 

folíolos da raque da folha. Amarram os folíolos em feixes, o que gera fardos de 40 a 

50 kg. Esses fardos são carregados nas costas, amarrados com as embiras de 

caroá (FIG. 13), por uma distância de cerca de 5km, o que corresponde, segundo os 

informantes, a uma caminhada de 2 horas.  

 

Figura 12 – Extrativistas de Monte Alegre em busca das folhas do catolé, (A) subida 

na palmeira e (B) observar o uso da vara para a coleta das folhas, em 
Monte Alegre, Iguaraci/PE 

 
Fonte: Fotos de Aluísio Ribeiro, agosto de 2012. 
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Figura 13 – Extrativista realizando a desfolha (A)  e  extrativista com um dos feixes 

que compõem o fardo de folhas do catolé (B), em Monte Alegre, Iguaraci/PE 

Fonte: Fotos de Aluísio Ribeiro (A), agosto de 2012 e Gilberto Rodrigues (B), 
abril de 2012. 

 

 Na população agroextrativista de Monte Alegre, a coleta das folhas do catolé 

é uma atividade predominantemente masculina, mas uma das informantes (27 

anos), afirma subir no catolé para coletar as folhas algumas vezes para ajudar o 

marido. As mulheres também coletam as folhas mais baixas, quando a palmeira 

ainda não atingiu o ápice do seu desenvolvimento. 

Destaca-se então, a influência da idade e do gênero nessa população quanto 

aos usos do catolé, já que a coleta das folhas exige força física e habilidade. Isso 

explica o fato de ser uma atividade predominantemente masculina, mesmo que as 

mulheres tenham uma importante participação na produção das vassouras. 

Outra informante, uma das mais antigas entrevistadas, 61 anos, relata que 

chegou a subir várias vezes no catolé, quando mais jovem, para pegar as folhas. Ela 

afirma que levava os filhos pequenos para ajudar a carregar os feixes de folhas e 

que no caminho eles iam quebrando e comendo a amêndoa dos cocos catolé secos 

que encontravam embaixo das palmeiras. Ela diz que o coco catolé ajudou a criar os 

seus dez filhos. 

 

3.3.2 Produção artesanal das vassouras 

 

Ao chegarem às residências, os homens, com a ajuda das mulheres e das 

crianças, ripam, ou seja, partem os folíolos em porções mais finas, sem nenhum 
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SOUTO, A. C. G. Das folhas às vassouras: O extrativismo do catolé (Syagrus cearensis Noblick)...                56 
 

instrumento específico, apenas com o uso das mãos, e os põem para secar por 2 a 

3 dias. Depois de seca, a palha é amarrada e apertada formando as vassouras (FIG. 

14). A produção de cada vassoura, desde a coleta da folha até a amarração da 

vassoura, dura cerca de oito dias. Cada folha do catolé coletada proporciona em 

média a confecção de uma vassoura. 

 

Figuras 14 - Extrativistas mostrando a confecção das vassouras produzidas com a 
palha do catolé. Monte Alegre, Iguaraci/PE 

 
Fonte: Fotos de Gilberto Rodrigues (A), abril de 2012 e Aluísio Ribeiro (B), 

agosto de 2012. 
 

Em conversa com moradores não só da Comunidade de Monte Alegre, mas 

também de outros municípios do Alto Pajeú, estes relatam que a vassoura feita com 

a palha do catolé é muito resistente e, por isso, ideal para varrer os quintais e áreas 

externas às casas, onde geralmente, os pisos são mais ásperos. 

Mas, o que mudou nas técnicas de coleta e produção das vassouras no 

passar do tempo? Pouca coisa mudou desde que os mais antigos extrativistas 

aprenderam a confeccionar as vassouras com os seus pais que aprenderam com os 

pais deles. Um dos entrevistados (32 anos), há alguns anos deixou de perfazer a pé 

a trilha que chega aos locais de coleta das folhas do catolé e hoje, percorre parte da 

trilha em uma moto. 

 Além disso, os próprios extrativistas desenvolveram uma tecnologia para 

facilitar a confecção das vassouras no momento de apertar a palha (FIG. 15). Trata-

se de uma corda de nylon que é amarrada ao pé e no teto do galpão onde eles 

armazenam a palha. Serve para, como eles mesmos falam, “arrochar a vassoura”.  

A B 



SOUTO, A. C. G. Das folhas às vassouras: O extrativismo do catolé (Syagrus cearensis Noblick)...                57 
 

Figura 15 – Técnica desenvolvida para apertar mais facilmente a palha das 

vassouras, Monte Alegre, Iguaraci/PE 

 
Fonte: Foto de Aluísio Ribeiro, agosto de 2012. 

 

É interessante destacar que a tecnologia, desde a coleta da folha do catolé 

até o produto final, a vassoura pronta para ser comercializada, vai sendo aprendida 

pelos mais jovens. Se os mais jovens vão levar adiante essa cultura passada por 

muitos anos de geração em geração de agroextrativistas de Monte Alegre, nem eles 

próprios sabem. O fato destacado por todos os entrevistados é que hoje as crianças 

têm um melhor acesso à educação, passam parte do dia na escola, e 

“provavelmente não vão querer trabalhar com algo tão sacrificante e pesado no 

futuro”. Um dos informantes afirma que sua filha de 7 anos se interessa pela 

atividade (FIG. 16), mas ele diz querer um futuro melhor para ela. 

 

3.4 COMERCIALIZAÇÃO DAS VASSOURAS PELA POPULAÇÃO 

AGROEXTRATIVISTA DE MONTE ALEGRE 

 

 Como descrito anteriormente, os agroextrativistas de Monte Alegre dominam 

todas as etapas na produção das vassouras de palha do catolé por eles, 

artesanalmente, produzidas. Essas vassouras são comercializadas tanto no local 

(residências), pelo valor de R$ 2,00, quanto levadas para a feira livre em 

Tuparetama às segundas-feiras (FIG. 17). 

Todas as 11 famílias juntas produzem a cada 15 dias de três a quatro fardos 

de vassouras. Cada fardo (50 vassouras) é vendido, na feira, pelo valor de R$ 30,00. 
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Portanto, cada vassoura de palha do catolé é vendida aos comerciantes da Feira 

Livre de Tuparetama pelo valor de R$ 0,60. 

 
Figura 16 – Informante e filha produzindo as vassouras de 

palha do catolé em Monte Alegre, Iguaraci/PE

 
Fonte: Foto de Aluísio Ribeiro, agosto de 2012. 

  

Figura 17 – Diagrama representativo da comercialização das vassouras de palha 
de Monte Alegre, Iguaraci/PE 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

Além disso, as vassouras são levadas à feira em um transporte privado que 

conduz as mercadorias produzidas das pequenas propriedades rurais ao local de 

comercialização. Paga-se R$ 1,50 por cada fardo de vassouras transportado de 

Monte Alegre a Tuparetama. Desta forma, o resultado obtido pelos agroextrativistas 
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de Monte Alegre por cada vassoura de palha de catolé vendida corresponde a nada 

mais que R$ 0,57. 

Um aspecto interessante é que as famílias comercializam tudo o que 

produzem juntas em uma espécie de cooperativa. Mesmo que de maneira bem 

incipiente e informal, as famílias trabalham segundo esse modelo, no qual o intuito é 

atingir objetivos econômicos e sociais por meio de ações coletivas. 

 

3.5 COMERCIALIZAÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA NO ALTO TRECHO DO 

PAJEÚ 

 

No intuito de verificar como se dá a comercialização das vassouras 

confeccionadas com a palha do catolé no Alto Trecho da Bacia do Pajeú, também 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os comerciantes de vassouras de 

palha nas feiras livres e mercados públicos dos municípios de Tuparetama/PE, 

Afogados da Ingazeira/PE e Monteiro/PB. 

Foram realizadas três entrevistas em Tuparetama/PE (FIG. 18), duas em 

Afogados da Ingazeira/PE e cinco entrevistas em Monteiro/PB (FIG. 19), município 

vizinho a Iguaraci/PE. Destes, dois comerciantes da feira de Tuparetama vendem as 

vassouras de Monte Alegre, ambos são moradores do município de São José do 

Egito/PE e vendem cada vassoura pelo valor de R$ 2,00. Portanto, eles tem um 

lucro de R$ 1,40, quase três vezes maior que o valor recebido por todo o processo 

de produção de cada vassoura pelos agroextrativistas de Monte Alegre. 

 

Figura 18 – Entrevista com comerciantes da Feira livre de Tuparetama/PE 

 
Fonte: Fotos de Aluísio Ribeiro, março de 2013. 

 

A B 
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Figuras 19 – Entrevista com comerciantes da Feira livre de Monteiro/PB 

 
Fonte: Fotos de Aluísio Ribeiro, março de 2013. 

 

Um dos comerciantes da feira livre de Tuparetama vende as vassouras de 

palha do catolé de Monte Alegre há mais de 20 anos, a outra entrevistada, somente 

há um ano passou a vender as vassouras de Monte Alegre. 

Foi identificada na feira livre de Monteiro/PB uma comerciante que, assim 

como os agroextrativistas de Monte Alegre, extrai as folhas e produz vassouras de 

palha de catolé, há mais de 50 anos e as comercializa na feira. Moradora do Sítio 

Olho D’água em Monteiro, ela afirma que: “na região tem muito catolé, mas ele só dá 

nas serras”. 

A entrevistada relata que a venda das vassouras ajudou a criar seus quatro 

filhos. Ela usa somente uma foice para a coleta das folhas. Retira apenas as folhas 

mais baixas, pois não sobe na palmeira e afirma que há aproximadamente 20 anos 

chegou a vender cerca de 350 vassouras por semana, mas hoje as vendas não 

ultrapassam 20 vassouras por semana. Ela diz que as pessoas estão comprando 

mais as vassouras do supermercado. Relata que seus filhos e sua neta ajudam a 

desfolhar e ripar as folhas, mas não sabem fazer as vassouras. 

Também na feira livre de Monteiro, foi identificada uma comerciante que 

trabalha, entre outras coisas, com a revenda de vassouras de palha e rosários 

produzidos com as amêndoas do coco catolé. Segundo essa entrevistada, os 

rosários vendidos são trazidos do município de Juazeiro/BA (FIG. 20). 
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Figura 20 – Vassouras de palha dividindo espaço com outros produtos locais (A) e 

rosários produzidos com a amêndoa do coco catolé (B) na Feira livre de Monteiro/PB 

 
  Fonte: Fotos de Aluísio Ribeiro, março de 2013. 

 

Algo comum a todos os entrevistados é que não comercializam só as 

vassouras de palha, mas também outros produtos como verduras, frutas, temperos e 

outros artefatos feitos com o catolé como chapéus e os rosários produzidos com a 

amêndoa do coco catolé. 

As vassouras vendidas nesses municípios não são apenas originárias de 

Monte Alegre, Iguaraci/PE, mas também de Santa Cruz do Capibaribe/PE, 

Tabira/PE, Jataúba/PE, Monteiro/PB, Sumé/PB e Gameleira/PB; já os rosários, 

segundo entrevistada, vêm de Juazeiro/BA. 

São vendidas pelos comerciantes entrevistados em média 30 vassouras por 

semana, levando-se em consideração que alguns vendem em grandes quantidades 

para a revenda. O menor valor de compra da vassoura ao produtor foi de R$ 0,50 e 

o mais alto de R$ 1,50. Quase sempre são vendidas pelo valor de R$ 2,00.   

 

3.6 ÁREA DE USO 

 

 Segundo o Diagnóstico Ambiental do Município de Iguaraci feito pela 

EMBRAPA (2000), a Serra de Monte Alegre trata-se de um maciço formado por um 

conjunto de serras extensas (>8km), com predominância de rochas cristalinas 

(granitos, gnaisses e rochas similares) do lado leste, e arenitos no topo e do lado 

oeste. Atingem altitudes variando, entre 800 e 950m, uma das mais altas do Estado 

A B 
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de Pernambuco. O relevo é considerado ondulado, até forte ondulado, nas encostas, 

havendo topos suavemente ondulados e áreas com escarpas de arenito. 

Quanto à vegetação primária, tem-se a caatinga hiper e hipoxerófila em 

trechos mais úmidos, com floresta caducifólia. Algumas espécies vegetais arbóreas 

observadas em campo, além do catolé, são umbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda), 

aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão), jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) 

Poir), marmeleiro (Croton sonderianus (Müll.) Arg), freijó (Cordia goeldiana Huber), 

imburana (Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett), pereiro (Aspidosperma 

pyrifolium Mart.), feijão bravo (Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl), catingueira 

(Poincianella bracteosa (Tul.) L.P. Queiroz), angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenam), espinheiro (Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose), juazeiro (Ziziphus 

joazeiro Mart) entre outras; ao subir a serra, os solos tornam-se ainda mais rasos e 

pedregosos, dando lugar a predominância de cactáceas como o xiquexique 

(Pilosocereus gounellei (A. Weber ex K. Schum.) Bly. ex Rowl.), o mandacaru 

(Cereus jamacaru DC.), o facheiro (Pilosocereus pachycladus Ritter) e o rabo de 

raposa (Arrojadoa spp.) e às bromeliáceas como o caroá (Neoglaziovia variegata 

(Arr. Cam. (Mez.)) e a macambira (Bromelia laciniosa Mart. ex Schult). 

A Serra de Monte Alegre caracteriza-se como área de grande importância 

para captação das águas de chuvas, para realimentação da bacia sedimentar 

adjacente, e de alguns minadouros existentes no sopé da serra. É considerada uma 

zona de recarga, área onde ocorre o abastecimento do aquífero, de constatada 

importância para a conservação da flora, bem como para o abrigo da fauna local 

(EMBRAPA, 2000). 

A propriedade dos agroextrativistas de Monte Alegre, assim como a área 

onde é realizada a coleta das folhas do catolé, situa-se nas proximidades da 

nascente do riacho da Volta, um dos afluentes do rio Pajeú, em sua zona de 

recarga. O riacho da Volta (07º 48’ 09.4’’S, 37º 14’ 04.6’’ W) nasce em uma Área de 

Reserva Legal de propriedade do Assentamento Mata Verde, distante cerca de 

3,0Km do local de coleta do catolé. O riacho da Volta abastece o açude do Saco, 

importante fonte de água, durante a estação seca do ano, para os moradores do 

Assentamento Mata Verde em Iguaraci/PE, divisa com Tuparetama/PE. Destaca-se 

assim, a importância dessa área para a conservação da quantidade e qualidade da 

água da bacia hidrográfica do rio Pajeú. É nessa região de serras e solos 

pedregosos que é frequente a presença do catolé (FIG. 21). 
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Figura 21 – Localização da Serra de Monte Alegre, observar localização do açude 

do Saco, a população agroextrativista de Monte Alegre localiza-se nas proximidades 
da marca referente ao Poço Sr. Pedro, Iguaraci/PE 

 
Fonte: Elaborado por Óscar Zuñiga, 2012. 

 
 

A área de uso da população agroextrativista de Monte Alegre foi determinada 

a partir do georreferenciamento pontual dos principais núcleos familiares de 

agroextrativistas e a partir de informações lineares por meio do rastreamento da 

trilha que leva aos locais de coleta do catolé (FIG. 22). Os dados obtidos foram 

sobrepostos em imagem de satélite (FIG. 23). 

A trilha percorrida pelos extrativistas de Monte Alegre possui cerca de 5km, 

partindo-se do ponto inicial representado por INÁCIO (núcleo familiar mais antigo) 

até a chegada no topo da serra de Monte Alegre. Durante o percurso da trilha, tem 

inicio a coleta das folhas dos catolés que vão sendo encontrados no caminho. A 

distância entre o caminho percorrido e a nascente do Riacho da Volta é de 
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aproximadamente 3km. Entre a nascente do Riacho da Volta e o Açude do Saco a 

distância é de quase 2km (FIG. 24). 

 
Figura 22 - Uso do GPS para a demarcação da principal trilha percorrida pelos 

agroextrativistas de Monte Alegre para a coleta das folhas do catolé em Iguaraci/PE

 
Fonte: Ribeiro, março de 2013. 

 

Figura 23 – Demarcação da trilha para coleta das folhas do catolé e principais 
núcleos familiares da população agroextrativista de Monte Alegre, Iguaraci/PE; A – 
Serra de Monte Alegre; B – Açude do Saco; C – Nascente do Riacho da Volta; D – 

Topo da Serra de Monte Alegre; E – Trilha percorrida 

 
Fonte: Google Earth®, 2013, altitude do ponto de visão: 7,79km; (A) foto da autora, 

dezembro de 2012; (B) foto de Aluísio Ribeiro, abril de 2012; (C) foto de Aluísio 
Ribeiro, agosto de 2012; (D) Foto da autora, março de 2013; (E) foto de Aluísio 

Ribeiro, março de 2013.  
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Figura 24 – Caminho percorrido pelos extrativistas de Monte Alegre 

para a coleta das folhas do catolé (georrenferenciamento) 

 
Fonte: Google Earth®, 2013. 

 

As imagens de satélite, Google Earth® (2013), interpretadas pelos 

agroextrativistas, foram selecionadas a partir do georreferenciamento realizado (FIG. 

25). Devido à complexidade da interpretação da imagem pelos participantes, não 

familiarizados com essa técnica, buscou-se uma contextualização das imagens por 

meio das informações obtidas durante o georreferenciamento com a pontuação dos 

núcleos familiares e de pontos como a nascente do Riacho da Volta e o Açude do 

Saco. As informações obtidas pela fotointerpretação geraram uma representação 

nas imagens de satélite da área de uso dessa população agroextrativista e a 

comparação desta com a área utilizada há 15 anos, considerada atualmente uma 

área de influência indireta pela possibilidade de um uso futuro da área devido à 

presença dos catolés. 
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Figura 25 – Fotointerpretação em imagens de satélite, Google Earth®, 2013; (A) 

autora contextualizando a imagem para a aplicação da técnica, (B) informante 
mostrando áreas utilizadas para a coleta do catolé 

 
Fonte: Ribeiro, março de 2013. 

 

Assim, pode-se representar da seguinte forma a área de uso: 

A área, representada na FIG. 26, é a área de influência direta da população 

agroextrativista de Monte Alegre, diferente da área utilizada há 15 anos (FIG. 27). 

Os extrativistas deixaram de realizar a coleta das folhas do catolé nessa área, 

devido a obstáculos ao acesso, como a penetração na vegetação e relevo 

acidentado. Além disso, nos últimos anos puderam ter acesso às áreas particulares 

que antes não tinham, o que facilitou o acesso e a coleta. 

Note-se na FIG. 27 que a área de superfície utilizada no passado (cerca de 

15km2) é maior que a área de uso (aproximadamente 10km2). Essa área abrange o 

entorno na nascente do riacho da Volta e do açude do Saco. Sobrepondo-se as 

áreas de influência direta e indireta (FIG. 28), tem-se uma área, chamada, nesse 

caso, de área de uso permanente (FIG. 29), por ser uma área sempre utilizada para 

a extração das folhas do catolé. A intersecção entre essas duas áreas de uso, a 

área de uso permanente, possui uma superfície de cerca de 6km2.  

Após a delimitação da área de uso pela população agroextrativista de Monte 

Alegre, realizou-se a interpretação da paisagem, por meio da correlação entre a 

observação de campo, a vivência dos informantes e as imagens de satélite, o que 

deu origem a delimitação de algumas unidades representativas da serra de Monte 

Alegre. 

 

A B 
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Figura 26 – Área de uso (cerca de 10km2). Área atualmente utilizada para a coleta 

das folhas do catolé, Syagrus cearensis (Noblick)

 
Fonte: Adaptado em Google Earth®, 2013. 

  

Figura 27 – Área de influência indireta (cerca de 15km2). Área utilizada há 15 anos 
para a coleta das folhas do catolé, Syagrus cearensis (Noblick) 

 
Fonte: Adaptado em Google Earth®, 2013. 
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Figura 28 – Sobreposição das áreas de influência utilizadas para a coleta das folhas 

do catolé, Syagrus cearensis (Noblick) 

 
Fonte: Adaptado em Google Earth®, 2013. 

 

Figura 29 – Área de uso permanentemente utilizada para a coleta das 
folhas do catolé, Syagrus cearensis (Noblick), em azul 

 
Fonte: Adaptado em Google Earth®, 2013. 
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De acordo com Sampaio (2007), a fotointerpretação contempla os seguintes 

procedimentos: (1) reconhecimento e identificação da paisagem; (2) análise da 

imagem; (3) dedução dos objetos que compõem a imagem; (4) interpretação, com a 

identificação e descrição e (5) classificação e idealização da fotoimagem. Para isso 

é preciso levar em consideração os elementos básicos para o reconhecimento da 

imagem como cor; forma e tamanho; padrão e textura. 

Desta forma, pode-se classificar a área estudada e utilizada pelos 

agroextrativistas de Monte Alegre em quatro unidades de paisagem que amostram 

as condições de degradação e conservação da área estudada. 

Unidade 1- Núcleos familiares: observa-se no entorno dos núcleos familiares 

(FIG. 30) e (FIG. 31) a existência de estradas de terra, em traços lineares brancos, 

de textura fina, marcados pela exposição constante ao sol e pela perda de umidade. 

Terrenos de coloração um pouco mais escura que as das estradas com formas de 

retângulos e quadrados imperfeitos e descontínuos demonstrando as áreas 

desmatadas para plantio (solo exposto) e um solo, ainda exposto, porém com 

coloração acinzentada um pouco mais escura e textura mais áspera, provavelmente, 

áreas que foram desmatadas a um tempo maior e que já demonstram o 

ressurgimento da vegetação secundária. No entorno das unidades familiares quase 

não se observa vegetação nativa. 

Unidade 2- Afloramentos rochosos: A serra de Monte Alegre é muito marcada 

pelos solos rasos e pedregosos com afloramentos rochosos, pode-se ver nas 

imagens abaixo a coloração branco-acinzentada da rocha exposta de forma irregular 

e textura rugosa (FIG. 32). Observe-se o entorno marcado pela vegetação nativa 

ainda presente, provavelmente, pelo difícil acesso e pela impossibilidade de cultivo 

nessas áreas. 

Unidade 3 – Mata Nativa: Essa unidade é representada pelas áreas de maior 

cobertura de vegetação da caatinga. Com coloração variando de verde escura, cinza 

escuro e marrom, textura áspera e observação da presença da copa das árvores 

(imagens tomadas provavelmente após a estação chuvosa quando ainda estão 

presentes as folhas das árvores e arbustos). São áreas caracterizadas pelo difícil 

acesso da população local para a extração de madeira para combustível e demais 

usos do solo, permanecendo relativamente conservadas. Na FIG. 33, tem-se a 

subida da serra de Monte Alegre e na FIG. 34 o entorno da nascente intermitente do 

riacho da Volta. 
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Unidade 4 – Corpo d’água: Representada pelo açude do Saco. De coloração 

escura (preto), textura lisa e forma quase retangular. Observar na figura 35 a 

vegetação nativa do entorno e a estrada ao lado do açude. 

É preciso mencionar que tanto o açude do Saco quanto a nascente do riacho 

da Volta que o abastece, se localizam na área de Reserva Legal do Assentamento 

Mata Verde, situado do outro lado da Serra de Monte Alegre (FIG. 36). É preciso 

mencionar que alguns moradores do assentamento fazem uso das folhas da 

palmeira catolé, inclusive, uma das moradoras do assentamento, com 54 anos, 

também coleta folhas do catolé, nessa área, para a confecção de vassouras 

artesanais e outros utensílios com chapéus e abanadores, vendendo-os 

ocasionalmente para a complementação da renda familiar. 

A Serra de Monte Alegre atua como um divisor de águas para a bacia 

hidrográfica do Rio Pajeú e delimita geograficamente o Estado de Pernambuco, já 

que do outro lado da serra tem lugar o município de Monteiro já situado na Paraíba. 

A delimitação da área de uso nessa pesquisa fornece informações sobre 

quais as áreas utilizadas por essas populações. Isso ajuda a definir as áreas que 

podem estar sendo sobrexploradas e as áreas em que os catolés são conservados, 

sem interferência da coleta. Pode-se observar que a área de uso permanente é uma 

área de contínua exploração do catolé. Essa exploração contínua pode atuar, como 

os próprios informantes relatam, enfraquecendo o catolé, ou seja, retardando a sua 

floração e frutificação. Entretanto, existem áreas em que a palmeira não é utilizada, 

por motivos já mencionados, como o difícil acesso. Assim, estas permanecem 

naturalmente como fonte de sementes e de variabilidade genética intraespecífica, 

indispensável para a dinâmica populacional dessas palmeiras. 

 

 



SOUTO, A. C. G. Das folhas às vassouras: O extrativismo do catolé (Syagrus cearensis Noblick)...                71 
 

Figura 30 – Núcleo familiar da população agroextrativista de Monte Alegre, 

Iguaraci/PE

 
Fonte: Google Earth®, 2013. 

 

Figura 31 – Núcleo familiar da população agroextrativista de Monte Alegre, 
Iguaraci/PE 

 
Fonte: Google Earth®, 2013. 
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Figura 32 – Afloramento rochoso na Serra de Monte Alegre, Iguaraci/PE 

 
Fonte: Google Earth®, 2013. 

 

Figura 33 – Subida da serra de Monte Alegre, Iguaraci/PE 

 
Fonte: Google Earth®, 2013. 
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Figura 34 – Nascente intermitente do riacho da Volta em Serra de Monte Alegre, 

Iguaraci/PE 

 
Fonte: Google Earth®, 2013. 

 

Figura 35 – Açude do Saco em Serra de Monte Alegre, Iguaraci/PE 

 
Fonte: Google Earth®, 2013. 
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Figura 36 – Área do Assentamento Mata Verde em vermelho, observar o ponto 

georreferenciado da entrada da Reserva Legal do Assentamento Mata Verde e 
do lote da moradora extrativista do catolé 

 
Fonte: Google Earth®, 2013. 
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CAPÍTULO 4 

 

UMA DISCUSSÃO SOBRE O MANEJO DO CATOLÉ, COMERCIALIZAÇÃO DAS 

VASSOURAS, TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE 

 

4.1 EXTRATIVISMO DO CATOLÉ PELA POPULAÇÃO TRADICIONAL DE MONTE 

ALEGRE 

 

Como relatado no capítulo anterior, Monte Alegre é uma comunidade 

exclusivamente rural que, assim como em toda a região semiárida brasileira, tem a 

estação chuvosa concentrada em apenas alguns meses do ano. Essa informação 

tem uma grande relevância sobre a importância da atividade extrativista estudada, já 

que, as precipitações irregulares ditam um modo de vida próprio do sertanejo, no 

qual este tende a buscar na natureza a aplicação de tecnologias que o auxiliem a 

passar pela época seca do ano com um mínimo de prejuízo econômico e social, 

como acontece com a população agroextrativista de Monte Alegre e sua produção 

de vassouras de palha de catolé. 

Segundo Little (2002), as populações extrativistas representam grupos sociais 

incluídos na categoria de tradicionais e tendem a ser reconhecidos pelos produtos 

que extraem e vendem no mercado (ex.: seringueiros, castanheiros, babaçueiros, 

pescadores, entre outros), apesar deste ser apenas um elemento dentro de um 

complexo sistema de adaptação que inclui caça, pesca, agricultura, fruticultura e 

criação de pequenos animais. 

Assim, o extrativismo do catolé faz parte desse complexo sistema de 

adaptação às condições edafoclimáticas nas quais está inserida a população 

agroextrativista de Monte Alegre, representando a principal atividade desenvolvida, a 

que os diferencia enquanto grupo e os fazem reconhecidos dentro da comunidade 

onde vivem. Em segundo plano, realiza-se a agricultura e a criação de pequenos 

animais para subsistência. A aposentadoria e o Bolsa Família proporcionam um 

importante acréscimo na renda dessas famílias, conferindo-lhes uma pluralidade 

econômica. 

Assim, como observado entre a população agroextrativista de Monte Alegre, 

os extrativistas do coco babaçu também tem sua atividade apoiada por práticas 
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agrícolas e complementada por rendas provenientes das aposentadorias e de 

programas de transferência de renda do governo (GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2012). 

Segundo Fávero e Monteiro (2011), a pluralidade de atividades agrícolas 

confere maior flexibilidade perante os contextos internos e externos às famílias. 

Segundo Souza Júnior et al. (2009), a combinação entre as fontes de renda 

agrícolas e não-agrícolas também produz uma pluriatividade, que tende a ser mais 

intensa à medida que mais complexas e diversificadas forem as relações entre os 

agricultores e o ambiente social e econômico em que estiverem inseridos. 

Outro aspecto interessante é que as famílias residem em uma mesma 

propriedade rural de aproximadamente 30 hectares, provenientes de um ramo 

familiar primordial e que foi originando outros núcleos familiares, onze núcleos ao 

todo. Possivelmente, assim como observado em Hada (2010), esse adensamento 

das famílias em um único território, somado às dificuldades de plantio em um terreno 

íngreme e pedregoso, fortaleceram a continuidade da prática extrativista, já que não 

há terra produtiva e suficiente para a sobrevivência dessas onze famílias a partir da 

agricultura. 

Para Santos e Coelho-Ferreira (2012), em seu estudo com populações 

ribeirinhas no uso das folhas do buriti, “as comunidades mais distantes da sede do 

município sofrem menos influência do processo de urbanização e, 

consequentemente são mais dependentes dos artefatos produzidos, preservando 

uma maior sabedoria relacionada ao uso dos recursos naturais.”. O que também 

pode explicar a manutenção desta atividade através de gerações.  

O QUADRO 1 do capítulo anterior mostra diversos usos do catolé 

(alimentação, artesanal e forragem para animais) observados no povoado de Monte 

Alegre, assim como registrado por Rocha e Silva (2005), no Estado do Pará, no qual 

foram identificadas 14 espécies de palmeiras em seis fragmentos de floresta 

estudados no município de Bragança e foram verificados os usos referentes a 

alimentação, artesanato, combustível, medicinal e construção. Segundo os autores, 

os frutos e as folhas são as partes das palmeiras mais utilizadas. 

Em Barroso, Reis e Hanazaki (2010), as folhas da palmeira juçara (Euterpe 

edulis), assim com as do catolé, também são utilizadas como forragem para animais 

de criação. Entretanto, observa-se que no caso do catolé, as folhas são utilizadas 

como forragem somente durante condições climáticas adversas, como a atual seca 
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que assola a região. Durante o período chuvoso ou em estiagens menos 

prolongadas, são preferidos (segundos os informantes) alimentos mais nutritivos. 

Segundo Rufino et al. (2008), além de entrarem rotineiramente na 

alimentação do homem na forma de frutos, amêndoas e palmito e até de produtos 

elaborados, como doces, bebidas e óleos, espécies dos gêneros Orbignya, Syagrus, 

Acrocomia e Mauritia servem de alimento para várias espécies da fauna silvestre 

como canídeos, roedores de pequeno e médio porte, psitacídeos, entre outros. 

Assim como registrado em Rufino et al. (2008), para o licuri (S. coronata), o 

principal uso dado a palmeira catolé é também o artesanato. Ambas as espécies são 

utilizadas para a produção de abanos, bolsas, cestas, chapéus, cordas, esteiras, 

peneiras, tapetes e vassouras. Rufino et al. (2008) relata que a diversidade de 

artefatos e o uso corrente de alguns deles perdem lugar devido à introdução de 

material industrializado similar, porém, ainda é muito corrente o uso das vassoura 

feitas com a palha do licuri, se destacando, assim como para o catolé, a produção 

de vassouras e chapéus. 

Para Rocha e Silva (2005, p.659), “a densidade de determinadas espécies de 

palmeiras em áreas de floresta tropical, relaciona-se ao fato de as espécies serem 

úteis ao homem”, como mostrado por Barroso, Reis e Hanazaki (2010) e Rufino et 

al. (2008). Para Rocha e Silva, é o fato de fornecerem recursos naturais que as 

poupam, muitas vezes, “do machado” durante a derrubada da floresta. 

Em campo, no Alto Trecho do Sertão do Pajeú, observou-se, muitas vezes, 

que os catolés são poupados durante o desmatamento das áreas onde é possível o 

plantio, provavelmente, por ser uma espécie bastante utilizada e que, durante a 

seca, permanece produzindo sua folhagem, importante recurso natural para a 

região. 

Segundo, Albuquerque e Andrade (2002, p. 275), “estudos etnobotânicos 

indicam que as pessoas afetam a estrutura de comunidades vegetais e paisagens, 

não apenas sob aspectos negativos, mas beneficiando e promovendo os recursos 

manejados”. Mesmo que, segundo Pereira e Diegues (2010, p. 46), “essa relação 

entre população tradicional e natureza não se radique em uma visão romântica do 

bom selvagem”. 

Um processo interessante observado entre os grupos quilombolas estudados 

por Barroso, Reis e Hanazaki (2010), no Vale do Ribeira em São Paulo, é que as 

sementes da palmeira juçara, além de serem usadas na confecção de artesanatos, 
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são utilizadas na produção de mudas e para repovoamento por semeadura a lanço. 

No caso estudado, esse tipo de manipulação da espécie não é observado, já que os 

extrativistas ainda não conseguiram realizar o plantio do catolé. 

O que se observa nos trabalhos estudados é que o extrativismo de palmeiras, 

especialmente no que se refere à coleta e processamento das folhas (corte, 

transporte e secagem) não apresenta nenhuma substancial inovação tecnológica e 

as técnicas utilizadas são basicamente as mesmas (GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 

2012); (SANTOS; COELHO-FERREIRA, 2012); (SARAIVA; SAWYER, 2007); 

(HADA, 2010); (BARROSO; REIS; HANAZAKI, 2010); (MARTINS, FILGUEIRA E 

ALBUQUERQUE, 2008), geralmente, tendendo a causar prejuízos mínimos à planta. 

No trabalho de Rufino et al. (2008) com a população estabelecida  no entorno 

do Parque Nacional do Vale do Catimbau, município de Buíque, Pernambuco, com 

extração das folhas do licuri e do babaçu, observou-se que o grupo estudado 

demonstra preocupação quanto à conservação das espécies estudadas, já que a 

técnica empregada, assim como no estudo do catolé, não é destrutiva, sendo 

retiradas apenas as folhas mais velhas e poupando as mais jovens. 

O manejo da piaçava (Attalea funifera), endêmica da costa Atlântica no Brasil 

cujas fibras também são utilizadas para a produção de vassouras são, usualmente, 

exploradas de forma sustentável. O manejo da piaçava é bem parecido com o 

manejo do catolé pela população agroextrativista de Monte Alegre. No manejo da 

piaçava são deixadas de duas a quatro folhas jovens intactas proporcionando a 

regeneração da palmeira e o equilibro no tamanho da população (KRONBORG et 

al., 2008). 

Porém, em algumas partes do Peru e no Brasil é constatado o tombamento 

das palmeiras piaçava para a extração das folhas. Isso tem ocasionado uma 

diminuição na população de palmeiras em seu habitat natural, apesar das diversas 

discussões sobre o manejo sustentável de palmeiras nesses países. Contudo, a 

extração da piaçava ainda representa um dos melhores exemplos de manejo 

florestal não madeireiro na América do Sul (KRONBORG et al., 2008). 

A fibra do buriti é conhecida como “linho” na região dos Lençóis Maranhenses 

e para a sua obtenção são coletados os brotos da palmeira, chamados de “olho”. A 

coleta dos “olhos” pode ser realizada por todos os membros da família. Como no 

caso da coleta das folhas do catolé, as mulheres e crianças geralmente coletam das 
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palmeiras mais jovens, enquanto a coleta das palmeiras altas é feita exclusivamente 

por homens (SARAIVA; SAWYER, 2007). 

Segundo Saraiva e Sawyer (2007), a partir da coleta do “olho” do buriti, a 

atividade envolve uma série de etapas, que são realizadas quase exclusivamente 

pelas mulheres. As mulheres confeccionam utensílios domésticos e produtos 

diversos, como sacolas, abanos, tapetes e outros. Esta rede produtiva de artesanato 

está entre as três maiores geradoras de renda do município de Paulino Neves/MA, 

atrás apenas da produção de farinha de mandioca e de repasses do governo 

(SARAIVA; SAWYER, 2007).  

A influência da idade e principalmente do gênero no manejo de palmeiras 

também é registrado nos trabalhos de González-Pérez et al. (2012),  Santos e 

Coelho-Ferreira (2012) e Saraiva e Sawyer (2007). Assim como no uso do babaçu 

pelas quebradeiras de coco, mencionado em González-Pérez et al. (2012), a 

confecção de cestarias, como é chamado o artesanato tradicional confeccionado 

com as folhas do buriti (Mauritia flexuosa), é praticada tanto por idosos quanto por 

indivíduos mais jovens, contudo, são, geralmente, as mulheres que se dedicam a 

confecção desses produtos, sobretudo os de uso doméstico (SANTOS E COELHO-

FERREIRA, 2012). 

No extrativismo do catolé e produção das vassouras pela população 

agroextrativista de Monte Alegre, as mulheres sempre aparecem compondo parte da 

cadeia produtiva, entretanto de modo menos visível. A invisibilidade das mulheres no 

extrativismo do catolé, foi estudada por Souto, Almeida e Ribeiro (2013), no qual 

evidenciou-se ser esta atividade, na população agroextrativista de Monte Alegre, 

predominantemente masculina, mesmo que as mulheres tenham uma importante 

participação na confecção das vassouras e, portanto, na geração de renda, são os 

homens que, geralmente, saem para a coleta das folhas do catolé e comercializam a 

produção de vassouras. 

Os agroextrativistas estudados dizem fazer apenas duas coletas em cada 

catolé por ano, afirmam que esperam cerca de seis meses para que a palmeira 

possa se recuperar, devendo permanecer sempre a “folha mestra” na palmeira, para 

que essa não morra. Desta forma, eles protegem o recurso (catolé) para que possa 

ser utilizado outras vezes. Eles dependem disso para sobreviver e dar continuidade 

a atividade que aprenderam através de gerações. De certa forma, esse 
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procedimento proporciona uma conservação não só da atividade, mas também das 

populações da palmeira catolé exploradas. 

Essa racionalidade ecológica, na qual o agroextrativista obtém o recurso e ao 

mesmo tempo proporciona uma conservação da natureza é mencionada tanto na 

obra de Toledo (1990), como na de Enrique Leff (2004), que afirma que a tese 

central do novo modelo de pensamento que emerge é que, muitas vezes, o produtor 

rural tradicional possui uma racionalidade ecológica que favorece o uso 

conservacionista ou, pelo menos, não destrutivo dos recursos naturais. Toledo traz 

ainda que, nesse contexto, surgem as etnociências encarregadas de estudar as 

concepções, percepções e conhecimentos sobre a natureza e existência social 

através de um manejo adaptado aos recursos naturais e ecossistemas (TOLEDO, 

1990). 

É o que afirmam Gómez-Pompa e Kaus (2000), para os quais as crenças 

clássicas de conservação geralmente trazem a ideia de que existe uma relação 

inversa entre as ações humanas e o bem-estar do meio ambiente natural. 

Entretanto, é possível o estabelecimento de limites para um extrativismo sustentável, 

base do sustento e da cultura de muitas populações tradicionais. 

A relação entre homem e natureza envolve uma espécie de vínculo ou ligação 

na qual um é moldado pelo outro. A natureza é modificada constantemente pela 

presença humana. O homem, em contrapartida, tem suas atividades desenvolvidas 

em função das condições impostas pelo meio. Portanto é necessário que modelos 

produtivos sustentáveis sejam valorizados para que essa relação entre homem e 

natureza seja fortalecida. 

Segundo Toledo (1990), a crise ecológica gerada pelos atuais modelos 

produtivos rurais (como o agronegócio) está induzindo mudanças na maneira de 

conceber a investigação e enfocar os problemas ambientais por meio da aparição de 

novos paradigmas teóricos e metodológicos, especialmente no que se referem à 

valorização dos esquecidos sistemas tradicionais de uso da natureza. 

Portanto, os saberes e a racionalidade ecológica das populações rurais 

tradicionais devem ser levados em conta durante a concepção de políticas públicas. 

A gestão ambiental deve ser, antes de tudo, local, respeitando-se as culturas dos 

povos, a variabilidade do meio e permitindo uma abordagem embasada na 

sustentabilidade. 
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4.2 VASSOURAS DE PALHA DO CATOLÉ: RELAÇÕES COMERCIAIS E LÓGICA 

CAPITALISTA 

 

Para Leff (2004), a diferença entre a racionalidade ambiental e a 

racionalidade capitalista se expressa no conflito de interesses sociais arraigados nas 

estruturas institucionais, nos paradigmas de conhecimento, nas formas de 

compreensão do mundo e nos processos de legitimação que enfrentam diferentes 

agentes, classes e grupos sociais. 

Os agroextrativistas de Monte Alegre, com a produção de suas vassouras 

artesanais, tendem a conservar elementos pré-capitalistas, mesmo que 

subordinados ao sistema capitalista, já que dominam toda a técnica de produção e 

comercialização das vassouras produzidas. O desenvolvimento e manutenção ao 

longo do tempo dessas técnicas pode ser fruto do isolamento enquanto população 

rural difusa e por questões naturais como a geografia do território com existência da 

Serra de Monte Alegre. 

Karl Marx (1985) relata a evolução de sistemas pré-capitalistas com a 

passagem do feudalismo para o capitalismo. Ele destaca quatro etapas analíticas 

dessa evolução. A primeira refere-se à propriedade comunal direta; na segunda a 

propriedade comunal perdura, mas aparece o início do sistema de classes; a terceira 

etapa surge com o advento da manufatura artesanal em que o artesão é 

independente, mas corporativamente organizado, já apresenta uma forma individual 

de controle dos meios de produção, o que lhe permite viver de acordo com o que 

produz. A quarta etapa, segundo Marx, é aquela em que surge o proletariado, 

quando a exploração não se dá mais na forma de servos ou escravos, como no 

feudalismo, mas na apropriação do trabalho. 

Cada uma dessas etapas constitui um passo no afastamento gradual entre 

homem e natureza. Ainda segundo Marx: “Para o capital, o trabalhador não é uma 

condição de produção, só o trabalho o é. Se este puder ser executado por máquinas 

ou, mesmo, pela água ou o ar, muito melhor. E o capital não se apropria só do 

trabalhador, mas de seu trabalho – e não diretamente, mas por meio de troca” 

(MARX, 1985, p. 39). 

O modo de produção dos agroextrativistas de Monte Alegre não se enquadra 

completamente nos padrões capitalistas da sociedade urbano-industrial, já que o 

objetivo primeiro de sua atividade não é o lucro ou a acumulação de capital, isso os 



SOUTO, A. C. G. Das folhas às vassouras: O extrativismo do catolé (Syagrus cearensis Noblick)...                82 
 

diferencia enquanto população tradicional. No texto base para a formulação da 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (NUPAUB, 2006, p.01), é destacado um dos pontos de especificidade 

das populações tradicionais quanto ao seu processo produtivo: 

Defende-se que tais segmentos se situam num contexto em que a 
economia – com uma lógica específica de produção e com noções 
singulares a cerca da “necessidade” – está à mercê das relações sociais, 
enquanto que na sociedade envolvente, de tradição Ocidental e modo de 
produção capitalista, as relações sociais é que estão subordinadas à 
economia. 

  

 Balanco (2008) considera que a expansão do capitalismo e o processo de 

integração causado pela globalização poriam fim em curto prazo aos resquícios do 

sistema pré-capitalista. Mas, o fato é que muitas populações tradicionais inseridas 

nesse modo de produção ainda existem em países tropicais como o Brasil. 

Por isso, segundo Diegues et al. (1999), as teorias conservacionistas 

importadas de países temperados como os Estados Unidos não se adéquam às 

realidades dos países tropicais, nos quais ainda é muito forte a presença de 

populações tradicionais que vivem do intercâmbio direto com a natureza e estão 

intimamente ligados à conservação da biodiversidade local. 

Um aspecto interessante é que as famílias agroextrativistas de Monte Alegre 

comercializam tudo o que produzem juntas em uma espécie de cooperativa. Mesmo 

que de maneira bem incipiente e informal. As famílias trabalham segundo esse 

modelo, no qual o intuito é atingir objetivos econômicos e sociais por meio de ações 

coletivas. 

De acordo com Sandroni (1999), as comunidades de cooperação são 

formadas por indivíduos livres que se encarregam da gestão, da produção e da 

participação dos resultados obtidos em comum. Contrapõe-se às grandes 

corporações capitalistas de caráter monopolista. Esse sistema de trabalho, como 

observado na prática, ainda atua na união das pessoas fortalecendo os laços 

afetivos e sociais entre as famílias. 

Segundo Sandroni (1999), a comercialização é o processo intermediário entre 

o produtor e o consumidor. Consiste em colocar os bens e serviços produzidos à 

disposição do consumidor na forma, tempo e local em que ele esteja disposto a 

adquiri-los. Assume-se que o comércio beneficia ambos os parceiros, porém no 

sistema capitalista afirma-se a noção de que toda a troca tem implícita a exploração 
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de uma das partes. É o que acontece com os agroextrativistas de Monte Alegre 

quando o resultado obtido por cada vassoura de palha de catolé vendida aos 

feirantes de Tuparetama corresponde a menos de um terço (R$ 0,57) do valor de 

venda da vassoura ao consumidor final (R$ 2,00). 

Ademais, semelhante ao que acontece com as vassouras de palha do catolé, 

as vassouras confeccionadas com as folhas de uma das espécies de palmeira 

conhecidas como piaçava (Leopoldinia piassaba), frequente na Amazônia Brasileira, 

Venezuelana e Colombiana, têm sofrido com a concorrência de produtos mais 

baratos e acessíveis do que as fibras de piaçava, como os materiais plásticos 

(KRONBORG et al., 2008). 

Durante as entrevistas realizadas no trabalho de Rufino et al. (2008), os 

autores observaram que os informantes consideravam os produtos artesanais 

confeccionados com a palha do licuri e do babaçu de qualidade inferior aos produtos 

industrializados, sendo um indicativo de menor status social. Rufino et al. destacam 

que a facilidade atual na aquisição de produtos industrializados tem colaborado para 

a erosão do conhecimento tradicional relativo às espécies de palmeiras estudadas. 

As vassouras de palha, como as do catolé, encaram a concorrência com 

vassouras de produtos sintéticos como o nylon e sofrem com a discriminação das 

sociedades urbano-industriais para as quais os produtos da natureza e 

artesanalmente confeccionados seriam menos eficientes, como observado em 

Kronborg et al. (2008) e Rufino et al. (2008). Esse pensamento é fruto do 

capitalismo, sistema político-econômico que valoriza a mecanização, a 

industrialização e o controle das cadeias produtivas. 

Apesar de o mercado de vassouras de piaçava ser imensamente maior e 

mais estabelecido que o de vassouras de palha do catolé, Kronborg et al. (2008), 

também identificam uma discrepância entre os valores recebidos pelos extrativistas, 

muitas vezes representados por povos e comunidades tradicionais, e o comerciante 

final, criando uma situação econômica desfavorável para os extrativistas. A 

comercialização das vassouras de piaçava ainda sofre com o agravante de possuir 

vários atravessadores entre o extrativista e o consumidor.  

Para Sandroni (1999), valor é o conceito fundamental da economia política 

que designa o atributo que dá aos bens materiais sua qualidade de bens 

econômicos. Porém, nessa condição, também considera-se valor os atributos 

associados ao produto. Assim, o que se pode inferir é que não estão inclusos nos 
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custos de produção de cada vassoura de palha do catolé os valores culturais, 

sociais e ecológicos, nem mesmo o valor da força de trabalho empregada. Eles 

vendem a vassoura levando em consideração apenas o seu valor de uso. 

Para Garcia (2006), o valor de uso é o valor que deriva diretamente do 

consumo da mercadoria, enquanto que o valor de troca é o valor que se extrai 

durante o intercâmbio dessa mercadoria. Contudo, nesse caso, o valor de uso de 

cada vassoura não inclui os aspectos sociais, culturais e ecológicos que devem 

estar agregados ao valor do produto. Não se considera o valor do trabalho, que se 

dissolve no preço de cada vassoura. 

Isso se deve, em parte, ao fato de que o desenvolvimento tecnológico reduz 

cada vez mais a necessidade do trabalho direto para a produção das mercadorias. 

Assim produtos industrializados e artesanais tendem a competir no mercado em pé 

de igualdade, enquanto que os valores agregados e a força de trabalho necessária 

não são as mesmas. Mesmo assim, eles são vendidos a preços equivalentes, ou até 

mesmo desvantajosos para os produtos de origem artesanal, como no caso das 

vassouras de palha. 

De acordo com Leff (2004), a análise da teoria do valor abre uma reflexão 

sobre as formas dominantes de exploração da natureza e do trabalho no momento 

atual –a capitalização da natureza-, assim como os processos de apropriação e 

distribuição desigual a partir das estratégias de poder inscritas na lógica do mercado 

e na racionalidade do conhecimento. Esta questão abre novas perpectivas para a 

construção de uma racionalidade ambiental na qual a força de trabalho, os 

potenciais da natureza, o poder da ciência e da tecnologia e o saber sejam 

mobilizados por interesses sociais diferentes e por diversos valores culturais até uma 

economia sustentável. 

A principal preocupação dessas famílias extrativistas não gira em torno da 

concentração do capital, mas da sobrevivência por meio das relações estabelecidas 

com território em que vivem, buscando o seu sustento na relação direta entre o 

homem e a natureza, isso cria uma identidade própria dessa população tradicional. 

Portanto, o paradigma emergente traz consigo a valorização das coisas mais 

simples, menos processadas e de um estilo de vida mais natural no qual se atente 

para uma religação com a natureza, mesmo nas sociedades urbano-industriais, 

quando tem sua vez os produtos com baixo grau transformação e que favoreçam a 
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economia local. É urgente a emergência dessa nova racionalidade que traga à tona 

novos valores e uma nova relação sociedade-natureza. 

 Uma das soluções que Drummond (2002) chama atenção para a melhoria das 

populações extrativistas seria o fomento de políticas descentralizadoras em países 

como o Brasil, com a criação de polos regionais com uma maior valorização dos 

bens primários. Entretanto, o autor assinala para a importância de uma boa base de 

recursos naturais na qual a extração eficiente e racional dos recursos aliada a uma 

transformação industrial local reverteria a concepção de que países com uma forte 

atividade extrativista seriam sempre subdesenvolvidos. 

 A descentralização, a valorização dos bens primários combinada a uma 

extração eficiente e sustentável, bem como uma mudança nos padrões de consumo 

da sociedade brasileira com a valorização do produto local, menos processado, mais 

natural e, portanto sustentável, seriam propostas para uma melhoria econômica 

significativa de populações tradicionais que tem como base de sua economia o 

extrativismo e a geração de bens primários. 

 

4.3 USO TRADICIONAL DA TERRA, TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE 

 

De acordo com Leff (2004), na economia política, a relação entre força de 

trabalho, capital e terra evoluem para uma ecologia social na qual os antagonismos 

das lutas sociais se definem em termos de identidade, territorialidade e 

sustentabilidade. As relações de produção e as forças produtivas já não se 

estabelecem entre o capital e o proletariado industrial, mas se redefinem em seus 

vínculos com a natureza. No novo discurso sobre a biodiversidade e a 

sustentabilidade, os conceitos de território, de autonomia e de cultura se têm 

convertido em conceitos políticos que questionam os direitos do ser e as formas de 

apropriação produtiva da natureza. 

Para tanto, é preciso identificar e caracterizar as áreas utilizadas pelas 

populações agroextrativistas. Então, a área de uso, área de vida, ou home range são 

termos utilizados comumente em ecologia, relacionados à área de alcance de 

determinado animal (organismo) para o desenvolvimento das atividades e 

comportamentos necessários para a sua sobrevivência. 

Contrapondo Little (2002), para o qual não é possível comparar a 

territorialidade humana à territorialidade instintiva de outros animais, acredita-se que, 
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a área de uso, mesmo que, poucas vezes empregada para populações humanas, 

representa uma importante informação para a conservação ambiental. Entretanto, 

concorda-se com este mesmo autor (LITTLE, 2002, p. 4) quando afirma que “a 

territorialidade humana tem uma multiplicidade de expressões, o que produz um 

leque muito amplo de tipos de territórios, cada um com suas particularidades 

socioculturais” nas quais estão envolvidos “os vínculos afetivos que se mantém com 

o território, a história da ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que 

se dá ao território e as formas de defesa dele”. 

De acordo com Amorozo e Viertler (2010, p. 70), 

Segundo os preceitos básicos da Antropologia Cultural, além do habitat 
(ambiente físico representado por condições climáticas, pedológicas e 
hidrológicas, fauna, flora, localização geográfica e etc.) e do ambiente 
humano favorável ou hostil a eventuais trocas ou alianças, o ambiente do 
Homo sapiens, também inclui referencias ao imaginário[...]. Assim, as várias 
paisagens do território ocupado por uma população não são exploradas 
apenas em termos de recursos materiais, mas são também [...] referencias 
afetivas importantes para os seres humanos. 

 

Segundo Santos e Silveira (2011, p.19), o sentido da palavra territorialidade, 

“como sinônimo de pertencer àquilo que nos pertence”, se estende também aos 

animais, como a área de vivência e reprodução. Entretanto, na espécie humana, 

esse sentimento de exclusividade e limite prescinde da existência do Estado. 

Pressupondo também “preocupações com o destino e a construção do futuro, o que 

entre os seres vivos, é privilégio do homem.”. 

Desta forma, segundo Milagres (2011), entende-se que o espaço físico é a 

base para a construção do território, produzido por uma série de interações que o 

indivíduo ou grupo de indivíduos mantêm entre si e com a natureza. Está bastante 

relacionado à representação que esses atores fazem do espaço. Desta forma, o 

território pode ser interpretado como um processo social dotado de poder e 

simbolismo. 

Às diversas relações entre homem e o território representam a territorialidade 

(SANTOS; SILVEIRA, 2011). Rocha (2009) traz a territorialidade, definindo-a em 

termos antropológicos, como um esforço coletivo de um grupo social para ocupar, 

usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, 

ou seja, seu território, produto tanto de processos sociais quanto políticos. 
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Rocha (2009) trata o território nacional como produto do processo histórico 

pelo qual passa a sociedade moderna e também como agente hegemônico, 

uniformizador e integrador das relações sociais, econômicas, políticas, jurídicas e 

culturais. A autora traz ainda, que tais processos de uniformização foram 

corroborados pela ciência, filosofia e política, justificando a opressão a todas as 

formas culturais que não se adéquam ao ideal uniformizador, tornando-se, assim, 

esquecidas ou superadas pelo progresso. 

O desenvolvimento de pesquisas e estudos referentes ao uso do espaço 

pelas populações humanas auxilia na compreensão dos reais impactos que as 

atividades humanas exercem sobre o ambiente, bem como, auxilia à tomada de 

decisão quanto às medidas e planos para a conservação e manejo das espécies. 

Assim surgiram diversas iniciativas de mapeamento com a proposta de incluir as 

populações locais e tradicionais nos processos de produção de mapas, 

principalmente a partir da década de 1990 (ACSELRAD; COLI, 2008). 

De acordo com Acselrad (2013), os mapas foram elaborados originalmente 

para facilitar e legitimar as conquistas territoriais, definir o Estado como entidade 

espacial e construir nacionalismos pós-coloniais. Entretanto, com o surgimento dos 

problemas ambientais que delinearam o debate político no final dos anos 1960 teve 

início uma “ambientalização da cartografia”.  Essa cartografia “ambientalizada” 

fornece uma racionalidade ecológica, assim como tratada por Leff (2004), importante 

ao planejamento e ordenamento territorial (ACSELRAD, 2013). 

Segundo Acselrad e Coli (2008), o mapeamento de territórios vem sendo 

constantemente realizado com grupos indígenas, comunidades quilombolas e 

pequenos produtores extrativistas, com o objetivo de delimitar territórios e 

territorialidades identitárias, dar elementos para uma discussão sobre 

desenvolvimento local, oferecer subsídios a planos de manejo em unidades de 

conservação e promover o etnozoneamento em terras indígenas. 

A técnica utilizada no trabalho em questão difere do mapeamento participativo 

(ACSELRAD; COLI, 2008) por não haver a construção de mapas propriamente ditos, 

mas a interpretação em imagens de satélite (GOOGLE EARTH®, 2013) das áreas 

utilizadas pela população agroextrativista de Monte Alegre durante a prática do 

extrativismo do catolé. Portanto, segundo Rosa (2004), a cartografia social 

atualmente tem se utilizado de técnicas como a interpretação de fotos ou imagens 

pelo olho humano como fotografias aéreas e imagens de satélite impressas. 
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De acordo com Souto (2010, p. 173), “a fotografia ao longo do tempo vem se 

tornando um elemento bastante comum e importante nas ciências sociais e naturais. 

A etnoecologia, epistemologicamente centrada entre estas, não foge a esta regra.” 

Dada a disponibilidade de tecnologias e informações diferentes utensílios e técnicas 

vem fazendo parte dos trabalhos etnocientíficos SOUTO (2010). Assim, segundo 

Albuquerque, Lucena e Alencar (2010), esse ordenamento de fotos é útil na 

identificação de zonas ecológicas preferidas para a coleta dos recursos vegetais e 

na determinação de paisagens. 

Desta forma, o modo como a população estudada imagina o seu espaço e 

delimita o seu território é tão importante quanto o próprio território. Assim como 

ocorre no mapeamento participativo, esta técnica permite um auto-reconhecimento 

da população acerca do seu território, fornecendo informações para o planejamento 

territorial e conservação ambiental. Portanto, a partir da análise da área de uso da 

população agroextrativista de Monte Alegre, constata-se que o território usado e 

apropriado por essa população vai além dos limites de seu território jurídico, 

adentrando tanto terras particulares como Áreas de Preservação Permanente.  

Apesar de as folhas do catolé serem um recurso disponível durante todo o 

ano para a população agroextrativista de Monte Alegre, essa territorialidade, com a 

sobreposição de territórios, gera conflitos, pois nem sempre lhes é permitido o 

acesso para o uso. Durante a maior seca dos últimos 50 anos (2012-2013), alguns 

proprietários rurais não permitiram a coleta das folhas do catolé em suas terras, pois 

com a escassez de recursos nesse período, as folhas do catolé estavam servindo de 

alimento para bovinos e caprinos. 

Portanto, de acordo com Leff (2004), o território é o espaço habitado por 

relações de poder, demarcados, onde se estabelecem domínios e propriedades, 

mas é também onde se semeam e cultivam culturas, são os espaços étnicos, o lugar 

de significação de práticas, hábitat de culturas onde se reconfiguram identidades, 

onde a sustentabilidade se enraiza em bases ecológicas, em identidades culturais e 

em territórios de vida. 

Infere-se que a prática extrativista dessa população não exerce uma pressão 

ou impacto ambiental que ponha em risco a população das palmeiras catolé, caso 

contrario, devido ao tempo atuação da atividade (cerca de um século) e tamanho 

não tão pronunciado da área de uso, a atividade já teria entrado em colapso. 
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Portanto, o padrão atual de manejo do catolé pela população agroextrativista 

de Monte Alegre não põe em risco a permanência dessa palmeira na Serra de 

Monte Alegre. Lembrando-se que existem áreas de influência indireta com a 

ocorrência do catolé e que hoje não são mais utilizadas pela população estudada 

por causa do difícil acesso e que outras famílias nos arredores da Serra de Monte 

Alegre também se utilizam do catolé enquanto recurso natural para a alimentação e 

produção de artesanato. 

 Segundo Haesbaert (2007), o território é ao mesmo tempo funcional, já que 

fornece os recursos naturais necessários a sobrevivência, e simbólico. Assim, o 

território, não apenas oferece o recurso natural catolé (dimensão material), mas 

determina para essa população agroextrativista uma função (dimensão simbólica), 

indicando quem eles são, enquanto extrativistas e produtores de vassouras, 

reconhecidos em Monte Alegre. 

A territorialidade dessa população agroextrativista mostra a pluralidade de 

culturas e de relações que podem ser estabelecidas entre o homem e a natureza 

combinando diversas estratégias de vida e saberes, transmitidos através de 

gerações, o que vêm garantindo o sustento dessas famílias ao longo do tempo. 

Assim, fortalecem-se os vínculos e laços sociais enquanto população. 

Desta forma, informações sobre as populações extrativistas e sua relação 

com o território são importantes, não apenas para a definição dos planos de 

conservação, mas para o entendimento dos usos desse território, sem perder de 

vista os aspectos sociais e culturais, levando-se em consideração os direitos dos 

povos e o fortalecimento do vínculo com a natureza. 

 A pluralidade de territórios e de territorialidades tratada por Haesbaert (2007) 

é observada na Serra de Monte Alegre, onde se tem a área de uso dos 

agroextrativistas de Monte Alegre, a Reserva Legal do Assentamento Mata Verde, 

Áreas de Preservação Permanente e áreas onde é realizado o plantio de culturas 

anuais pelos extrativistas. Essas territorialidades se sobrepõem e giram entorno da 

nascente do Riacho da Volta se estabelecendo em um espaço que antecede a 

construção do território. 

Em um estudo realizado por González-Pérez et al. (2012), com a população 

indígena de Mebêngôkre-Kayapó da Terra Indígena de Las Casas, foram 

identificadas junto aos indígenas, de forma semelhante ao extrativismo do catolé em 

Monte Alegre, quatro ambientes, ou unidades de paisagem, onde é realizado o 
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extrativismo do babaçu (em nomenclatura Kayapó, Bà kamrek, Bà prin, Ibê e Kapot, 

representando diferentes formações vegetacionais). No caso estudado, na Serra de 

Monte Alegre, não se observam diferentes formações vegetacionais, mas, diferentes 

graus de utilização do solo determinados pela acessibilidade do terreno, pelos 

afloramentos rochosos e pela presença ou ausência de vegetação ocasionando 

mudanças no uso e ocupação do solo. 

Analisando as imagens referentes às unidades de paisagens fotointerpretadas 

pelos agroextrativistas é possível identificar áreas mais degradadas, especialmente 

as áreas próximas aos núcleos familiares dos agroextrativistas, e áreas que 

permanecem conservadas, representadas pelas áreas de difícil acesso devido à 

geomorfologia do terreno. A degradação da vegetação ocasiona o empobrecimento 

do solo e é principalmente no entorno das unidades familiares que se utiliza o solo 

para o plantio das culturas anuais.  

Assim, informações sobre a área de uso auxiliam a destacar a população 

estudada enquanto tradicional pela forma como ocupam e usam o seu território. 

Estes conhecimentos podem servir para subsidiar políticas públicas que impeçam 

tanto a “indústria de progresso” comentada por Acselrad no parágrafo abaixo, 

quanto o “preservacionismo cego” condenado por Diegues em o Mito da Natureza 

Intocada. 

Assim, de acordo com Acselrad (2013), a industrialização, o monopólio e a 

especulação territorial teriam como resultado a destruição de formas sociais não-

capitalistas de apropriação do território e seus recursos, assim como a 

desestabilização dos sistemas ecológicos. Ainda segundo Acselrad, em nome da 

concepção industrialista de progresso, desestruturam-se as condições materiais de 

existência de grupos socioculturais territorialmente referenciados e pressiona-se a 

base de recursos de populações situadas em terras tradicionalmente ocupadas. 

Já, de acordo com Diegues (2001), para a concepção naturalista, a única 

forma de proteger a natureza é afastá-la do homem, por meio de ilhas onde este 

pudesse admirá-la e reverenciá-la reproduzindo-se o mito do paraíso perdido. Esse 

neomito, ou mito moderno, vem impregnado, no entanto, do pensamento racional 

que desvincula o homem da natureza. 

A realidade é que, segundo Little (2002, p. 6), a existência de outros territórios 

dentro de um Estado-nação, como os territórios sociais, exemplo aqui analisado,  
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representa um desafio para a ideologia territorial do Estado, particularmente 

para sua noção de soberania. Este ponto de vista representa uma das 

razões pela qual o Estado brasileiro teve e tem dificuldade em reconhecer 

os territórios sociais dos povos tradicionais como parte de sua problemática 

fundiária. 

 Mesmo depois da instituição da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais em 2007, sancionada depois da 

obra de Little (2002), ainda continua sendo um desafio a aceitação por parte do 

Estado dessas novas territorialidades. Assim, para esse autor, é preciso pressionar 

o Estado brasileiro no sentido de admitir novas formas de expressão territorial dentro 

do marco legal do Estado, atendendo as necessidades desses grupos. 

 

4.4 IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DA PESQUISA: BASES LEGAIS 

 

De acordo com Shiraishi Neto (2005), apesar da ampliação de espaços 

políticos de participação desses grupos sociais, principalmente após a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

de 2007, ainda assim é difícil adequar as situações vivenciadas aos modelos 

jurídicos vigentes, especialmente no que se refere à forma de ocupação e uso da 

terra e dos recursos naturais que envolvem noções de sujeito, identidade, 

propriedade privada e território. Por isso, é necessário assegurar para populações 

agroextrativistas como a de Monte Alegre o livre acesso ao recurso natural. 

A luta das quebradeiras de coco babaçu pelo livre acesso à palmeira, 

segundo Shiraishi Neto (2005), vem invertendo a noção dogmática da propriedade 

privada, que trata a árvore como um bem secundário, acessório (art. 92 do Código 

Civil de 2002). Entretanto, são as palmeiras que conferem o sustento dessa 

população tradicional, independente de onde estejam. 

O movimento babaçu livre, das quebradeiras de coco babaçu consiste no 

direito ao livre acesso e uso comum das palmeiras, além da proibição de sua 

derrubada. O movimento resultou na elaboração do Projeto de Lei n° 231 que 

tramita na câmara dos deputados desde 2007 e, antes disso, em leis municipais 

como as leis n° 07/2007 e n° 01/2002 do Município de Lago do Junco, n° 32/1999 do 

Município de Lago dos Rodrigues, n° 255 de 1999 de Esperantinópolis, n° 319 de 

2001 do Município de São Luiz Gonzaga, n° 001 de 2003 do Município de Praia 
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Norte, n° 1.084 de 2003 do Município de Imperatriz, todas no Estado do Maranhão; 

n° 306 de 2003 no Município de Axixá do Tocantins no Estado do Tocantins; n° 934 

de 2004 do Município de São Domingos do Araguaia, Estado do Pará. 

De acordo com Shiraishi Neto (2005), a luta das quebradeiras de coco babaçu 

tem se estendido a outros grupos sociais. Assim, foi implementada a Lei n° 04 de 

2005 do Município de Antônio Gonçalves, no Estado da Bahia, conhecida como a 

Lei do Licuri Livre, na qual “são de livre acesso por meio de cancelas, porteiras e 

passadores, o uso comum dos catadores de licuri e suas famílias, que os exploram 

em forma de economia familiar comunitária.” (art. 2° da Lei n° 04/2005 do Município 

de Antônio Gonçalves). 

Além disso, em 2008, o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) instituiu 

a Instrução Normativa n° 191, de 24 de setembro de 2008, que resolve “Proibir o 

corte do licuri (Syagrus coronata (Mart.) Becc.) nas áreas de ocorrência natural 

dessa palmeira nos Estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e 

Sergipe até que sejam estabelecidas normas de manejo da espécie por cada 

Estado.” (art. 1° da I.N. n° 191/2008). Entretanto, é permitida a coleta de frutos e 

folhas desde que não coloque em risco a regeneração da espécie e a flora e fauna a 

ela associadas. 

A Instrução Normativa n° 191/2008 ainda estabelece que não é permitida a 

retirada de mais de três folhas por palmeira por ano e para o consumo anual de 30 

cachos de frutos ou 300 folhas é exigido o plantio e manutenção de uma palmeira. 

Desta forma, espera-se com esse trabalho, que as informações aqui 

disponibilizadas auxiliem a elaboração de políticas públicas no âmbito municipal 

para que todos aqueles que façam uso do catolé como recurso florestal não 

madeireiro tenham acesso livre ao território utilizado, especialmente a população 

agroextrativista de Monte Alegre, como forma de ter assegurada a sua reprodução 

social e cultural e a manutenção de suas atividades extrativistas. 

Concomitante a isso, é necessário que o manejo do catolé, assim como no 

caso do licuri acima apresentado, também seja normatizado, como uma forma, de 

assegurar juridicamente a manutenção das populações do catolé em áreas de 

ocorrência natural dessa palmeira. 

Quanto ao território, considerando que a Serra de Monte Alegre é composta 

por Áreas de Preservação Permanente, propriedades particulares e pela Reserva 
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Legal do Assentamento Mata Verde, recomenda-se que seja analisada, pelo órgão 

municipal competente, a possibilidade de implementação de uma Reserva 

Extrativista na Serra de Monte Alegre. 

A Lei n° 12.651/2012, conhecida como Código Florestal, que dispõe sobre a 

vegetação nativa, conceitua Área de Preservação Permanente – APP, como uma: 

 
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
 

Na qual, é permitido o acesso de pessoas e animais para obtenção de água e 

para realização de atividades de baixo impacto ambiental. Na Reserva Legal, é 

admitida a exploração econômica mediante manejo sustentável, previamente 

aprovado pelo órgão competente do Sisnama (Sistema Nacional de meio Ambiente). 

O manejo sustentável é considerado pelo Código Florestal como a 

administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, 

sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do 

ecossistema. 

Portanto, é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como 

frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar os períodos de coleta e 

volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver; a época de 

maturação dos frutos e sementes e as técnicas que não coloquem em risco a 

sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada. 

O Sistema nacional de Unidades de Conservação – SNUC de julho de 2000, 

conceitua o uso sustentável como a: 

 
“exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos 
ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa 
e economicamente viável.”. 
 

Enquanto o extrativismo é conceituado com o sistema de exploração baseado 

na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis. Para 

esse propósito, a Lei n° 9.985/2000 incorpora ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação a Reserva Extrativista, 

 
área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 
objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, 
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e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. A Reserva 
Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações 
extrativistas tradicionais. 

 
De acordo com Little (2002) e Cunha e Loureiro (2009), o movimento que 

iniciou a luta dos grupos extrativistas na política foi o dos seringueiros na Amazônia 

brasileira. Com a singular liderança de Chico Mendes, os seringueiros construíram 

um novo espaço político e tornaram-se atores no cenário nacional, conquistando o 

estabelecimento dos Projetos de Assentamento Extrativista dentro da política de 

reforma agrária (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA), em 

1987 e a criação da modalidade das Reservas Extrativistas dentro da política 

ambiental do país, em 1989. 

Apesar da conceituação de uso sustentável e a inclusão das Reservas 

Extrativistas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, segundo Little 

(2002), entre os debates travados pelas vertentes preservacionista e 

socioambientalista do movimento ambiental, uma das cláusulas mais discutidas foi a 

definição de população tradicional que, não havendo consenso entre as partes 

interessadas, terminou por ser vetada, sendo somente inclusa dentro da legislação 

brasileira em 2007 na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais. 

Por enquanto, segundo Almeida (2004), a normatização desses territórios 

sociais ocorre “em territórios próprios, cujas delimitações são socialmente 

reconhecidas, inclusive pelos circundantes”. A territorialidade, neste caso, 

funcionaria como “fator de identificação, defesa e força.”. Nesse caso, as formas de 

reconhecimento desses territórios sociais ou, segundo Almeida (2004), das “terras 

tradicionalmente ocupadas” (mesmo que o tradicionalmente não se refira a um 

tempo na história, mas a um reconhecimento de sua territorialidade), estão 

representadas no QUADRO 2, como posse permanente, uso comum temporário, 

uso coletivo, uso comunitário e aberto. Fica clara então, a complexidade em agrupar 

essas territorialidades em categorias classificatórias e deixa claro o fato da 

ineficiência de uma homogeneização. 
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Quadro 2 – Formas de reconhecimento jurídico das diferentes modalidades de 

apropriação das terras tradicionalmente ocupadas 
 

Povos indígenas 

 

“Posse permanente”, usufruto 

exclusivo dos recursos naturais. 

Terras como “bens da União”. 

 

Constituição Federal – 1998 

Art. 231 

 

Comunidades 

remanescentes de 

quilombos 

 

Propriedade. 

“Titulação Definitiva”. 

 

Constituição Federal – Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias 

Art. 68 

 

Quebradeiras de 

coco babaçu 

 

Uso comum dos babaçuais. 

“Sem posse e sem propriedade”. 

 

Leis Municipais (MA, TO) 

1997 - 2007 

 
“Regime de economia familiar e 

comunitária” 

 
Constituição Estadual (MA) – 

1991 
Art. 196 

 

Seringueiros, 

castanheiros, 

quebradeiras de 

coco babaçu 

 

Resex – “de domínio público, com 

uso concedido às populações 

extrativistas tradicionais”.  

Posse permanente. 

Terras como “bens da União”. 

 

Constituição Federal – 1998 

Art. 20 § 3° 

Decretos 1990, 1992 e 1998 

Lei 9.985 - 2000 

 

 

Pescadores 

 

Resex – “Terrenos de Marinha”. 

Recursos hídricos como “bens da 

União”. 

 

Constituição Federal – 1998 

Art. 20 § 3° 

Decretos 1992 e 1997 

 

Fundo de pasto 

 

“Direito real de concessão de uso” 

 

Constituição Estadual (BA) – 

1989 

Art. 178 

 

Faxinal 

 

“Uso coletivo da terra para 

produção animal e conservação 

ambiental”. 

 

Decreto Estadual (PR) - 1997 

 

Fonte: Almeida (2004), atualizado. 

 

Monteiro, Santos e Soares (2013) trazem à discussão a possibilidade do 

manejo dos recursos naturais associado aos conhecimentos tradicionais como forma 

de proporcionar a conservação da natureza in situ amparada na etnoconservação 

(MONTELES, 2009; ALMEIDA, 2004; ALEXANDRE, 2002; DIEGUES, 2001), com 

uma forma de interromper ou, ao menos, diminuir a intensa destruição ocasionada 

pelo modelo econômico capitalista de desenvolvimento. 
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Segundo Monteiro, Santos e Soares (2013), as primeiras discussões sobre a 

etnoconservação remetem ao ano de 1952, com um estudo desenvolvido por Balick 

e Cox sobre o uso de plantas em populações indígenas, a partir do qual diversas 

pesquisas passaram a procurar vínculos entre a conservação e o manejo dos 

recursos naturais por populações tradicionais. 

É preciso destacar que muitas das áreas protegidas brasileiras, 

especialmente as de proteção integral, estão em crise. Estas áreas estão sendo 

invadidas e degradadas. Mesmo com uma legislação ambiental considerada entre 

as mais completas e avançadas do mundo, os instrumentos e aparatos legais por si 

só não dão conta de manter essas áreas preservadas. Para Diegues (1999), essas 

dificuldades são inerentes ao modelo atual dominante das áreas protegidas uma vez 

que, tendo sido criado no contexto ecológico e cultural norte-americano, não se 

aplica ao contexto dos países tropicais do sul. 

Para esta pesquisa, é importante salientar que esse modelo operacional não 

foi importado sozinho, mas com ele veio uma visão da relação entre sociedade e 

natureza que permeia as políticas e os modelos de gestão ambiental. Diegues 

(1999) destaca que o que se propõe, para a criação de uma nova ciência da 

conservação, é uma síntese entre o conhecimento científico e o tradicional. Para 

tanto, é preciso, antes de tudo, reconhecer a existência, nas sociedades tradicionais, 

de outras formas, igualmente racionais de se perceber a biodiversidade, além 

daquelas oferecidas pela ciência moderna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Monte Alegre é um povoado exclusivamente rural que, assim como em toda a 

região semiárida brasileira, sobrevive adaptando-se às condições edafoclimáticas 

impostas pelo meio. As precipitações irregulares ditam um modo de vida próprio do 

sertanejo, no qual este tende a buscar na natureza a aplicação de tecnologias que o 

auxiliem a passar pela época seca do ano com um mínimo de prejuízo econômico e 

social, como acontece com a população agroextrativista de Monte Alegre e sua 

produção de vassouras de palha de catolé. 

Apesar, de identificados, na população agroextrativista de Monte Alegre, usos 

do catolé referentes à alimentação e forragem para animais de criação, a maior 

parte da renda familiar do grupo estudado é constituída pela produção e venda das 

vassouras do catolé. 

Constatou-se, nas entrevistas realizadas, que o extrativismo do catolé, no que 

se refere à coleta e processamento das folhas (corte, transporte e secagem), bem 

como a produção das vassouras, não apresentou ao longo do tempo nenhuma 

substancial inovação tecnológica e as técnicas utilizadas são basicamente as 

mesmas de quase um século atrás.  

Identificou-se a influência da idade e do gênero no manejo das palmeiras. O 

extrativismo do catolé pela população agroextrativista de Monte Alegre é uma 

atividade predominantemente masculina. Mesmo que as mulheres tenham uma 

importante participação na confecção das vassouras e, portanto, na geração de 

renda, são os homens que realizam o extrativismo, dominam a técnica de subida 

nas palmeiras, transportam as folhas até as residências, participam da confecção 

das vassouras e realizam a comercialização destas. 

Os agroextrativistas de Monte Alegre, com a produção e comercialização de 

suas vassouras artesanais, tendem a conservar aspectos de um modo de produção 

pré-capitalista. O modo de produção dos agroextrativistas de Monte Alegre, no qual 

realizam todas as etapas da produção, não se enquadra completamente nos 

padrões capitalistas da sociedade urbano-industrial, já que o objetivo primeiro de 

sua atividade não é o lucro ou a acumulação de capital. 

Apesar disso, eles sofrem com os baixos preços de venda de cada vassoura 

e com a concorrência das vassouras artesanais com vassouras industrializadas, 
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fabricadas a partir de produtos sintéticos. O valor de uso de cada vassoura não 

incorpora os aspectos sociais, culturais e ecológicos que devem estar agregados ao 

valor do produto. Não se considera o valor do trabalho, que se dissolve no preço de 

cada vassoura. 

As famílias estudadas, cerca de 60 pessoas, residem em uma mesma 

propriedade rural de aproximadamente 30 hectares, o que proporcionou um 

adensamento das famílias em um único território. Isso somado às dificuldades de 

plantio em um terreno íngreme e pedregoso, fortalece a continuidade da prática 

extrativista, já que não há terra produtiva e suficiente para a sobrevivência dessas 

onze famílias com base na agricultura. 

O desenvolvimento de estudos referentes ao uso do espaço deu origem a um 

mapeamento participativo, com a proposta de incluir as populações locais e 

tradicionais nesse reconhecimento do território. Entender o modo como a população 

estudada percebe o seu espaço e delimita o seu território é tão importante quanto o 

próprio território. Assim, como no mapeamento participativo, o georreferenciamento 

com o apoio e participação da população estudada, bem com a fotointerpretação 

com o auto-reconhecimento da população acerca do seu território possibilitaram a 

inclusão da população estudada no contexto da pesquisa. 

A partir do georreferenciamento linear e pontual e da fotointerpretação em 

imagens de satélite, foi possível identificar na área de uso da população 

agroextrativista de Monte Alegre, uma área de influência indireta, com cerca de 

15km2, que não é mais utilizada há 15 anos e uma área de influência direta, de cerca 

de 10km2, utilizada atualmente. A partir da sobreposição dos limites dessas duas 

áreas foi possível identificar uma área, chamada de área de uso permanente, com 

aproximadamente 6km2, que sempre foi utilizada para a coleta do catolé, desde 

quase um século. 

Com a análise da área de uso da população agroextrativista de Monte Alegre, 

constata-se que o território usado e apropriado por essa população vai além dos 

limites de seu território jurídico, adentrando tanto em terras particulares como em 

Áreas de Preservação Permanente. Apesar de as folhas do catolé serem um recurso 

disponível durante todo o ano para a população agroextrativista de Monte Alegre, 

essa territorialidade, com a sobreposição de territórios, gera conflitos, pois nem 

sempre lhes é permitido o acesso para o uso. 
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Infere-se que a prática extrativista dessa população tradicional não exerce 

uma pressão ou impacto ambiental que ponha em risco a população das palmeiras 

catolé, caso contrário, devido ao tempo de atuação da atividade e tamanho não tão 

pronunciado da área de uso, a atividade já teria entrado em colapso. 

Também a partir da fotointerpretação, foram identificadas quatro unidades de 

paisagem representativas da serra de Monte Alegre que amostram as condições de 

degradação e conservação da área estudada. A Unidade 1, representada pelos 

núcleos familiares; a Unidade 2, por afloramentos rochosos; a Unidade 3, pela mata 

nativa (Caatinga) e Unidade 4, pelo corpo d’água (açude do Saco). Essas unidades 

de paisagem representam diferentes usos do solo e diferentes territorialidades 

estabelecidas. 

 A pluralidade de territórios e de territorialidades é observada na Serra de 

Monte Alegre, onde se tem a área de uso dos agroextrativistas de Monte Alegre, a 

Reserva Legal do Assentamento Mata Verde, Áreas de Preservação Permanente e 

áreas onde é realizado o plantio de culturas anuais pelos extrativistas. Essas 

territorialidades se sobrepõem e giram entorno da nascente do riacho da Volta. 

 Desta forma, espera-se com esse trabalho, que as informações aqui 

disponibilizadas auxiliem a elaboração de políticas públicas para que todos aqueles 

que façam uso do catolé como recurso florestal não madeireiro tenham acesso livre 

ao território utilizado, especialmente a população agroextrativista de Monte Alegre, 

como forma de ter assegurada a sua reprodução social e cultural e a manutenção de 

suas atividades extrativistas. 

Para isso, foram realizadas durante a execução da pesquisa, oficinas com os 

moradores da Comunidade e Monte Alegre e elaborado boletim informativo sobre a 

prática extrativista estudada (APÊNDICE 3), no intuito de auxiliá-los a dar 

visibilidade à atividade. Ademais, espera-se levar essas informações à Prefeitura de 

Iguaraci e órgãos pertinentes. 

Concomitante a isso, é necessário que o manejo do catolé seja normatizado, 

como uma forma de assegurar juridicamente a manutenção das populações do 

catolé em áreas de ocorrência natural dessa palmeira. Quanto ao território, 

recomenda-se que seja analisada a possibilidade de implementação de uma 

Reserva Extrativista na Serra de Monte Alegre, o que beneficiaria não apenas a 

população estudada, mas outras famílias dos arredores que também fazem uso do 

catolé como recurso florestal não madeireiro. 
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É preciso admitir e fortalecer a possibilidade de manejo dos recursos naturais 

associado aos conhecimentos tradicionais como forma de proporcionar a 

conservação da natureza in situ amparada na etnoconservação. Mesmo porque, os 

modelos de unidades de conservação importados, como as unidades de 

conservação de proteção integral, não se adéquam a realidade de países como o 

Brasil, no qual muitas populações tradicionais sobrevivem a partir do uso direto dos 

recursos naturais e sob territorialidades específicas. 

Não só o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como toda a 

legislação ambiental brasileira está impregnada pelo modelo de produção dominante 

que originou uma visão da relação entre a sociedade abrangente e a natureza que 

permeia as políticas e os modelos de gestão ambiental. Desta forma, mesmo com 

uma legislação ambiental considerada entre as mais completas e avançadas do 

mundo, os instrumentos e aparatos legais por si só não dão conta de manter áreas 

conservadas. 

Se a atividade extrativista do catolé se manterá ao longo das gerações por 

mais 50, 100 ou 200 anos, não se sabe. Se essa prática se extinguirá pela criação 

de infindas necessidades de uma sociedade urbano-industrial que engolirá as 

sociedades tradicionais carentes de valorização e respeito ao seu modo diferenciado 

de produção, tão pouco se sabe. 

O fato é que diversos estudos estão dando conta de registrar esses usos da 

natureza e a história de populações tradicionais como os agroextrativistas de Monte 

Alegre. A partir desses estudos apresentados e da pesquisa atual, resta a certeza de 

que é possível um extrativismo sustentável e que as sociedades fruto da revolução 

industrial e moldadas pelo capitalismo tem ainda muito que aprender com essas 

populações. Não se sabe se o paradigma ecológico tem todas as respostas para a 

crise socioambiental em vigor, mas é necessária uma revolução política, social e 

cultural que reorientem novos modos de produção e sistema econômico. 

A complexidade vem trazer à tona (recuperar) o que foi desprezado pelo 

cartesianismo: a vida e suas interconexões, o respeito às diferenças e a 

subjetividade. É por meio das etnociências que as articulações entre o natural e o 

social são pensadas, assim como os valores culturais que as populações 

tradicionais transportam. Então, a valorização dos conhecimentos tradicionais, surge 

como uma alternativa capaz de auxiliar a conservação de áreas naturais 

remanescentes. 
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Nesse sentido é imprescindível a valorização de modelos sustentáveis de 

produção local. A gestão ambiental tem maior chance de dar certo partindo do local 

e da realidade de cada população. Importar modelos e impor padrões de 

sustentabilidade são causa de frustrações e descrédito quando ao poder da luta 

ambientalista. 

É preciso reforçar a autoidentificação das populações tradicionais e tirá-las da 

invisibilidade associada a um modelo de desenvolvimento universalista, com a 

implementação de políticas públicas que venham favorecer essas populações e 

reduzir a competição injusta dos produtos artesanais com os produtos 

industrializados e que, além disso, atuem nos campos da educação, saúde e 

garantia dos direitos fundamentais, visando à efetivação das particularidades 

reconhecidas. Para isso é necessário repensar conceitos associados às noções de 

desenvolvimento, propriedade e uso dos recursos naturais incluindo princípios mais 

adequados às realidades diferenciadas dessas populações. 
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APÊNDICE 1 - Lista de palmeiras citadas na pesquisa com nome científico, nome vulgar e bibliografia pesquisada 

Nome científico 

 

Nome vulgar Trabalhos relacionados 

Acrocomia intumescens Drude 
 

macaíba Medeiros-Costa (2002) 

Aphandra natalia (Balslev & A.J.Hend.) Barfod. 
 

piaçava Kronborg et al. (2008) 

Attalea eichleri (Drude) A. J. Hend. 
 

babaçu González-Pérez et al. (2012) 

Attalea funifera Mart. 
 

piaçava Kronborg et al. (2008) 

Atallea oleifera Barb. Rodr. 
 

pindoba Medeiros-Costa (2002) 

Attalea speciosa Mart. ex Spreng. 
 

babaçu González-Pérez et al. (2012) 

Bactris ferruginea Burret 
 

coco-de-fuso Medeiros-Costa (2002) 

Bactris gasipaes Kunth 
 

pupunha Haynes e McLaughlin (2000) 

Butia catarinensis Noblick & Lorenzi 
 

butiá Kumagai e Hanazaki (2013) 

Copernicia prunifera (Miller) H.E. Moore carnaúba D’alva (2004); Medeiros-Costa (2002); Lorenzi et 
al. (2004); Rodrigues et al. (2013) 
 

Euterpe edulis Mart. juçara Haynes e McLaughlin (2000);Barroso, Reis e 
Hanazaki (2010) 
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Euterpe oleracea Mart. açaí Haynes e McLaughlin (2000); Xavier, Oliveira e 
Oliveira (2009); Farias (2012) 
 

Geonoma gamiova Barb. Rodr. 
 

palha Ceccon-Valente e Negrelle (2013) 

Mauritia flexuosa L. f. buriti Saraiva e Sawyer (2007); Martins, Filgueiras e 
Albuquerque (2008); Santos e Coelho-Ferreira 
(2012) 
 

Orbignya phalerata Mart. babaçu Medeiros-Costa (2002); González-Pérez et al. 
(2012) 
 

Syagrus cearensis Noblick catolé Medeiros-Costa (2002); Noblick (2004); Rufino et 
al. (2008); Souto (2013); Souto (2014) 
 

Syagrus coronata (Mart.) Becc. licuri Medeiros-Costa (2002); Rufino et al. (2008) 
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APÊNDICE 2 - FOMULÁRIO PARA ENTREVISTA 

 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO 

1- Nome completo do informante: _____________________________________________________________ 

2- Endereço: _____________________________________________________________________________     

3- Telefone para contato: __________________   4- Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino     5- Idade: _______     

6 – Estado civil: (   ) casado   (   ) solteiro   (   ) divorciado   (   ) união estável   (   ) viúvo   (   ) outros 

7- Autodeclaração de cor/ raça: (   ) branca   (   ) negra   (   ) parda   (   ) indígena   (   ) outra 

8- Escolaridade: _____________________  9 - Qual o tamanho da propriedade? _______________________ 

10 - Tempo de moradia na propriedade: _________________ 11 - Quantas pessoas vivem na casa? _______ 

12 – Tipo de moradia: (   ) própria   (   ) alugada   (   ) cedida   (   ) outro _______________________________ 

13- Qual a renda familiar? ________  14 – Vive exclusivamente da produção de vassouras?  (   ) sim   (   ) não 

15 – Possui outra fonte de renda?   (   ) sim   (   ) não 

16 – Se sim, qual?  (   ) Produção agrícola   (   ) criação de animais   (   ) trabalho formal _________________ 

(   ) Bolsa Família   (   ) Aposentadoria   (   ) outro, qual? ___________________________________________ 

 

MANEJO DO CATOLÉ 

17 – Utiliza as folhas do catolé para a produção de vassouras artesanais?   (   ) sim   (   ) não 

18 – Produz vassouras há quanto tempo? ______________________________________________________ 

19 – Onde realiza a coleta das folhas? _________________________________________________________ 

20 – Qual a distância entre as palmeiras catolé e a sua residência? 

____________________________________ 

21 – Como é realizada a coleta das folhas (corte, transporte etc.)? __________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____22 – Quais as ferramentas utilizadas? _____________________________________________________ 

23 – Quais folhas são escolhidas? ____________________________________________________________ 

24 – Quanto coletam por dia? ________________________________________________________________ 

25- Quantas folhas são necessárias para a produção de uma vassoura? ______________________________ 

26 – Quantas vassouras são produzidas por dia/semana? _________________________________________ 

27 – Quem produz as vassouras? ____________________________________________________________ 

28 – Quantas pessoas trabalham na produção de vassouras em sua família? __________________________ 

29 – Onde as vassouras são comercializadas? __________________________________________________ 

30 – Quem as leva para vender? Existe o atravessador? __________________________________________ 

31 – Quanto custa cada vassoura? ___________________________________________________________ 

32 – Quantas vassouras são vendidas por semana? ______________________________________________ 

33 – Houve alguma mudança na confecção das vassouras durante os anos (ferramentas, método de coleta? 

(   ) sim   (   ) não   (   ) não sei 

34 – Produzem mais algum artefato com a palha (chapéus, abanadores, espanadores etc.)?  (   ) sim   (   ) não 

35 – Se sim, o que? _______________________________________________________________________ 

36 – Faz algum outro uso do catolé?   (   ) sim   (   ) não 

37 - Se sim, qual? (   ) alimentação humana  (   ) alimentação animal  (   ) artesanato  (   ) medicinal  (   ) outro  

38 – Especificar como usa: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

39 – Já recebeu alguma visita da Prefeitura, IPA, EMBRAPA ou ONG relacionada com o trabalho com a palha 

do catolé? (   ) sim   (   ) não 

40 – Acha que a produção das vassouras poderia melhorar de alguma forma? (   ) sim   (   ) não   (   ) não sei 
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41 – Se sim, como: ________________________________________________________________________ 

42 – Este conhecimento, produção das vassouras pelo extrativismo sustentável, está sendo repassado para 

as crianças? (   ) sim   (   ) não   (   ) não sei   Por que? ____________________________________________ 

43 – Acha que os seus descendentes vão manter essa tradição? (   ) sim   (   ) não   (   ) não sei   

Por que? ________________________________________________________________________________ 

44 – Gostaria de conhecer outros usos para o catolé (outros artesanatos,produção de óleo, produção de 

doces e geléias)? (   ) sim   (   ) não    (    ) não sei 

 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E CONSERVAÇÃO DA CAATINGA 

45 – Se existe plantio na propriedade, o que planta? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

46 – Em que época? _______________________________________________________________________ 

47 – Como prepara a terra para o plantio? (   ) desmata   (   ) queima (   ) outro _________________________ 

48 – Quanto da propriedade usa para o plantio? _________________________________________________ 

49 – Comercializa o que produz?   (   ) sim   (    ) não   (   ) às vezes   Onde: ___________________________ 

50 – Se existe a criação de animais, o que cria e em que quantidade? ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 51 – Como cria os animais? (   ) soltos   (   ) confinados   (   ) semi-confinados 

52 – Comercializa os animais?   (   ) sim   (    ) não   (   ) às vezes   Onde: _____________________________ 

53 – Existe em sua propriedade alguma área ainda com mata?  (   ) sim   (   ) não    (    ) não sei 

54 – Sabe o que é reserva legal? (   ) sim   (   ) não    (    ) não sei, mas já ouvi falar 

55 - Sabe o que é Área de Preservação Permanente? (   ) sim   (   ) não    (    ) não sei, mas já ouvi falar 

56 – Como era essa região há 10-20 anos atrás em termos de vegetação, disponibilidade de recursos 

florestais, biodiversidade animal, clima, regularidade das chuvas, solo? Descrever: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

57 – Como imagina a sua família daqui há 20 anos? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

58 – Gosta do lugar onde vive? (   ) sim   (   ) não    (    ) não tenho opinião formada 

59 – Gostaria de viver em outro lugar? (   ) sim   (   ) não    (    ) não sei 

Por que? ________________________________________________________________________________ 

60 – De que forma a Universidade (UFPE) poderia contribuir para uma melhoria da qualidade de vida das 

pessoas que trabalham com a palha do Catolé? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Observações do entrevistador: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Entrevistador: ___________________________________ Local: ______________________Data: _________ 
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EXTRATIVISMO DO CATOLÉ: 

UM EXEMPLO DE CONVIVÊNCIA COM A CAATINGA 

 

Por Ana Carla Gonçalo Souto 

 

Ao pé da serra, na Comunidade de Monte 

Alegre no Município de Iguaraci/PE, situado na 

microrregião do Sertão do Alto Pajeú, a 380km da 

Capital Recife, vivem Seu Inácio e Dona Lourdes, 

ramo principal de um grupo de famílias que 

sobrevivem durante a estação seca do ano na Caatinga 

da extração da palha do catolé para a produção de 

vassouras artesanais. 

Na mesma propriedade junto com o casal vivem 

mais 10 famílias, formadas por filhos, irmãos, primos 

e sobrinhos de Seu Inácio que casaram e constituíram 

suas próprias famílias. Esses agricultores familiares 

extrativistas plantam feijão, fava, milho e outras 

culturas de curta duração na época das chuvas, mas 

durante o resto do ano o que os sustenta é a extração 

das folhas do catolé com a produção da palha e venda 

das vassouras. 

Seu Inácio, com 61 anos, conta que seus avós já 

moravam na propriedade de cerca de 30 hectares e 

que a propriedade foi passando para os filhos e netos. 

Próxima a nascente do Riacho da Volta, um dos 

afluentes do Rio Pajeú e em uma região onde é 

frequente a presença do catolé. 

O catolé ou coco catolé Syagrus cearensis 

chega a medir 10m de altura. Os frutos têm cerca de 

05cm de comprimento e possuem um sabor 

adocicado, sendo consumidos in natura (LORENZI et 

al, 2004). A amêndoa é também comestível e bastante 

apreciada. Agenir, um dos filhos de Seu Inácio e 

Dona Lourdes, explica que o catolé só nasce em serra, 

não nasce em lugares planos e brotam em touceiras de 

três a seis palmeiras. 

 Os extrativistas fazem apenas duas coletas em 

cada catolé por ano, para que a palmeira possa se 

recuperar. Além disso, deixam sempre de três a quatro 

folhas na palmeira para proteger o “olho”. Seu Inácio 

afirma que deve sempre permanecer a folha mestra na 

palmeira, para que essa não morra. 

  

 

Geralmente são os homens que saem para 

fazer a coleta das folhas do catolé, porém Dona 

Lourdes conta que quando era mais jovem, também 

chegou a subir no catolé para fazer a coleta das folhas. 

Diz ter criado todos os seus dez filhos através da 

produção das vassouras. 

 
 Quando o dia está amanhecendo, eles saem 

para a coleta munidos, apenas, de uma faca, um facão 

e uma vara feita com a madeira do freijó ou 

marmeleiro. Essa vara possui uma fenda na ponta 

onde encaixam a faca e amarram com uma embira 

feita com o caroá (bromélia nativa do Nordeste 

brasileiro). Então, com muita coragem e disposição, 

sobem na palmeira e cortam as folhas que necessitam. 

 Quando descem do catolé, fazem a desfolha 

amarrando e formando feixes. Coletam mais ou 

menos 50 folhas por dia, o que dá fardos de 40 a 50 

kg. Esses fardos são carregados nas costas amarrados 

com as embiras de caroá. 

 
  

 
 

VOLUME I; EDIÇÃO I; RECIFE, maço de 2013   
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Quando chegam em casa, os homens com a ajuda das 

mulheres e das crianças, ripam as folhas e as põem 

para secar. Depois de seca, a palha é amarrada 

formando as vassouras que são comercializadas tanto 

no local como levadas para a feira em Tuparetama nas 

segundas-feiras. 

 
 Apesar de considerarem o trabalho árduo, as 

famílias são bem felizes. Gostam do que fazem e do 

local onde moram. A atividade em comum parece uni-

los em um clima de cooperação e amizade. 

 
 Há alguns quilômetros de Monte Alegre, em 

Brejinho, Dona Josefina pratica a mesma atividade, 

porém utilizando a palha de um parente próximo do 

catolé, o licuri ou ouricuri, Syagrus coronata, além 

das vassouras ela ainda produz chapéus e esteiras. 

Entretanto, a palha é coletada em outro município, 

Jabitacá, e trazida para Dona Zefa, como gosta de ser 

chamada. Esta diz que o licuri não é frequente na 

região e que prefere a palha deste por ser mais 

resistente para a produção das vassouras. 

 
 A simpatia parece ser algo comum aos 

fazedores de vassouras. Quem sabe um encontro 

possibilite a troca entre as experiências desses dois 

casos proporcionando novos saberes e novas 

tecnologias sociais para o enfrentamento da estação 

seca no Ato Pajeú. 

A territorialidade dessas comunidades mostra 

como a relação entre o homem e a natureza pode ser 

representar uma convivência com diversas estratégias 

de vida e saberes transmitidos através de gerações, o 

que vêm garantindo o sustento dessas famílias ao 

longo do tempo e mantendo a conservação ambiental 

e a biodiversidade da caatinga. Isso deve ser levado 

em conta durante a gestão ambiental e na elaboração 

de políticas públicas baseadas no respeito aos saberes 

tradicionais e na sustentabilidade local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LORENZI, Harri et al. Palmeiras brasileiras e exóticas 

cultivadas. São Paulo: Instituto Plantarum de estudos da flora, 

2004. 640p. 
 

ALGUMAS DICAS: 

 
- Evitar o corte do catolé nas áreas de ocorrência 

natural desta palmeira; 

- Durante a coleta de frutos deixe alguns cachos na 
palmeira lembrando que os animais da região 

também se alimentam dos coquinhos e que o catolé 

precisa das sementes para se reproduzir; 

- Durante a coleta das folhas ter cuidado para não 
colocar em risco a vida do catolé. Procure não tirar 

mais do que três folhas verdes por ano, mais do 

que isso pode deixar a planta fraca e sem força 
para produzir os seus frutos; 

- Sempre que puder faça o plantio de uma palmeira 

catolé. A natureza agradece e a atividade 

extrativista do catolé fica garantida. 
 

Baseado na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 191, de 24 de setembro de 2008 que 

dispõe sobre o uso e conservação do licuri - Syagrus coronata. 
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Anexo 1 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa - UFPE

 


