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1. APRESENTAÇÃO 

O uso das plantas alimentícias é uma prática comum, já que satisfaz a mais fundamental 

das necessidades básicas (MASLOW, 1943), a alimentação. 

Desde sua origem, a espécie humana tem dependido enormemente das plantas, bem 

sejam estas silvestres ou cultivadas, aportando não só recursos alimentícios, mas também 

elementos necessários para a cura das suas doenças, a fonte de materiais para a elaboração de 

suas casas, alimentação de seus animais, entre outros. 

Diante deste panorama nos questionamos sobre os motivos pelos quais algumas 

espécies são empregadas como alimento e outros não. Alguns pesquisadores têm-se dedicado 

a este tema (ROZIN, 1990; JOHNS, 1996; GROSSKINSKY & GULLICK, 2000; LADIO, 

2001), encontrando que existem fatores tanto culturais quanto biológicos que levam ao 

aproveitamento diferencial dos recursos vegetais. 

Resulta evidente a necessidade de abordar mais rigorosamente o estudo dos fatores que 

levam às pessoas a utilizarem diferencialmente as plantas disponíveis de seu entorno. Assim, 

na presente pesquisa se propôs estudar as representações que as pessoas de uma comunidade 

rural têm sobre as plantas alimentícias silvestres, com o objetivo de descobrir os motivos que 

levam às pessoas a darem mais atenção a alguns recursos alimentícios do que a outros, assim 

como tentar determinar as razões pelas quais nem todas as plantas das que se tem 

conhecimento que servem como alimento são realmente consumidas. 
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Desde o percebido até o representado  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Do percebido até o representado 

O termo percepção é comumente usado para se referir ao processo que desencadeia o 

registro sensorial de qualquer elemento do ambiente (TUAN, 1980; MORVAL, 1981). No 

entanto, vários pesquisadores têm utilizado esse mesmo conceito para designar as opiniões 

(LEE et al., 2000, BELL, 2001), atitudes (ALLEN, 2005; AGEA et al., 2010;. LHAMO & 

NEBEL, 2011), preferências e valores (SCHWARZ, 2007) que aparecem como resultado da 

interação do homem com seu ambiente (p. ex: BURGER et al., 1999; JOHNSON, 2000; 

LADIO, 2001; TATLIDIL et al., 2008; NATES et al., 2010), mediando neste processo filtros 

fisiológicos, sensoriais (JOHNS, 1996), psicológicos (BELL, 2001, SILVA et al., 2010) e 

culturais (OKAMOTO, 2002). 

É por este motivo que alguns autores (GUMUCHIAN 1989 apud SCHWARZ, 2007; 

CAVALCANTE & MACIEL, 2008) têm advogado pelo uso de um termo diferente ao de 

percepção para fazer referência à expressão da imagem mental derivada do contato com o 

objeto percebido. Isto devido a que, segundo Gumuchian (1989 apud SCHWARZ, 2007), o 

termo percepção dá a ideia de que no contato com um objeto externo intervêm unicamente os 

órgãos sensoriais, negligenciando assim o papel das influências socioculturais que 

evidentemente também determinam significativamente o que constituirá a imagem mental que 

será recriada nesse processo. 

Outros autores têm sentido a mesma necessidade de contar com termos diferentes para 

se referir a estes dois conceitos, sendo este o caso de Johns (1996) quem optou por denominar 

percepção fisiológica ou sensorial à primeira, para diferenciá-la do que posteriormente 

chamou de percepção cultural (DALLE et al., 2006). 

Propõe-se então o uso do termo representação para fazer referência ao que é 

manifestado por meio de expressões comportamentais, gráficas, orais, etc., do que se percebe 

através dos sentidos, e conceitualiza, uma vez que o percebido é “transformado” pelo efeito 

de filtros fisiológicos, psicológicos e socioculturais (CAVALCANTE & MACIEL, 2008; 

SIEBER, 2009). 

Ainda que o termo representação se associe frequentemente ao conceito de 

representações sociais proposto por Moscovici, segundo o qual os processos psicológicos são 

sociais e não individuais, de maneira que os conceitos e significados são construídos através 
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da comunicação entre indivíduos (PATRIOTA, 2007; SCHWARZ, 2007). No presente 

trabalho se considerará o termo representação segundo o esclarecido anteriormente, quer dizer 

as representações não são exclusivamente de tipo social, enquanto que também se aceita a 

existência de representações individuais. 

2.2. Um breve percorrido pela representação da paisagem 

Independentemente do termo empregado, um grande número de trabalhos têm sido 

desenvolvidos ao redor desta temática, predominando os focados no estudo das 

representações ambientais de diferentes grupos humanos em relação a ambientes naturais ou 

urbanos (e.g., ZUBE et al., 1982; AUMEERUDDY, 1994; COLFER et al., 1996; BURGER et 

al., 1999; ALVES et al., 2005; SCHWARZ, 2007; SCHWARZ et al., 2008; NATES et al., 

2010; SILVA et al., 2010), sendo, no entanto, escassos os estudos sobre representações em 

relação a grupos específicos de plantas ou animais (e.g., CARNIELLO & GUARIM NETO, 

1997; RASHFORD, 2001; VARGAS, 2006). 

Um exemplo de estudo sobre representações de paisagens naturais é o caso do trabalho 

realizado por Schwarz (SCHWARZ, 2007; SCHWARZ et al., 2008), quem estudaram as 

representações de crianças e adolescentes em relação à floresta Atlântica, em uma região do 

sul do Brasil. Neste estudo foi apresentado para as crianças e adolescentes várias fotografias 

de diversos ambientes naturais, solicitando que as organizassem segundo sua preferência, e 

que expressassem os motivos pelos quais preferiam a uns sobre os outros. Os resultados 

foram analisados com o fim de avaliar se existiam ou não diferenças segundo o gênero e com 

a idade, encontrando homogeneidade com respeito a estas duas variáveis. 

Burger et al. (1999) entrevistaram alguns dos moradores de uma cidade localizada nas 

proximidades de uma área de usina nuclear, em Carolina do Sul, Estados Unidos, com o fim 

de avaliar se existia diferenças entre as percepções e atitudes de homens e mulheres e entre 

trabalhadores e não trabalhadores da usina nuclear, a respeito das ameaças que consideravam 

que a presença da usina nuclear podia causar na região, os usos futuros aos que gostariam que 

o terreno sobre o que se encontrava a usina fosse destinado, entre outros. Os pesquisadores 

encontraram que as mulheres se mostraram mais preocupadas pelos problemas ocasionados 

sobre o meio ambiente por parte da usina nuclear, em comparação aos homens; e que as 

pessoas que trabalham nesta área consideravam que o governo deveria investir mais dinheiro 

para limpar os desperdícios nucleares, em comparação com os não empregados. 
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Muitos dos estudos que tem abordado as representações do ser humano em relação ao 

seu entorno natural usualmente contemplam o estudo do meio ambiente como um todo. Com 

esta abordagem estes estudos pretendem avaliar as relações e visões que têm as comunidades 

humanas dos ecossistemas dos quais fazem parte, assim como suas representações com 

respeito ao manejo sustentável desses ecossistemas, para finalmente gerar dados úteis para a 

criação de planos de manejo mais adequados para determinadas regiões (AUMEERUDDY, 

1994; COLFER et al., 1996; ALLEN, 2005). Adicionalmente, os estudos dos processos 

perceptivos das pessoas sobre o ambiente são essenciais para compreender o comportamento 

do ser humano como parte do ecossistema e como responsável pelas transformações 

ambientais (BELL, 2001). 

2.3. Trabalhos de representação sobre plantas e animais 

Com respeito aos trabalhos sobre representações de recursos biológicos específicos 

encontra-se o estudo desenvolvido por Rashford (2001) que explicita a importância do ackee 

(Blighia sapida K.D. Koenig) na Jamaica, apresentando dados sobre sua introdução, usos 

alimentícios e medicinais, mas também sobre a presença desta fruta em provérbios, 

adivinhações, propagandas, quadrinhos, expressões, contos e canções populares, assim como 

na literatura e a música regionais. 

Por seu lado, Carniello & Guarim Neto (1997) desenvolveram um trabalho em que 

solicitaram a crianças entre 5ª e 7ª séries do 1º grau que escrevessem o que sabiam sobre as 

plantas, o nome de dez plantas que lhes resultassem familiares e que indicassem quais eram as 

plantas mais importantes para eles e por que. Encontrou-se que as crianças entrevistadas têm 

uma concepção muito básica do que é uma planta, que não reconhecem aos vegetais não 

vasculares como plantas, que não têm uma proximidade com a flora nativa da região, e que as 

plantas mais conhecidas foram as que contavam com usos ornamentais, alimentícios e 

medicinais. 

De maneira similar existem também trabalhos relacionados às representações sobre 

grupos definidos de animais, como é o caso do trabalho realizado em uma escola pública do 

Recife-PE, sobre o conhecimento e as opiniões que têm as crianças do molusco gigante 

Achatina fúlica (SOUZA et al., 2007); ou o desenvolvido por Vargas (2006), acerca da 

percepção que têm diferentes grupos humanos na Colômbia dos insetos da ordem 

Phasmatodea. Ainda assim, os trabalhos sobre as representações de grupos específicos de 
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plantas e animais são bastante escassos, sendo, como se observará, ainda mais reduzidos os 

focados ao uso de recursos alimentícios. 

2.4. Trabalhos de representação de plantas e animais alimentícios 

Em relação aos trabalhos sobre representações acerca do uso de plantas e animais 

alimentícios, ainda que não há trabalhos que façam referência explícita a este tema, 

empregando as palavras representação ou percepção, é possível encontrar alguns trabalhos 

direcionados a esta temática, como os desenvolvidos por Rozin (1990), Grosskinsky & 

Gullick (2000), Ladio (2001), Hanazaki & Begossi (2006) e Meyer-Rochow (2009). 

Alguns destes estudos, ainda quando reconheçam que na representação intervêm 

aspectos tanto fisiológicos como psicológicos e culturais, têm aprofundado apenas no 

primeiro destes três elementos, orientando-se, por exemplo, ao estudo dos efeitos do sabor na 

eleição e preferência de recursos alimentícios e medicinais (JOHNS 1996; GHIRARDINI et 

al., 2007; PIERONI & TORRI, 2007; MOLARES & LADIO, 2008). 

Johns (1996), por exemplo, estudou o efeito do sabor sobre a seleção de variedades de 

batata em comunidades Aymara, e identificou três aspectos determinantes do comportamento 

humano em relação a seu entorno vegetal: a percepção sensorial, a homeostase fisiológica, (o 

uso eficiente dos compostos químicos benéficos ingeridos e a redução dos efeitos dos 

compostos tóxicos); e a memória cognitiva. Propôs também que as decisões com respeito às 

plantas que serão empregadas como alimentos dependem das percepções e interpretações que 

as pessoas fazem dos estímulos sensoriais aos quais estão submetidos, representações que 

estão governadas pelas experiências alimentícias prévias às quais cada pessoa haja estado 

submetida. Isto significa que os costumes alimentícios, assim como a capacidade de 

experimentar e tolerar novos sabores (o que o autor denomina como um processo de 

aprendizagem de preferências) têm um papel fundamental nesta seleção. Os fatores genéticos 

parecem ocupar um papel secundário neste processo (JOHNS, 1996), de maneira que a 

representação de um sabor agradável ou desagradável depende mais da exposição da pessoa a 

um sabor determinado que aos condicionantes genéticos que possam permitir ou impedir 

detectar uma variedade de sabores. 

Existem também outros trabalhos que têm mencionado superficialmente o tema da 

avaliação dos fatores cognitivos que afetam a representação dos recursos vegetais por parte de 

grupos humanos, de maneira que alguns autores sustentam que para estudar as percepções 
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cognitivas seria adequado dar uma maior importância ao uso de taxonomias locais 

(GHIRARDINI et al., 2007). Por sua vez, outros argumentam que para entender melhor por 

que determinadas espécies são consumidas ou recusadas, é adequado realizar estudos 

comparativos entre populações humanas (PARDO-DE-SANTAYANA et al., 2007), de 

maneira que seja possível confrontar as preferências alimentícias de grupos humanos 

similares estabelecidos em ambientes semelhantes, de maneira que seja mais fácil evidenciar 

os fatores que podem estar influindo diferencialmente na eleição de recursos para a satisfação 

dessa necessidade. 

Grosskinsky & Gullick (2000) trabalharam diretamente o tema das representações que 

os integrantes de uma comunidade do sul de Sudão têm das plantas alimentícias silvestres, 

perguntando-lhes as representações positivas e negativas que identificam para com os 

recursos, encontrando, por exemplo, que a comunidade considera como vantajoso o fato 

dessas plantas aportarem uma maior diversidade à sua dieta alimentícia e gerar ingressos 

econômicos adicionais, e como desvantagens o fato de requerer, em alguns casos, longos 

deslocamentos para acessá-las, assim como sua utilização não ser bem vista pela maioria dos 

membros da comunidade.  

Ladio (2001) realizou um trabalho com populações Mapuches, para as quais questionou 

a respeito das plantas alimentícias conhecidas e utilizadas, assim como os motivos pelos quais 

algumas destas já têm sido deixadas de consumir na atualidade, enquanto que outras seguem 

sendo empregadas. Encontrou que os principais fatores que fazem com que as pessoas 

continuem fazendo uso de algumas dessas plantas alimentícias silvestres são o interesse de 

manter a tradição, o gosto por seu sabor e a necessidade de empregar fontes alternativas de 

alimento; enquanto que os fatores que têm levado a que se perca o costume de usar algumas 

destas plantas são sua sazonalidade, as longas distâncias que têm que percorrer para coletá-

las, assim como a facilidade com que são obtidos outro tipo de alimentos em comparação com 

as plantas silvestres. 

Além dos trabalhos já mencionados sobre as representações de diferentes grupos 

humanos sobre o uso de plantas alimentícias, também têm sido desenvolvidos trabalhos 

similares focados no uso de animais alimentícios. Tal é o caso da pesquisa realizada por 

Hanazaki & Begossi (2006), que estudaram três comunidades caiçaras do sudeste do Brasil, e 

compararam suas preferências em relação ao consumo de peixes, frequência de consumo, 

aversões e tabus alimentícios, encontrando que os padrões de consumo das diferentes espécies 
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consumidas podem ter fundamentos tanto culturais como ambientais, tais como sua 

disponibilidade, posição na rede trófica, assim como sua importância no contexto local de 

uma comunidade determinada. 

2.5. Fatores determinantes para a seleção de plantas e animais alimentícios 

Finalmente, alguns autores têm estudado os fatores pelos quais algumas espécies de 

plantas ou animais são empregadas como alimento (ALCORN, 1981; ROZIN, 1990; JOHNS, 

1996), reportando a existência tanto de fatores conscientes como inconscientes, que levam ao 

aproveitamento diferencial das espécies vegetais, sendo ambos produto da percepção que as 

pessoas têm das plantas que as rodeiam. 

Alcorn (1981), apesar de não abordar o tema das plantas alimentícias, dá um panorama 

mais amplo dos aspectos que parecem estar influenciando a eleição de espécies biológicas 

para a satisfação de necessidades, diferenciando assim quatro grupos de fatores que se inter-

relacionam para dar lugar às representações que as pessoas têm a respeito das espécies 

vegetais de seu ambiente: 

- Fatores Biológicos e Físicos: características próprias das plantas que as fazem aptas ou 

não para um uso determinado, requerimentos e características ecológicas das plantas 

(velocidade de crescimento, ciclo de vida, biologia reprodutiva, etc.). 

- Fatores Culturais: eventos culturais que exigem o uso de espécies vegetais específicas, 

aceitabilidade cultural (reprovação cultural do uso de algumas espécies para alguns fins 

determinados, desaprovação de alguns grupos da sociedade em relação ao uso de 

determinadas plantas). 

- Fatores Econômicos: custos energéticos necessários para adquirir uma espécie vegetal 

determinada (tempo e energia necessários para sua coleta ou cuidado); benefício 

econômico potencial que acarreta a comercialização de uma planta. 

- Fatores Pessoais e Sociais: demografia familiar, conhecimento das espécies vegetais 

disponíveis, assim como a capacidade individual na aquisição de conhecimento a 

respeito, personalidade, experiência e status social de cada pessoa dentro da comunidade. 

Rozin (1990), por outro lado, que por mais de 30 anos tem estudado os fatores 

biológicos, psicológicos e culturais que determinam o comportamento alimentício dos seres 
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humanos, afirma que existem basicamente três tipos de fatores que determinam o fato de uma 

espécie ser considerado ou não como alimento: 

- Suas propriedades sensoriais; quer dizer seu sabor, odor e aparência. 

- As consequências antecipadas de sua ingestão, em outras palavras as pessoas evitam o que 

consideram que pode lhes causar dano (alimentos tóxicos ou perigosos), enquanto que 

aceitam o que consideram como benéfico. Existem alguns mecanismos de que se valem os 

onívoros para detectar possíveis fontes alimentícias, dentro das quais estariam o gosto 

pelas coisas doces, o qual está associado a fontes de carboidratos e energia, e repulsão 

pelos sabores amargos, relacionado com a presença de toxinas e alcaloides, gostos e 

aversões que aparentemente se transmitem geneticamente, já que ainda as crianças mais 

pequenas exibem este comportamento. Outras tendências ainda não totalmente 

comprovadas são a repulsão pelas substâncias que irritam a boca, e o gosto pelos 

alimentos gordurentos e as proteínas. 

- O que culturalmente tem se aprendido que não é comestível, devido à sua natureza ou 

origem, como por exemplo o papel, o vidro ou a madeira, ao que Rozin (1990) chama de 

“inapropriado”. 

Ainda quando esse autor afirma que, a diferença de outros animais, as preferências 

alimentícias humanas estão predominantemente influenciadas pelos fatores culturais, sugere 

que existem dois tipos de fatores não sociais que determinariam o fato de um alimento se 

tornar apreciado pelos seres humanos: as consequências positivas após sua ingestão, o que se 

traduz geralmente como sua capacidade por reduzir a fome; e a similitude de seu sabor com a 

de outro alimento já conhecido. 

Por outro lado, ainda segundo Rozin (1990), os fatores sociais seriam os elementos mais 

fortes na aquisição das preferências alimentícias em seres humanos, os quais atuariam 

indiretamente, quer dizer por meio da “censura” social que estaria controlando o tipo de 

alimentos que deveriam ser consumidos e os que não; e diretamente, por meio da 

demonstração de prazer que realizaria uma pessoa quando consome algum tipo de alimento 

pelo que sente agrado, e que promoveria seu consumo entre as pessoas que observaram tal 

comportamento. 

Ainda assim é preciso dizer que alguns autores (ROZIN, 1990; JOHNS, 1996) advertem 

que nem todos os gostos e aversões se transmitem biológica ou socialmente, observando-se 
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por tanto diferenças individuais em relação aos alimentos, podendo alguns destes ter bases 

genéticas, como o caso indicado por Johns (1996) em que algumas pessoas tendem a serem 

mais sensíveis aos sabores amargos que outras, ou incluso dependendo da exposição frequente 

dos indivíduos a sabores determinados, o que em ocasiões leva à sua aceitação. 

2.6. Considerações finais 

Ainda que tenham sido desenvolvidos alguns trabalhos que procuraram estabelecer os 

fatores determinantes da seleção de espécies animais e vegetais como fonte alimentícia, faz-se 

necessário aprofundar nesta temática, empregando diversas metodologias que permitam 

captar uma maior quantidade de representações acerca do uso deste tipo de espécies, assim 

como padronizar os procedimentos com os quais estes dados deverão ser coletados, com o fim 

de poder fazer comparações entre os resultados encontrados e assim poder propor padrões de 

uso das espécies alimentícias. 

Da mesma maneira, os trabalhos que estudam as representações das pessoas sobre o uso 

de plantas silvestres para sua alimentação é também escasso, sendo por tanto importante 

promover a realização deste tipo de pesquisas. 

Encontrou-se também que existem algumas investigações que buscam compreender os 

fatores determinantes para a seleção de alimentos, sobre tudo em populações humanas 

industrializadas, sendo por tanto importante promover a realização de estudos que procurem 

entender os aspectos determinantes das preferências alimentícias em populações não 

industrializadas. 
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Resumo 

Poucas pesquisas, na atualidade, têm indagado a respeito dos fatores que influenciam a 

seleção de espécies biológicas alimentícias. Algumas pesquisas têm mostrado que o estudo 

das representações que as pessoas têm acerca do uso das plantas alimentícias é um bom 

método para entender o padrão de seleção das mesmas, já que mostram, segundo a percepção 

das próprias pessoas, os fatores que estas consideram mais importantes para o aproveitamento 

de espécies biológicas como alimento. Neste contexto, o presente estudo se propôs analisar as 

representações associadas ao uso de plantas alimentícias silvestres nativas de uma área de 

Caatinga. Realizou-se uma pesquisa etnobotânica em uma comunidade rural do agreste 

pernambucano, na qual foram conduzidas entrevistas semiestruturadas para compilar 

informações a respeito das representações que 39 informantes chave têm de 12 espécies de 

plantas alimentícias silvestres nativas. Além disso, os entrevistados ordenaram as plantas 

alimentícias segundo sua frequência de uso e preferência. Encontrou-se que as representações 

que as pessoas têm das plantas alimentícias estudadas está influenciando seu consumo, sendo 

o “sabor” a representação positiva que mais determina o uso destas plantas, e a “aceitação 

cultural” a representação negativa que mais o limita. As representações se mostraram 

relacionadas com a idade e a renda individual. A frequência e a preferência de consumo se 

mostraram altamente correlacionadas entre si e muito similares entre homens e mulheres. 

Encontrou-se que as representações que as pessoas da comunidade do Carão têm das plantas 

alimentícias silvestres nativas está influenciando seu consumo, e que as representações sobre 
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o uso de plantas alimentícias silvestres nativas resultaram estar correlacionadas com a idade e 

a renda individual, mas não com a renda familiar, gênero nem ocupação. 

Palavras-chave: Etnobotânica, Padrões de seleção, Percepção, Plantas alimentícias silvestres, 

Representações locais. 

Introdução 

O uso das plantas alimentícias é uma prática comum, já que satisfaz a mais fundamental 

das necessidades básicas (Maslow 1943), a alimentação. É por este motivo que desde sua 

origem o ser humano tem explorado seu entorno em busca deste tipo de recursos, 

selecionando os que por um ou outro motivo resultam mais atrativos, e negligenciando outros. 

No entanto existem diversos fatores que levam às pessoas a darem maior atenção a algumas 

plantas em detrimento de outras, restringindo, deste modo, as plantas que serão efetivamente 

utilizadas pelo ser humano. Há alguns anos o estudo dos fatores que influenciam a seleção de 

espécies biológicas para um fim determinado, vem sendo um tema cada vez mais recorrente 

nas investigações etnobotânicas (Alcorn 1981; Albuquerque & Lucena 2005; Albuquerque 

2006; Ramos et al. 2008; Chettri & Sharma 2009), tendo sido proposto, a partir de alguns 

destes trabalhos, hipóteses sobre os fatores que estariam intervindo em tal seleção, tal como a 

hipótese da aparência (Albuquerque & Lucena 2005), segundo a qual aquelas plantas mais 

“aparentes” tenderiam a ser mais frequentemente utilizadas em comparação com as “não 

aparentes”; e a hipótese da sazonalidade (Albuquerque 2006), segundo a qual entre um 

conjunto de espécies biológicas os seres humanos tenderão a preferir aqueles que estejam 

mais disponíveis no ambiente durante o maior período de tempo possível. 

Ainda quando se presume que estes mesmos comportamentos terão de se cumprir na 

seleção de plantas alimentícias, são poucos os trabalhos que estudam os fatores que 

influenciam a seleção deste tipo de espécies, e ainda mais escassos aqueles que o fazem de 

uma perspectiva etnobotânica. Por esse motivo na presente pesquisa se propos estudar tais 

fatores indagando a respeito das representações que as pessoas de uma comunidade rural da 

Caatinga têm das plantas alimentícias silvestres já que se considera que o estudo desde uma 

perspectiva êmica pode conduzir à obtenção de resultados mais fieis à realidade que quando 

realizado desde um ponto de vista ético. 

Os resultados de pesquisas realizadas na América Latina e na África (Ladio 2001; 

Grosskinski & Gullick 2000) tem mostrado que o estudo das representações que as pessoas 

têm acerca do uso das plantas alimentícias é um bom método para entender o padrão de 
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seleção das mesmas, já que mostra, segundo a percepção das próprias pessoas, os fatores que 

estas consideram mais importantes para o aproveitamento de espécies biológicas como 

alimento. Desta maneira, os resultados obtidos a partir deste tipo de pesquisas são geralmente 

mais acordes com a realidade das comunidades estudadas que quando observados e indagados 

seus comportamentos desde um ponto de vista externo, ignorando o contexto no que tais 

comportamentos estão inseridos. 

No presente trabalho se chamará de representação o que tem sido, até agora, 

amplamente denominado de percepção, já que, como indicado por diversos autores (Tuan 

1980; Morval 1981; Silva et al. 2010), o termo percepção se associa mais comumente com o 

que é advertido apenas por meio dos sentidos, e não aquilo que é manifestado por meio das 

expressões comportamentais, gráficas, orais, etc., do que se percebe por meio dos sentidos, e 

conceitualiza. Isto devido a que uma vez que o percebido é “transformado” pelo efeito dos 

filtros fisiológicos, psicológicos e socioculturais (Cavalcante & Maciel 2008; Sieber 2009), 

sendo que desta maneira às representações e não às percepções ao que se tem acesso a partir 

do estudo do comportamento dos seres humanos. 

Grosskinsky & Gullick (2000) estudaram as representações que os integrantes de uma 

comunidade do sul de Sudão têm das plantas alimentícias silvestres, classificando as 

representações em positivas e negativas, segundo se promovem ou limitam o uso dos 

recursos. Ladio (2001), por outro lado, trabalhando com populações Mapuches, questionou 

respeito das plantas alimentícias conhecidas e utilizadas, assim como os motivos pelos quais 

algumas destas já têm sido deixadas de consumir na atualidade, enquanto que outras seguem 

sendo empregadas. De maneira similar que no resto do mundo, no Brasil também não tem 

sido realizados trabalhos que, como o presente, procuram compreender os motivos que levam 

a que as espécies alimentícias silvestres não sejam empregados pelas populações humanas. 

Por este motivo o presente estudo se propôs analisar as representações associadas ao uso de 

plantas alimentícias silvestres nativas de uma área de Caatinga, formulando-se para este fim 

as seguintes hipóteses: a) o consumo das plantas alimentícias silvestres nativas sofre 

influência da percepção que as pessoas da comunidade têm delas; b) os fatores 

sócioeconômicos (idade, sexo, renda familiar, renda individual, ocupação passada, ocupação 

atual) influenciam as representações que as pessoas da comunidade rural estudada têm das 

plantas alimentícias silvestres nativas. 
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Material e Métodos 

Área de estudo e comunidade alvo 

A pesquisa foi desenvolvida com os moradores da comunidade rural de Carão, no 

município de Altinho (8° 29‟ 23” S e 36° 03‟ 34” W), no agreste central do estado de 

Pernambuco. O município tem uma área de 454 km
2
, e limita ao norte com Caruaru e São 

Caetano, ao sul com Ibirajuba, Panelas e Cupira, a leste com Agrestina e a oeste com 

Cachoeirinha (Condepe/Fidem 2009). A comunidade dista 16 km do centro de Altinho, o qual 

encontra-se a 160 km de Recife, capital do estado.  

A comunidade do Carão está situada a 469 metros do nível do mar, com clima 

semiárido quente, temperatura média de 25ºC, e precipitação anual concentrada nos meses de 

março até julho, ao redor dos 622mm (Lamepe 2010), sendo a vegetação de Caatinga (floresta 

seca estacional) a que predomina na região (Condepe/Fidem 2009). 

A comunidade é tipicamente rural, está disposta em um vale rodeado por serras, e a 

agricultura de subsistência constitui a principal atividade desenvolvida. No entanto, devido ao 

regime de chuvas concentrado em poucos meses, esta atividade é realizada principalmente 

neste período, sendo os principais cultivos as monoculturas de milho e feijão, as quais são 

complementadas pelas práticas pecuárias bovina e caprina (Lins Neto et al. 2010; Sieber et al. 

2010). Os produtos excedentes do consumo familiar são destinados à comercialização na feira 

semanal no centro de Altinho, prática que gera renda para as pessoas da comunidade (Sieber 

et al. 2010). 

A população desta comunidade está atualmente constituída por aproximadamente 189 

moradores, dos quais 112 são maiores de 18 anos, entre eles 67 mulheres e 45 homens, 

(Araújo et al. 2008). A comunidade consta de mais ou menos 32 casas dispostas ao redor de 

uma praça central onde se localizam a igreja católica, o posto de saúde local e a escola. Além 

da igreja católica na qual se celebra missa uma vez por mês, existe também uma igreja 

evangélica que se localiza também nas proximidades da praza central. O posto de saúde 

encontra-se a cargo de duas mulheres da comunidade que têm conhecimentos sobre 

procedimentos médicos básicos, sendo visitado uma vez ao mês pelo médico. 

A escola, por sua vez, é de nível fundamental I compreendendo até 5ª série, de maneira 

que as crianças que desejem continuar seus estudos deverão se mobilizar todos os dias ate o 
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centro urbano do município, transportados pelo ônibus escolar da comunidade que faz este 

percorrido duas vezes ao dia. 

Na comunidade existem cinco negócios, quatro dos quais correspondem a bares onde 

adicionalmente se vendem frutas, verduras, grãos, pão e elementos de asseio. O outro negócio 

é uma farmácia onde também se comercializam doces, perfumes e brinquedos. Das 60 casas 

que fazem parte da comunidade, aproximadamente a metade estão dispostas nas proximidades 

da praza, que é o núcleo central do povoado, entanto que a outra metade restante estão 

localizadas a mais de 2 km da praça central. 

Até faz menos de um ano o abastecimento de água para a comunidade se realizava a 

partir de um açude localizado a 2 km da praça central, no qual se acumulavam as águas 

chuvas as quais eram posteriormente transportadas em veículos de tração animal até as 

moradias dos habitantes. Na atualidade tem sido instaurado um sistema de aqueduto que 

transporta as águas do açude até as casas localizadas nas proximidades da praza central, 

entanto que nas casas que estão mais afastadas o abastecimento de água continua se 

realizando com veículos de tração animalf. Por outro lado, a água potável é obtida de cisternas 

coberta nas que se acumula a água chuva que deve ser usada com moderação para que seja 

suficiente para toda a época de seca. 

Os poucos empregos que se oferecem na comunidade e nas proximidades, assim como o 

desejo da parte mais jovem da população por alcançar níveis aquisitivos maiores, têm levado 

a que grande parte dos moradores mais jovens se desloquem até Recife, capital do estado, ou 

inclusive até a cidade de São Paulo, em procura de melhores oportunidades laborais, de 

maneira que a população da comunidade está cada vez mais desprovida de pessoas de rangos 

etários intermédios, predominando as crianças e pessoas idosas.  

A presente pesquisa faz parte do projeto “Recursos Vegetais da Caatinga: Uso, 

Diversidade e Conservação”, o qual foi previamente apresentado e discutido com os membros 

da comunidade, solicitando-lhes, quando concordavam em participar, que assinassem um 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, de acordo com a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde); projeto que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco (número de registro 238/06) (ver, Araújo et al. 2008; Alencar et al. 2009; Santos 

et al. 2009; Alencar et al. 2010). 
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A partir dos resultados aportados por outros membros do Laboratório de Etnobotânica 

Aplicada (Araújo et al. 2008; Santos et al. 2009; Albuquerque et al. 2010b; Alencar et al. 

2010; Lins Neto et al. 2010; Sieber et al. 2010), identificaram-se os informantes chave. Foram 

considerados como tal aquelas pessoas responsáveis da casa que citaram no mínimo quatro 

usos alimentícios, em entrevistas gerais realizadas Com base neste critério foram selecionadas 

44 pessoas, das quais efetivamente 39 foram entrevistadas, 27 mulheres e 12 homens, uma 

vez que as demais deixaram de viver na comunidade ou não quiseram participar da pesquisa. 

Ainda por meio dessas entrevistas, coletaram-se informações sócio-econômicas dos membros 

da comunidade, junto com informações sobre as plantas empregadas como medicinas, 

alimentos humanos, alimentos animais, construção de casas, fabricação de ferramentas, entre 

outros (Anexo 1).  

É preciso mencionar que a renda familiar foi difícil de estimar para muitas das pessoas 

entrevistadas, devido a que em muitas ocasiões estes desconhecem a quantidade de dinheiro 

aportado à economia familiar por parte dos outros membros da família, o que leva a que este 

parâmetro não seja tão confiável como o de renda individual. 

A partir de tal base de dados foram selecionadas as 12 espécies alimentícias nativas 

mais citadas, ao respeito das quais se questionou no presente estudo (ver Tabela 1). Já que 

além dos frutos do facheiro (Pilosocereus pachycladus subsp. pernambucoensis (Ritter) 

Zappi) e do imbu (Spondias tuberosa Arruda) serem consumidos, são também consumidos 

outros órgãos destas mesmas plantas, cladódio e tubérculo respectivamente, nesta pesquisa 

foram considerados 14 itens alimentícios. Durante essa mesma fase foram coletadas e 

determinadas taxonomicamente a maioria das espécies, as quais que foram depositadas no 

Herbário UFP-Geraldo Mariz, da Universidade Federal de Pernambuco e foram enviadas 

algumas duplicatas para o herbário HUEFS, da Universidade Estadual de Feira de Santana.  

Tabela 1 Espécies alimentícias silvestres nativas alvo da pesquisa. 

Nome comum Família Espécie 

batinga Myrtaceae Eugenia sp. 

cana de macaco Marantaceae Maranta divaricata Roscoe 

coco catolé Arecaceae Syagrus cearensis Noblick 

facheiro Cactaceae 
Pilosocereus pachycladus subsp. 

pernambucoensis (Ritter) Zappi 

imbu Anacardiaceae Spondias tuberosa Arruda 
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incó Brassicaceae 
Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) X. 

Cornejo & H.H. Iltis  

jatobá Fabaceae Hymenaea courbaril L. 

mandacaru Cactaceae Cereus jamacaru DC. 

manofê Apocynaceae 
Mandevilla tenuifolia (J.C. Mikan) 

Woodson  

pirim Myrtaceae Psidium schenckianum Kiaersk 

trapiá Brassicaceae Crateva tapia L. 

ubaia Myrtaceae Eugenia pyriformis Cambess. 

 

Coleta de dados 

Com o objetivo de construir as entrevistas semiestruturadas, realizaram-se inicialmente 

conversas informais que forneceram noções sobre questões adicionais ao respeito das quais 

seria interessante indagar. Realizaram-se entrevistas piloto com trinta pessoas, das quais vinte 

e três foram complementadas posteriormente e aproveitadas no presente estudo. As 

entrevistas finais foram realizadas entre os meses de setembro de 2009 até maio de 2010, 

procurando fazer pelo menos uma visita por mês, para assim ter contato frequente com as 

pessoas da comunidade. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas (Alexiades 1996; 

Albuquerque et al. 2010a) que contaram com perguntas focadas a resgatar informações acerca 

de fatores sócio econômicos das 39 pessoas entrevistadas, e compiladas informações a 

respeito das opiniões que os entrevistados têm dos 14 itens selecionados.  

Realizou-se também uma pergunta aberta na qual se questionou aos entrevistados com 

respeito às opiniões sobre o consumo das plantas alimentícias silvestres (“plantas do mato”), 

focando nos motivos que os têm levado a deixar de consumi-los, e no uso por parte das 

pessoas mais novas. Foi solicitado aos entrevistados sua permissão para gravar as entrevistas; 

as respostas à pergunta  aberta foram transcritas literalmente para a análise do discurso do 

sujeito coletivo. 

Adicionalmente, solicitou-se aos entrevistados que ordenassem as plantas alimentícias 

duas vezes: uma delas segundo sua frequência de uso e a outra segundo sua preferência, e 

foram perguntados os critérios utilizados para tais ordenamentos (Albuquerque et al. 2010a). 

Para a realização das entrevistas e ordenamento das espécies mais consumidas e as espécies 

preferidas foram empregadas fotografias com o fim de estimular visualmente os entrevistados, 

e ter certeza de que os entrevistados e o entrevistador falavam das mesmas unidades 
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taxonômicas (Medeiros et al. 2008). As fotografias empregadas, em quase todos os casos, 

ilustravam os órgãos empregados como alimentos (Fig. 1). 
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Fig. 1 Fotografias empregadas como estímulo visual para a realização das entrevistas (a. 

Eugenia sp. (batinga
1
), b. M. divaricata (cana de macaco), c. S. cearensis (coco catolé), d. P 

pachycladus subsp. pernambucoensis (fruto de facheiro), e. P. pachycladus subsp. 

pernambucoensis (miolo de facheiro), f. S. tuberosa (fruto de imbu), g. N. longifolium (incó), 

h. H. courbaril (jatobá), i. C. jamacaru (mandacaru), j. M. tenuifolia (manofê), k. P. 

schenckianum (pirim), l. C. tapia (trapiá), m. E. pyriformis (ubaia)). As fotografias b, e, j e k 

foram tiradas pela primeira autora do presente artigo. 

Análise dos dados 

Uma vez realizadas e sistematizadas as entrevistas, as respostas foram categorizadas 

com o objetivo de facilitar a sua análise. Decidiu-se não criar categorias a priori, já que isto 

poderia enviesar as respostas obtidas, já que sem conhecer o tipo de respostas que iriam a ser 

obtidas, poderiam ter sido criadas categorias que não correspondessem aos dados adquiridos e 

dessa manera poderia ter se caido no erro de “acomodar” as respostas às categorias criadas 

previamente. Após o término das entrevistas foram criadas 18 categorias, das quais várias 

                                                           
1
 Nascimento et al. in press. 

j k 

m l 
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contam com opiniões positivas, quer dizer que promovem o uso destas plantas, e negativas, 

ou que limitam seu uso (Tabela 2). 

Estimou-se a porcentagem obtida para cada resposta incluida nas entrevistas 

semiestruturadas. Para avaliar se existe relação entre fatores socioeconômicos (idade, gênero, 

renda mensal familiar, renda mensal individual, ocupação anterior e ocupação atual), e as 

diferentes variáveis indicadoras de representações, realizaram-se análises de regresão linear 

simples para as variáveis contínuas com dados normais; análises de correlação (Pearson ou 

Spearman segundo se os dados são ou não normais), ou tabelas de contingência entre 

variáveis nominais (gênero, sexo, ocupação); análises que foram realizados com a ajuda do 

software BioEstat 5.0 (Ayres et. al 2007). Para a variável ocupação as categorias consideradas 

foram agricultor e não agricultor. 

Empregou-se o software Anthropac 4.0 (Borgatti 1996) para analisar os dados obtidos 

nos ordenamentos das plantas mais consumidas e preferidas, com o fim de comparar se as 

preferidas são as que contam com um maior número de citações de características positivas. 

Avaliou-se também a relação entre a frequência de consumo e a preferência, por meio de 

análises de correlação de Spearman. 

Por meio da técnica da análise do discurso do sujeito coletivo (Lefevre & Lefevre 2005) 

construiu-se o discurso dos entrevistados concernente à opinião que têm acerca do uso de 

plantas silvestres como alimento, onde se perguntou “O que o(a) senhor(a) pensa de comer 

plantas do mato?”, e “Como diria o(a) senhor(a) que é o consumo destas plantas por parte das 

pessoas mais jovens na atualidade?”. O discurso do sujeito coletivo é uma técnica quantitativa 

que consiste em: 

 Identificar as expressões chave nas que estejam contidas as manifestações mais 

importantes do depoimento dos entrevistados, 

 Categorizar as expressões chave em ideias centrais, quer dizer reconhecer as ideias 

mais importantes que são manifestadas no discurso de todos os entrevistados, 

 Ancorar as diferentes expressões que comuniquem uma única ideia central, de 

maneira que possam se criar parágrafos que contenham, de maneira ordenada, as 

manifestações orais mencionadas por diferentes pessoas mais relevantes, e 

 Unir las expresiones que comuniquen una misma idea central, de manera que se 

generen párrafos en los que, con las mismas palabras que fueron mencionadas por los 
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entrevistados, se transmitan las ideas centrales, generando así un texto que será la 

síntesis de las diferentes opiniones que un colectivo de personas tiene al respecto de 

un mismo tema (Lefevre & Lefevre 2005). 

Tabela 2 Categorias consideradas para a análise dos dados. 

CATEGORIA 

DESCRIÇÃO 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Aceitação cultural 

Faz referência a aquelas 

opiniões expressadas pelas 

pessoas entrevistadas nas que 

resaltavam sua importância por 

serem indispensáveis para o 

preparo de comidas tradicionais 

e/ou serem alimentos muito 

apreciados. 

 

Faz referência a aquelas plantas 

que as pessoas entrevistadas 

consideram que seu consumo não 

é bem visto por ser considerado 

alimento de pessoas pobres, 

pensar que é algo que só 

consomem as crianças, que são 

alimentos que só devem se 

consumir em épocas de fome, por 

ter uma aparência desagradável. 

Alimento 

emergencial  
- 

Nesta categoria foram 

mencionadas opiniões ao respeito 

de plantas que são utilizadas em 

época de fome, as quais, ainda 

que sobrevivem à seca, são 

difíceis de preparar e/ou têm 

compostos tóxicos que fazem 

com que precisem de um preparo 

especial. 

Biofilia e 

conservação 

Categoria designada às 

respostas onde as pessoas 

destacam a importância de uma 

planta para a sobrevivência de 

outros indivíduos do 

ecossistema, para a conservação 

do ambiente, por sua beleza ou 

porque consideram que não faz 

nenhum dano, e que por tanto 

tem “direito a viver”. 

- 

Características 

morfológicas e 

Agrupa diferentes respostas relacionadas com as propriedades 

organolépticas. 
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químicas da parte 

comestível 
Sabor agradável, cheiro 

agradável, casca fina, tamanho 

adequado, quantidade de água 

adequada, quantidade de polpa 

adequada. 

Sabor desagradável, cheiro 

desagradável, casca grosa, 

tamanho pequeno, entre outros. 

Coleta, consumo e 

processamento 
- 

Nesta categoria foram incluídas 

respostas nas que os 

entrevistados mencionaram a 

dificuldade na coleta, bem seja 

pela presencia de espinhos, 

associação com animais 

peçonhentos, dificuldade para ter 

acesso à parte comestível, assim 

como outros fatores que 

dificultam seu consumo e 

processamento (abundância de 

sementes e dificuldade de seu 

preparo). 

Comercialização  

Mencionada para aquelas 

plantas que são atual ou 

potencialmente 

comercializáveis. 

Plantas que não são 

comercializáveis ou não tem 

potencialidade para sê-lo. 

Desconhecimento do 

recurso  
- 

Categoria criada para agrupar 

aquelas respostas mencionadas 

por pessoas que afirmaram não 

saber que a planta em questão 

fosse empregada como alimento. 

Disponibilidade 

Mencionada para aquelas 

plantas que são fáceis de 

encontrar porque crescem perto 

da comunidade. 

Reúne aquelas respostas que 

mencionavam a dificuldade de 

achar a planta em questão, 

designando a espécies cujos 

indivíduos não se fazem 

presentes nas proximidades da 

comunidade. 
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Diversidade 

fenotípica e 

ontogenética  

- 

Categoria que agrupa as respostas 

nas que os informantes 

manifestam que nem todas as 

plantas produzem órgãos 

comestíveis igualmente bons, 

principalmente fazendo 

referência ao seu sabor. 

Mitigador de fome e 

sede 

Categoria designada a aquelas 

respostas que fazem referência 

às propriedades que têm as 

plantas em questão para saciar a 

fome ou a sede. 

Categoria designada a aquelas 

respostas que fazem referência a 

aquelas plantas que não 

conseguem saciar a fome ou a 

sede. 

Modos de preparo 

Agrupa as respostas 

relacionadas com o fato da 

planta em questão possuir 

muitos modos de preparo, o que 

favorece seu consumo. 

Agrupa as respostas relacionadas 

com o fato da planta em questão 

possuir poucos modos de 

preparo, o que limita seu 

consumo. 

Percepção de saúde e 

dano  

Categoria que reuniu as 

respostas que estimulam o uso 

de plantas devido às 

propriedades curativas das 

mesmas ou à sua propriedade de 

dar bem-estar. 

Categoria que reuniu as respostas 

que limitam o uso de plantas 

devido às propriedades 

prejudiciais das mesmas ou 

porque produzem efeitos 

secundários desagradáveis (dor 

de barriga, por exemplo). 

Possibilidade de 

comer sendo idoso  

Agrupa as respostas nas que foi 

mencionado como aspecto 

positivo que as características 

da planta (conteúdo de açúcar, 

gorduras , consistência da 

polpa), permitem seu consumo 

por parte de pessoas idosas. 

Pelo contrário, foram 

consideradas como negativas 

aquelas respostas nas que as 

pessoas entrevistadas 

manifestaram o fato da planta em 

questão não ser consumida por 

ter características que impedem 

seu consumo por questões de 

saúde (partes comestíveis muito 

duras, pelo que as pessoas 

precisam ter dentes para 

consumi-las). 
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Sazonalidade  

Faz referência a aquelas 

opiniões expressadas pelas 

pessoas entrevistadas nas que 

resaltavam as características de 

algumas plantas cujas partes 

alimentícias são muito 

abundantes e/ou pouco 

sazonais, quer dizer que quase 

sempre é fácil encontrá-las. 

Agrupa as respostas que foram 

mencionadas como limitantes 

para o consumo de algumas das 

plantas, devido a que muitas 

destas produzem órgãos 

alimentícios exclusivamente em 

uma época específica e curta do 

ano. 

Textura  

Corresponde a aquelas plantas 

cujos órgãos alimentícios têm 

texturas agradáveis o que 

favorece seu consumo. 

Agrupa as respostas mencionadas 

como limitantes por terem 

texturas desagradáveis, o que 

limita o seu consumo. 

Versatilidade 

Nesta categoria foram 

agrupadas as plantas que as 

pessoas entrevistadas 

manifestaram como possuidoras 

de outros serviços além de seu 

uso como alimento. 

Pelo contrário, foram 

consideradas como negativas 

aquelas respostas nas que as 

pessoas entrevistadas 

manifestaram o fato da planta em 

questão não ter outros usos além 

do alimentício. 

Vulnerabilidade a 

pragas e 

susceptibilidade 

Faz referência a aquelas 

respostas nas que foi 

mencionada a capacidade do 

órgão alimentício de ser 

resistente a pragas ou resistir as 

condições ambientais, 

permanecendo em bom estado 

durante bastante tempo. 

Contempla aquelas respostas 

segundo as quais o órgão 

alimentício da planta em questão 

se estraga facilmente, limitando 

assim seu consumo. 

Outros  - 

Agrupa as respostas mencionadas 

por um número pequeno de 

pessoas e que não puderam ser 

enquadradas nas outras 

categorias criadas, como o fato 

de trazer má sorte ou de inibir o 

crescimento de outras plantas ao 

seu redor. 
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Resultados 

As pessoas entrevistadas têm entre 27 e 90 anos, dos quais 92% foram agricultores no 

passado e atualmente só 33% são agricultores, 46% são aposentados e 21% têm outras 

ocupações. Com respeito à renda familiar, 31% da população entrevistada ganha menos de um 

salário mínimo (R$ 510), 66% ganha entre um e dois salários mínimos e 3% restante ganha 

mais de dois salários mínimos. Já com relação à renda individual, 38% ganha menos de um 

salário mínimo, 56% ganha um salário mínimo e 2% ganha mais do que um salário mínimo. 

a) Representações sobre o uso alimentício de plantas silvestres nativas 

As representações citadas pelos entrevistados foram agrupadas em 18 categorias, das 

quais as características positivas mais citadas, ou que favorecem o consumo dos itens 

alimentícios foram “características morfológicas e químicas da parte comestível” (51%, mais 

especificamente “sabor” que teve 48% das citações totais), “versatilidade” (24%) e “modos de 

preparo” (6%). Por outro lado, as características negativas mais citadas foram “sabor” (15%), 

“coleta, consumo e processamento” (15%), “disponibilidade” (14%) e “sazonalidade” (9%). 

A idade está diretamente relacionada tanto com as representações negativas quanto com 

as positivas (R
2
 ajustado= 25,79% com representações positivas e R

2
 ajustado= 18,18% com 

representações negativas; p < 0,05). Por meio de análises de correlação se avaliou se existem 

relações entre as representações e a renda, familiar e individual, encontrando que as 

representações e a renda familiar não estão correlacionadas, mas sim, ainda que com baixos 

índices de correlação, as relações com renda individual (rs= 0,33 com características positivas 

e rs= 0,32% com características negativas; p< 0,05) (Tabela 3). 

Tabela 3 Relação de idade, renda familiar e renda individual, com características positivas e 

negativas das plantas alimentícias silvestres nativas. 

 
Relação características 

positivas vs. 

Relação características 

negativas vs. 

 p valor Índice p valor Índice 

Idade 0,0006* R
2
aj.= 25,79% 0,0039* R

2
aj.= 18,18% 

Renda familiar 0,1205 rs= 0,25 0,3189 rs= 0,17  

Renda individual 0,0373* rs= 0,33 0,0433* rs= 0,32 

* p< 0,05 
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Avaliou-se se a proporção de características positivas e negativas atribuídas às plantas 

está relacionada com o gênero, ocupação anterior e ocupação atual, não encontrando 

diferenças nos três casos (χ
2
, p = 0,2369 para gênero; χ

2
, p= 0,3935 para ocupação anterior e 

χ
2
, p= 0,1853 para ocupação atual); no entanto, observou-se uma tendência a que as mulheres 

citem mais coisas negativas que os homens, o mesmo que acontece com as pessoas que eram 

agricultoras em tempos passados em comparação com os que não eram, e quem não é 

agricultor no presente em comparação com os que se dedicam a esta labor na atualidade. 

Com respeito à relação entre o número de usuários de cada um dos itens e o número de 

representações positivas e negativas de cada item, encontrou-se que, tanto com respeito ao 

consumo atual como ao consumo passado, quanto maior o número de usuários da espécie, 

maior o número de representações positivas que as pessoas têm sobre este. Todavia o mesmo 

não parece ser igualmente significativo em relação às representações negativas, já que não 

houve relação entre o número de representações negativas para cada espécie e o número de 

usuários atuais ou passados dos mesmos, ou seja, o consumo passado nem atual estivesse 

relacionado com as representações negativas (Tabela 4).  

Tabela 4 Relação entre atributos (positivos e negativos) e consumo (passado e atual) das 

plantas alimentícias silvestres nativas. 

 

Atributos 

positivos vs. 

consumo na 

atualidade 

Atributos 

positivos vs. 

consumo no 

passado 

Atributos 

negativos vs. 

consumo na 

atualidade 

Atributos 

negativos vs. 

consumo no 

passado 

p 0,0004* 0,0001* 0,8762 0,4037 

r (Pearson) 0,8153 0,8463 -0,0459 0,2424 

* p< 0,05 

As representações positivas mais relacionadas com o consumo atual foram sabor, 

aceitação cultural e o fato de uma planta servir como alimento em época de escassez; 

enquanto que as representações negativas que mais limitam o consumo atual de plantas 

silvestres nativas foram aceitação cultural, sabor e tamanho (Tabelas 5 e 6). 
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Tabela 5 Representações positivas mais relacionadas com consumo atual das plantas 

alimentícias silvestres nativas. 

Representações positivas 
Correlação com consumo 

atual (Spearman r) 

Características morfológicas e químicas da 

parte comestível (gosto) 
95,1%** 

Aceitação cultural 67,5%** 

Alimento emergencial -67%** 

** p< 0,01 

Tabela 6 Representações negativas mais relacionadas com consumo atual das plantas 

alimentícias silvestres nativas. 

Representações negativas 
Correlação com consumo  

atual (Spearman r) 

Aceitação cultural -77,5%** 

Características morfológicas e químicas da 

parte comestível (gosto) 
-69,8%** 

Características morfológicas e químicas da 

parte comestível (tamanho) 
60,7%* 

* p< 0,05; ** p< 0,01 

Ainda quando se esperaria que todas as representações positivas estivessem 

relacionadas diretamente com o consumo atual, na tabela 5 se observa que a representação 

“alimento emergencial” se relaciona negativamente com o consumo. Tal resultado 

possivelmente se deva a que a pesar de que algumas pessoas mencionaram como 

característica positiva o fato de uma planta poder ser empregada na temporada de seca por 

resistir tal condição ambiental, foi observado que essas mesmas plantas são, ao mesmo tempo, 

desprezadas culturalmente precisamente porque lembram as temporadas de seca nas quais as 

pessoas passam fome e têm que empregar como alimento, plantas que não consideram 

agradáveis. Desta maneira, ainda que seja uma qualidade positiva destas plantas o fato de 

aportar alimento nestas épocas difíceis, este tipo de plantas, em geral, são menosprezadas pela 

associação que se faz de seu uso com alimento nas temporadas de fome. 

Por outro lado, um caso similar se observa na tabela 6, caso no que, ainda quando se 

esperaria que todas as representações negativas estivessem relacionadas inversamente com o 

consumo atual, o tamanho se mostrou diretamente relacionado com o consumo, resultado que 

provavelmente possa se dever a que, apesar de que se mencionou como negativo o fato dos 
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órgãos alimentícios de algumas destas plantas serem pequenos, tal característica não está 

limitando seu consumo, de maneira que em alguns casos outras características de tais plantas 

estariam “suprindo” o efeito negativo do tamanho. 

Através de entrevistas e em conversações informais se observou, em algumas ocasiões, 

que as pessoas entrevistadas apreciam mais as plantas que contam com um número elevado de 

formas de preparo, aquelas que têm vários usos e/ou que são empregadas como medicinais. 

Por este motivo se quis testar se tais relações são ou não significativas, encontrando que entre 

estas três só a relação de aceitação cultural positiva está relacionada com o número de formas 

de preparo (rs = -0,66; p< 0,05). 

b) Análises de ordenamento 

Durante as entrevistas se solicitou aos informantes que organizassem as plantas 

alimentícias segundo a frequência de seu consumo e a sua preferência. Na Tabela 7 se 

apresentam os resultados para a análise de saliência de acordo com a frequência de consumo e 

preferência. A análise de correlação de Pearson indicou que a frequência de consumo e a 

preferência estão fortemente correlacionadas (r (Pearson)= 97,67%; p< 0,0001). 

Tabela 7 Resultados da análise de saliência segundo a frequência de consumo e preferência 

das plantas alimentícias silvestres nativas. 

FREQUÊNCIA  PREFERÊNCIA 

Item Saliência total  Item Saliência total 

imbu (fruto) 0,975  imbu (fruto) 0,979 

coco catolé 0,555  facheiro (miolo) 0,603 

facheiro (miolo) 0,519  coco catolé 0,587 

pirim 0,4  pirim 0,493 

ubaia 0,31  ubaia 0,4 

batinga 0,261  facheiro (fruto) 0,342 

facheiro (fruto) 0,226  jatobá 0,298 

imbu (batata) 0,197  batinga 0,283 

cana de macaco 0,147  imbu (batata) 0,27 

trapiá 0,126  trapiá 0,233 

jatobá 0,121  mandacaru  0,188 

mandacaru 0,082  cana de macaco 0,143 
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incó 0,073  incó 0,104 

manofê 0,063  manofê 0,053 

 

Comparando os resultados do ordenamento de homens e mulheres para a frequência de 

consumo (Tabela 8), a análise de correlação de Spearman indicou que estes dois parâmetros 

estão fortemente correlacionados (rs= 0,96; p< 0.0001), o que significa que não existe 

variação na frequência de consumo em relação ao gênero. 

Tabela 8 Comparação de dados de saliência de frequência de consumo das plantas 

alimentícias silvestres nativas entre homens e mulheres. 

FREQUÊNCIA DE CONSUMO 

HOMENS  MULHERES 

Item Saliência  Item Saliência 

imbu (fruto) 0,962  imbu (fruto) 0,981 

coco catolé 0,568  coco catolé 0,548 

facheiro (miolo) 0,539  facheiro (miolo) 0,51 

pirim 0,531  pirim 0,338 

batinga 0,325  ubaia 0,314 

ubaia 0,282  batinga 0,223 

facheiro (fruto) 0,217  facheiro (fruto) 0,221 

imbu (batata) 0,17  imbu (batata) 0,199 

jatobá 0,114  cana de macaco 0,152 

cana de macaco 0,113  trapiá 0,144 

mandacaru 0,08  jatobá 0,121 

trapiá 0,071  incó 0,08 

manofê 0,07  mandacaru 0,075 

incó 0,051  manofê 0,059 

 

Observou-se se existe correlação entre os resultados dos ordenamentos realizados por 

homens e mulheres para a preferência (Tabela 9), encontrando que estes dois parâmetros estão 
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fortemente correlacionados (r (Pearson)= 98,70%; p< 0.0001), quer dizer que não existe 

variação na preferência em relação ao gênero. 

Tabela 9 Comparação de dados de saliência de preferência das plantas alimentícias silvestres 

nativas entre homens e mulheres. 

PREFERÊNCIA DE CONSUMO 

HOMENS  MULHERES 

Item Saliência  Item Saliência 

imbu (fruto) 0,968  imbu (fruto) 0,984 

coco catolé 0,671  coco catolé 0,604 

facheiro (miolo) 0,583  facheiro (miolo) 0,594 

pirim 0,507  pirim 0,486 

batinga 0,396  ubaia 0,403 

ubaia 0,387  batinga 0,349 

jatobá 0,322  jatobá 0,288 

facheiro (fruto) 0,311  facheiro (fruto) 0,254 

imbu (batata) 0,272  imbu (batata) 0,235 

cana de macaco 0,188  trapiá 0,199 

mandacaru 0,155  cana de macaco 0,157 

incó 0,145  mandacaru 0,114 

trapiá 0,108  incó 0,104 

manofê 0,059  manofê 0,051 

 

c) Análise do discurso do sujeito coletivo 

A partir das respostas aportadas pelos entrevistados às perguntas “O que o(a) senhor(a) 

opina de comer plantas do mato?”, e “Como diria o(a) senhor(a) que é o consumo destas 

plantas por parte das pessoas mais jovens na atualidade?” foram identificadas dez ideias 

centrais as quais, na maioria dos casos, coincidiram com as categorias estabelecidas para a 

análise dos dados. Devido ao elevado número de ideias centrais e o extenso das expressões 

chave, estas últimas não são apresentadas. 

1. Ideia central: Características morfológicas e químicas da parte comestível. 
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“Essas plantas são boinhas porque servem de alimentação, não ofendem a gente. Têm 

vezes que a gente come essas coisas assim, nem porque está com fome, mas porque acham 

que são gostosas e comem. Algumas são boas, as docinhas, outras são muito ruins, azedas, 

amargas. A batinga e o pirim quando estão maduros tira bolinha e bota na boca, porque a 

frutinha é miudinha, mas muito gostosa.” 

2. Ideia central: Aceitação cultural negativa (Uso de plantas silvestres por conta de 

escassez de alimento/ O hábito de comer essas plantas é coisa da infância/ Só são importantes 

as plantas que servem de remédio). 

“Não gosto de comer plantas do mato. Essas plantas do mato nem todo mundo 

experimenta, não são frutas de plantar. [Essas] são plantas que não servem pra nada, 

plantas sem importância. Agora as pessoas comem menos porque pra atrás a crise era mais. 

Tempo ruim, antigamente não tinha inverno, não tinha chuva, não tinha ajuda do governo, 

não tinha nada, as pessoas precisavam. [Faz alguns anos] a gente trabalhando sentia 

vontade de comer, aí comia essas plantas e estava bom; [comia] por fome, necessidade, nem 

por gosto. Uma coisa é a batata do chão, que a pessoa come por motivo de não ter outra 

coisa que comer, [mas] eu sair daqui pra procurar ubaia, vai lá pra serra, batinga ou 

facheiro, saio não. Não sai porque nem precisa nem paga a viagem. Hoje em dia depois da 

aposentadoria o povo não pega mais pra comer essas coisas, só quer coisas boas, de tudo 

têm em casa, mas no tempo em que eu era pequena, quando eu era mais nova, comia, assim 

de brincadeira, mas hoje em dia ninguém passa fome mais não. A gente quando é criança não 

deixa passar uma fruta doce, não, a gente come todas. O fruto do facheiro eu não saio hoje 

pra pegar, só quando a gente era criança. Agora as crianças não comem esse tipo de frutas, 

nem olham pra elas, não têm coragem de ir onde tem essas coisas porque têm fatura dentro 

de casa. É fantasia porque não serve de remédio, não serve de nada.”  

3. Ideia central: Consumo oportunista de plantas silvestres. 

“Dessas frutinhas a gente comia quando a gente estava no roçado trabalhando com 

fome, quando eu voltava da lavoura, chupava. Só trabalhando encima dessa serra quando 

encontravam essas frutinhas. Come porque às vezes vai lá pelos matos, aí pega aquela 

frutinha. Antes andava mais pela serra, onde têm mais delas. Agora as pessoas não andam 

tanto nos matos como antes, mas no tempo da gente mais pra trás... Se for passando e tiver, 

está certo se eu encontrar assim, eu como.” 
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4. Ideia central: Aceitação cultural positiva. 

“Se fossem minhas essas terras eu não deixaria destruir tudo porque vai ficar o povo 

“não, eu ouvi falar, mas não conheço”, vai ser assim o futuro desse povo novo. Eu penso que 

[essas plantas] são boas, graças a Deus, porque tanto na precisão como sem precisão a 

pessoa come. Se ela é comestível e até então não tinha descoberto, a partir do momento que 

descobre e na nossa região tiver, eu acho que têm mais que usar, aproveitar. As minhas 

crianças sabem dessas plantas também, são acostumadas. Do jeito que meu pai passou pra 

mim, mais minha mãe, eu também falo pra eles. Aí eles comem do mesmo jeito como eu. O 

facheiro que é uma fruta agraçada, a tradição é velha e continua até hoje. O manofê eu como 

para não esquecer.” 

5. Ideia central: Impossibilidade de comer sendo idoso. 

“Cana de macaco, quando eu voltava da lavoura, chupava, mas hoje em dia ninguém 

chupa mais, ninguém tem mais dentes. Também já deu para chupar essas coisas. Hoje em dia 

assim, a gente vai ficando mais velha, às vezes a natureza não dá mais, a idade não permite 

andar mais por essas serras, nossas pernas doem.” 

6. Ideia central: Sazonalidade das espécies silvestres. 

“Essas frutas do mato a gente vê só de tempos em tempos, dão só no período das 

chuvas. Muitas demorar pra dar, mas é umas plantas que feito que era pra ter assim diário, 

não o tempo só delas.” 

7. Ideia central: Diminuição na abundância do recurso ao longo do tempo 

(disponibilidade). 

“Antes tinha mais, então produzia mais, mas tiraram muitos dos pés que existiam. Já 

quase não têm pés. O povo nem percebeu que acabou.” 

8. Ideia central: Perda do costume, perda do conhecimento. 

“A tradição está se acabando, doce de facheiro, bolo de mandioca e de milho. O povo 

novo já ninguém conhece nem valora. Agora as pessoas sabem menos porque não têm muito 

interesse, então o cara vai se esquecendo dessas coisas pra trás. Eu comia dessas plantas 

mais antes, agora têm delas que ainda como bastante e têm várias que eu comia mais antes. 

Hoje em dia, de uns 20 anos pra cá, ou faz 30, ninguém procura essas coisas. Hoje as 

crianças não vão pros matos mais não; primeiro as mães e os pais levavam os filhos para 

trabalhar, aí quando estavam com muita fome comia, mas agora não. As crianças comem 
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menos plantas do mato das que eu comia antes. Essa turma mais nova, muitas coisas dessas 

já não sabem nem conhecem pra comer, nem nada, acham ruim comer essas plantas, só 

querem comprar tudo já pronto. Eu não vejo hoje em dia uma criança fazerem o que Edgar 

fazia e nós fazíamos e é aprender do mundo e aprender da gente. Se eu pegar uma fruta 

dessas e der pra uma criança, ela vai achar que, vá achar que é nojento, ela não vai nem 

querer experimentar.” 

9. Ideia central: Percepção de saúde e dano. 

“Eu acho que é bom comer essas plantas. Elas têm algumas coisas que as pessoas 

precisam, a gente percebe que elas têm mais saúde, com certeza elas têm algo rico que a 

gente nem conhece, vitaminas, menos açúcar, menos colesterol, menos coisa assim que 

prejudica. Cada uma tem seu tipo de proteína e a gente precisa de proteína. Agora a gente 

come cana de macaco porque ela é medicinal, jatobá, juá. Essa cana de macaco é bom pra 

esse negócio do colesterol. Quando você come duas ou três ubaias passa a vontade de 

vomitar. O pirim serve pra garganta, pra um bocado de coisas. Então eu acho que se comer 

não vão fazer mal.  

“Tenho medo de comer coisas que não conheço e pra não ficar doente. A turma não 

gosta desse negócio, tem que preparar, podem fazer mal.” 

10. Ideia central: Mitigador de fome e sede. 

“É bom comer, porque serve pra matar a fome, a fome é parente do diabo. Todas essas 

frutas do mato a gente come por esporte, não porque encha. Com comida fraca a gente pode 

aguentar duas horas.” 

 

Discussão  

a) Representações sobre o uso alimentício de plantas silvestres nativas 

Características positivas mais citadas que promovem o consumo. 

Um trabalho similar ao presente foi desenvolvido por Ladio (2001) no sudoeste da 

Argentina com uma comunidade Mapuche. No entanto, o trabalho desenvolvido por Ladio 

(2001) e o presente contaram com procedimentos metodológicos diferentes. O realizado por 

Ladio (2001) pretendia identificar desde o ponto de vista dos moradores da comunidade os 

fatores que promovem e limitam o uso de espécies alimentícias silvestres, utilizando como 
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tema norteador a determinação dos motivos pelos quais as pessoas da comunidade continuam 

usando ou tem deixado de usar plantas silvestres alimentícias.  

Por outro lado, o presente estudo buscou reconhecer estes mesmos fatores, mas de uma 

maneira indireta, quer dizer não perguntando aos entrevistados pelos aspectos que eles 

consideram determinantes para o consumo destas plantas, e sim indagando a respeito do uso 

atual destas espécies e as representações que as pessoas que os tem empregado têm deles, e 

tentar relacionar estes dois conjuntos de dados. De esta maneira, o presente trabalho pretendeu 

evitar que informações aportadas pelas pessoas entrevistadas fossem racionalizadas e, 

portanto, filtradas, dificultando desta maneira a identificação dos fatores determinantes do 

consumo deste tipo de plantas.  

No trabalho realizado por Ladio (2001) encontrou-se que as razões mais citadas pelas 

pessoas da comunidade para continuar utilizando plantas alimentícias silvestres foram, em 

ordem decrescente, seu desejo por manter a tradição de continuar usando tais plantas, o 

próprio prazer que lhes proporciona seu consumo, a necessidade que têm de procurar fontes 

alimentícias alternativas, a ajuda que proporciona este tipo de espécies na economia 

doméstica e o fato deste tipo de plantas rebrotarem antes das plantas cultivadas. 

Apesar destas diferenças é possível encontrar vários aspectos similares com a presente 

pesquisa; em ambos casos as categorias “sabor”, “fome ou precisão”, contemplada no 

presente estudo em “mitigador de fome e sede” e “alimento emergencial”, assim como a 

categoria “conservar a tradição”, aqui incluída em “aceitação cultural”; estiveram entre os seis 

motivos mais citados, apesar de variar a importância dada para esses fatores nos dois 

trabalhos. 

Grossinsky & Gullick (2000), por outro lado, realizaram no Sudão um trabalho similar a 

estes dois, no que solicitaram para os participantes de uma oficina que expressassem suas 

percepções positivas e negativas sobre as plantas alimentícias silvestres nativas. Encontraram 

que as representações positivas foram a disponibilidade deste tipo de plantas como alimento 

para as crianças, a diversidade que aportam este tipo de alimento à sua dieta, a geração de 

ingressos que a comercialização destas plantas poderia gerar, a possibilidade de 

armazenamento destas plantas durante longos períodos de tempo, sua sazonalidade, a 

possibilidade de serem empregadas durante épocas de fome, entre outros (Tabela 10).  
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As informações aportadas pelo trabalho de Grossinsky & Gullick (2000) são valiosas 

por proporcionar dados adicionais que facilitem e nutram a discussão sobre os fatores que 

determinam o uso de plantas como recurso alimentício, e muito mais considerando a escassez 

desses tipos de trabalhos que avaliam as representações em relação às plantas alimentícias 

silvestres. No entanto, ao não ser explicado detalhadamente o método mediante o qual tais 

dados foram obtidos, assim como o fato de não saber se o ordenamento com que tais 

representações são apresentadas na publicação corresponde ou não à importância relativa dos 

diferentes fatores mencionados, o alcance e aporte de tais dados é limitado. 

A partir dos dados reportados pelos dois trabalhos anteriormente mencionados 

(Grosskinsky & Gullick 2000; Ladio 2001) e os resultados encontrados na presente pesquisa, 

foi elaborada uma tabela para facilitar a comparação dos mesmos e assim ajudar na discussão 

sobre os fatores mais determinantes para o uso de plantas alimentícias silvestres (Tabela 10). 

Com o fim de poder comparar os resultados encontrados nestes dois trabalhos e os registrados 

no presente estudo, foram homologadas as categorias dos trabalhos de Ladio (2001) e 

Grosskinsky & Gullick (2000) com as criadas no presente trabalho (Tabela 2). 

A partir desta tabela comparativa é possível ver que, basicamente, as representações 

positivas mais importantes são as mesmas entre o presente trabalho e o desenvolvido por 

Ladio (2001), ocupando posições relativas diferentes, e estando apenas ausente, no trabalho 

de Ladio, o fato de uma planta ser versátil. 

Apesar de que não pode ser considerada a ordem das representações expostas por 

Grosskinsky & Gullick (2000) em seu trabalho, de acordo com os motivos anteriormente 

citados, é possível comparar as representações citadas por estes autores com as encontradas 

no presente estudo, observando que as sete representações que contaram com maiores valores 

de citação neste trabalho são também mencionadas na pesquisa desenvolvida no país africano. 

Assim, as representações positivas que mais influenciam o consumo de plantas 

alimentícias silvestres são o gosto, a sua versatilidade, a disponibilidade, sua aceitação 

cultural, o fato de ser comercializável e suas propriedades como mitigador de fome e sede, 

representações que também foram mencionados na pergunta aberta que foi analisada por meio 

da técnica da análise do discurso do sujeito coletivo. 
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Tabela 10 Comparação entre trabalhos que discutem os aspectos que favorecem o uso de 

plantas alimentícias. 

POSITIVAS 

Cruz et al. 2011 Ladio 2001 Grosskinsky & Gullick 2000 

Aceitação cultural Manter a tradição Mais opções alimentícias 

Alimento emergencial - São úteis em tempos de fome 

Biofilia e conservação - São boas para o solo e a água 

Características morfológicas e 

químicas da parte comestível 

(gosto) 

Sabor agradável Sabor agradável 

Comercialização 
Ajuda na economia 

doméstica 
Geração de ingressos 

Disponibilidade - 
 Disponíveis para as crianças 

Disponibilidade 

Mitigador de fome e sede Necessidade - 

Versatilidade - 
Têm valor medicinal 

Têm múltiplos usos 

Percepção de saúde e dano 
- 

São fáceis de digerir 

 São nutritivas 

Sazonalidade - Sazonalidade 

- 
Rebrote antes que as 

cultivadas* 
Baixo custo* 

- - 
Melhor adaptadas ao 

ambiente* 

- - 
Não precisam pesticidas nem 

químicos* 

- - 
Podem se armazenar por 

bastante tempo* 

*Categorias que não têm homologação entre as estabelecidas no presente trabalho. 
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Características negativas mais citadas que limitam o consumo 

Além dos dois trabalhos já mencionados que discutem este tema (Grosskinsky & 

Gullick 2000; Ladio 2001), encontra-se também o trabalho realizado por Prasad et al. (1993 

apud Prasad 1998) em Lesotho, um pequeno país africano, no que se pesquisou sobre as 

plantas alimentícias silvestres empregadas pelos moradores de uma comunidade tradicional; 

trabalho que mencionam também alguns aspectos que limitam o consumo de plantas 

alimentícias silvestres, segundo como se mostra na tabela 14. 

A partir da comparação dos resultados reportados nestes três trabalhos com os 

resultados aqui obtidos (Tabela 14), pode se observar que o sabor deixa de estar entre os 

motivos mais reportados para deixar de empregar uma planta como alimento. No entanto é 

necessário esclarecer que tais divergências muito provavelmente se devem, como mencionado 

anteriormente, aos distintos enfoques e perguntas norteadoras de cada um destes trabalhos.  

Por outro lado, a aceitação cultural se torna um aspecto crítico, junto com a 

disponibilidade destas espécies, assim como a dificuldade de sua coleta, consumo e 

processamento, e sua sazonalidade (Tabela 14), tendo sido várias destas representações 

mencionadas entre as ideias centrais reconhecidas no discurso do sujeito coletivo. 

Tal resultado concorda com o exposto por outros autores (Rapoport et al. 1998; Ngugi 

2000; Arias Toledo et al. 2007a), os que fazem uma aproximação similar, discutindo a 

respeito dos fatores que limitam o consumo deste tipo de plantas, mas desde sua ótica como 

pesquisadores, fazendo conclusões a partir de suas experiências em campo, e não a partir da 

discussão de tais aspectos limitantes com os integrantes das comunidades humanas estudadas. 

Tabela 14 Comparação entre trabalhos que discutem os aspectos que limitam o uso de plantas 

alimentícias. 

NEGATIVAS 

Cruz et al. 2011 Ladio 2001 
Grosskinsky & 

Gullick 2000 
Prasad et al. 1993 

Aceitação cultural 

Perda do 

conhecimento 

Alimento de gente 

pobre 
Aceitação cultural 

Já são velhas as 

pessoas que as 

consumiam 

Estigmas culturais 
Competência com 

plantas importadas 

Agora tem mais São alimento de - 
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recursos disponíveis gente não civilizada 

Alimento 

emergencial 
- 

São úteis em tempos 

de fome 
- 

Características 

morfológicas e 

químicas da parte 

comestível (gosto) 

- Sabor desagradável - 

Coleta, consumo 

e/ou processamento 

Falta de tempo para 

coletar 
Trabalho intensivo - 

Disponibilidade Disponibilidade 

Dificuldade para 

aceder a elas (longas 

distâncias e perigos 

(animais silvestres) 

Sobreexplotação dos 

recursos 

Destruição do 

habitat 

Mitigador de fome e 

sede 
- 

Baixo conteúdo 

nutricional 
- 

Percepção de saúde e 

dano 
- Tóxicas - 

Sazonalidade Sazonalidade Sazonalidade - 

- 

Necessidade de pedir 

permissão para 

coletar * 

Baixa produtividade 

* 
- 

-  Baixa qualidade * - 

-  
Equiparável às 

doenças infantis* 
- 

*Categorias que não têm homologação entre as estabelecidas no presente trabalho. 

Relação das representações com os parâmetros socioeconômicos 

Com respeito à relação das representações com a idade se encontrou que tanto as 

representações positivas como as negativas estão relacionadas com este parâmetro, apoiando a 

hipótese formulada, já que quanto maior o contato das pessoas com as plantas, maior será seu 

conhecimento a respeito delas (Monteiro et al. 2006) e por tanto mais representações terão das 

mesmas, tanto positivas quanto negativas. 

Por outro lado, segundo afirmam as pessoas da comunidade nas ideias centrais sobre a 

aceitação cultural e a perda do conhecimento, e como tem sido reportado nos últimos tempos 

com o conhecimento ecológico tradicional, existe uma tendência generalizada a estes 

conhecimentos serem perdidos por parte das gerações mais jovens (Ladio & Lozada 2004; 

Arias Toledo et al. 2007b; Pilla & Amorozo 2009) devido ao contato cada vez mais reduzido 

deste setor da sociedade com os ecossistemas naturais que os rodeiam. Esta perda do 
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conhecimento pode estar em parte relacionada com a falta de interesse das novas gerações 

pelo conhecimento e uso do ambiente natural ao seu redor, assim como ao deterioro de tais 

ecossistemas, fazendo com que este tipo de plantas seja cada vez mais escasso, repercutindo 

isto na possibilidade de que as novas gerações conheçam estas espécies alimentícias. 

Apesar de que existem alguns trabalhos que analisam as representações em função da 

idade e do gênero, como os realizados por Schwarz (2007) e Schwarz et al. (2008), na região 

de Joinville (Santa Catarina, Brasil), em que os autores estudaram se as representações e 

preferências por diversos ambientes naturais variam ou não segundo a idade e o gênero; 

nenhum dos trabalhos revisados se detém a analisar se as representações se relacionam ou não 

com as diversas variáveis socioeconômicas, como é o caso do presente estudo. 

Encontrou-se que não existe uma relação entre as representações e a renda familiar, mas 

sim em relação à renda individual, o que já se presumia que teria de se encontrar de acordo 

com a ideia central segundo a qual as pessoas manifestam que as plantas silvestres se usam 

quando existe escassez de alimentos. Este resultado pode estar-se devendo a que muitas das 

representações em relação às plantas alimentícias são de natureza individual mais do que 

familiar.  

No entanto, apesar de encontrar que a renda individual está relacionada com as 

representações positivas e negativas, é provável que a renda individual possa estar encobrindo 

o efeito da idade em relação às representações, devido a que também existe relação 

significativa entre as variáveis idade e renda. Desta maneira, é possível que a verdadeira 

relação de causa e efeito se dê entre a idade e as representações, sendo a renda um fator 

secundário. Isto devido a que nesta região as pessoas que mais ingressos recebem são 

principalmente as pessoas idosas já aposentadas, devido a que o governo brasileiro auxilia aos 

trabalhadores rurais com uma aposentadoria de um salário mínimo mensal, uma vez 

alcançados os 60 anos no caso dos homens e 55 no caso das mulheres (Previdência Social 

2010).  

O fato de não existirem diferenças na proporção de representações negativas entre 

homens e mulheres mostra que não existe uma tendência a que algum dos dois gêneros cite de 

maneira mais acentuada as representações de uma natureza ou de outra, resultado que pode se 

dever ao fato que homens e mulheres não desempenham atividades marcadamente 

diferenciadas. Ainda assim, o fato de não observar variações quantitativas não significa que 
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não existam diferenças qualitativas entre homens e mulheres, predominando, por exemplo, 

entre as representações positivas, a representação a respeito da versatilidade das plantas entre 

os homens, assim como o número de citações a respeito do sabor e a aceitação cultural entre 

este mesmo setor da população. 

Ao contrario do que se esperava encontrar, as representações não resultaram estar 

correlacionadas com a ocupação, resultado que pode se dever a que tais representações não 

sejam obtidas através das atividades que realizem e sim possivelmente estariam sendo 

transmitidas por seus pais junto com o conhecimento ao respeito destas espécies. De igual 

maneira que como mencionado anteriormente, o fato de que não variem as proporções entre 

representações positivas e negativas não significa que não variem qualitativamente as 

representações com respeito à ocupação, predominando, por exemplo, entre as representações 

positivas para os agricultores a sua versatilidade, assim como a facilidade na sua coleta, 

consumo e processamento. 

Em relação à ocupação atual, apesar de não encontrar-se diferenças significativas entre 

agricultores e não agricultores, evidenciou-se uma tendência a que os agricultores citem mais 

coisas boas que más em comparação com os não agricultores, e a que os não agricultores 

tenham citado, em geral, mais representações que os não agricultores. Tais resultados podem 

se dever a que ainda muitos dos que não são agricultores no presente já o foram no passado 

(só três dos entrevistados não foram agricultores nenhuma vez na sua vida), e ainda sem 

desenvolver atividades agrícolas na atualidade, conservam muitos dos conhecimentos e 

representações em relação a este tipo de plantas. 

Quanto às representações que limitam o consumo, o sabor passou a ser um fator 

secundário, sendo mais importante a aceitação cultural, e por último, o tamanho das partes 

que servem como alimento destas plantas. Isto significa que as pessoas desta comunidade 

estão deixando de aproveitar aquelas plantas que consideram que seu consumo não é bem 

visto por ser considerado alimento de pessoas pobres (“não tem mais precisão”); ou por ter 

uma aparência desagradável (“parece espuma de sapo”). Observações similares tem sido 

mencionadas por alguns autores (FAO 1992; Rapoport et al. 1998; Gullick 1999; Grosskinsky 

& Gullick 2000; Arias Toledo et al. 2007a), que, apesar de não ter estudado em profundidade 

o tema das representações em relação ao uso de plantas alimentícias, indicam a existência de 

uma associação entre o uso de plantas silvestres com a pobreza e/ou com condições de 

escassez de alimentos. 
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Rozin (1990), quem tem estudado durante mais de 30 anos os fatores biológicos, 

psicológicos e culturais que determinam o comportamento alimentício dos seres humanos, diz 

que, nos seres humanos, a diferença de outros animais, as preferências alimentícias estão 

principalmente influenciadas por fatores culturais, mas que por outro lado a cultura está 

também influenciada por aspectos biológicos. Deste modo, características de tolerância a 

alimentos que podem estar na atualidade determinadas geneticamente, em ocasiões não teriam 

surgido de não ter sido porque nossos ancestrais se interessaram por eles e encontraram na 

domesticação das plantas e animais de onde os obtinham, a maneira mais efetiva para sua 

permanente aquisição (Rozin 1990).  

Desta maneira, o afirmado por este autor coincide com o encontrado no presente 

trabalho, isto é que os fatores culturais estão influindo significativamente na seleção dos 

recursos alimentícios por parte deste grupo humano. No entanto, seria interessante indagar a 

respeito da historia do uso destas plantas ao longo do tempo por parte desta comunidade, para 

ver se, assim como afirma Rozin (1990), fatores biológicos estão encobrindo o que na 

atualidade se aprecia como fatores culturais, atuando a cultura talvez como um modo de 

“fixar” adaptações que têm sido adquiridas por condicionamentos ambientais. 

A respeito do fato de serem mais apreciadas as plantas que servem como remédio é 

preciso mencionar que, especificamente, no caso da cana de macaco houve certa dificuldade 

para identificar quando as pessoas estavam se referindo ao uso desta planta para sua 

alimentação e quando com fins medicinais, dado que o modo de administração mais frequente 

para seu uso como medicinal é o consumo direto, sendo este mesmo o modo de consumo 

desta planta quando empregada como alimento, tópico a respeito do qual Etkin & Ross (1982) 

chamam a atenção, mencionando o papel terapêutico de algumas plantas alimentícias. 

Quando se examinou se existem relações entre a aceitação cultural negativa e o número 

de formas de preparo, número de usos e uso medicinal, encontrou-se que entre tais pares de 

variáveis só estão significativamente relacionadas a aceitação cultural negativa e o número de 

formas de preparo, sendo tal relação de tipo negativo, quer dizer que as plantas que têm mais 

citações como não aceitas culturalmente, contam com um número de preparos pequeno. Este 

resultado era de se esperar, já que na localidade foi possível observar que as plantas que eram 

“melhor vistas”, como o imbu e o coco catolé, contaram com os maiores números de formas 

de preparo. 
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Ao contrário do que se encontrava esperar, não se observou uma relação entre o número 

de usos de uma planta e sua aceitação, resultado obtido por Ekué et al. (2010), que 

trabalharam com uma população humana em Benin, África, estudando o conhecimento 

tradicional com respeito aos usos e manejo do ackee (Blighia sapida K. D. Koenig), uma 

espécie de Malpighiaceae utilizada como alimento. Em tal pesquisa os autores encontraram, 

entre outras coisas, que esta planta, sempre que cultivada, era mantida em tais reservatórios 

não só por seu uso como alimento, mas por contar também com outros usos, que iam desde 

medicinal até a fabricação de sabonetes.  

Por outro lado, a diferença do que se esperava devido às observações feitas em campo, 

não se encontrou relação entre a aceitação cultural e o uso medicinal. Resultados similares 

encontraram Rivera et al. (2007), que observaram que uma alta proporção dos itens 

alimentícios utilizados pelas populações humanas assentadas na Castilla-La Mancha, 

Espanha, eram também empregados com fins medicinais, o que, no entanto, não significou 

uma correlação entre estes dois usos.  

b) Análises de ordenamento 

A partir das análises de ordenamento dos itens mais frequentemente consumidos e os 

mais preferidos, se realizaram comparações entre os resultados estimados para estas duas 

variáveis, encontrando uma forte correlação entre ambas, resultado que poderia estar 

indicando, ou que as pessoas não souberam distinguir entre o perguntado em cada caso, e 

teriam assumido que frequência e preferência são o mesmo; ou que realmente as pessoas desta 

comunidade consomem aquelas plantas que preferem.  

A este respeito Rozin (1990) diz que a maioria das pessoas consomem o que está mais 

disponível e é mais econômico, de maneira que sob estas condições frequência de consumo e 

preferência não teriam que estar relacionadas entre si; no entanto, uma outra interpretação  

que podemos fazer dos resultados obtidos seria que  estes não estariam obedecendo o 

afirmado por Rozin, provavelmente devido a que este autor ao fazer esta afirmação pode estar 

fazendo referência principalmente ao consumo de alimentos por parte de comunidades 

industrializadas mais que de comunidades rurais, existindo entre as últimas, mecanismos 

alternativos de aquisição de alimentos diferentes a sua compra, como é o caso do presente 

estudo, no que estas plantas são sempre coletadas e nunca ou quase nunca compradas em 

mercados. 
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Em um estudo realizado por Hanazaki & Begossi (2006) no que foram comparadas as 

preferências e frequências de consumo de peixes por parte de três comunidades caiçaras do 

sudeste do Brasil, as autoras encontraram que, ainda quando para alguns casos estes dois 

dados de frequência de consumo e preferência coincidiam, com outros não acontecia o 

mesmo. De acordo com os entrevistados nesse estudo, o consumo frequente de alguns 

alimentos pode levar a sua preferência, devido à familiaridade que chegam a adquirir os 

usuários em relação com estas espécies. Por outro lado, segundo estas duas mesmas autoras, 

os alimentos não muito frequentemente consumidos poderiam ainda assim ser preferidos 

devido ao “status” que lhes proveria o fato de serem alimentos raros ou exóticos. 

Quando comparados os ordenamentos de frequência dados por homens e mulheres 

foram encontrados altos valores de correlação, indicando que a frequência de consumo destas 

plantas é muito similar em homens e em mulheres, resultado que ratifica o reportado 

anteriormente, quando mencionado que não se encontraram diferenças no consumo de plantas 

alimentícias silvestres nativas entre homens e mulheres. Ao comparar os ordenamentos de 

preferência entre homens e mulheres se obtiveram resultados similares, quer dizer que 

novamente não se encontraram diferenças quanto à preferência entre homens e mulheres. 

Schawrz et al. (2008) estudaram as representações que têm as crianças de um colégio 

em Joinville, Santa Catarina, Brasil, a respeito de ecossistemas com os que estão 

acostumados, assim como outros que lhes resultam alheios ou desconhecidos, assim como as 

preferências que têm desses ecossistemas, e as justificativas de tales preferências, encontrando 

que não houve diferenças significativas com respeito ao gênero nem à idade em relação à 

preferência. Estes resultados, apesar de pesquisar as representações a respeito de outra 

temática que no são as plantas alimentícias, e a entrevistar crianças e não pessoas adultas 

como no presente estudo, aparecem sendo similares com os encontrados no presente trabalho. 

Já em outros trabalhos, como o realizado por Nates et al. (2010) se reportam diferenças 

entre meninos e meninas com respeito à preferência, nesse caso, de espécies vegetais e 

animais, diferenças que os autores atribuem ao fato de meninos e meninas desenvolverem 

labores diferentes, ocupando-se as meninas de acompanhar às suas mães e as ajudar em seus 

trabalhos domésticos, enquanto que os meninos se dedicam a ajudar a seus pais nas 

plantações, diferenças de labores não apresentadas na comunidade do Carão, segundo com o 

exposto anteriormente. 
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Conclusão 

Encontrou-se que as percepções estão influenciando o consumo das plantas 

alimentícias, pelo que se recomenda implementar a realização de estudos que avaliem as 

representações das pessoas em relação ao meio ambiente, de maneira paralela com a de 

estudos clássicos de uso de recursos naturais. Tais estudos sobre representações podem ser 

mais rápidos de realizar que os estudos de impacto do uso dos recursos naturais e por isso 

podem dar ideias bastante aproximadas do aproveitamento que as comunidades humanas 

estão fazendo dos mesmos. 

É recomendável continuar na busca de metodologias que facilitem o estudo das 

representações, uma vez que se reconhece que por estas não serem facilmente captáveis a 

partir de metodologias que indagam em processos conscientes, requerem a implementação de 

métodos que promovam a representação das ideias, pensamentos e sentimentos inconscientes 

em relação aos recursos naturais, as quais dificilmente são resgatadas com o emprego de 

metodologias clássicas. 

Recomenda-se realizar trabalhos similares que indaguem as representações ao respeito 

de plantas empregadas para outras finalidades, com o fim de avaliar se nesses outros casos as 

percepções influenciam de maneira similar o uso deste tipo de plantas 

Propõe-se promover a realização de oficinas que busquem instruir às pessoas da 

comunidade estudada acerca das plantas silvestres potencialmente utilizáveis para sua 

alimentação, já que a mesma poderia levar a melhorar a qualidade de vida dos integrantes 

desta comunidade, ao mesmo tempo que preservaria e promoveria a conservação do 

conhecimento ao redor do uso de plantas alimentícias silvestres. 

Adicionalmente se propõe também fomentar a congregação das doceiras e cozinheiras 

da comunidade com o fim de promovê-las e motivá-las para implementar e inventar novas 

receitas que utilizem plantas alimentícias silvestres, com o fim de aproveitar as espécies 

alimentícias disponíveis. 

A partir do presente estudo é possível concluir que as representações que as pessoas da 

comunidade do Carão têm das plantas alimentícias silvestres nativas silvestres está 

influenciando seu consumo, sendo que a representação positiva que mais determina o uso 

destas plantas é o sabor, enquanto que a representação negativa que mais o limita é a 

aceitação cultural, de tal maneira que, ainda que mencionados vários fatores ecológicos como 
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promotores ou limitantes do uso deste tipo de plantas, os mesmos não se mostraram 

determinantes para seu consumo. 

As representações a respeito do uso de plantas alimentícias nativas silvestres nativas 

resultaram estar correlacionadas com a idade e a renda individual, mas não com a renda 

familiar, gênero nem ocupação. O conhecimento das plantas alimentícias silvestres nativas se 

mostrou relacionado com a idade dos informantes, enquanto que o uso atual esteve apenas 

debilmente relacionado com a renda familiar. Finalmente, o manejo resultou inversamente 

relacionado com a renda familiar e a ocupação atual. 

Encontrou-se também que a frequência e a preferência de consumo das plantas 

alimentícias silvestres nativas silvestres estão altamente correlacionadas entre si, apesar de 

que tal resultado pode estar se devendo à falta de compreensão, por parte do público 

entrevistado, dos ordenamentos solicitados. Adicionalmente, a frequência e preferência de 

consumo se mostrou altamente similar entre homens e mulheres. 
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Resumo 

Apesar do o uso de plantas alimentícias silvestres ser uma prática milenária que satisfaz uma 

das necessidades básicas da humanidade, existe uma crescente tendência para a perda desta 

prática e do conhecimento associado por parte de comunidades rurais. O presente estudo se 

propôs estudar os padrões de conhecimento, uso e manejo de plantas alimentícias silvestres 

nativas de uma área de Caatinga em função da idade, sexo, renda familiar, renda individual, 

ocupação passada e ocupação atual. Encontrou-se que o conhecimento das plantas 

alimentícias silvestres nativas está relacionado com a idade dos informantes, enquanto que o 

uso atual esteve apenas debilmente relacionado com a renda familiar. Finalmente, o manejo 

resultou inversamente relacionado com a renda familiar e a ocupação atual. Já que se 

observou que a conservação destas espécies não está em perigo pelo seu uso, mas sim 

possivelmente pelo desmatamento dos ecossistemas no que estas plantas crescem, pode se 

considerar conveniente promover o consumo deste tipo de plantas por parte dos membros 

desta comunidade, estimulando assim a apropriação e consequente proteção do ecossistema. 

Palavras-chave: etnobotânica, ecologia humana, consumo, plantas comestíveis, comunidades 

rurais. 

Introdução 

O uso de plantas alimentícias silvestres é uma tradição milenária que apesar de sua 

antiguidade e de satisfazer uma das necessidades básicas da humanidade, vem sendo cada vez 

mais negligenciada, sobretudo em comunidades “não tradicionais”, nas que a proximidade 

com populações industrializadas ameaça cada vez mais a perpetuação deste conhecimento 

(Reyes-García et al. 2005). 
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Possivelmente um dos motivos para o abandono de tal tradição seja o fato de seu uso ser 

considerado sinônimo de pobreza (Rapoport et al. 1998; Grosskinsky & Gullick 2000; Arias 

Toledo et al. 2007b, Nascimento 2010), sendo considerado como mais prestigioso o uso de 

alimentos industrializados, ao menos no que respeita a vários países da América Latina como 

a Argentina (Rapaport et al. 1998, Ladio 2001, Arias Toledo et al. 2007b), Brasil 

(Nascimento 2010), Colômbia (observação directa), assim como vários países da África como 

Lesoto (Prasad et al. 1998) e Sudão (Grosskinsky & Gullick 2000; Ngugi 2000). 

Existem uma grande variedade de estudos sobre plantas alimentícias silvestres, muitos 

dos quais têm procurado entender os padrões de distribuição do conhecimento e o uso deste 

tipo de plantas em relação à idade e ao gênero dos usuários. Exemplos destes estudos são os 

realizados por Arias-Toledo et al. (2007b) que trabalharam no Chaco Argentino, assim como 

o realizado por Ladio & Lozada (2004) na região da Patagonia neste mesmo país. No primeiro 

destes dois trabalhos, além de comparar o conhecimento e uso com respeito às plantas 

medicinais e alimentícias, os autores encontraram também que não houve diferenças 

estatísticas entre o número de plantas alimentícias conhecidas por pessoas de diferentes 

grupos etários, nem entre o número de plantas conhecidas por homens e mulheres. Por outro 

lado, no trabalho desenvolvido por Ladio & Lozada (2004), as autoras se questionaram ao 

redor das diferencias entre uso e conhecimento, assim como pelos ambientes em que estas 

plantas são coletadas. Estas pesquisadoras encontraram que, na área por elas estudada, foi 

possível identificar quatro locais de coleta bem diferenciados nos que se observam diferentes 

padrões de uso e conhecimento de plantas alimentícias silvestres, sendo os ambientes mais 

conservados os que apresentam uma menor diferenciação em relação a estes dois parâmetros, 

quer dizer que neste tipo de ambientes são usadas praticamente todas as plantas que se sabe 

que são alimentícias. 

Já Reyes-García et al. (2005) trabalharam com duas comunidades humanas na 

Amazonia Boliviana, e encontraram que na comunidade que está mais distante de centros 

urbanos existe uma maior conservação do uso e conhecimento das plantas silvestres 

alimentícias, e que nesta mesma população estas duas variáveis (uso e conhecimento) estão 

relacionadas estatisticamente, o que não ocorre na comunidade localizada mais próxima ao 

centro urbano. 

Mais especificamente no Brasil, ainda que existam alguns trabalhos que indagam sobre 

as plantas alimentícias, são escassos os que se centram no estudo das plantas silvestres, 
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destacando-se o realizado por Nascimento (2010), quem indagou em duas comunidades rurais 

do nordeste do país sobre as espécies alimentícias, tanto nativas como exóticas, conhecidas e 

consumidas, encontrando que, apesar de que as espécies silvestres resultaram ser menos 

numerosas, foram as mais frequentemente citadas; adicionalmente esta autora encontrou 

diferencias significativas quanto ao conhecimento de homens e mulheres, mas não obteve 

diferenças em relação à idade nem ao gênero. 

Além dos trabalhos ao redor do uso e conhecimento sobre plantas alimentícias, outro 

tema frequente nas pesquisas etnobotânicas sobre este tipo de plantas são aqueles focados em 

estudar os efeitos da manipulação humana sobre populações vegetais, pudendo, desta 

maneira, diferenciar-se vegetais, pudendo, de esta maneira, diferenciar-se as plantas 

domesticadas das não domesticadas. No entanto, dentro do grupo das plantas não 

domesticadas existe variação, dentro da qual nem todas são totalmente silvestres, mas 

algumas apresentam sinais de etapas intermediárias de domesticação, sendo muito pobre a 

documentação de tais estados intermédios (Avendaño et al. 2006). 

Neste sentido, a domesticação deve ser entendida como o processo mediante o qual as 

pessoas se relacionam com seu ambiente, promovendo diferencialmente a sobrevivência de 

alguns indivíduos com características desejadas sobre outros, conceito que tem sido definido 

por Clement (1999) como um “processo co-evolutivo no qual a seleção humana sobre o 

fenótipo de populações de plantas promovidas, manejadas ou cultivadas leva a mudanças nos 

genótipos que fazem com que estas plantas sejam mais úteis ao homem e melhor adaptadas à 

intervenção antrópica da paisagem”.  

O conjunto de práticas desenvolvidas pelas populações humanas, que favorece a 

sobrevivência de indivíduos de espécies vegetais com características desejáveis, dentro de 

populações de espécies úteis, recebe a denominação de manejo (González-Insuasti & 

Caballero 2007), sendo este tipo de práticas as que conduzem à domesticação de uma espécie. 

Desta maneira o homem pode exercer práticas de manejo in situ ou ex situ para com as 

populações vegetais, sendo catalogadas como práticas de manejo in situ a tolerância, proteção 

e promoção de indivíduos que apresentem características fenotípicas desejadas (Avendaño et 

al. 2006; González-Insuasti & Caballero 2007).  

De acordo com alguns autores, a coleta e/ou extração de espécies vegetais pode ser 

considerada um tipo de manejo in situ (Casas et al. 2001; González-Insuasti & Caballero 
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2007), desde que os elementos coletados pertençam a populações que apresentam fenótipos 

desejados, de maneira que esta coleta seletiva leve à diferenciação de regiões ou ainda grupos 

de indivíduos mais e menos preferidos para a obtenção de ditas plantas. 

Desta maneira, o presente estudo se propôs estudar os padrões de conhecimento, uso e 

manejo de plantas alimentícias silvestres nativas de uma área de Caatinga, propondo-se para 

este fim a seguinte hipótese: os fatores socioeconômicos (idade, sexo, renda familiar, renda 

individual, ocupação passada, ocupação atual) influenciam o uso e manejo que as pessoas 

fazem das plantas alimentícias silvestres nativas. 

Material e Métodos 

Área de estudo 

A presente pesquisa faz parte do projeto “Recursos Vegetais da Caatinga: Uso, 

Diversidade e Conservação”, projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos, do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, 

(número de registro 238/06). Os objetivos desse projeto marco, junto com o procedimento 

metodológico, foram previamente apresentados e discutidos com os membros da comunidade, 

para posteriormente solicitar, às pessoas que concordaram em participar, que assinassem um 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, de acordo com a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde) (ver, Araújo et al. 2008; Alencar et al. 2009; Santos et al. 2009; 

Alencar et al. 2010). 

A área de estudo está localizada no Nordeste do Brasil, estado de Pernambuco, 

município de Altinho, na comunidade do Carão (8° 29‟ S e 36° 03‟ W). A comunidade dista 

16 km da cabeceira municipal, e o município se encontra localizado a 160 km da capital do 

estado (Condepe/Fidem 2009). A região está inserida no ecossistema Caatinga, o qual se 

caracteriza pelo seu clima semiárido quente, seu regime de chuvas unimodal e pela sua forte 

sazonalidade climática, podendo se diferenciar um período muito seco de entre sete e nove 

meses, e outro chuvoso, no que se concentram chuvas torrenciais (Rizzini 1979). Estas  

condições climáticas fazem com que a vegetação do local seja decídua e xerofítica, existindo, 

no entanto, espécies “permanentes” as quais conseguem sobreviver ainda em condições de 

déficit hídrico, e espécies “periódicas”, que aparecem unicamente na temporada de chuvas 

(Rizzini 1979). 
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A comunidade humana estudada é tipicamente rural, e está composta por 

aproximadamente 189 moradores, dos quais 112 são maiores de 18 anos, dos quais 60% são 

mulheres e 40% homens, segundo as informações proporcionadas pelo posto de saúde local 

(Araújo et al. 2008). As principais atividades econômicas às que se dedicam os membros da 

comunidade são a criação de gado bovino e caprino junto com a agricultura de subsistência de 

milho e feijão, cujos excedentes são comercializados na féria que se realiza semanalmente na 

área urbana do município (Lins Neto et al. 2010; Sieber et al. 2010). 

No presente estudo foram entrevistadas aquelas pessoas responsáveis da casa que 

citaram no mínimo quatro usos alimentícios nas entrevistas gerais realizadas por outros 

membros do Laboratório de Etnobotânica Aplicada (Araújo et al. 2008; Santos et al. 2009; 

Albuquerque et al. 2010; Alencar et al. 2010; Lins Neto et al. 2010; Sieber et al. 2010). A 

partir desse critério resultaram selecionadas 44 pessoas, das quais efetivamente 39 foram 

entrevistadas, 27 mulheres e 12 homens, uma vez que as cinco restantes deixaram de viver na 

comunidade ou não quiseram continuar participando da pesquisa.  

A partir das entrevistas gerais foram selecionadas as 12 espécies alimentícias silvestres 

nativas mais citadas para a realização do presente estudo (ver Tabela 1). Devido a que além 

dos frutos do facheiro (Pilosocereus pachycladus subsp. pernambucoensis (Ritter) Zappi) e 

do imbu (Spondias tuberosa Arruda), outros órgãos destas mesmas plantas são também 

consumidos, cladódio e tubérculo respectivamente, na presente pesquisa foram considerados 

14 itens alimentícios. 

O material vegetal foi coletado durante o trabalho de campo e encontra-se depositado no 

Herbário UFP-Geraldo Mariz, da Universidade Federal de Pernambuco, havendo sido 

enviadas algumas duplicatas para o herbário HUEFS, da Universidade Estadual de Feira de 

Santana. 

Tabela 1 Espécies alimentícias silvestres nativas alvo da pesquisa sobre conhecimento, uso e 

manejo de plantas alimentícias silvestres nativas da Caatinga. 

Nome comum Família Espécie 

batinga Myrtaceae Eugenia sp. 

cana de macaco Marantaceae Maranta divaricata Roscoe 

coco catolé Arecaceae Syagrus cearensis Noblick 

facheiro Cactaceae Pilosocereus pachycladus subsp. 
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pernambucoensis (Ritter) Zappi 

imbu Anacardiaceae Spondias tuberosa Arruda 

incó Brassicaceae 
Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) X. Cornejo 

& H.H. Iltis  

jatobá Fabaceae Hymenaea courbaril L. 

mandacaru Cactaceae Cereus jamacaru DC. 

manofê Apocynaceae Mandevilla tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson  

pirim Myrtaceae Psidium schenckianum Kiaersk 

trapiá Brassicaceae Crateva tapia L. 

ubaia Myrtaceae Eugenia pyriformis Cambess. 

 

Coleta e análise de dados 

Antes da realização das entrevistas, foram realizadas conversações informais com 30 

moradores da comunidade, com o fim de determinar o tipo de informação que deveria ser 

coletada. A partir dessas conversas, foram desenhadas as entrevistas semi-estruturadas que 

foram aplicadas entre os meses de setembro de 2009 a maio de 2010. Em tais entrevistas 

foram coletadas informações sócio-econômicas das 39 pessoas entrevistadas, assim como 

informações sobre o conhecimento dos 14 itens alimentícios selecionados (consideramos 

como item alimentar não só a espécie, mas a parte usada), junto com seu uso passado e atual, 

tipos de preparo, locais de coleta, tipos de manejo, variações na frequência de uso ao longo do 

tempo, junto com, nos casos correspondentes, os motivos pelos quais aqueles itens não tinham 

sido consumidos. 

Com a finalidade de assegurar que o entrevistado e o entrevistador estavam falando das 

mesmas unidades taxonômicas e de ajudar às pessoas a lembrar dos itens alimentícios pelos 

quais estava se questionando, foram empregadas fotografias que ilustravam, na maioria dos 

casos, os órgãos alimentícios de cada uma das plantas em questão (Medeiros et al. 2008). 

Foram calculadas as porcentagens obtidas das respostas de cada uma das perguntas 

realizadas. Com o fim de avaliar se existem relações entre os fatores sócio-econômicos (idade, 

gênero, renda mensal familiar, renda mensal individual, ocupação anterior e ocupação atual) e 

as diferentes variáveis de conhecimento, uso e manejo, fizeram-se regressões lineares para as 

variáveis continuas de distribuição normal, análises de correlação quando não se tem uma 

variável dependente e uma independente, ou tabelas de contingência no caso das variáveis 
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nominais, análises todas que foram realizadas com o software BioEstat 5.0 (Ayres et. al 

2007). Para a variável ocupação as categorias consideradas foram agricultor e não agricultor. 

Resultados 

a) Conhecimento e uso das plantas alimentícias silvestres nativas 

A partir dos dados compilados, foram identificados os itens mais e menos conhecidos e 

os mais e menos utilizados no passado e na atualidade. Dos 14 itens, 50% foram reportados 

como conhecidos por todos os entrevistados, enquanto que um destes, o manofê (M. tenuifolia 

(J.C. Mikan) Woodson), planta da qual se consome o tubérculo, foi a espécie mais 

desconhecida, reportada como tal pela metade dos entrevistados. Entretanto, 21% dos itens 

(três itens: coco catolé (S. cearensis), cladódio do facheiro ((P. pachycladus) e fruto do imbu 

(S. tuberosa)) já foram consumidos alguma vez na vida por todas as pessoas entrevistadas, 

porém nenhum item é consumido na atualidade por todos os entrevistados. O item mais 

consumido na atualidade foi o fruto do imbu (S. tuberosa), que conta com 97% do consumo 

atual. 

Dos 14 itens, cinco foram apenas experimentados por mais de 20% dos entrevistados 

(C. tapia, C. jamacaru, N. longifolium, E. pyriformis e H. courbaril); os que não consomem 

mais estas plantas argumentaram ter-se abstido de seu consumo principalmente pelas suas 

características morfológicas e químicas desagradáveis, mais especificamente sabor e cheiro 

(61%). 

Entre os motivos citados para não ter experimentado os itens alimentícios pelos quais se 

perguntou, 46% disse que tal falta de interesse se devia ao desconhecimento de que estas 

plantas servissem para o consumo humano, seguido pelo fato de não considerar que tais 

plantas devam ser utilizadas como alimento (39%). 

Quando se perguntou se estas plantas são consumidas com a mesma frequência que 

antes ou se seu consumo tem variado com o tempo, a maior parte das pessoas entrevistadas 

(62%) responderam que na atualidade consomem menos destas plantas que no passado, com 

exceção do fruto do imbu (S. tuberosa) e o cladódio do facheiro (P. pachycladus). Os motivos 

que deram para consumir menos agora que no passado foram o fato de não precisar na 

atualidade deste tipo de plantas (32%) e a dificuldade de encontrar estas plantas em estado 

silvestre (23%). 
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Avaliou-se se existe relação entre a idade dos entrevistados e o número de plantas 

conhecidas, encontrando que estas duas variáveis estão diretamente relacionadas (rs= 0,38; p= 

0,0175). Calculou-se também se existe relação entre o conhecimento e o uso passado e atual, 

encontrando que não estão relacionadas (p= 0,1766), mas sim existe uma relação entre o 

conhecimento e o uso passado (rs= 0,56; p= 0,0362). Adicionalmente se determinou se existe 

relação entre a idade das pessoas entrevistadas e o número de plantas utilizadas no passado e 

no presente, encontrando que existe uma relação para com o uso passado, mas não para o uso 

atual (R
2
 ajustado= 21,40% para uso passado; p< 0,05). Encontrou-se relações significativas, 

ainda que fracas, entre o uso atual e a renda mensal familiar (rs= -0,38; p< 0,05), estando 

estas últimas duas variáveis relacionadas negativamente (Tabela 2). Adicionalmente se 

avaliou se existem diferenças entre a idade dos entrevistados e a renda individual, 

encontrando que tais variáveis estão correlacionadas (rs= 0,68; p< 0,0001). 

Tabela 2 Relação de idade, renda familiar e renda individual com uso passado e atual das 

plantas alimentícias silvestres nativas. 

 
Relação uso passado vs. Relação uso atual vs. 

p valor Índice p valor Índice 

Idade 0,0018* R
2
aj.= 21,40%  0,0720 R

2
aj.= -6% 

Renda 

familiar 
0,7680 rs= -0,05 0,0172* rs= -0,38 

Renda 

individual 
0,5104 rs= 0,11 0,0750 rs= -0,29 

* p< 0,05 

Analisou-se também se existe relação entre o consumo (passado e atual) e o gênero das 

pessoas entrevistadas, assim como com a ocupação atual e anterior, encontrando que nenhum 

destes seis pares de variáveis está relacionado estatisticamente. No entanto, em todos os casos 

no passado se consumiam mais plantas do que na atualidade. Encontrou-se também que os 

homens têm consumido e continuam consumindo mais plantas alimentícias silvestres do que 

as mulheres. 

Observou-se também que quem foi agricultor no passado consumia e ainda consome 

ligeiramente mais plantas que quem se dedicava a outras labores, e que as pessoas que 

atualmente são agricultoras, consumiam menos plantas silvestres nativas que os não 

agricultores, mas que no presente essa relação tem se invertido, de maneira que consomem 

mais os que se dedicam à agricultura que os que desempenham outras labores. 
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Avaliou-se também se existem diferenças entre o número de plantas conhecidas entre 

agricultores e não agricultores, encontrando que não existe diferença entre estas duas 

variáveis (p Kruskal-Wallis = 0,7962). Não se observou relação entre o gênero e a ocupação 

(Teste-G (Yates)= 1,0333, p= 0,3094). 

Durante conversações informais observou-se também uma tendência para as pessoas 

entrevistadas usarem mais as plantas que têm diversos modos de preparo, aquelas que têm 

mais usos e, em especial, as que contam com alguma propriedade medicinal, de maneira que 

se decidiu avaliar se tais variáveis estavam relacionadas significativamente ou não, 

encontrando que efetivamente existe uma relação significativa entre o uso e o número de 

formas de preparo (rs= 0,75 para uso actual, rs= 0,81 para uso passado; p< 0,05), assim como 

para o uso no passado e o número de usos (rs= 0,60; p< 0,05), enquanto que não existe uma 

relação significativa entre o consumo atual e o número de usos, nem entre o consumo e o uso 

medicinal destas espécies (Tabela 3). 

Tabela 3 Relação de número de formas de preparo, número de usos e uso medicinal com 

consumo (passado e atual) das plantas alimentícias silvestres nativas. 

 No. formas preparo No. Usos Uso medicinal 

 p valor Índice p valor Índice p valor Índice 

Consumo no 

pasado 
0,0004* rs= 0,81 0,0222* rs= 0,60 0,8517 rs= 0,05 

Consumo atual 0,0020* rs= 0,75 0,0781 r (Pearson)= 48,58% 0,8706 rs= -0,05 

* p< 0,05 

b) Manejo das plantas alimentícias silvestres nativas 

Observou-se que o modo de preparo mais comum para os itens alimentícios é o 

consumo in natura (93%), com exceção do cladódio de facheiro (P. pachycladus) que se 

consome principalmente em doce. Quando se perguntou pelo lugar mais comum para coletar 

essas plantas, a maioria dos entrevistados concordaram em que quase todas elas (79%) são 

coletadas principalmente na região montanhosa da comunidade (serra). 

A maioria afirmou que a melhor região era a zona baixa (42%), já que é nesta zona que 

transitam os moradores da comunidade, de maneira que não requerem se deslocar para coletá-

las, mas que o fazem quando as encontram pelo caminho (resposta aportada por 33% dos 

entrevistados). No entanto, essa resposta foi obtida para várias espécies, mas não para todas já 
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que algumas só estão presentes na região montanhosa, de maneira que se querem consumi-las, 

é imprescindível ir até esta região para encontrá-las. 

Perguntou-se também aos entrevistados se saem especificamente para coletar tais 

plantas, ao que a maioria deles responderam que não (82%), mas que as consumem quando as 

encontram, o que geralmente acontece quando estão fazendo outro tipo de atividades. Os 

entrevistados foram também questionados respeito a se alguma das 12 espécies recebe algum 

tipo de cuidado, obtendo respostas negativas quase em todos os casos (87%), com exceção de 

S. tuberosa (imbu) e Crateva tapia L.(trapiá), para os que, algumas pessoas, afirmaram que 

são plantados e regados até atingirem tamanhos suficientes para sobreviver por si mesmos. 

Perguntou-se, hipoteticamente, seas pessoas entrevistadas pudessem mudar algo nessas 

espécies, o que modificariam, ao que a maioria respondeu que não mudariam nada (75%), 

sendo a segunda resposta mais citada (14%) que mudariam alguma característica morfológica 

ou química da parte alimentícia, quer dizer que gostariam que fossem mais doces, de maior 

tamanho, que tivessem um cheiro melhor, entre outros. 

A outra pergunta hipotética que se realizou foi, se a pessoa entrevistada fosse plantar em 

um terreno e encontrasse as plantas alvo da pesquisa, o que faria, respondendo 69% dos 

entrevistados que não cortariam essas plantas, com exceção do incó (N. longifolium) e do 

mandacaru (C. jamacaru), os quais, segundo muitos dos entrevistados, cortariam porque não 

oferecem utilidades suficientes para deixá-los, mas sim ocupam espaço e podem produzir 

problemas (especificamente no caso do mandacaru, em relação a seus espinhos). 

Avaliou-se se existe relação entre a idade dos entrevistados, sua renda mensal familiar, 

renda mensal individual, e o número de plantas que saem especificamente para coletar, e se, 

em caso de ir a limpar um terreno para plantar, deixariam ou tirariam esse tipo de plantas, 

encontrando que entre esses pares de variáveis, só se obtiveram relações significativas entre a 

idade e o número de plantas que retirariam os entrevistados se fossem limpar um terreno para 

plantar (rs= 0,36; p<0,05), e a renda familiar e o número de plantas que saem para coletar (rs= 

-0,35; p<0,05), sendo esta uma relação inversa (Tabela 4). 

É preciso mencionar que as análises realizadas com os dados das plantas que as pessoas 

toleram (chamado aqui de “Deixaria”) são diferentes às análises realizadas com os dados das 

plantas que não toleram (“Tiraria”), isto, por um lado porque nem todas as pessoas conhecem 
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todas as plantas, de maneira que nem sempre o número de itens alimentícios que toleram e o 

número de itens que não toleram são complementários e iguais ao número total de itens pelos 

que se perguntou (14); e por outro lado constitui uma análise diferente porque a ação de 

tolerar a presença de uma planta tem implicações diferentes à de não tolerá-la. 

Tabela 4 Relação de idade, renda familiar e renda individual, com parâmetros indicativos do 

grau de manejo das plantas alimentícias silvestres nativas. 

 

Relação sai pra 

pegar vs. 

Relação quando vai limpar um terreno vs. 

Deixaria Tiraria 

p valor Índice p valor Índice 
p 

valor 
Índice 

Idade 0,1861 rs=-22,00 0,7565 R
2
aj.= -2,43% 0,0702 r(Pears)= 29,3% 

Renda familiar 0,0295* rs= -0,35 0,8891 rs=0,020 0,571 rs=0,09 

Renda 

individual 
0,0509 rs=-0,32 0,9638 rs=0,007 0,236 rs=0,19 

* p< 0,05 

Avaliou-se também se existe relação entre o gênero, ocupação anterior e ocupação atual, 

com a proporção do número de pessoas que saem exclusivamente para coletar plantas 

alimentícias e quem não o faz, e com a proporção do número de pessoas que tolerariam essas 

plantas em um terreno para plantar e as que não as tolerariam, encontrando que entre essas 

variáveis só estão relacionadas a ocupação atual com os dois parâmetros indicadores de 

manejo (χ
2
= 4,261 para os dados de sair exclusivamente para coletar, χ

2
= 7,711 para a 

proporção de pessoas que tolerariam e não tolerariam essas plantas em seus terrenos; p< 0,05 

em ambos casos), isto significa que as pessoas que são agricultoras saem especificamente para 

coletar mais plantas que os que não são agricultores, e que os agricultores, hipoteticamente, 

são mais tolerantes com este tipo de plantas que os não agricultores. Apesar de não ter 

diferenças significativas, observou-se que os homens tendem a coletar mais plantas que as 

mulheres, e que as mulheres tendem a tolerar mais esse tipo de plantas que os homens. 

Discussão 

a) Conhecimento e uso das plantas alimentícias silvestres nativas 

Analisando os itens alimentícios mais e menos conhecidos se encontrou uma estreita 

correlação entre o número de citações e a presença destes itens na zona de “baixio” dado que 

coincide com os resultados encontrados por Ladio et al. (2007) que observaram que as plantas 

que estão nos lugares mais próximos são as mais comumente utilizadas. 
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Tal padrão de uso parece estar relacionado com a hipótese do forrageamento ótimo 

(Ladio & Lozada 2000), segundo a qual tanto o ser humano como os outros animais, 

consideram os custos e benefícios relacionados com a coleta de recursos em diferentes 

ambientes e/ou ecossistemas, de maneira que, se um local de coleta fica muito distante 

(aumento do custo), mas oferece muitos recursos (aumento do benefício), pode valer a pena o 

deslocamento e consequente gasto de energia. No entanto, se um local de coleta fica distante e 

não oferece uma grande variedade nem disponibilidade de recursos, tenderá a ser pouco 

visitado para a extração de tais recursos (Phillips & Gentry 1993; Lucena et al. 2007; Nates et 

al. 2010), sendo este o caso encontrado nesta área de estudo. 

Observou-se também uma correlação significativa e positiva, ainda que não tão forte 

entre o conhecimento destes itens alimentícios e o fato de uma planta ter vários usos, 

resultado reportado também por outros autores tais como Ogle et al. 2003. 

O uso atual de uma planta não necessariamente guarda relação com o conhecimento da 

mesma, de maneira que ainda quando muitas das espécies são conhecidas por grande parte da 

população não por isto as utilizam, sendo este o caso do fruto do facheiro (P. pachycladus), a 

batata de imbu (S. tuberosa), o mandacaru (C. jamacaru) e o trapiá (C. tapia), os quais são 

conhecidos por todos os entrevistados, mas nem por isso consumidos na atualidade, situação 

que tem sido também reportada por outros autores (Ladio & Lozada 2004; Reyes-García et al. 

2005; Albuquerque 2006; Lucena et al. 2007). Estes achados indicam que além do 

conhecimento, existem também outros fatores importantes que intervêm para que uma planta 

seja consumida.  

No caso da batata de imbu, algumas das pessoas entrevistadas comentaram não 

consumir em abundância este tubérculo, não porque lhes desagrade seu sabor, mas porque 

consideram que seu consumo pode por em risco a conservação desta planta, a qual é muito 

apreciada pela grande maioria dos membros da comunidade. Já com outras plantas, como o 

mandacaru, o caso pode ser diferente, provavelmente por motivos não biológicos e sim 

culturais que limitam seu consumo, como por exemplo o fato de ser associado com o que as 

pessoas do Carão chamam “espuma de sapo”, quer dizer os ovos de sapo os quais são 

cobertos por una camada proteica espumosa que os protege de potenciais predadores (Gross 

2009). Esta mesma planta também pode estar deixando de ser empregada porque entre 

algumas das pessoas desta população existe a crença de que seu consumo constitui uma 

ameaça à saúde, devido à falsa crença de que a ingestão de suas sementes vá produzir 
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apendicites. Desta maneira, aspectos como este poderiam estar levando a que se gere um tabu 

alimentício, segundo o proposto por Meyer-Rochow (2009). 

Resultados opostos aos aqui mencionados foram obtidos por Ladio & Lozada (2000) 

que analisaram os padrões de uso e coleta de plantas alimentícias por parte de uma 

comunidade Mapuche da Patagônia, encontrando que a totalidade das plantas conhecidas que 

crescem perto aos lugares onde moram os membros desta comunidade são realmente 

empregadas, o que também acontece com a metade das plantas que crescem em lugares mais 

afastados.  

Tal diferença poderia se dever às fortes relações de dependência que têm os moradores 

de comunidades como a estudada por Ladio & Lozada (2000), assim como pelo estilo de vida 

nômade de seus ancestrais que seguramente tem uma forte influência nos padrões de uso de 

plantas silvestres, sendo esta a explicação que deram Reyes-García et al (2005) a um caso 

similar na Bolívia. 

Com relação as plantas que foram citadas como tão só experimentadas pela maior parte 

dos entrevistados, como é o caso do trapiá (C. tapia), mandacaru (C. jamacaru) e incó (N. 

longifolium), observa-se que são fatores sensoriais e culturais mais do que biológicos os que 

estão determinando o uso de tais plantas, encontrando fortes correlações entre características 

sensoriais e a descontinuidade do uso. 

Quando se perguntou às pessoas acerca dos motivos para não ter consumido estas 

plantas, a maioria dos entrevistados responderam não tê-lo feito por não ter conhecimento de 

que tais plantas servissem como alimento, ou porque não consideram que devam ser utilizadas 

para tal fim. Da mesma maneira, vários autores (Rapoport et al. 1998; Carneiro 2004 apud 

Kinupp 2007) têm citado o desconhecimento como o principal motivo para não utilizar una 

planta alimentícia. 

Com respeito à variação de consumo destas plantas no tempo, a maioria das pessoas 

entrevistadas assegurou consumir menos destas plantas na atualidade que no passado, com 

exceção do fruto do imbu (S. tuberosa) e do cladódio do facheiro (P. pachycladus), para os 

quais o consumo parece não ter variado. Segundo as pessoas do Carão, o uso deste tipo de 

plantas tem diminuído porque na atualidade seu consumo não se faz tão necessário, tendo a 

sua disposição outro tipo de plantas alimentícios mais atrativos, disponíveis e fáceis de obter. 
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De acordo com Hardesty (1975) e Castro & Begossi (1996), sob condições de 

abundância de recursos as populações humanas tendem a preferir os itens alimentícios mais 

apreciados, diminuindo assim a diversidade da dieta alimentícia, enquanto que sob condições 

de escassez de recursos existirá uma tendência a utilizar uma maior diversidade de espécies 

para assim satisfazer os requerimentos alimentícios. Desta maneira, baseados nestes trabalhos, 

Ladio et al. (2007) propuseram uma hipótese segundo a qual a comunidade Mapuche que se 

encontra mais próxima a centros urbanos e que por tanto tem um maior acesso a espécies 

alimentícios, utilizaria uma menor diversidade de plantas em comparação com a comunidade 

que está mais afastada. 

É assim como a hipótese proposta por Ladio et al. (2007), apesar de não ter sido 

confirmada nessa pesquisa, poderia estar relacionada com os resultados encontrados no 

presente trabalho. Desta maneira, baixo condições de escassez de espécies alimentícias, como 

era a situação da comunidade do Carão faz ao redor de 20 anos, teria sido empregada uma 

maior diversidade de espécies alimentícias em comparação com a diversidade utilizada na 

atualidade, devido a que ajudas financeiras como a bolsa família e a aposentadoria teriam 

melhorado as condições de vida dos moradores desta zona rural. Tais condições teriam levado 

a que as pessoas desta comunidade utilizassem na atualidade os itens alimentícios preferidos, 

diminuindo deste modo a diversidade dos alimentos consumidos, como proposto também por 

Sieber et al. (2010) nesta mesma comunidade. Estes autores (Sieber et al. 2010), encontraram 

que incentivos governamentais que promovem e contribuem ao desenvolvimento da 

agricultura familiar têm sido importantes elementos transformadores desta comunidade. 

De maneira parecida, Reyes-García et al. (2005) e Ekué et al. (2010), sustentam que a 

facilidade do acesso das comunidades locais aos produtos industrializados leva à perda do 

conhecimento e práticas de uso tradicionais dos recursos naturais. Já Ngugi (2000) afirma que 

as comunidades que têm grandes terrenos destinados à agricultura tendem a diminuir o uso de 

plantas silvestres. 

No presente trabalho o conhecimento se mostrou diretamente relacionado com a idade, 

quer dizer que as pessoas mais velhas tendem a conhecer mais plantas alimentícias silvestres 

nativas, tal e como reportado em outras pesquisas (Por exemplo: Ladio 2001; Ladio & Lozada 

2004).  
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No entanto, muitas destas plantas, ainda que tendem a ser amplamente conhecidas pelas 

pessoas mais idosas, na maioria das ocasiões não são empregadas por eles devido a diversos 

problemas de saúde que lhes impedem sua obtenção ou consumo, como o fato de ter que se 

deslocar para obtê-las, os altos conteúdos de açúcares e gorduras que as pessoas da 

comunidade consideram que têm algumas destas plantas ou a dificuldade de consumi-las por 

não terem dentes. 

Os resultados indicam que o consumo passado está diretamente relacionado com a 

idade, o qual pode se dever possivelmente a duas razões, a que antigamente era mais comum 

comer este tipo de plantas pela necessidade e pelo costume, em comparação com tempos mais 

recentes, tal e como afirmado por vários dos entrevistados; e porque as pessoas mais velhas 

têm tido mais tempo para conhecer e experimentar este tipo de plantas que as pessoas mais 

jovens. 

Já na atualidade, tanto as pessoas mais idosas como as mais jovens consomem 

relativamente a mesma quantidade de plantas silvestres, isto é poucas, porque já não existe 

nem a necessidade nem o costume de fazê-lo. Tais  resultados se assemelham aos encontrados 

por outros pesquisadores (Ladio 2001; Ladio & Lozada 2004) quem reportaram que ainda que 

o conhecimento deste tipo de plantas sim está relacionado com a idade não acontece o mesmo 

com respeito a seu uso. 

A relação entre o uso atual das plantas alimentícias silvestres nativas e a renda significa 

que as pessoas com menos ingressos econômicos tendem a consumir mais plantas silvestres 

que quem conta com ingressos maiores. Ainda assim, ao igual que como mencionado com a 

relação entre representações e renda, este resultado poderia estar encobrindo a relação entre 

idade e consumo, já que as pessoas com mais renda são as aposentadas, quer dizer as pessoas 

mais idosas. Tal afirmação pode ser confirmada ao retirar da análise os dados das pessoas 

aposentadas, encontrando que nem a renda individual nem a familiar estão relacionadas com o 

uso atual. 

Encontrou-se que tanto mulheres como homens fazem na atualidade um uso similar das 

plantas alimentícias silvestres nativas. Este fato poderia estar se devendo a que tanto homens 

quanto mulheres geralmente realizam as mesmas atividades, posto que o gênero e a ocupação 

atual não mostraram estar relacionadas. Por este motivo tanto homens como mulheres estarão 

em contato com as plantas alimentícias silvestres nativas, cujo consumo, como se verá mais 
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na frente, geralmente é oportunista. Este mesmo padrão de coleta tem sido também reportado 

por Castaneda (2004) e Arias Toledo et al. (2007b), segundo os quais os padrões de 

conhecimento entre homens e mulheres resultaram ser similares, predominando ainda assim o 

número de plantas reportadas pelos homens. 

Do mesmo modo, encontrou-se que, tanto quem era agricultor no passado como quem 

não se dedicava a esta labor, faz um uso similar das plantas alimentícias silvestres nativas, 

padrão encontrado também entre as pessoas que são agricultoras no presente as que não o são. 

Isto significa que o uso que as pessoas fazem das plantas alimentícias silvestres, não depende 

de sua ocupação. 

Encontraram-se fortes relações entre o número de formas de preparo e o consumo 

passado e atual. Encontrou-se também uma forte relação entre o consumo e a aceitação 

cultural, assim como uma relação significativa inversa entre a aceitação cultural negativa e o 

número de formas de preparo. A partir disto se propõe que não é que uma planta tenha muitas 

formas de preparo porque seja muito consumida, mas que é muito consumida porque tem 

muitas formas de preparo. Isto se deriva de observar que, enquanto que o número de formas 

de preparo não guarda uma relação com a aceitação cultural, a aceitação cultural tem relação 

com o consumo, e este tem relação com o número de formas de preparo. Desta maneira, se 

propõe que o fator mais determinante entre os anteriores mencionados é a aceitação cultural, 

que a sua vez estará determinando o consumo, e o consumo estará determinando o número de 

formas de preparo que tenha a planta (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Representação da relação entre aceitação cultural, formas de preparo e uso de uma 

planta alimentícia. 

Encontrou-se que o número de usos está relacionado com o consumo passado, resultado 

que se assemelha ao encontrado por Nates et al. (2010), segundo os quais os estudantes de 
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várias escolas de uma zona rural da Argentina desconhecem ou tendem a ignorar a existência 

das plantas e animais que não apresentam múltiplos usos. De maneira similar, Ladio et al. 

(2007) advertem sobre o efeito potencializador que pode ter a versatilidade de uma espécie 

para o aproveitamento da mesma, levando desta maneira à preservação de seu conhecimento. 

Resultados similares aos obtidos por Rivera et al. (2007) foram encontrados na presente 

pesquisa ao avaliar se o uso terapêutico e o consumo estão relacionados, sendo que duas 

variáveis não se mostraram correlacionadas. 

b) Manejo de plantas alimentícias silvestres nativas  

O fato de que nove dos 14 itens (64%) serem consumidos exclusivamente in natura 

pode estar relacionado com o pouco interesse que as pessoas do Carão têm pelo emprego 

deste tipo de planta, já que se realmente estivessem interessadas em aproveitá-las se esperaria 

que explorassem diversas formas de uso destas plantas alimentícias, consumindo-os 

habitualmente. 

De acordo com o mencionado por algumas das pessoas da comunidade, várias destas 

plantas contavam no passado com um número maior de formas de preparo, mas como tem se 

perdido o costume de usá-las, tem se perdido também o conhecimento ao redor das formas de 

preparo. De acordo com as respostas obtidas, a região onde é mais comum coletar estas 

plantas é na serra, já que algumas delas só estão presentes neste lugar; embora, os 

entrevistados afirmam que a melhor região para coletar estas plantas é na parte baixa, já que é 

ali onde realizam a maior parte de suas atividades, tal e como reportado em outros trabalhos 

(Ladio 2001; Ladio et al. 2007).  

As pessoas entrevistadas afirmaram não sair especificamente para coletar a maioria das 

plantas, com exceção do fruto do imbu (S. tuberosa) e do cladódio de facheiro (P. 

pachycladus) para a elaboração do doce. Tal fato, junto com o mencionado por algumas das 

pessoas com as que se mantiveram conversações informais, indica que o consumo que se faz 

destas plantas é oportunista, quer dizer que, com exceção dos dois itens já mencionados, a 

maioria destas plantas se coletam e consumem enquanto se realiza outro tipo de atividades, 

por exemplo enquanto se deslocam para os cultivos de milho, feijão e mandioca, ou enquanto 

levam seus animais para se alimentar, concordando estes resultados com o encontrado em 

outros estudos (Arias Toledo et al. 2007a,b). 
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Quando se perguntou aos entrevistados sobre os cuidados que recebem estas plantas 

responderam que a maioria não recebe nenhum cuidado, resultado que concorda com o 

reportado por Agea et al. (2010), a exceção do imbu (S. tuberosa) e do trapiá (C. tapia), 

devido ao fato do primeiro destes ser muito apreciado na alimentação humana e animal,  já  o 

segundo, apesar de não ser muito empregado como alimento, é muito valorado por 

proporcionar sombra . Por outro lado, quando se questionou aos entrevistados sobre o que 

fariam se fossem plantar em um terreno e encontrassem estas plantas crescem nesta área, a 

maioria afirmou que não as cortariam porque oferecem diferentes benefícios ambientais como 

alimento para outros animais ou para as pessoas, como mencionado por Lins Neto et al. 

(2010) com respeito ao imbu (S. tuberosa), árvore da qual não se faz uso de sua madeira já 

que esta espécie é mais valorada pelos serviços que presta estando vivo (alimento humano, 

alimento animal e sombra), que para os que pode ser destinado uma vez cortado.  

Diversos pesquisadores têm estudado as ações humanas que intervêm na evolução das 

plantas úteis (Casas et al. 1996; Avendaño et al. 2006; Casas et al. 2007; González-Insuasti & 

Caballero 2007), e tem proposto que as práticas de manejo in situ que o ser humano pode 

exercer sobre as populações vegetais com o fim de favorecer a sobrevivência de indivíduos de 

espécies vegetais com características desejáveis podem ser de quatro tipos: coleta sistemática, 

tolerância, proteção e promoção de indivíduos. 

A coleta e/ou extração de espécies de plantas podem se considerar um tipo de manejo in 

situ, sempre que os elementos coletados pertençam a populações que apresentam fenótipos 

desejados, de maneira que esta coleta seletiva conduza à diferenciação de regiões ou incluso 

de grupos de indivíduos mais e menos preferidos para a obtenção de tais plantas. Pode se 

considerar a tolerância como a não remoção de plantas que podem oferecer algum tipo de 

produto útil para o homem em áreas que serão destinadas para cultivo ou cuidado de outros 

recursos naturais. 

A proteção contempla as estratégias destinadas a aumentar a densidade populacional da 

espécie desejada, por meio da plantação intencional de sementes ou estruturas vegetativas de 

uma espécie em áreas silvestres, enquanto que a promoção implica a eliminação deliberada de 

competidores e predadores das plantas úteis, assim como a poda, proteção contra regímenes 

climáticos desfavoráveis, e/ou aplicação de nutrientes ou complementos minerais necessários 

para seu melhor desenvolvimento. 
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De acordo com as informações coletadas na comunidade do Carão, os quatro tipos de 

manejo in situ anteriormente descritos estariam sendo desenvolvidas nesta localidade, sendo a 

tolerância a prática de manejo mais comum, a qual estaria sendo levada a cabo sobre a 

maioria destas plantas (todas a exceção do mandacaru (C. jamacaru) e do incó (N. 

longifolium)); seguida pela coleta seletiva, a qual estar-se-ia dando presumivelmente sobre o 

cladódio do facheiro (P. pachycladus), tubérculo de imbu e fruto de imbu (S. tuberosa); e 

finalmente a proteção e promoção que estariam sendo praticadas principalmente sobre o imbu 

(S. tuberosa) e o trapiá (C. tapia), de acordo com o indicado por Lins Neto et al. (2010). 

O fato de que a maioria destas práticas esteja sendo exercida sobre muito poucas das 

espécies contempladas nesta pesquisa reflete a pouca apropriação que existe da natureza por 

parte dos habitantes da comunidade rural do Carão, observando-se em termos gerais que o 

manejo que está se fazendo das plantas alimentícias silvestres nativas é ainda muito incipiente 

na região, como indicado também por Nascimento (2010). 

Quando se questionou às pessoas acerca do que mudariam nas plantas objeto de estudo 

se tivessem a capacidade de fazê-lo, a maioria dos entrevistados afirmou que não teriam nada 

que mudar, posto que não existe maneira na que possam modificar estas plantas (“não tem 

como mudar”), resultado que confirma o pouco manejo e apropriação dos recursos que têm as 

pessoas desta comunidade sobre as plantas alimentícias silvestres nativas da região. 

Ao analisar se as diferentes variáveis indicadoras de manejo variam ou não com a idade, 

renda familiar e renda individual encontrou-se que entre estes três pares de variáveis, só a 

renda familiar e individual estão debilmente relacionadas de maneira inversa com a atividade 

recoletora. Este resultado significa que, tanto as pessoas mais jovens como os mais idosos 

coletam em grado similar estas plantas, quer dizer muito pouco, a exceção do cladódio do 

facheiro (P. pachycladus) e o fruto do imbu (S. tuberosa). Estes dados mostram também que 

as pessoas que têm rendas maiores tendem a sair a coletar menos plantas alimentícias que as 

pessoas com rendas maiores, como observado também em diversos trabalhos nos que as 

pessoas que mais uso fazem das espécies silvestres geralmente são os de mais baixa renda 

(Agea et al. 2010). 

Encontrou-se que nenhuma das variáveis indicadoras de manejo está relacionada com o 

gênero nem com a ocupação anterior, mas sim com a ocupação atual, de maneira que os 

agricultores tendem a sair especificamente para coletar ligeiramente mais plantas que os não 
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agricultores, e que os agricultores tendem a tolerar mais as plantas alimentícias em seus 

terrenos em comparação com os não agricultores. 

Este resultado pode se dever, por um lado, a que as pessoas que não são agricultoras 

são, na sua grande maioria, pessoas idosas que recebem aposentadoria, o qual faz com que 

não tendam a utilizar muito essas espécies, como visto anteriormente quando estudada a 

relação entre renda e uso e entre renda e coleta; e por outro lado pode se dever a que as 

pessoas mais idosas, por suas condições de saúde, não saiam a coletar estas plantas ou porque 

lhes resulta difícil a locomoção até os lugares onde estão presentes estas plantas, ou porque 

suas condições de saúde (diabetes, gastrite, altos níveis de colesterol e triglicerídeos) lhes 

impedem fazer uso destas plantas. 

Estes resultados indicam também que tanto homens como mulheres exercem graus de 

manejo similares sobre este tipo de espécies alimentícias, dados que diferem do encontrado 

por outros autores (Agea et al. 2010; Ekué et al. 2010). 

Agea et al. (2010), em um estudo realizado em Uganda no que avaliaram a influência 

do gênero, grau de educação, tamanho do terreno dedicado à agricultura, e ocupação, sobre as 

atitudes das pessoas de uma comunidade em relação à plantação de árvores frutíferas nativas, 

encontraram diferenças significativas em relação às atitudes por gênero, de maneira que as 

mulheres tendem a querer plantar mais árvores frutíferas nativas que os homens.Já Ekué et al. 

(2010) encontraram que as práticas de manejo praticadas para aumentar o número de 

indivíduos do ackee (Bligia sápida) variaram também em relação ao gênero, sendo as 

mulheres as que se encarregavam mais comumente deste tipo de atividades. 

As divergências entre os resultados obtidos por este trabalho e os de Agea et al. (2010) 

e Ekué et al. (2010) podem se dever possivelmente a que, enquanto que na comunidade do 

Carão tanto homens como mulheres tendem a realizar as mesmas atividades, nas diferentes 

comunidades africanas com as que trabalharam os dois grupos de pesquisa anteriormente 

mencionados possivelmente as atividades estejam mais diferençadas de acordo com o gênero, 

pudendo isto explicar a divergência dos resultados. No obstante, devido a que nem Agea et al. 

(2010) nem Ekué et al. (2010) fazem menção respeito às labores que desenvolvem homens e 

mulheres nas comunidades por eles estudadas, não tem maneira de saber se as divergências 

possam ou não se dever a isto. 
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Conclusão 

Devido a que se encontrou que a conservação destas espécies não está em perigo pelo 

seu uso, mas sim talvez pelo desmatamento dos ecossistemas no que estas plantas crescem, 

seria possível e recomendável promover o consumo deste tipo de plantas por parte dos 

membros desta comunidade. Ainda quando poderia se considerar que promover o consumo 

destas plantas poderia levar a dizimar suas populações, consideramos que a promoção de um 

uso responsável das mesmas pode levar à conservação do conhecimento ao mesmo tempo que 

contribuir à conservação das espécies, devido a que, como diz uma afamada música brasileira 

“quando a gente gosta é claro que a gente cuida
2
”. Para promover o consumo destas plantas, é 

importante começar por ensinar às pessoas as espécies vegetais às que podem acessar para sua 

alimentação, desmentir os mitos que existem ao respeito de seu uso, assim como estimular a 

diversificação de usos, a través da motivação pela invenção de novos modos de preparo. Um 

exemplo de como isto pode ser levado a cabo é através da realização de eventos como o 

“festival de doces” que foi promovido e organizado pelos autores do presente trabalho (Fig. 

2).  

Finalmente, recomenda-se continuar indagando ao redor dos outros fatores que podem 

estar determinando o uso de plantas alimentícias silvestres, já que, como se viu, pelo menos 

nesta comunidade, não parecem ser fatores biológicos e sim culturais os que determinam o 

uso deste tipo de plantas. 

 

                                                           
2
 Sozinho de Caetano Veloso 
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Fig. 2 Fotografias do “Festival de Doces” realizado ao finalizar a pesquisa com os moradores 

da comunidade do Carão, Altinho, Pernambuco. (a. Doces participantes, b-g. Doceiras 

apresentando seus doces e explicando o modo de preparo, h. Membros da comunidade 

degustando os doces). 
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(Pilosocereus pachycladus subsp. pernambucoensis (Ritter) Zappi) 
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1  

¹Laboratório de Etnobotânica Aplicada, Departamento de Biologia, Área de Botânica, 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Resumo 

O presente estudo fotoetnográfico mostra o modo de preparo do doce de facheiro, receita 

tradicional das comunidades humanas da Caatinga brasileira, preparo no que se emprega o 

cladódio do cacto conhecido como facheiro (Pilosocereus pachycladus subsp. 

pernambucoensis (Ritter) Zappi) como ingrediente principal. 

 

O doce de facheiro é uma sobremesa tradicional preparado pelos moradores da 

Caatinga, ecossistema no que cresce o facheiro (Pilosocereus pachycladus subsp. 

pernambucoensis (Ritter) Zappi), cacto do que se extrai a medula para preparar este prato 

típico. A Caatinga é um ecossistema próprio do Nordeste do Brasil caracterizado por sua 

vegetação xerofítica e decídua (Rodal & Sampaio 2002). 

A tradição do preparo deste doce é um reflexo do aproveitamento que as pessoas desta 

região fazem dos recursos biológicos de seu entorno, o que tem lhes permitido sobreviver em 

um ambiente onde as pessoas, até faz alguns anos passavam fome por falta de chuva que 

molhasse suas terras e fizesse germinar suas sementes. Esta tem mudado nos últimos tempos 

graças a programas governamentais que, ainda que têm aliviado a fome, têm levado também a 

que as pessoas esqueçam às plantas que algum dia lhes serviram de alimento. 

O registro fotográfico que aqui se expõe foi desenvolvido no município de Altinho, na 

comunidade rural do Carão, a qual está localizada em um vale rodeado por serras, onde a 

agricultura de subsistência de milho e feijão é a principal atividade econômica levada a cabo 

durante os meses de chuva, prática que é complementada com a criação de gado bovino e 

caprino. 

Os moradores deste ecossistema apresentam um histórico de uso de plantas alimentícias 

que se remonta ao passado (Ramos 1938; Castro et al. 1947), tendo sido comum o uso de 
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alimentos emergenciais em épocas muito secas (Nascimento 2010). Possivelmente devido a 

estes regimes climáticos extremos, os moradores deste lugar têm chegado a inventar uma 

receita que aproveita uma espécie aparentemente inutilizável, fazendo-o agradável e apetitoso. 

No preparo do doce de facheiro em ocasiões nem só participam as mulheres da 

comunidade, mas também os homens, ajudando estes na coleta dos cladódios do cacto. 

O primeiro que terá que se fazer para coletar esta planta será selecionar um individuo de 

facheiro que esteja em um nível de maturidade adequado. Para isso se elegem os galhos que 

não estão nem tão verdes nem tão maduros (Fig. 1), já que os primeiros, de acordo com o 

manifestado pelas doceiras da região, têm um conteúdo de água muito grande e pouca fibra, 

que é a que lhe dá a textura ao doce, enquanto que os mais velhos já não têm medula 

suficiente para a elaboração do doce. A continuação se cortam os galhos selecionados (Fig. 2) 

e se retiram os espinhos (Fig. 3), acabando aqui o papel que em ocasiões os homens 

desempenham na elaboração deste prato típico. 

Posteriormente, uma vez limpado o cilindro central de madeira que é onde está contida 

a medula com a que se elabora o doce, procede-se a parti-lo longitudinalmente pela metade 

(Figs. 4 e 5) e raspar a medula com ajuda de uma colher normal ou de um raspador de coco 

(Fig. 6). 

Uma vez raspada toda a medula ou “miolo”, coloca-se em uma panela com suficiente 

água como para cobrir a medula ralada, e se leva ao fogão para ser cozinhado. Devido ao 

demorado processo de cocção e ao alto custo que implica cozinhar com gás ou lenha, 

geralmente se faz em um fogão de carvão (Figs. 7 e 8), e se deixa que o facheiro ferva durante 

algum tempo, o qual varia segundo a quantidade de cacto cozinhado. Com este procedimento, 

além de cozinhar o facheiro, se tira também uma mucilagem (“baba”) que as doceiras 

afirmam que tem o facheiro e que lhe proporciona um sabor amargo desagradável. Depois de 

ter fervido e cozinhado um pouco, se tira a água (Fig. 9) e se procede a retirar os pedacinhos 

de madeira que tenham caído no processo de ralada da medula do facheiro (Fig. 10). 

Foi documentado um caso no que se variou ligeiramente o modo de preparo deste doce, 

por meio da liquidificação do facheiro para acelerar o processo de cocção (Fig. 11). 

Finalmente o facheiro se leva de novo ao fogão, agregando abundante água e açúcar (Fig. 12) 

e em ocasiões também coco e leite de coco, e se cocinha até que se seque um pouco e adquira 

uma consistência mais densa (Figs. 13 e 14). 
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Ainda quando nesta região existe um grande preconceito a respeito do uso das plantas 

alimentícias silvestres, de tal maneira que se considera que só fazem uso destas plantas as 

pessoas pobres e as crianças, a tradição do preparo do doce de facheiro se mantém com 

orgulho na atualidade, tendo sido declarado patrimônio imaterial de pelo menos quatro 

municípios da Caatinga Pernambucana (FUNDARPE 2010, 2011a,b,c). No entanto, o 

demorado de seu preparo está levando a que cada vez se elabore menos, sendo pela maioria de 

pessoas preparado apenas durante a época do natal. 
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CONCLUSÕES 

A partir do presente estudo é possível concluir que as representações que as pessoas da 

comunidade do Carão têm das plantas alimentícias silvestres nativas está influenciando seu 

consumo, sendo que a representação positiva que mais determina o uso destas plantas é o 

sabor, enquanto que a representação negativa que mais o limita é a aceitação cultural, de tal 

maneira que, ainda que mencionados vários fatores ecológicos como promotores ou limitantes 

do uso deste tipo de plantas, os mesmos não se mostraram determinantes para seu consumo. 

As representações a respeito do uso de plantas alimentícias silvestres nativas resultaram 

estar correlacionadas com a idade e a renda individual, mas não com a renda familiar, gênero 

nem ocupação. Propõe-se que as representações poderiam estar sendo transmitidas de pais 

para filhos junto com o conhecimento ao respeito deste tipo de plantas. 

O conhecimento das plantas alimentícias silvestres nativas se mostrou relacionado com 

a idade dos entrevistados, enquanto que o uso atual esteve apenas debilmente relacionado com 

a renda familiar. Finalmente, o manejo resultou inversamente relacionado com a renda 

familiar e a ocupação atual. 

Encontrou-se também que a frequência e a preferência de consumo das plantas 

alimentícias silvestres nativas estão altamente correlacionadas entre si, apesar de que tal 

resultado pode estar se devendo à falta de compreensão, por parte do público entrevistado, dos 

ordenamentos solicitados. Adicionalmente, a frequência e preferência de consumo se mostrou 

altamente similar entre homens e mulheres. 

Finalmente o discurso do sujeito coletivo se mostrou como uma ferramenta muito útil e 

complementaria na presente pesquisa para o estudo das representações. 

Propõe-se promover a realização de oficinas que busquem instruir às pessoas da 

comunidade estudada acerca das plantas silvestres potencialmente utilizáveis para sua 

alimentação, já que a mesma poderia levar a melhorar a qualidade de vida dos integrantes 

desta comunidade, ao mesmo tempo que preservaria e promoveria a conservação do 

conhecimento ao redor do uso de plantas alimentícias silvestres. 

Adicionalmente se propõe também fomentar a congregação das doceiras e cozinheiras 

da comunidade com o fim de promovê-las e motivá-las para implementar e inventar novas 
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receitas que utilizem plantas alimentícias silvestres, com o fim de aproveitar as espécies 

alimentícias disponíveis. 

Por último, apesar de que, no presente trabalho, se fez o esforço de buscar metodologias 

alternativas às clássicas empregadas nos estudos etnobotânicos, não se conseguiu tal 

propósito, de maneira que se recomenda continuar na busca de metodologias que facilitem o 

estudo das representações, uma vez que se reconhece que por estas não serem facilmente 

captáveis a partir de metodologias que indagam em processos conscientes, requerem a 

implementação de métodos que promovam a representação das ideias, pensamentos e 

sentimentos inconscientes em relação às plantas alimentícias, as quais dificilmente são 

resgatadas com o emprego de metodologias clássicas. 
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RESUMO – REPRESENTAÇÕES LOCAIS, USO E MANEJO DE PLANTAS ALIMENTÍCIAS 

SILVESTRES NATIVAS DA CAATINGA. Até a atualidade poucas pesquisas têm indagado a 

respeito dos fatores que influenciam a seleção de espécies alimentícias. Algumas pesquisas 

têm mostrado que o estudo das representações que as pessoas têm acerca do uso das plantas 

alimentícias é um bom método para entender o padrão de seleção das mesmas, já que 

mostram, segundo a percepção das próprias pessoas, os fatores que estas consideram mais 

importantes para o aproveitamento de espécies biológicas como alimento. Neste contexto, o 

presente estudo se propôs analisar as representações associadas ao uso de plantas alimentícias 

silvestres nativas de uma área de Caatinga, assim como analisar seus padrões de consumo e 

manejo. Realizou-se uma pesquisa etnobotânica em uma comunidade rural do agreste 

pernambucano, na qual foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas para compilar 

informações a respeito das representações, conhecimento, uso e manejo que 39 informantes 

chave têm de 12 espécies de plantas alimentícias silvestres nativas. Além disso, os 

entrevistados ordenaram as plantas alimentícias segundo sua frequência de uso e preferência. 

Encontrou-se que as representações que as pessoas têm das plantas alimentícias estudadas está 

influenciando seu consumo, sendo o “sabor” a representação positiva que mais determina o 

uso destas plantas, e a “aceitação cultural” a representação negativa que mais o limita. As 

representações se mostraram relacionadas com a idade e a renda individual; o uso com a renda 

familiar e o manejo com a renda familiar e a ocupação atual. A frequência e a preferência de 

consumo se mostraram altamente correlacionadas entre si e muito similares entre homens e 

mulheres. Foi elaborada uma fotoetnografia que documenta o processo de elaboração do doce 

de facheiro, preparo no que se emprega o cladódio do cacto do facheiro (Pilosocereus 

pachycladus subsp. pernambucoensis (Ritter) Zappi) como ingrediente principal. 

Palavras-chave: Doce de facheiro, Etnobotânica, Padrões de seleção de plantas alimentícias, 

Plantas alimentícias silvestres, Representações locais. 
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ABSTRACT – LOCAL REPRESENTATIONS, USE AND MANAGEMENT OF NATIVE 

EDIBLE PLANTS OF CAATINGA. Until recently, few studies have asked about the factors 

that influence the selection of food resources. Some researchers have shown that the study of 

representations that people have about the use of food plants is a good method for 

understanding the selection patterns of these plants, because it shows, as perceived by the 

people themselves, the factors they consider most important to the use of biological resources 

for food. In this context, this study examined the representations associated with the use of 

native wild food plants in an area of Caatinga, as well as analyze their consumption patterns 

and management. An ethnobotanical survey was conducted in a rural community in semi-arid 

region of Pernambuco, Brazil, where semi-structured interviews were performed to gather 

information about the representations, knowledge, use and management which 39 key 

informants have from 12 species of native wild food plants. Furthermore, respondents ranked 

the food resources according to their use frequency and preference. It was found that the 

representations that people have of the food plants studied are influencing their consumption, 

with the flavor the main positive representation that determines the use of these plants, and 

cultural acceptance the main negative representation that limits this use. The representations 

were related to age and individual income, the use was related to family income and the 

management was related to family income and current occupation. The frequency of 

consumption and preference were highly correlated and very similar between men and 

women. It was made a photoethnography documenting the process of preparing the sweet 

facheiro, which is used in preparing the cladodes of cactus (Pilosocereus pachycladus subsp. 

Pernambucoensis (Ritter) Zappi) as main ingredient.  

Keywords: Sweet facheiro, ethnobotany, selection patterns of food plants, wild food plants, 

local representations.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista semi-estruturada realizada para coletar as informações na presente 

pesquisa 

1. Nome 

2. Idade 

3. Sexo 

4. Estado civil 

5. Local de nascimento 

6. Tempo de moradia na comunidade 

7. Ocupação anterior 

8. Ocupação atual 

9. Renda mensal familiar 

10. Renda mensal individual 

11. Qual é sua opinião sobre estas plantas? (batinga, cana de macaco, coco catolé, facheiro 

(fruto), facheiro (miolo), imbu (batata), imbu (fruto), incó, jatobá, mandacaru, manofê, 

pirim, trapiá, ubaia). 

12. Quais conhece? 

13. Quais já comeu? 

14. Quais só experimentou? 

15. Por que só experimentou? 

16. Por que não comeu? 

17. Existem coisas boas para esta planta? 

a. Se sim, quais? 

18. Existem coisas ruins para esta planta? 

b. Se sim, quais? 

19. Se o(a) senhor(a) pudesse mudar algo nessa planta para melhorar ela como alimento, o 

que seria?  

20. Que tipos de preparo o(a) senhor(a) conhece que se façam com essas plantas? 

21. Onde o (a) senhor(a) coleta essas plantas? 

a. Entre esses lugares qual é o melhor lugar para coletar? 

b. Por que? 

22. Quando o(a) senhor(a) quer comer essa planta, sai de casa especificamente para 

coletar ela ou aproveita outras atividades para coletar? 
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23. O(A) senhor(a) come essa planta na atualidade? 

24. O(A) senhor(a) come essa planta com a mesma frequência que antes? 

a. Se não, por que? 

25.  O(A) senhor(a) lembra qual foi a última vez que a comeu? 

a. Quando foi? 

26. O(A) senhor(a) sabe se alguém planta essa planta, rega ou cuida? 

27. Quando o(a) senhor(a) vai limpar um terreno e encontra um pé desses, o que faz? 

28. Para que mais é usada essa planta? 

29. A falta dessa planta afetaria a sua vida de alguma forma? 

a. Se sim, como? 

30. O(A) senhor(a) poderia ordenar estas fotos da que come mais ara a que come menos? 

24. O(A) senhor(a) poderia ordenar estas fotos, na sua opinião, da melhor para a pior? 

25. Qual foi a razão pela que ordenou assim? 
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author names in an article published in an online issue will follow the same policies as 

noted above 

and result in a corrigendum. 

Copyright 

Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing 

Agreement' (for 

more information on this and copyright see http://www.elsevier.com/copyright). 

Acceptance of the 

agreement will ensure the widest possible dissemination of information. An e-mail will be 

sent to 

the corresponding author confirming receipt of the manuscript together with a 'Journal 

Publishing 

Agreement' form or a link to the online version of this agreement. 

Subscribers may reproduce tables of contents or prepare lists of articles including 

abstracts for internal 

circulation within their institutions. Permission of the Publisher is required for resale or 

distribution 

outside the institution and for all other derivative works, including compilations and 

translations 

(please consult http://www.elsevier.com/permissions). If excerpts from other 

copyrighted works are 

included, the author(s) must obtain written permission from the copyright owners and 

credit the 

source(s) in the article. Elsevier has preprinted forms for use by authors in these cases: 

please consult 

http://www.elsevier.com/permissions. 

Retained author rights 

As an author you (or your employer or institution) retain certain rights; for details you 

are referred 

to: http://www.elsevier.com/authorsrights. 

Role of the funding source 

You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the 

research and/or 

preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if any, in 

study design; in 

the collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the report; and in the 

decision to 

submit the paper for publication. If the funding source(s) had no such involvement then 

this should 

be stated. Please see http://www.elsevier.com/funding. 

Funding body agreements and policies 

Elsevier has established agreements and developed policies to allow authors whose 

articles appear in 
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journals published by Elsevier, to comply with potential manuscript archiving 

requirements as specified 

as conditions of their grant awards. To learn more about existing agreements and policies 

please visit 

http://www.elsevier.com/fundingbodies. 
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Open access 

This journal offers you the option of making your article freely available to all via the 

ScienceDirect 

platform. To prevent any conflict of interest, you can only make this choice after 

receiving notification 

that your article has been accepted for publication. The fee of $3,000 excludes taxes and 

other 

potential author fees such as color charges. In some cases, institutions and funding 

bodies have 

entered into agreement with Elsevier to meet these fees on behalf of their authors. 

Details of these 

agreements are available at http://www.elsevier.com/fundingbodies. Authors of accepted 

articles, 

who wish to take advantage of this option, should complete and submit the order form 

(available at 

http://www.elsevier.com/locate/openaccessform.pdf). Whatever access option you 

choose, you retain 

many rights as an author, including the right to post a revised personal version of your 

article on your 

own website. More information can be found here: 

http://www.elsevier.com/authorsrights . 

Language and language services 

Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a 

mixture of 

these). Authors who require information about language editing and copyediting services 

pre- and 

post-submission please visit http://webshop.elsevier.com/languageediting or our 

customer support 

site at http://support.elsevier.com for more information. 

Submission 

Submission to this journal proceeds totally online and you will be guided stepwise 

through the creation 

and uploading of your files. The system automatically converts source files to a single 

PDF file of the 

article, which is used in the peer-review process. Please note that even though 

manuscript source 

files are converted to PDF files at submission for the review process, these source files 

are needed for 

further processing after acceptance. All correspondence, including notification of the 

Editor's decision 

and requests for revision, takes place by e-mail removing the need for a paper trail. 

Referees 

Please submit, with the manuscript, the names, addresses and e-mail addresses of 5 

potential 

referees. It is required that potential referees not be from the same institution as the 

authors. Note 

that the editor retains the sole right to decide whether or not the suggested reviewers 

are used. 

PREPARATION 

Use of wordprocessing software 
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It is important that the file be saved in the native format of the wordprocessor used. The 

text should 

be in single-column format. Keep the layout of the text as simple as possible. Most 

formatting codes 

will be removed and replaced on processing the article. In particular, do not use the 

wordprocessor's 

options to justify text or to hyphenate words. However, do use bold face, italics, 

subscripts, 

superscripts etc. When preparing tables, if you are using a table grid, use only one grid 

for each 

individual table and not a grid for each row. If no grid is used, use tabs, not spaces, to 

align columns. 

The electronic text should be prepared in a way very similar to that of conventional 

manuscripts 

(see also the Guide to Publishing with Elsevier: 

http://www.elsevier.com/guidepublication). Note that 

source files of figures, tables and text graphics will be required whether or not you 

embed your figures 

in the text. See also the section on Electronic illustrations. 

To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the "spell-check" and 

"grammar-check" 

functions of your wordprocessor. 

Article structure 
Subdivision - numbered sections 

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be 

numbered 

1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section numbering). 

Use this 

numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to "the text". Any 

subsection may be 

given a brief heading. Each heading should appear on its own separate line. 
Introduction 

State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a 

detailed literature 

survey or a summary of the results. 
Material and methods 

Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. Methods already published 

should be 

indicated by a reference: only relevant modifications should be described. 
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Appendices 

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and 

equations in 

appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a 

subsequent appendix, 

Eq. (B.1) and so on. Similarly for tables and figures: Table A.1; Fig. A.1, etc. 

Essential title page information 

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. 

Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

• Author names and affiliations. Where the family name may be ambiguous (e.g., a double 

name), please indicate this clearly. Present the authors' affiliation addresses (where the 

actual work 

was done) below the names. Indicate all affiliations with a lower-case superscript letter 

immediately 
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after the author's name and in front of the appropriate address. Provide the full postal 

address of 

each affiliation, including the country name, and, if available, the e-mail address of each 

author. 
• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of 

refereeing 
and publication, also post-publication. Ensure that telephone and fax numbers (with country 

and area code) are provided in addition to the e-mail address and the complete postal 

address. Contact details must be kept up to date by the corresponding author. 

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article 

was done, or was visiting at the time, a "Present address" (or "Permanent address") may 

be indicated 

as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did the 

work must be 

retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such 

footnotes. 

Abstract 

A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose 

of the 

research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented 

separately from 

the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be 

avoided, but if 

essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon 

abbreviations should 

be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract 

itself. 

Graphical abstract 

A Graphical abstract is optional and should summarize the contents of the article in a 

concise, pictorial 

form designed to capture the attention of a wide readership online. Authors must provide 

images 

that clearly represent the work described in the article. Graphical abstracts should be 

submitted as a 

separate file in the online submission system. Image size: Please provide an image with 

a minimum 

of 531 × 1328 pixels (h × w) or proportionally more. The image should be readable at a 

size of 5 × 

13 cm using a regular screen resolution of 96 dpi. Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or 

MS Office 

files. See http://www.elsevier.com/graphicalabstracts for examples. 

Highlights 

Highlights are mandatory for this journal. They consist of a short collection of bullet 

points 

that convey the core findings of the article and should be submitted in a separate file in 

the 

online submission system. Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 

bullet 

points (maximum 85 characters including spaces, or, maximum 20 words per bullet 

point). See 

http://www.elsevier.com/highlights for examples. 

Keywords 

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American 

spelling and 

avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, "and", 

"of"). Be sparing 
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with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible. 

These keywords 

will be used for indexing purposes. 

Acknowledgements 

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the 

references and do 

not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise. List 

here those 

individuals who provided help during the research (e.g., providing language help, writing 

assistance 

or proof reading the article, etc.). 
Plant names 

Authors and editors are, by general agreement, obliged to accept the rules governing 

biological 
nomenclature, as laid down in the International Code of Botanical Nomenclature. 
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Math formulae 

Present simple formulae in the line of normal text where possible and use the solidus (/) 

instead of 

a horizontal line for small fractional terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be 

presented in 

italics. Powers of e are often more conveniently denoted by exp. Number consecutively 

any equations 

that have to be displayed separately from the text (if referred to explicitly in the text). 

Footnotes 

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article, 

using 

superscript Arabic numbers. Many wordprocessors build footnotes into the text, and this 

feature may 

be used. Should this not be the case, indicate the position of footnotes in the text and 

present the 

footnotes themselves separately at the end of the article. Do not include footnotes in the 

Reference 

list. 
Table footnotes 

Indicate each footnote in a table with a superscript lowercase letter. 

Artwork 
Electronic artwork 

General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 

• Save text in illustrations as "graphics" or enclose the font. 

• Only use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times, Symbol. 

• Number the illustrations according to their sequence in the text. 

• Use a logical naming convention for your artwork files. 

• Provide captions to illustrations separately. 

• Produce images near to the desired size of the printed version. 

• Submit each figure as a separate file. 

A detailed guide on electronic artwork is available on our website: 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions 
You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here. 

Formats 

Regardless of the application used, when your electronic artwork is finalised, please 

"save as" or 

convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for 

line drawings, 

halftones, and line/halftone combinations given below): 
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EPS: Vector drawings. Embed the font or save the text as "graphics". 

TIFF: color or grayscale photographs (halftones): always use a minimum of 300 dpi. 

TIFF: Bitmapped line drawings: use a minimum of 1000 dpi. 

TIFF: Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale): a minimum of 500 dpi 

is required. 

If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, 

Excel) then 

please supply "as is". 
Please do not: 

• Supply files that are optimised for screen use (like GIF, BMP, PICT, WPG); the 

resolution is too low; 

• Supply files that are too low in resolution; 

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 
Non-electronic artwork 

Provide all illustrations as high-quality printouts, suitable for reproduction (which may 

include 

reduction) without retouching. Number illustrations consecutively in the order in which 

they are 

referred to in the text. They should accompany the manuscript, but should not be 

included within the 

text. Clearly mark all illustrations on the back (or - in case of line drawings - on the lower 

front side) 

with the figure number and the author's name and, in cases of ambiguity, the correct 

orientation. 

Mark the appropriate position of a figure in the article. 
Color artwork 

Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF, EPS or MS Office 

files) and with 

the correct resolution. If, together with your accepted article, you submit usable color 

figures then 

Elsevier will ensure, at no additional charge, that these figures will appear in color on the 

Web (e.g., 

ScienceDirect and other sites) regardless of whether or not these illustrations are 

reproduced in color 
in the printed version. For color reproduction in print, you will receive information regarding 

the costs from Elsevier after receipt of your accepted article. Please indicate your preference 

for color in print or on the Web only. For further information on the preparation of 

electronic artwork, 

please see http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 
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Please note: Because of technical complications which can arise by converting color 

figures to "gray 

scale" (for the printed version should you not opt for color in print) please submit in 

addition usable 

black and white versions of all the color illustrations. 
Figure captions 

Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to 

the figure. A 
caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of the 

illustration. Keep 

text in the illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and 

abbreviations used. 

Tables 

Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text. Place 

footnotes to tables 
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below the table body and indicate them with superscript lowercase letters. Avoid vertical 

rules. Be 

sparing in the use of tables and ensure that the data presented in tables do not duplicate 

results 

described elsewhere in the article. 

References 
Citation in text 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list 

(and vice 

versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and 

personal 

communications are not recommended in the reference list, but may be mentioned in the 

text. If 

these references are included in the reference list they should follow the standard 

reference style of 

the journal and should include a substitution of the publication date with either 

"Unpublished results" 

or "Personal communication" Citation of a reference as "in press" implies that the item 

has been 

accepted for publication. 

Regular research papers have a reference limit of 50 cites and short communications 

should not 

exceed 20 cites. 
Web references 

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last 

accessed. Any 

further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source 

publication, etc.), 

should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the reference 

list) under a 

different heading if desired, or can be included in the reference list. 
References in a special issue 

Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list (and any 

citations in 

the text) to other articles in the same Special Issue. 
Reference style 

Text: All citations in the text should refer to: 

1. Single author: the author's name (without initials, unless there is ambiguity) and the year 

of 

publication; 
2. Two authors: both authors' names and the year of publication; 

3. Three or more authors: first author's name followed by "et al." and the year of publication. 

Citations may be made directly (or parenthetically). Groups of references should be listed 

first 

alphabetically, then chronologically. 

Examples: "as demonstrated (Allan, 1996a, 1996b, 1999; Allan and Jones, 1995). 

Kramer et al. 

(2000) have recently shown ...." 
List: References should be arranged first alphabetically and then further sorted 

chronologically if 

necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be 

identified by 

the letters "a", "b", "c", etc., placed after the year of publication. 
Examples: 

Reference to a journal publication: 
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Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2000. The art of writing a scientific 

article. J. Sci. 

Commun. 163, 51–59. 

Reference to a book: 

Strunk Jr., W., White, E.B., 1979. The Elements of Style, third ed. Macmillan, New York. 

Reference to a chapter in an edited book: 

Mettam, G.R., Adams, L.B., 1999. How to prepare an electronic version of your article, 

in: Jones, B.S., 

Smith , R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 

281–304. 
Please note that Journal names and references should be provided in full. 
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Video data 

Elsevier accepts video material and animation sequences to support and enhance your 

scientific 

research. Authors who have video or animation files that they wish to submit with their 

article are 

strongly encouraged to include these within the body of the article. This can be done in 

the same way 

as a figure or table by referring to the video or animation content and noting in the body 

text where it 

should be placed. All submitted files should be properly labeled so that they directly 

relate to the video 

file's content. In order to ensure that your video or animation material is directly usable, 

please provide 

the files in one of our recommended file formats with a preferred maximum size of 50 

MB. Video and 

animation files supplied will be published online in the electronic version of your article in 

Elsevier 

Web products, including ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com. Please supply 

'stills' with your 

files: you can choose any frame from the video or animation or make a separate image. 

These will 

be used instead of standard icons and will personalize the link to your video data. For 

more detailed 

instructions please visit our video instruction pages at 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

Note: since video and animation cannot be embedded in the print version of the journal, 

please 

provide text for both the electronic and the print version for the portions of the article 

that refer to 

this content. 

Supplementary data 

Elsevier accepts electronic supplementary material to support and enhance your scientific 

research. 

Supplementary files offer the author additional possibilities to publish supporting 

applications, highresolution 

images, background datasets, sound clips and more. Supplementary files supplied will be 

published online alongside the electronic version of your article in Elsevier Web products, 

including 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com. In order to ensure that your submitted 

material is 

directly usable, please provide the data in one of our recommended file formats. Authors 

should 

submit the material in electronic format together with the article and supply a concise 

and descriptive 
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caption for each file. For more detailed instructions please visit our artwork instruction 

pages at 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

Submission checklist 

The following list will be useful during the final checking of an article prior to sending it to 

the journal 

for review. Please consult this Guide for Authors for further details of any item. 
Ensure that the following items are present: 

One Author designated as corresponding Author: 

• E-mail address 

• Full postal address 

• Telephone and fax numbers 

All necessary files have been uploaded 

• Keywords 

• All figure captions 

• All tables (including title, description, footnotes) 

Further considerations 

• Manuscript has been "spellchecked" and "grammar-checked" 

• References are in the correct format for this journal 

• All references mentioned in the Reference list are cited in the text, and vice versa 

• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources 

(including the Web) 

• Color figures are clearly marked as being intended for color reproduction on the Web 

(free of charge) 

and in print or to be reproduced in color on the Web (free of charge) and in black-and-

white in print 

• If only color on the Web is required, black and white versions of the figures are also 

supplied for 

printing purposes 

For any further information please visit our customer support site at 

http://support.elsevier.com. 

AFTER ACCEPTANCE 

Use of the Digital Object Identifier 

The Digital Object Identifier (DOI) may be used to cite and link to electronic documents. 

The DOI 

consists of a unique alpha-numeric character string which is assigned to a document by 

the publisher 

upon the initial electronic publication. The assigned DOI never changes. Therefore, it is 

an ideal 

medium for citing a document, particularly 'Articles in press' because they have not yet 

received their 

full bibliographic information. The correct format for citing a DOI is shown as follows 

(example taken 
from a document in the journal Physics Letters B): 

doi:10.1016/j.physletb.2010.09.059 
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When you use the DOI to create URL hyperlinks to documents on the web, they are 

guaranteed never 

to change. 

Proofs 

One set of page proofs (as PDF files) will be sent by e-mail to the corresponding author 

(if we do 

not have an e-mail address then paper proofs will be sent by post) or, a link will be 

provided in 

the e-mail so that authors can download the files themselves. Elsevier now provides 

authors with 
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PDF proofs which can be annotated; for this you will need to download Adobe Reader 

version 7 (or 

higher) available free from http://get.adobe.com/reader. Instructions on how to annotate 

PDF files 

will accompany the proofs (also given online). The exact system requirements are given 

at the Adobe 

site: http://www.adobe.com/products/reader/tech-specs.html. 

If you do not wish to use the PDF annotations function, you may list the corrections 

(including 

replies to the Query Form) and return them to Elsevier in an e-mail. Please list your 

corrections 

quoting line number. If, for any reason, this is not possible, then mark the corrections 

and any other 

comments (including replies to the Query Form) on a printout of your proof and return by 

fax, or scan 

the pages and e-mail, or by post. Please use this proof only for checking the typesetting, 

editing, 

completeness and correctness of the text, tables and figures. Significant changes to the 

article as 

accepted for publication will only be considered at this stage with permission from the 

Editor. We will 

do everything possible to get your article published quickly and accurately – please let us 

have all your 

corrections within 48 hours. It is important to ensure that all corrections are sent back to 

us in one 

communication: please check carefully before replying, as inclusion of any subsequent 

corrections 

cannot be guaranteed. Proofreading is solely your responsibility. Note that Elsevier may 

proceed with 

the publication of your article if no response is received. 

Offprints 

The corresponding author, at no cost, will be provided with a PDF file of the article via e-

mail. For an 

extra charge, paper offprints can be ordered via the offprint order form which is sent 

once the article 

is accepted for publication. The PDF file is a watermarked version of the published article 

and includes 

a cover sheet with the journal cover image and a disclaimer outlining the terms and 

conditions of use. 

AUTHOR INQUIRIES 

For inquiries relating to the submission of articles (including electronic submission) please 

visit this journal's homepage. Contact details for questions arising after acceptance of 

an article, especially those relating to proofs, will be provided by the publisher. You 

can track accepted articles at http://www.elsevier.com/trackarticle. You can also check 

our Author FAQs (http://www.elsevier.com/authorFAQ) and/or contact Customer Support 

via 

http://support.elsevier.com. 
© Copyright 2010 Elsevier | http://www.elsevier.com  
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ANEXO 4. Normas para publicação na revista Ethnobotany Ressearch & Applications 

Author Guidelines 

Publication in Ethnobotany Research and Applications is open to anyone. When a paper has two or more 

authors, the author submitting the manuscript is expected to be the primary author. A cover letter 

accompanying an electronic manuscript submission should state which author is responsible for revision and for 

reading digital proofs and that the manuscript is not under consideration by any other publication. Please also 

include all required data from the submission form including the number of text pages, the number of tables, 

figures, and appendices. 

Ethnobotany Research and Applications publishes peer-reviewed scientific articles on interactions between 

people and plants. Primarily agronomic or horticultural papers and those concerned mainly with checklists of 

useful plants, or analytical data on the chemical constituents of plants should be submitted elsewhere. 

Articles are considered in the following categories as long as the focus is upon ethnobotany: 

 Research (applied or theoretical based on hypotheses or questions) (mere documentation is excluded) 

 Applications (case studies, implementation of ethnobotanical knowledge) 

 Education (research, curriculum development, and photo essays) 

 Essays and perspective editorials 

 Photo essays 

 Travel logs 

 Poetries 

 Methodology reviews 

 Theoretical discussions 

Please follow these instructions when submitting a manuscript for review: 

Format: The manuscript should be submitted as a OpenOffice (*.odt), Word (*.doc), Word Perfect (*.wpd) or 

RTF (*.rtf) file using 8.5 inch x 11 inch paper size with 1 inch margins and single spacing throughout the 

document. 

Font: Any modern font may be used but articles will be formatted in Arial for publication.  

Length: Manuscripts of any length will be considered. Longer manuscripts may require more time for review 

and editing. Concise documents, using references to summarize lengthy discussions are highly recommended.  

Style: The Council of Biological Editors Style Manual 5th Edition is the primary reference used in setting the 

standards for the preparation of the manuscripts. The format style of manuscripts (especially Literature Cited 

entries), further, must conform to the practices followed in the most recent online publication of Ethnobotany 

Research and Applications. The Chicago Manual of Style, 14th Edition, may be consulted for additional 

guidance.  

Numbers: In the text, spell out one-digit numbers unless they are used with units of measure (four oranges, 

4cm) and use numerals for larger numbers. Do not begin sentences with an abbreviation or numeral. Do not 

use footnotes except for title and within tables.  

Abstract: An abstract must be submitted. The abstract should not exceed 150 words, it can be authored in any 

language with English being preferred. Additional translations of the abstract may also be included.  

 

All manuscripts are requested to be submitted electronically using the Online Manuscript Submission System. 

This system is intended to be user friendly, as a streamlined approach to submitting manuscripts electronically. 

It permits a subsequent process of peer-review process that is usually rapid. However, in order for this process 

to be effective, you must provide a valid email address for communication. 

  

Submission Preparation Checklist 

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of 

the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines. 
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1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or 

an explanation has been provided in Comments to the Editor). 

2. Conflict of Interests: Ethnobotany Research and Applications policy requires you to state whether 

you or any of your co-authors have financial or other conflicts of interest that might be construed as 

influencing the results or interpretation of your study. One author may acknowledge on behalf of all 

co-authors acting as the duly authorized agent of the co-authors (having been appointed either orally 

or in writing by each of the authors of the paper.) By checking this box I declare that I have no 

conflicts of interest and if there are coauthors, they too have no conflicts of interest. 

3. Author's Warranty: By checking this box the author(s) represents that he/she is the sole proprietor 

of the materials in the manuscript; that it does not infringe any existing copyright; that it has not 

heretofore been published; and that to the best of his/her knowledge it contains no libelous or other 

unlawful matter. The author(s) will hold harmless the publisher against any claim, demand, or 

recovery finally sustained in any proceedings brought against the publisher by reason of any violation 

of any proprietary right or copyright, or any unlawful matter contained in the manuscript. If previously 

copyrighted material is included in the manuscript, the author(s) hereby confirms that unrestricted 

permission for its reuse has been received from the original copyright holder. A copy of each 

permission should be emailed directly to the editor  

4. Ethics: By checking this box, I confirm that: 

o The submitted manuscript represents the original work of the authors. 

o The submitted manuscripts research methodology followed the Society for Economic Botany Code of 

Ethics. 

o Information obtained from people including photographs of human subjects was gathered using the 

best practices for informed consent and human subjects regulations, and research was conducted with 

appropriate permits and is consistent with the Convention of Biological Diversity and other relevant 

local, national and international laws. 

5. The submission file is in Open Office, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format. 

6. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, 

which is found in About the Journal. 

  

Copyright Notice 

All articles are copyrighted by the first author and are published online by license from the first author. Articles 

are intended for free public distribution and discussion without charge. Accuracy of the content is the 

responsibility of the authors. 

  

Privacy Statement 

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of 

this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party. 
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