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Às comunidades de Praia Grande e de São Brás que me 
receberam como “filha de lá”.  À luta histórica dessas 
comunidades pela sobrevivência e conquista de território, 
respeito e liberdade. À luta diária de que “um dia vem depois 
do outro ”. 

Dedico 

 



Recado Pro Pessoal Lá de Casa  

Raimundo Sodré / Marcelo Machado  

 

Mais pra falar a verdade  

Mãe e Pai 

A vida desta cidade não tem sido lá tão boa pra mim 

Nunca foi e nem vai, viu, pai? 

Indo tão bem assim  

Como eu mando dizer toda vez  

Nas cartas fartas de amor  

Que eu mando pra vocês  

Desde que eu vim pra'qui  

Eu tenho andado tão tenso 

Que tudo e tudo que penso 

É arrumar a mochila,  

É sair desta fila, é sair por aí  

Que esta vida aqui não é de brinquedo  

É um tal de dormir tarde e acordar cedo  

que eu vou te contar...  

Essa vida aqui é um verdadeiro porre 

Todo esse vem, todo esse vai  

E esse corre, corre, corre, corre... 

E no final das contas 

A gente descobre  

que a gente não vive 

Aqui só se morre  

E no final das contas a gente descobre  

Que a gente não vive aqui, só se morre. 
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SILVA, E. M. G. B. 2012. Uso e manejo de plantas por Pescadores Artesanais na 
Baía de Todos os Santos: uma comparação entre a ilha e o continente. Defesa da 
dissertação do Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Modelagem em 
Ciências da Terra e do Ambiente da Universidade Estadual de Feira da Santana-
BA. 
 
 
RESUMO 
 
 

O entorno da Baía de Todos os Santos (BTS) vem tendo os seus recursos 
naturais apropriados e degradados a partir das atividades socioeconômicas 
desenvolvidas por empresas nacionais e transnacionais implantadas na região. O 
processo de industrialização data a partir da década de 1970, com o principal 
subsídio a seu favor: terrenos e mão de obra baratos, isenções fiscais etc. A 
pesquisa apresentada tem como objetivo  comparar a diversidade e o uso de 
recursos vegetais em duas comunidades quilombolas e pesqueiras, uma 
localizada na ilha e a outra no continente na Baía de Todos Santos, a saber: a 
comunidade de Praia Grande, na Ilha de Maré, e a comunidade de São Brás, 
subdistrito de Santo Amaro da Purificação. Pretende-se gerar modelos 
etnoecológicos que descrevam e reflitam como essas comunidades vêm se 
adequando quanto ao uso da Mata Atlântica e seu manejo levando-se em 
consideração as mudanças socioambientais ocorridas na região. O trabalho está 
organizado em três capítulos. O primeiro faz uma apresentação geral da 
pesquisa, trazendo questões importantes a respeito do tema e destaca os 
objetivos e a metodologia que subsidiarão os capítulos posteriores. Apresenta 
uma revisão sobre etnobotânica e comunidades tradicionais com seus conceitos 
mais relevantes, além de trazer uma caracterização e explanação da Baía de 
Todos os Santos, onde as comunidades pesquisadas estão localizadas. O 
segundo capítulo traz a questão do uso e da importância cultural das plantas 
pelas comunidades tradicionais, tendo como objetivo calcular o índice de 
diversidade, como base no índice do Shannon-Wiener (H’), das espécies de 
plantas utilizadas pelos pescadores artesanais das duas comunidades 
pesqueiras. O terceiro capítulo elabora uma revisão de trabalhos em etnobotânica 
realizados com pescadores artesanais e contém como um dos objetivos 
relacionar a etnobotânica com a prática da confecção de produtos (artesanatos) 
que garantem parte da renda das famílias, através das plantas extraídas no local 
onde vivem (a cana brava, em Ilha de Maré, e o bambu, em São Brás). A coleta 
de dados baseou-se em listas livres, entrevistas semiestruturadas, observação 
direta, coletas e identificação do material botânico citado pelos entrevistados. 
Com essa pesquisa espera-se contribuir com o maior conhecimento relacionado 
às plantas e às técnicas de manejo utilizadas nas comunidades tradicionais 
pesqueiras e quilombolas na BTS. 
 
 
Palavras-chave: Pescadores artesanais; diversidade de plantas; índice de 

diversidade; Baía de Todos os Santos. 
 
 



SILVA, E. M. G. B. 2012. Use and management of plants for Artisanal Fishermen 
in the Bay of Todos os Santos: a comparison between the island and the 
mainland. Dissertation Defense Masters Program Graduate in Modeling Earth 
Science and the Environment of the State University of Feira da Santana-BA. 
 
 
ABSTRACT 
 

 
The surroundings of the Todos os Santos Bay (TSB) has had its natural 
resources, appropriated and degraded from socioeconomic activities developed by 
national and multinational companies based in the region. The process of 
industrialization date from the 1970s, with the main benefit to its advantage: land 
and cheap labor, tax etc. The research presented aims to compare the diversity 
and the use of plant resources in two maroon and fishing communities, one 
located on the island and the other on the mainland in the Todos os Santos Bay: 
the community of Praia Grande, on the island of Maré, and community of São 
Brás, sub-district of Santo Amaro City. Is intended to generate ethno-ecological 
models that describe and reflect how these communities have been adapting to 
the use of the Atlantic and its management, taking into account the socio-
environmental changes occurring in the region. The paper is organized into three 
chapters. The first prepares an overview of the research, bringing important issues 
on the subject and highlights the objectives and methodology that will subsidize 
the later chapters. Conducts a review of ethnobotany and traditional communities 
with their most relevant concepts, and brings a characterization and explanation of 
the Todos os Santos Bay, where communities surveyed are located. The second 
chapter addresses the issue of the use and cultural significance of plants by 
traditional communities, aiming to calculate the diversity index, based on the 
Shannon-Wiener index (H '), species of plants used by the fishermen of the two 
fishing communities. The third chapter elaborates a review of works in 
ethnobotany conducted with artisanal fishermen and contains as one of its 
objectives relating the ethnobotany with the practice of making products (crafts) to 
guarantee a portion of family income, through plants extracted where they live (the 
cana-brava in Ilha de Maré, and bamboo, in São Brás). Data collection was based 
on free lists, semistructured interviews, direct observation, collection and 
identification of plant material cited by respondents. With this research we hope to 
contribute to the greater knowledge related to plants and management techniques 
used in traditional fishing and maroon communities in the TSB. 
 
 
Key-words: artisanal fishermen, plant diversity, diversity index, Todos os Santos 
Bay. 
 
 

 

 

 

 

 

 



1. APRESENTAÇÃO GERAL 

 

Estudos com a perspectiva de abordar as relações entre populações 

humanas e a vegetação onde vivem podem compor razões importantes para 

compreender como determinados grupos interagem com as plantas. As 

contribuições do conhecimento acumulado de comunidades e povos tradicionais 

podem traduzir aspectos de manejo e conservação sustentáveis que culminará na 

utilização duradoura desses recursos (COLAÇO, 2006). 

Quilombolas e pescadores artesanais, povos tradicionais da Baía de Todos 

os Santos, possuem informações e práticas aperfeiçoadas sobre a diversidade 

biológica e suas potencialidades resultantes para a utilização dos recursos 

naturais, através da pesca artesanal, da utilização de plantas para o preparo de 

medicamentos e como fonte de alimento, construção de casas e abrigos e 

utilização desses recursos no elemento mítico, religioso e cultural, que são 

herdados de gerações passadas. 

Ainda que a pesca artesanal seja um importante elemento da cultura 

popular e ocorra ao longo de uma significativa porção do litoral e de águas 

interiores do país, observa-se que são escassos os trabalhos com enfoque 

cultural e ecológico realizados em comunidades pesqueiras (HANAZAKI, 2004), 

sendo estudos etnobotânicos nessas comunidades ainda mais raros (SOUTO, 

2008). De acordo com Begossi (2004), estudos etnobotânicos com pescadores 

artesanais são poucos no Brasil, principalmente no Nordeste, tendo o foco da 

pesquisa se dirigido às regiões da Amazônia e Mata Atlântica da região Sudeste, 

entre comunidades caiçaras1.  

Sendo assim, realizar estudos envolvendo pescadores artesanais, 

potencializando seus usos, o manejo e os conhecimentos sobre os recursos 

ambientais como formas de sobrevivência e de auxiliar a conservação da 

biodiversidade, se tornam relevantes na conjuntura de regiões como a Baía de 

Todos os Santos, área de grande importância histórica, ambiental e sociocultural  

 

_____________________ 

1 
Segundo Diegues et al (1999), entende-se por caiçarascomunidades formadas pela combinação 

da contribuição étnico-cultural dos indígenas, dos colonizadores portugueses e dos escravos 
africanos, apresentando uma forma de vida baseada em atividades de agricultura itinerante, da 
pequena pesca, do extrativismo vegetal e do artesanato (DIEGUES ET AL, 1999). 



para o Brasil (BANDEIRA & BRITO, 2011), carente de estudos com essa 

abordagem. 

 A Baía de Todos os Santos (BTS) é o segundo maior acidente geográfico 

da costa brasileira com uma área de 1223 km². Ela é resultado de grandes 

eventos geológicos, permitindo nesta formação em seu contorno uma série de 

enseadas, ilhas, canais, sub-baías, penínsulas, costões rochosos e praias 

(DOMINGUEZ & BITTENCOURT, 2009, GENS  et al., 2004). A BTS engloba 

outras duas baías de menores dimensões, as de Iguape e Aratu (Figura 1), 56 

ilhas, entre elas a Ilha de Itaparica que é a maior ilha marítima do Brasil, estuários 

de rios, manguezais, restingas e matas que compõem seus ecossistemas e 

formam sua paisagem natural (CARDOSO et al., 2011). 

A BTS está situada entre a latitude 12°50’S e a longitude 38°38’W, 

caracterizando-se como uma reentrância costeira pela qual o mar penetra no 

interior do continente a partir de um estreitamento principal entre a Cidade de 

Salvador e a Ilha de Itaparica. No seu entorno, o clima é classificado como 

Tropical-úmido, temperaturas médias anuais de 25,2°C, precipitação e 

evaporação médias de 2.100 mm e 1.002 mm (INMET, 1992), podendo ocorrer 

muitas variáveis climáticas durante os ciclos sazonais. 

 



 

Figura 1: Mapa da Baía de Todos os Santos, BA, Brasil (Fonte: Cirano e Lessa, 2007). 

 

 

Historicamente a BTS garante sustento a várias famílias e acesso a vários 

locais do litoral baiano. Segundo Hatje & Andrade (2009), a Baía de Todos os 

Santos compreende um contingente populacional com mais de três milhões de 

habitantes, sendo ainda a única baía da costa leste brasileira que contem dez 

grandes terminais portuários, canais internos profundos e de entrada 

naturalmente navegável, o que vem favorecendo o desenvolvimento da região.  

Dada a alta riqueza da Baía de todos os Santos, e devido a escassez de 

estudos sobre a interrelação das comunidades tradicionais presentes nela, com 

os ecossistemas e recursos vegetais, o presente trabalho foi realizado nas 

comunidades de Praia Grande, Ilha de Maré, e em São Brás, distrito de Santo 

Amaro da Purificação, localizado na região continental da Baía, tendo como um 

dos principais objetivos comparar qualitativa e quantitativamente o uso tradicional 



de plantas utilizadas na Ilha e no Continente para elaboração de petrechos de 

pesca, artesanatos e usos medicinais. 

A ideia da realização do trabalho surgiu primeiramente pela carência de 

estudos com esse foco na região da BTS, logo em seguida despertou o interesse 

de utilizar métodos quantitativos para comparar os resultados e analisá-los com 

base na teoria da Biogeografia de Ilhas, desenvolvida por MacArthur & Wilson 

(1967).    

Estudos etnoecológicos mostram que há diferenças na obtenção, uso e 

destinos dos recursos entre comunidades mais próximas ou localizadas no 

continente e comunidades que se localizam em ilhas, principalmente entre a 

relação econômica e ecológica (BEGOSSI et al  , 2004). Os trabalhos de Begossi 

et al  (1993), Begossi (1996) e de  Rossato et al (1999) usam essa teoria para 

analisar e comparar os dados referentes ao uso diversidade de plantas em 

comunidades que se localizam em Ilhas e  em comunidades de continentes. Os 

resultados dessas pesquisas corroboram com as conclusões da teoria de 

biogeografia de ilhas, onde afirma que em áreas continentais, ou mais próximas 

ao continente, o índice de diversidade é maior que em áreas de ilhas mais 

distantes, ou que a riqueza de espécies aumenta com o tamanho da ilha. 

Segundo a teoria dos autores MacArthur & Wilson (1967), esta riqueza 

diminui com o aumento do isolamento da ilha, pois a probabilidade de uma 

espécie chegar a uma determinada ilha é inversamente proporcional à distância 

entre a ilha e o continente. 

 

 

1.2 – Problematização e justificativa 

 

Embora a Baía de Todos os Santos apresente belas paisagens com 

riquezas e grande diversidade em sua fauna e flora, os seus recursos naturais 

vem sendo apropriados e degradados a partir das atividades sócio-econômicas 

desenvolvidas por empresas nacionais e transnacionais implantadas na região, as 

quais foram atraídas na década de 1970 mediante a concessão de subsídios 

governamentais, bem como, pelos terrenos baratos, infra-estrutura, mão-de-obra 

barata, isenções fiscais entre outros. Esses fatores funcionaram como uma 



alavanca que quando acionada deu início à industrialização excludente do 

território baiano (AGUIAR, 1991). 

É relevante considerar que do ponto de vista ecológico, a baía sofreu um 

grande impacto após a implantação da barragem Pedra do Cavalo em 1985, 

medida que alterou, dentre outros efeitos, a composição da água em favor de 

uma maior salinidade (PROST, 2007). Outro agravante é a diminuição e 

contaminação do pescado. Um estudo realizado por Hatje et al., (2009) ainda 

demonstrou que varias espécies biológicas, muito consumidas pela população 

(ostra, chumbinho, sururu e peixes) indicaram que as concentrações de metais 

ultrapassaram os limites estabelecidos pela legislação brasileira, além da 

contaminação por derramamento de petróleo.  

As atividades petroleiras nestas regiões se configuram como conflito desde 

a sua implantação, reduzindo a área de pesca, causando desmatamento, 

aterrando manguezais e limitando o acesso aos recursos naturais. Mas os 

desdobramentos desta atividade no decorrer de seu funcionamento traçam 

condições ainda mais perigosas, como o vazamento de óleo, efluentes químicos e 

liberação de água de lastro ameaçando a biodiversidade marinha e a vida das 

populações tradicionais que dependem diretamente dos recursos do mar 

(PROST, 2007; HATJE et al., 2009). E é nesta realidade adversa onde estão 

inseridas as comunidades da Ilha de Maré e São Brás. 

As comunidades pesqueiras da Ilha de Maré sofrem com práticas de 

degradação ambiental, atividades portuárias e industriais que põem em risco a 

alimentação e sobrevivência de aproximadamente 500 famílias. A Ilha de Maré 

está localizada na parte central da BTS, próxima à Baía de Aratu. Apesar de ser 

geograficamente próxima à Salvador, além de sofrer com a falta de infraestrutura 

básica, como redes de tratamento de esgotos, as comunidades da ilha vivem a 

difícil realidade de lidar com a contaminação por resíduos industriais. Por se 

localizar próxima ao porto de Aratu (figura 2), a ilha também está sujeita a 

impactos ocasionados por acidentes ocorridos com embarcações que transportam 

produtos das indústrias químicas e petrolíferas localizadas no Centro Industrial de 

Aratu, município de  Candeias/BA.   De acordo com o   Mapa   de   Conflitos   

Envolvendo  



Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil2, a poluição química na BTS contamina os 

peixes e mariscos, que constitui a fonte de renda e a base alimentar das 

comunidades tradicionais que vivem na região, afetando também o turismo. 

 

 

Figura 2: Vista aérea do Porto de Aratu, Baía de Todos os Santos, Bahia (Fonte: Ferreira, 2011). 

 

De acordo com Hatje et al., (2009) o processo de industrialização  na BTS 

foi iniciado com incentivos da extinta SUDENE, a partir da formação do Centro 

Industrial de Aratu (CIA), no final da década de 1960. De lá pra cá outros centros 

industriais foram instalados formando um grande complexo industrial na BTS, 

como por exemplo, a Companhia Brasileira de Chumbo - COBRAC, indústria 

metalúrgica, instalada em 1958 e fechada em 1993; e indústria de papel IMPASA, 

instalada em 1960, atualmente em funcionamento sob o domínio da Indústria de 

papel e embalagens PENHA (figura 3.1 e 3.2), ambas na região de Santo Amaro. 

Além da Fábrica de papel Penha, a comunidade recebe a influência de 

outras atividades industriais, como as unidades petrolíferas de São Francisco do 

Conde até Madre de Deus; e de todo o Centro Industrial do Subaé, via descargas 

de resíduos no rio Subaé. 

________________ 
2 

Mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil, é um trabalho desenvolvido 
pela Fiocruz e Fase que tem como objetivo apoiar comunidades atingidas em seu território por 
projetos e políticas consideradas insustentáveis. Disponível em 
http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br, acesso em 03/12/2012.

 

 

http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/


 

Fig. 3.1: Entrada da Fábrica de Papel Penha; Santo Amaro da Purificação, Bahia. 

 

 

 

    Fig. 3.2: Bambu moído armazenado em um galpão da fábrica de papel Penha;  
    Santo Amaro da Purificação, Bahia.    
 
 
 



Embora tenha sido desativada em 1993, é necessário registrar a 

Plumbum/COBRAC como uma fonte atual de metais, principalmente Cd (Cádmo), 

Pb (chumbo) e Zn (zinco), onde seu despejo vai diretamente para o Rio Subaé e, 

conseqüentemente, para a BTS. A Plumbum é uma beneficiadora inativa de 

minério de chumbo, localizada no município de Santo Amaro, a menos de 300 m 

do rio Subaé. Durante 33 anos de funcionamento, esta indústria lançou 

diretamente nas águas deste rio, e também através do transbordo de uma lagoa 

de rejeitos e pela emissão de material particulado atmosférico, uma grande 

quantidade de material contaminado. Outra fonte importante de metais, 

especialmente Hg (mercúrio), foi a Companhia Química do Recôncavo (CQR), 

que operou as margens da Baía de Itapagipe e hoje funciona no Pólo 

Petroquímico em Camaçari. (HATJE et al, 2009, p.249). 

Segundo os moradores da região, a Fábrica de Papel Penha é o fator 

determinante de diversos problemas de saúde da população e de um grande nível 

de poluição e degradação ambiental, por variados fatores, tais como o 

desmatamento do manguezal realizado por moradores para a construção de 

novas casas, devido a falta de terreno, e a grande poluição causada pela fábrica, 

que é a grande responsável por despejar resíduos na maré e que polui o ar, 

resultando em diversas doenças respiratórias, principalmente em idosos e 

crianças. 

 

“aqui a gente ta encurralado, tem a fábrica ai, que plantou bambu onde 
era nossas roças, lá de cima vem tudo de ruim que essas fábricas jogam 
na maré, as descargas da Penha e tudo que ai pra cima no Subaé, vem 
os esgotos, os fazendeiros dizendo a terra é tudo deles e até a Cajaíba 
querem tomar, o povo só tem o mangue mesmo para construir suas 
casas, ou então ir pra longe pra viver na humilhação” 
 

 D. C., mulher, 29 anos (S. B.). 

 

 

“Aqui as criança sofre sem ar as vez, porque essa fábrica mói os bambu 
e o pó sobe todo pro ar e quem respira é a gente. Os velhos daqui não 
tem mais saúde como antes, nós vai morrer e quem vai matar a gente é 
essa fábrica”. 

D.Z., mulher, 64 anos (S. B.). 

 

 



Grandes projetos ainda vêm sendo pensados para a BTS. Entre eles estão 

a criação do complexo turístico na Ilha de Cajaíba (resort), localizada próximo à 

comunidade de São Brás; a expansão dos portos de Salvador e de Aratu; a 

construção da ponte que ligará Salvador a ilha de Itaparica; o pólo naval na baía 

de Iguape; complexos industriais; a construção de resorts e condomínios de luxo, 

entre outros, onde continuaram trazendo mudanças ambientais e sociais 

alarmantes para as populações tradicionais que dependem dos recursos naturais 

para sobrevivência sem comunicações prévias acerca dos impactos para essas 

comunidades e sem serem ouvidas com relação às instalações. 

Segundo Bandeira & Brito (2011)  
 

“as populações de pescadores, que têm interagido com os ecossistemas 
e a biodiversidade da BTS por gerações sucessivas e que por isso 
desenvolveram conhecimentos, técnicas de manejo, valores e crenças 
sobre esses recursos e a dinâmica do ambiente, precisam ser ouvidas 
pelos órgãos ambientais e deveriam participar efetivamente dos 
processos de avaliação e monitoramento dos riscos e impactos 
ambientais na região” (BANDEIRA & BRITO, 2011, p. 304). 
 

Nesse contexto, é colocado como demanda tanto para pesquisadores 

como para formuladores de políticas, o desafio de encontrar os instrumentos de 

análise apropriados ao entendimento desta rede intrincada de processos 

socioecológicos e políticos (ACSELRAD, 2004).  

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 - Etnobotânica e comunidades tradicionais 
 
Estudos etnobotânicos demonstraram que os seres humanos descobriram 

e desenvolveram a utilização de plantas para uma variedade de aplicações, 

incluindo alimentação, construção de habitações e medicamentos, relacionadas à 

sobrevivência, a práticas mágico-religiosas entre outras. 

Os estudos etnobotânicos registram o conhecimento local sobre culturas e 

mudanças construídas por grupos humanos específicos e a relação que eles têm 

com as plantas, onde elas não são utilizadas apenas com a finalidade relacionada 

à pesca, mas também com outras necessidades, como o extrativismo, a produção 



de alimentos, fontes medicinais e artesanatos (HANAZAKI, 2004; ARRUDA & 

DIEGUES, 2001). 

Segundo Hanazaki (2004), o termo etnobotânica é atribuído a John W. 

Harshberger (1896), através de sua publicação The Purposes of Ethnobotany, 

onde além de estabelecer a relação entre as populações e a botânica, aponta a 

importância da etnobotânica na ilustração das bases de subsistência de 

populações aborígenes e da distribuição de plantas na região. No mesmo ano, J. 

Walter Fewkes (1896) publicou A Contribution to Ethnobotany, onde, ambos 

trabalhos, são relatos descritivos sobre a utilização de recursos vegetais por 

determinados grupos humanos.  

A etnobotânica é uma disciplina científica que abrange o estudo das inter-

relações das sociedades humanas com a natureza. É um campo relativamente 

novo que vem sendo sistematizado e formalizado como outras ciências já 

estabelecidas. Foi definida por Ford (1978) como “o estudo das inter-relações 

diretas entre seres humanos e plantas”, sendo assim, uma ciência que tenta 

abordar o conhecimento sobre recursos vegetais em diferentes sociedades 

(HAMILTON et al, 2003; FORD, 1978, p. 38). Essa definição é utilizada por 

explicar de forma abreviada o ponto inicial da pesquisa, que são as relações que 

as comunidades estudadas têm com as plantas. 

Caballero (1979) define a etnobotânica como um campo interdisciplinar que 

compreende o estudo e a interpretação do conhecimento, da significação cultural, 

do manejo e usos tradicionais dos elementos da vegetação, nos quais seus 

objetivos vão em direção ao valor  e a importância  das plantas utilizadas em uma 

determinada comunidade, podendo estabelecer uma ponte cultural entre diversas 

comunidades (BARRERA, 1979; POSEY, 1997), pois as visões que os diferentes 

grupos humanos possuem em relação ao meio onde habitam são evidenciadas 

nas particularidades do aproveitamento dos recursos, formas de aprendizado e na 

estratificação do conhecimento, como resultado cada um possui uma natureza 

única ou particular (ALBUQUERQUE & ANDRADE, 2002; SILVA 2007). 

As ideias e definições acima são corroboradas pela autora, pois a 

interpretação do conhecimento que as pessoas das comunidades tradicionais 

fazem das plantas, em específico das medicinais, resulta na materialização de 

métodos de “cura” e/ou amenização de determinadas enfermidades, além de ter 



uma questão simbólica e cultural de grande importância para esses povos. As 

informações sobre o uso e a importância de tais plantas são transmitidas por 

várias gerações e que são apreendidas no cotidiano, o que justifica e intermedeia 

as “pontes culturais” entre várias comunidades. 

Neto et al (2010) afirma que as plantas, “no contexto do etnoconhecimento, 

podem ser destacadas em uma diversificada rede de categorias de usos” (Neto et 

al 2010,  p. 152), entre elas, plantas para serem usadas em atividades artesanais 

e como matéria prima, por exemplo, para confecção de petrechos de pesca 

utilizados por pescadores e marisqueiras artesanais, na forma medicinal, 

produção de artesanatos e trabalhos artesanais, entre outras. 

Hanazaki et al (2000), afirma que  

 
“estudos etnobotânicos podem facilitar a descoberta de diversos usos do 
mesmo tipo de planta, a partir da comparação entre áreas de estudo 
distintas, além de auxiliar no entendimento da dinâmica do conhecimento 
dos grupos humanos pesquisados, aspectos fundamentais quando se 
busca a conservação dos recursos vegetais e do conhecimento local 
acerca dos mesmos” (HANAZAKI et al, 2000, p. 599). 

 
 

Segundo HANAZAKI (2006), “abordagens etnobotânicas podem fornecer 

respostas importantes tanto para problemas de conservação biológica como para 

questões direcionadas ao desenvolvimento local” (HANAZAKI, 2006, p. 492). 

Como é o caso das duas comunidades pesquisadas. São duas comunidades de 

localizações distintas que perpassaram por diferentes processos de uso e 

apropriação dos recursos naturais, de adaptações às mudanças ambientais locais 

e que necessitam de estudos etnobotânicos que evidenciem tais realidades.  

A etnobotânica é uma área científica aplicada em diferentes culturas nas 

diversas formas de relação entre seres humanos e plantas, tendo estes uma 

relação de co-dependência, trazendo como objetivo o entendimento das 

interações entre os mesmos em sistemas dinâmicos (GIRALDI, 2009; DAVIS, 

1995). Essa área de estudo recebe diversas definições onde nelas, por sua vez, 

são atribuídos vários complementos (tabela 1).  

  

TABELA 1: quadro síntese de definições de etnobotânica. 

 

AUTOR 

 

DEFINIÇÃO DE ETNOBOTÂNICA 

  



FORD, 1978 “É o estudo das inter-relações diretas entre seres humanos e 

plantas”; p. 38. 

 

CABALLERO, 

1979 

 

 

É um campo interdisciplinar que compreende o estudo e a 

interpretação do conhecimento, significação cultural, manejo e 

usos tradicionais dos elementos da vegetação, 

 

BARREIRA, 

1979 

 

É um estudo onde seus objetivos vão em direção ao valor  e a 

importância  das plantas utilizadas em uma determinada 

comunidade. 

 

DAVIS, 1995 

 

Traz como objetivo o entendimento das interações entre 

diferentes culturas em sistemas dinâmicos. 

 

POSEY, 1997 

 

É um estudo que pode estabelecer uma ponte cultural entre 

diversas comunidades. 

 

HAMILTON et al 

2003 

 

É uma disciplina científica que abrange o estudo das inter-

relações das sociedades humanas com a natureza. 

 

HANAZAKI, 

2006. 

 

“pode fornecer respostas importantes tanto para problemas de 

conservação biológica como para questões direcionadas ao 

desenvolvimento local”; p. 492. 

 

GUARIM, 2008 

 

É uma ciência que se propõe restaurar o saber popular 

tradicional sobre o manejo de recursos vegetais através do 

conhecimento que é passado por diversas gerações. 

 

GIRALDI, 2009 

 

É uma área científica que é aplicada em diferentes culturas nas 

diversas formas de relação entre seres humanos e plantas, 

tendo estes uma relação de co-dependência. 

FONTE: quadro elaborado pela autora (2013) 

 

 

Nesse sentido, estudos etnobotânicos consistem em registrar, ordenar e 

analisar as interrelações entre o ser humano e o meio vegetal, sendo a 

etnobotânica uma ciência que se propõe restaurar o saber popular tradicional 

sobre o manejo de recursos vegetais, conhecimento que é passado através de 



gerações (GUARIM, 2008), sob a forma da oralidade, convívio e observação das 

práticas realizadas geralmente pelas pessoas mais velhas, relação existente nas 

comunidades tradicionais. 

A utilização de plantas e o processo oral de transmissão constituem parte 

do conhecimento tradicional das comunidades tradicionais (PEREIRA & 

DIEGUES, 2010), pois este, segundo Arruda e Diegues (2000; p 30.), é composto 

pelo “conjunto de saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural e 

sobrenatural, transmitido oralmente, de geração em geração”. 

No geral, essas comunidades têm sua vida atrelada a significados 

simbólicos, míticos e culturais, na qual através da perspectiva dessas 

comunidades, é possível reconhecer diferentes relações e as suas implicações 

ecológicas e culturais (SALDANHA, 2005) e que esses significados são 

transmitidos de geração a geração principalmente através da forma oral.  

Segundo Arruda (1999),  

 
“as comunidades tradicionais são caracterizadas por apresentar um 
modelo de ocupação do espaço e uso dos recursos naturais voltados 
principalmente para a subsistência, com pouca articulação com o 
mercado, baseado em uso intensivo de mão de obra familiar, tecnologias 
de baixos impactos derivadas de conhecimentos patrimoniais e, 
normalmente, de base sustentável” (ARRUDA, 1999, p. 85). 
 
 

Para Diegues (1973), comunidades tradicionais são aquelas que se 

desenvolvem do modo de produção da pequena produção mercantil, distinguindo-

se daquelas associadas ao modo de produção capitalista em que não só a força 

de trabalho como a própria natureza, se transforma em objeto de compra e venda 

(mercadoria), relação que é culturalmente construída a partir da localidade onde 

esses povos vivem, seja em meio urbano ou mais afastado dele. 

Little (2002) pressupõe a constatação de vários fatores para caracterizar 

essas comunidades, tais como a existência de regime de propriedade comum, o 

sentido de pertencimento a um lugar, a procura de autonomia cultural e práticas 

adaptativas sustentáveis que refletem pontos comuns de diversos povos que 

contribuem para a conceituação de comunidades tradicionais. 

De acordo com o decreto da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais - PNDSPC, as comunidades 

tradicionais são entendidas como 



 

 “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 
usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição” (CONSEA, 2008, p. 2).  
 
 

 
TABELA 2: Quadro síntese de definições de comunidades tradicionais. 

 

AUTOR 

 

DEFINIÇÃO 

 

DIEGUES, 

1983 

 

São comunidades que se desenvolvem a partir do modo de 

produção baseado na pequena produção mercantil, relação que é 

culturalmente construída a partir da localidade onde esses povos 

vivem. 

 

ARRUDA, 

1999 

 

Apresentam um modelo de ocupação do espaço e uso dos 

recursos naturais voltados principalmente para a subsistência 

baseado em uso intensivo de mão de obra familiar. 

 

LITTLE, 

2002 

 

Apresentam um regime de propriedade comum, o sentido de 

pertencimento a um lugar, a procura de autonomia cultural e 

práticas adaptativas sustentáveis que refletem pontos comuns de 

diversos povos. 

 

SALDANHA, 

2005 

 

São comunidades que têm sua vida atrelada a significados 

simbólicos, míticos e culturais. 

 

PNDSPC, 

2007 

 

Grupos que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 

sua reprodução cultural utilizando conhecimentos transmitidos por 

suas tradições. 

FONTE: quadro elaborado pela autora (2013). 

 

Diegues et al (2000) classifica as comunidades tradicionais em dois tipos: a 

indígena e a não indígena. As comunidades tradicionais não indígenas incluem os 

caiçaras, caipiras, babaçueiros, jangadeiros, pantaneiros, pastoreio, praieiros, 



quilombolas, caboclos/ribeirinhos amazônicos, ribeirinhos não amazônicos, 

varjeiros, sitiantes, pescadores artesanais, açorianos, sertanejos/vaqueiros. 

(DIEGUES et al, 2000, p. 40). 

 Segundo esse autor, os povos quilombolas são descendentes de negros 

que foram escravizados e que sobrevivem em enclaves comunitários, onde 

muitas vezes são antigas fazendas deixadas pelos antigos grandes proprietários, 

onde eles encontraram lugar para se refugiarem. 

 Os pesquisadores Lopes et al. (1987) explicam que “quilombo é um 

conceito próprio dos africanos Bantos, que vem sendo modificado através dos 

séculos” (LOPES, 1987, p. 27). O conceito de quilombo esteve por muito tempo 

relacionado a uma definição histórica ligada ao período da escravidão, sendo 

considerados quilombos 

“toda a habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte 
desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem 
pilões neles (SANTOS, 2007, p. 55; LOPES et al., 1987, p. 27). 
 
 

 Atualmente a Bahia é o estado que tem maior representação de 

afrodescendentes do Brasil, de acordo com Anjos (2005), que catalogou no 

Estado 250 comunidades quilombolas. Dados da Fundação Palmares foram 

emitidos um total de 458 de certidões para comunidades quilombolas na Bahia 

até o corrente ano (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2011). 

De acordo com a constituição de 1988, o termo assumiu um novo 

significado, que resulta na designação da situação dos segmentos negros em 

diferentes regiões e contextos do Brasil, onde é garantido o direito desses povos 

sobre a terra em que vivem. Mesmo com a promulgação desse artigo, autores 

como Fiabani (2005) propõem uma retextualização do termo, sendo quilombo: 

 
“qualquer comunidade rural e urbana de afro-descendentes com 
manifestações culturais ligadas ao passado e  que ao se autodefinir como 
quilombo, passa a se constituir e ser reconhecido como tal” (FIABANI, 
2005; p. 72). 

 

 Diegues et al. (2005) define os quilombolas, assim como pescadores 

artesanais, como povos que vivem, muitas vezes, ao longo de rios e igarapés e 

suas atividades de subsistência são baseadas à pequena agricultura, artesanato, 

extrativismo vegetal e a pesca artesanal (DIEGUES et al, 2000, p. 57). 



 Os pescadores artesanais são caracterizados por possuírem um modo de 

vida baseado principalmente na pesca, ainda que exerça outras atividades 

econômicas complementares, como o extrativismo vegetal, o artesanato e a 

pequena agricultura. Para Diegues et al (2000), são chamados de artesanais por 

apresentarem um modo de vida peculiar que dependem, principalmente, das 

atividades pesqueiras (DIEGUES et al, 2000, p. 58).  

De acordo com Saldanha (2005),  

 
“comunidades tradicionais pesqueiras fundamentam suas atividades no 
vasto conhecimento empírico, adquirido e acumulado através de várias 
gerações e, nesse sentido, a intuição, a percepção e a vivência são parte 
desses “saberes tradicionais” que consolida a prática da pesca” 
(SALDANHA, 2005, p. 14). 
 
 

Assim são caracterizadas as Comunidades Tradicionais da BTS, pois elas 

têm como principal meio de vida as atividades relacionadas apropriação dos 

ecossistemas costeiros e estuarinos, onde realizam a pesca e a mariscagem de 

maneira artesanal (BANDEIRA & BRITO, 2011), mas também atuam com a 

agricultura de subsistência para alimentação e complemento da fonte de renda 

familiar.  

Deste modo,  

 
“são comunidades que têm se reproduzido, não só a partir da 
apropriação dos recursos de ecossistemas costeiros e estuarinos, 
através da pesca, mas também terrestres, pela prática da agricultura e 
complementariamente do extrativismo de piaçava, dendê, coco, fibras 
diversas para a fabricação de utensílios e apetrechos de pesca, panelas 
e artesanato de barro entre outras” (BANDEIRA & BRITO, 2011, p. 303). 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 
3.1 - Geral: 
 

Comparar o uso e a diversidade de plantas entre a comunidade de Praia 

Grande em Ilha de Maré e a comunidade de São Brás, na porção continental da 

Baía de Todos os Santos, levando-se em consideração as mudanças 

socioambientais ocorridas na região. 

 



 

 

3.2 - Específicos: 

 

I. Identificar as plantas utilizadas por comunidades de pescadores 

artesanais na BTS; 

 
II. Comparar a diversidade de uso de plantas medicinais entre as 

comunidades. 

 

III. Descrever o uso de plantas para confecção de apetrechos de pesca, 

artesanatos e trabalhos artesanais nas comunidades; 

 

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 – Área de estudo 

 

 A Baía de Todos os Santos apresenta-se como uma reentrância costeira 

pela qual o mar penetra no interior do continente a partir de um estreitamento 

principal entre a Cidade de Salvador e a Ilha de Itaparica. Este estreitamento 

possui cerca de 9 km de largura e profundidades de até aproximadamente 50m, 

com superfície de 1.233 km2 (GENS et al., 2004), sendo o segundo maior 

acidente geográfico deste tipo no Brasil, com dimensão inferior à Baía de São 

Marcos, no Maranhão (CRA, 2001). 

Seus contornos compreendem treze municípios situados na porção insular 

e entorno da BTS. Na caracterização do entorno da BTS pode-se considerar 

apenas as áreas margeadas e suas populações ribeirinhas ou estender seus 

limites às regiões em que se verifiquem continuidades identitárias importantes. Os 

treze municípios abrigam uma população total de 2.783.738 habitantes (IBGE; 

Censo 2010), contudo, 87,76% desta se encontram no município de Salvador. 

Bandeira & Brito (2011) caracterizam as comunidades da Baía de Todos os 

Santos como  



“comunidades que se reproduzem, não só a partir da apropriação dos 

recursos de ecossistemas costeiros e estuarinos, através da pesca, mas 

também de recursos terrestres, pela prática da agricultura, tendo como 

complemento o extrativismo de fibras vegetais” (BANDEIRA & BRITO, 

2011, P. 303). 

 

 Na BTS, extensos manguezais podem ser observados, onde se encontram 

associados às margens costeiras e às ilhas (BANDEIRA & BRITO, 2011). 

As duas comunidades estudadas estão localizadas em Praia Grande, na 

Ilha de Maré e em São Brás (figura 4), município de Santo Amaro da Purificação. 

A escolha destas áreas baseou-se nos seguintes critérios: por serem 

comunidades quilombolas pesqueiras e impactadas por atividades industriais e 

por fazerem uso das plantas para diversas atividades, tais como artesanato, 

confecção de petrechos de pesca, extrativismo vegetal, alimentação, 

medicamentos, etc.  

 



 

      Figura 4: Mapa cartográfico da Baía de Todos os Santos, evidenciando as comunidades de  
      Praia Grande e São Brás. 
      Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2005. Adaptado pela autora (2013). 

 Segundo Neves et al (2011), a Ilha de Maré é uma das poucas ilhas da 

BTS que mantem suas características naturais conservadas. Localizada na Baía 

de Todos os Santos, a Ilha de Maré contem 12 comunidades quilombolas, dentre 

elas, a comunidade pesqueira e quilombola de Praia Grande que foi certificada 

pela Fundação Cultural Palmares desde 2005, como descendentes de quilombos 

(FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2011).  

 A forma mais comum de chegar à Praia Grande é através do mar. As 

embarcações saem do porto de São Tomé de Paripe e leva 45 minutos para 

chegar à comunidade. 

A atividade predominante das comunidades da Ilha de Maré é a pesca. Em 

Praia Grande, além da pesca, outra atividade de destaque é o artesanato. Os 

pescadores artesanais e demais moradores usam a cana brava como matéria 



prima para a produção de artesanato, como cestos, balaios, bolsas, abajus e 

apetrechos de pesca como o cofo e o munzuá, constando também como uma 

atividade que é passada de geração em geração e que garante a sobrevivência 

dos moradores. 

A comunidade de São Brás é um pequeno distrito de Santo Amaro, 

localizada a nove quilômetros da sede do município. É uma comunidade 

pesqueira, formada por pequenas casas onde a maioria dos moradores nasceu e 

cresceu na região. São Brás é banhada pelos rios do Engenho e rio da Penha, 

onde suas águas seguem por toda região costeira de Santo Amaro e São 

Francisco do Conde (localização da Ilha de Cajaíba; figura 5). 

 

 

Figura 5: Imagem localizando a comunidade de São Brás em relação a Santo Amaro, São 
Francisco do Conde e Ilha de Cajáiba.  
Fonte: Mapa de Área de Influência do meio Socioeconômico - RIMA Ecoresort Cajaíba, 2009.  

 

É uma comunidade predominantemente pesqueira, não dispondo de 

áreas para plantio e roçado. Seguindo uma alternativa de fonte de renda familiar, 

grande parte da população de São Brás realiza um tipo de produção artesanal 

com o bambu. A comunidade é responsável pela confecção artesanal e manual 



de palitos de churrasco e de queijo que são transportados e comercializados para 

outros municípios. 

 

 

4.2 - Procedimentos metodológicos 
 

Para realização da pesquisa e efetivação dos objetivos propostos foi 

utilizada uma combinação de ferramentas metodológicas da pesquisa social e 

ambiental com base em ferramentas metodológicas da Etnociência, seguindo as 

etapas colocadas no fluxograma (figura 6): 

 

 

 
 
Figura 6: Fluxograma das etapas da pesquisa. 
FONTE: Quadro elaborado pela autora (2013). 

 

 

4.2.1 - ETAPA I – PESQUISA DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Esta etapa da pesquisa consistiu em reunir informações sobre as áreas a 

serem pesquisadas e as comunidades lá existentes, onde foi sendo atualizada na 

medida em que novas leituras foram feitas. Para esta etapa foram utilizados 

periódicos de revistas, livros, artigos disponibilizados em buscadores da internet, 

tais como Scielo, portal da Capes e revistas eletrônicas, teses e dissertações de 

mestrado e doutorado, monografias e materiais de outros pesquisadores que 

ETAPA I – PESQUISA DE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Revisão bibliográfica e análise 
de materiais 

Elaboração de instrumentos 
de coleta de dados 

Submissão/Aprovação no 
Comitê de Ética da UEFS – 

CEP/UEFS 

Observação direta e Coletas 
botânicas 

 
Sistematização dos dados 

ETAPA II – PESQUISAS DE CAMPO 

ETAPA III – CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS E RESULTADOS  

Entrevistas livres e 
parcialmente estruturadas 

Listas livres 

Análise e comparação dos dados 
Cálculo do Índice de Shannon-Winner 

Curvas de rarefação 
 

 
Elaboração final dos modelos 



fazem e/ou fizeram trabalhos na área, encontrados no banco de teses da 

Biblioteca da UEFS e no acervo do Núcleo de Pesquisa em Ambiente, Sociedade 

e Sustentabilidade – NUPAS, além da memória dos moradores das comunidades 

pesquisadas. 

A etapa de fundamentação baseou-se na concentração de informações 

relevantes sobre os temas abordados, sobre a área de estudo e sua população, e 

tornou-se primordial para a elaboração dos instrumentos para a pesquisa de 

Campo e metodologia da pesquisa. 

Os materiais dessa fase de levantamento foram organizados para 

constituírem os capítulos da dissertação, aos quais foram somados com 

depoimentos dos pescadores e artesãos, gráficos de comparações e tabelas com 

as espécies de plantas identificadas na etapa II da pesquisa. 

A tabela 3 exibe uma síntese dos principais temas e fontes de informações 

utilizadas na pesquisa. 

 

Tabela 3: Quadro síntese contendo as principais temáticas, abordagens e referências utilizadas na 
pesquisa. 
 

 

TEMAS 
 

 

EXPLANAÇÃO 
 

FONTES/REFERÊNCIAS 

 

Etnobotânica 
 

Conceitos, 
classificações e 
abordagens. 

 

FORD, 1978; CABALLERO, 1979; 
BARRERA, 1979; DAVIS, 1995; 
POSEY, 1997; HANAZAKI, 2006; 
GUARIM, 2008; GIRALDI, 2009. 
 

 

Quilombolas 
 

Conceitos 
 

LOPES et al., 1987; DIEGUES, 2000; 
FIABANI, 2005; DIEGUES et al., 2005; 
SANTOS, 2007. 
 

 

Comunidades 
tradicionais 

 

Conceitos, 
classificações e 
abordagens. 

 

DIEGUES, 1983; 2000; ARRUDA, 
1999; LITTLE, 2002; SALDANHA, 
2005; PNDSPC, 2007; BANDEIRA & 
BRITO, 2011. 
 

 

Baía de Todos 
os Santos 
(BTS) 

 

Aspectos históricos, 
ambientais, 
socioeconômicos e 
culturais. 

 
GENS et al., 2004; PROST, 2007; 
DOMINGUEZ & BITTENCOURT, 2009; 
HATJE & ANDRADE, 2009; HATJE et 
al., 2009; BANDEIRA & BRITO, 2011; 
CARDOSO et al., 2011. 

 

Diversidade e 
 

Conceitos, 
 

BARROS, 2007; ARAÚJO & FERRAZ, 



Índices de 
diversidade 

classificações e 
aplicações. 

2010; PERONI et al., 2010; índice de 
Shannon-Wiener (H’). 
 

FONTE: Quadro elaborado pela autora (2013). 

 

 
4.2.2 - ETAPA II – PESQUISAS DE CAMPO 
 

A pesquisa de campo ocorreu no mês de Junho de 2012 e foi concluída em 

Fevereiro 2013, em Praia Grande e em São Brás, sendo realizadas viagens de 

campo, com duração de um fim de semana em cada comunidade, seguindo 

revezamento entre elas, onde foram aplicados os seguintes instrumentos de 

coleta de dados: 

Entrevistas livres e parcialmente estruturadas e Listas livres 

  

No referente à aquisição de informações acerca das práticas, usos e 

conhecimentos das plantas, foram realizadas entrevistas livres e parcialmente 

estruturadas, caracterizadas, segundo Viertler (2002, p. 18), “quando alguns 

tópicos são fixos, outros são redefinidos conforme o andamento da entrevista 

visando canalizar o diálogo para as questões a serem investigadas”. Segundo 

Triviños (SD), pode-se entender por entrevista semi-estruturada aquela que parte 

de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebem as respostas do informante. 

  Para a efetivação das entrevistas, foram utilizados caderno de campo, 

gravador fonográfico e máquina fotográfica como materiais para registro, sendo 

os dois últimos utilizados apenas com o consentimento do (a) entrevistado (a). Os 

(as) informantes locais foram indicados por “especialistas nativos” onde cada 

especialista indicou mais uma ou duas pessoas, como define a metodologia “bola 

de neve” (BAYLE, 1982). 

Esse critério funciona com a inclusão progressiva que se dá a partir de um 

primeiro informante encontrado “ao acaso” que uma pessoa da comunidade indica 

outra pessoa que tem grande conhecimento sobre as plantas, sobre a 

comunidade, as mudanças socioambientais,  e que será o primeiro entrevistado, 

após a entrevista pede-se que este indique uma nova pessoa também 



conhecedora dos conhecimentos investigados e o processo repete-se a partir dos 

novos incluídos formando uma rede (SILVANO, 2001). 

As entrevistas livres foram aplicadas como conversas informais em locais 

onde espontaneamente surgiram os diálogos, a partir de uma pergunta chave 

sobre as principais plantas que a comunidade usa. Esse tipo de conversa se dá 

para tentar estabelecer relações de confiança entre a pesquisadora e os/as 

sujeitos/as da pesquisa.  Antes de aceitar participar da pesquisa, foi feita uma 

apresentação do que será pesquisado com a leitura do Termo e Consentimento 

Livre e Esclarecido (anexo 1) e só após a aprovação e aceitação das pessoas 

envolvidas que a coleta de dados foi iniciada. As entrevistas semiestruturadas 

serviram como um roteiro para ser seguido entre o pesquisador e o entrevistado. 

Esse roteiro foi materializado na forma de questionário onde constaram perguntas 

como nome, gênero, idade, quanto tempo mora na comunidade, principais 

atividades desenvolvidas, o saber sobre plantas e apetrechos de pesca, 

importância da Mata Atlântica, manejo, entre outras (anexo 2).  

O perfil das pessoas que foram entrevistadas foi definido pelo critério de 

serem moradoras das comunidades no mínimo ha dez anos e que dependessem 

como fontes produtivas dos recursos naturais locais. A seleção dos entrevistados 

seguiu a dialética da rede de conhecimentos locais sobre os aspectos do meio 

natural buscando informantes que estão em contanto direto com o meio natural, 

mais especificamente com as plantas. 

 

 
Observação direta e Coletas botânicas  
  

Na realidade social de comunidades tradicionais, as classificações, que 

correspondem a um tipo de saber no mundo tradicional, segundo Viertler (2002), 

“sempre aparecem interligadas a um fazer, a uma vivência, a uma modalidade de 

cultura prática, a uma interferência real no ambiente do grupo investigado” 

(VIERTLER, 2002, p. 23). Nesse sentido, para verificar as plantas mais 

importantes culturalmente para os pecadores artesanais e ao mesmo tempo 

qualificar os dados obtidos através das entrevistas foram realizadas observações 

diretas, onde a pesquisadora se inseriu na rotina dos sujeitos pesquisados, 

participando das várias atividades de seu interesse e cotidiano.  



As observações dos sistemas culturais e do cotidiano das comunidades, 

fatos importantes relatados pelos entrevistados, questionamentos e 

acontecimentos observados pela autora foram registrados através de anotações 

em um caderno de campo, o que posteriormente permitiu dialogar como os dados 

obtidos e fazer um link com os demais métodos da pesquisa.   

Para a coleta de plantas foi selecionado um especialista local em cada 

comunidade. Todas as coletas foram orientadas pela comunidade, utilizando 

tesoura de poda e facão. As plantas coletadas estão armazenadas no Herbário da 

UEFS (HUEFS) e seguiu as técnicas preestabelecidas de herborização (MORI et 

al. 1989) e identificação por especialistas ou por comparação com exsicatas do 

HUEFS, por chaves de identificação e através da classificação das plantas pelo 

sistema APG III (2009). 

Em Praia Grande, a primeira visita teve duração de um dia, onde a 

pesquisadora procurou identificar os moradores mais antigos que praticam ou já 

praticaram a pesca e a confecção de artesanato, e também conhecer duas 

lideranças da comunidade. Houve a apresentação da proposta da pesquisa para 

as lideranças para possibilitar uma seleção de possíveis informantes para a 

elaboração dos instrumentos de coletas de dados e recolhimento de informações. 

 Através do contato prévio com as duas lideranças de Praia Grande, foi 

possível a apresentação e inserção da pesquisadora da comunidade. Desta 

forma, nas visitas posteriores a pesquisadora responsável teve permissão de se 

alojar na casa de uma delas, facilitando assim o trabalho de campo. 

A segunda visita foi realizada em três dias, na qual foi feita a apresentação 

da pesquisa para os participantes, preenchimento do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e aplicação das entrevistas livres. As entrevistas livres foram 

aplicadas na terceira visita que teve duração de cinco dias, onde foi realizada a 

técnica de observação direta, registros fotográficos e anotações no diário de 

campo para registrar informações sobre o dia a dia dos moradores.  

Nesta etapa foi realizado o levantamento das plantas que a comunidade 

usa como medicinal, para confecção de artesanatos, petrechos de pesca etc, a 

fim de saber quais são as plantas mais usadas e quais partes são preferidas para 

poder quantificar as informações, onde as coletas botânicas foram efetivadas, 

com a colaboração de um especialista local, e posteriormente herborizada e 



identificada. Os principais pontos de coleta considerados pelos moradores foram 

identificados e mapeados com o auxílio de um equipamento de GPS, a fim de 

elaborar um modelo em que esses pontos fossem visualizados. 

O reconhecimento da área também foi realizado na comunidade de São 

Brás, distrito de Santo Amaro da Purificação. Foi realizada uma visita com 

duração de dois dias, onde se apresentou a pesquisa através da leitura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para posteriormente realizar as entrevistas 

informais, as listas livres e semi-estruturadas seguidas de coletas botânicas. As 

visitas nas duas comunidades seguiram durante oito meses. 

A sistematização dos dados serviu para analisar o uso das plantas nas 

comunidades. Esse método, segundo Lawrence et al (2005), pode ajudar a 

esclarecer algumas questões sobre quais atributos de plantas são mais úteis para 

as pessoas e, nesse sentido, quantificar as abordagens descritivas (PHILLIPS, 

1996).  

 

 

4.2.3 - ETAPA III – SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS E 
ELABORAÇÃO FINAL DOS MODELOS 
 
 

 Esta etapa refere-se à consolidação dos resultados da pesquisa, na qual 

está materializada em forma de dissertação, com os capítulos definidos e 

estruturados e onde, posteriormente, acontecerá o retorno às comunidades com a 

apresentação do trabalho com uma linguagem mais apropriada. 

Foi feita a análise, comparação e tabulação dos dados e das coletas 

botânicas. Aqui também Incluiu as transcrições e análises das entrevistas e dos 

conteúdos coletados segundo metodologia de Bardin (1977). As análises foram 

feitas com a comparação do uso das plantas entre as comunidades. Também 

nesta etapa foi calculado o índice de diversidade nas duas comunidades. 

Para verificar as medidas de diversidade utilizou-se o índice de Shannon, 

também chamado de índice de Shannon-Weaver ou índice de Shannon-Wiener, é 

um dos vários índices usados para medir a diversidade em dados categóricos. 

Esses dados serão comparativos para analisar as duas comunidades que 

pertencem a localidades diferentes, sendo uma na ilha, Praia Grande, e outra no 

continente, São Brás.  



 O índice de Shannon é muito utilizado em pesquisas que realizam 

comparações de estudos etnobotânicos (BRITO, 2010) em diferentes 

comunidades e é mais conhecido como índice Shannon-Wiener (H), no qual sua 

fórmula é dada pela equação abaixo: 

 

H = - ∑ pi log pi 

 

Onde pi é a proporção do número total de espécies para a i-ésima espécie. 

 Para avaliar se houve diferença significativa entre as médias de 

diversidade, foram calculadas as curvas de rarefação através do programa PAST 

5.0. Essa técnica consiste em calcular o número esperado de espécies em cada 

amostra para um tamanho de amostra padrão. A fim de reafirmar as diferenças e 

realizar as comparações estatísticas, foi realizado o cálculo do Teste T Student, 

através do programa BioEstat 5.0. 

Com o intuito de identificar as plantas que apresentaram um alto grau de 

consenso dos informantes (citação), foi utilizada a técnica elaborada por Trotter e 

Logan (1986), na qual calcula-se a frequência relativa de citação - Fr (%) -  de 

cada planta citada pelos entrevistados da pesquisa através da fórmula: 

 

Fr (%) = Nº de informantes que citaram determinada espécie X 100 / 
                                          Nº total de informantes 
 

 

 
5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está organizada em capítulos que posteriormente serão 

separados em artigos para publicação em periódicos de acordo com as normas 

exigidas aos que forem enviados. Todos os artigos trazem em sua organização os 

tópicos de introdução, objetivos (geral e específico), metodologia, resultados, 

discussões, considerações finais e referências bibliográficas. 

No primeiro capítulo apresentaram-se os aspectos gerais da pesquisa, 

seguido da problematização e justificativa. Há uma fundamentação teórica sobre 



Etnobotânica e comunidades tradicionais, buscando evidenciar os principais 

conceitos e abordagem em torno do tema. 

No segundo capítulo se apresenta uma revisão sobre Índices de 

diversidade utilizados em trabalhos etnobotânicos. O principal objetivo deste 

capítulo é determinar índice de diversidade proposto por Shannon-Wiener nas 

comunidades. 

O terceiro capítulo traz uma revisão bibliográfica sobre trabalhos 

etnobotânicos em comunidades pesqueiras e com pescadores artesanais, 

enfocando pesquisas realizadas no Nordeste e na Bahia. Esse capítulo tem como 

objetivo comparar as plantas utilizadas nas comunidades pesqueiras para 

confecção de trabalhos artesanais, assim como as formas de manejo desses 

recursos realizadas nas duas localidades. 
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CAPÍTULO II – DIVERSIDADE DE USO DE PLANTAS EM DUAS 

COMUNIDADES DE PESCADORES ARTESANAIS NA ILHA E NO 

CONTINENTE 

 

 

RESUMO 

 

O termo diversidade é geralmente utilizado como sinônimo de riqueza de 
espécies e vem tomando destaque em estudos etnobotânicos, pois permite 
conhecer e discutir a biodiversidade local possibilitando identificar as diferenças 
entre comunidades e biomas distintos. O presente estudo foi realizado nas 
comunidades de Praia Grande, localizada na Ilha de Maré, e em São Brás, 
comunidade pertencente ao distrito de Santo Amaro da Purificação, no continente, 
ambas pertencentes à região da Baía de Todos os Santos. O principal objetivo da 
pesquisa foi determinar o índice de diversidade das plantas medicinais utilizadas 
pelas comunidades. A metodologia utilizada foi baseada em entrevistas livres e 
semi-estruturadas com auxílio de um roteiro predeterminado. Foram entrevistados 
nove moradores (6 mulheres e 3 homens) em Praia Grande e nove moradores (4 
mulheres e 5 homens) na comunidade de São Brás. No total foram citadas 174 
plantas das quais foram identificadas 126 espécies distribuídas em 48 famílias 
botânicas. Em Praia grande foram citadas 100 plantas e em São Brás 74. Foi 
calculado o índice de Shannon-Wiener (H’) para a diversidade de usos e os 
valores obtidos foram de H’ = 1.92 para Praia Grande e H’ = 1.78 para a 
comunidade de São Brás. O índice foi calculado com base nos nomes vernáculos 
e apenas para a categoria medicinal. Para certificar se a média de diversidade é 
considerada significativa calculou-se o Teste T Student, que resultou uma 
diferença significativa entre as duas comunidades (t = 0,01), com o Intervalo de 
Confiança igual a 0,99%. Em Praia Grande as plantas medicinais são coletadas 
em sua maioria nos quintais, seguida de locais de mata, roça, caminhos e 
compradas na feira de Paripe. Em São Brás, os pontos de coletas são os quintais 
e os caminhos, quando não há disponibilidade de plantas nesses locais, os 
moradores vão à feira de Santo Amaro. Nas duas comunidades as folhas são a 
parte da planta mais utilizada e os modos de preparo por infusão e/ou decocção 
são os mais empregados. A pesquisa esforça-se para contribuir com o aumento 
do conhecimento sobre o uso das plantas medicinais pelos moradores das duas 
comunidades quilombolas e pesqueiras da Baía de Todos os Santos, visando 
também a ampliação de estudos etnobotânicos quantitativos em comunidades de 
pescadores artesanais na Bahia.  
 

 
Palavras-chave: Plantas medicinais; comunidades quilombolas e pesqueiras; 

diversidade de usos; Índice de diversidade; Baía de Todos os Santos. 
 

 

 



 

CHAPTER II – DIVERSITY OF PLANT USE IN TWO ARTISANAL 

FISHERMEN COMMUNITIES ON THE ISLAND AND THE MAINLAND.  
 
 
 
ABSTRACT 

 
 
The term diversity is often used as a synonym for species richness and has taken 
prominence in ethnobotanical studies, because lets meet and discuss local 
biodiversity possible to identify the differences between different communities and 
biomes. This study was conducted in the communities of Praia Grande, located on 
the island of Maré, and São Brás, community belonging to the district of Santo 
Amaro City, on the continent, both belonging to the region of the Todos os Santos 
Bay. The main objective of the research was to determine the level of diversity of 
the plants used by communities. The methodology used was based on open 
interviews and semi-structured with the help of a predetermined script. Were 
interviewed nine residents (6 women and 3 men) in Praia Grande and nine 
residents (4 women and 5 men) community in São Brás. In total 174 plants were 
cited of which were identified 126 species in 48 botanical families. In Praia Grande 
were cited 100 plants and in São Brás 74. Was calculated the Shannon-Wiener (H 
') index for the diversity of uses and values were obtained H' = 1.92 for Praia 
Grande and H '= 1.78 for the community of São Brás. The index was calculated 
based on the vernacular names and only for the medical category. To ensure that 
the average diversity is considered significant if the calculated Student t test, 
which resulted in a significant difference between the two communities (t = 0.01), 
with the confidence interval of 0.99%. In Praia Grande medicinal plants are 
collected mostly in backyards, followed by the local woods, fields, paths and 
bought at Paripe's farir. In São Brás, collection points are the gardens and paths, 
when there is no availability of plants in these locations, residents go to the fair in 
Santo Amaro. In both communities the leaves are the most used part of the plant 
and the modes of preparation by infusion and / or decoctions are more employees. 
The research struggles to contribute to the increase in knowledge about the use of 
medicinal plants by the residents of the two communities Maroons and fishing the 
Todos os Santos Bay, also aiming to increase the quantitative ethnobotanical 
studies in artisanal fishing communities in Bahia. 
 
 
Key-Words: medicinal plants; maroon and fishing communities; diversity of uses; 
diversity index; Todos os Santos Bay. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. INTRODUÇÃO 

 
O uso de plantas medicinais em comunidades tradicionais é uma prática 

cultural desenvolvida pelo ser humano desde os primórdios da civilização, sendo 

fundamentada no acúmulo de informações repassadas oralmente (FRANCO, 

2005). 

Estudos etnobotânicos durante muito tempo restringiam-se a listar espécies 

úteis para comunidades tradicionais. Atualmente tem-se a necessidade de 

entender como essas comunidades utilizam e se relacionam com o ambiente 

onde vivem. Essa necessidade faz com que trabalhos de etnobotânica incluam, 

além de aspectos cognitivos, aspectos de importância ecológica (DAVIDSON-

HUNT, 2000), tais como a diversidade local. 

O termo diversidade é geralmente usado como sinônimo de riqueza de 

espécies. A diversidade de espécies é uma questão de muito destaque em 

estudos etnobotânicos e ecológicos, pois, segundo Araújo & Ferraz (2010), além 

de permitir conhecer e discutir a biodiversidade local possibilita identificar as 

diferenças entre comunidades e biomas distintos. 

O uso de medidas e índices de diversidade é uma metodologia muito 

utilizada em estudos etnobotânicos, onde esse conceito é traduzido em questões 

como, por exemplo, a magnitude da riqueza em determinadas comunidades 

através do número de citações por espécies, podendo ainda servir como um 

método comparativo entre regiões estudadas. 

Segundo Peroni et al. (2010), a diversidade é a variedade existente em um 

determinado local e que a “a medida indutiva de diversidade corresponde ao 

número de indivíduos numa determinada área”, onde a riqueza de espécies é 

determinada pela contagem do número de espécies presentes na comunidade, 

que são citadas pelos colaboradores da pesquisa (PERONI et al., 2010, p. 21).  

Araújo & Ferraz (2010) afirmam que as medidas de diversidade podem ser 

reunidas em duas categorias: a) Índices de riqueza de espécies e b) medidas de 

heterogeneidade e índices de diversidade. Os índices de diversidade 

habitualmente utilizados em trabalhos etnobotânicos são os de Simpson e o de 

Shannon-Wiener. 



Barros (2007), afirma que o índice de Simpson (D) pertence ao grupo das 

medidas de dominância, uma vez que dão mais peso para as espécies comuns. 

Este índice é baseado na teoria da probabilidade. Araújo & Ferraz (2010) 

sugerem uma adaptação desse índice para o uso na etnobotânica, a fim de uma 

melhor percepção da “diversidade e do conhecimento local sobre recursos 

específicos do ambiente”. 

Ainda segundo Barros (2007), os índices de diversidade “levam em conta, 

tanto a uniformidade (eqüitabilidade) quanto a riqueza de espécies, sendo 

chamados também de índices de heterogeneidade”, pois quanto maior o número 

de espécies ou maior o aumento da uniformidade das abundancias, maior a 

diversidade (BARROS, 2007; p. 8). 

O autor supracitado afirma que o Índice de Shannon-Wiener (H’) é o mais 

utilizado para medidas de diversidade devido a sua simplicidade de cálculo. De 

acordo com Araújo & Ferras (2010), essa medida de diversidade é muito utilizada 

em trabalhos de ecologia, sendo crescente o uso em trabalhos na área da 

etnobotânica. Essa medida é baseada na teoria da informação e dá mais peso às 

espécies raras que compõem a comunidade. A medida é elevada de acordo com 

o aumento do número de espécies citadas pelos participantes da pesquisa. 

De acordo com Almeida (2011), a utilização desses índices em estudos 

etnobotânicos quantitativos possibilita a realização de estudos que comparem 

diferentes culturas e tipos de vegetação, podendo ampliar as bases teóricas 

desse campo de conhecimento a partir do valor cultural das plantas. Em 

pesquisas etnobotânicas este índice já vem sendo aplicado para expressar a 

diversidade de espécies da vegetação (Lamont et al. 1989; Begossi, 1996). 

Apesar de a Bahia ser o estado que apresenta o maior número de 

comunidades quilombolas em todo o país (Anjos, 2000), ainda são escassos os 

estudos sobre etnobotânica nessas comunidades no nordeste, sobretudo na 

Bahia. No campo da etnobotânica quantitativa de plantas medicinais, destacam-

se quatro trabalhos no Estado. Os trabalhos realizados por Pinto et al (2006), que 

estuda plantas medicinais em comunidades rurais de mata atlântica em Itacaré, 

aplicando o índice de Shannon-Wiener (H’); Lima (2008) que realizou um estudo 

sobre plantas medicinais na Ilha dos Frades, na qual utilizou como método de 

análise qualitativa o Índice de Importância Relativa (IR); Almeida & Bandeira 



(2010) no qual os autores avaliaram o valor local de uso de plantas através do 

Índice de Lawrence nas comunidades de Baixa dos Quelés e Casinhas, e o 

trabalho realizado por Gomes (2012), que calculou o uso e a diversidade de 

plantas medicinais na comunidade de quilombola de Casinhas, localizada no 

Raso da Catarina, utilizando o índice de saliência cultural. 

De tal forma, torna-se fundamental a ampliação de estudos etnobotânicos 

quantitativos na Bahia, onde a concentração de comunidades pesqueiras e 

quilombolas são grandes. Portanto, esta pesquisa pretende contribuir para 

aumentar o conhecimento nos estudos etnobotânicos em comunidades 

quilombolas e de pescadores artesanais no Brasil. Tem como objetivo calcular o 

índice de diversidade das plantas utilizadas pelos pescadores artesanais da 

comunidade de Praia Grande (Ilha de Maré) e São Brás (Santo Amaro). 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 – Geral 
 

Determinar o índice de diversidade das plantas medicinais utilizadas pelos 

pescadores artesanais nas duas comunidades: Praia Grande em Ilha de Maré, e 

em São Brás, Santo Amaro da Purificação. 

 

2.2 – Específicos 
 
 

I. Identificar as espécies de plantas usadas pelas comunidades; 
 

II. Identificar os locais de coleta dos recursos; 

 
III. Identificar e separar em partes e formas de preparo as plantas 

utilizadas pelas comunidades; 

 

IV. Comparar a diversidade de plantas nas duas comunidades; 
 

 

3. METODOLOGIA  
 



 
3.1– Caracterização das comunidades 

 
 A comunidade Quilombola de Praia Grande está localizada na Ilha de 

Maré, que possui em sua totalidade uma área de 13,79 km2 ou 1.378,57 há 

(IBGE, 2000).  É formada por pescadores e marisqueiras artesanais que 

sustentam suas famílias através dos cultivos de subsistência, como a mandioca, 

feijão, milho, amendoim entre outros, por meio da pesca e da confecção de 

artesanatos, tendo a pesca artesanal e a confecção de artesanato com as fibras 

de “cana brava” como as principais atividades econômicas. 

É uma das cinco primeiras comunidades pertencentes à ilha que recebeu a 

certificação e é reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como quilombola 

desde maio de 2005 (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2011). 

 Os moradores de Praia Grande tentam manter seus recursos cuidados com 

práticas de manejo de menor impacto. Alguns deles não utilizam nem a adubação 

orgânica, pois eles alegam que o solo é muito fértil, não sendo necessária essa 

técnica. 

 

“Ah, a terra daqui é boa demais. Tudo que a gente planta dá, não precisa 
nem de adubo. Se é quiabo dá, aipim, milho, amendoim. Dá de tudo”. 

D. E. , mulher, 67 anos (P. G.). 

 

Segundo Almeida & Neves (2011), 

 
“A forma de ocupação da Ilha favorece a conservação da floresta, pois 
os povoados se constituíram nas áreas próximas ao mar, mantendo-se 
pouco exploradas por muito tempo as matas da região central, que 
atualmente estão sendo ameaçadas pelo avanço da agropecuária” 
(ALMEIDA & NEVES, 2011, p. 23 e 24). 

 

A comunidade conta com duas escolas públicas; a Escola Nossa Senhora 

das Candeias que funciona como escola e creche, e a Escola Municipal de Praia 

Grande. Ambas abrangem do maternal ao 5º ano. Para cursar o ensino médio, os 

moradores deslocam-se para São Thomé de Paripe através de uma embarcação 

disponibilizada pela prefeitura. 

Há também na comunidade um posto de saúde, de fácil acesso, mas o 

horário de funcionamento não é preciso e em caso de emergência os moradores 

necessitam de atendimento em Salvador; há três agentes comunitários que 



acompanham a população. Porém toda a Ilha carece de Posto Policial, em 

nenhuma comunidade tem o serviço de segurança pública, o que é motivo de 

várias reclamações dos moradores. As principais festividades comemoradas são 

o Natal, onde é realizada a Missa de Galo, dois de fevereiro dia de Iemanjá, 26 de 

julho que é o dia de Nossa Senhora de Santana, cinco de agosto comemora o dia 

de Nossa Senhora das Neves e sete de setembro Bom Jesus dos Navegantes. 

Além da pesca, da agricultura e do artesanato, a comunidade conta com o 

recebimento mensal do Programa Bolsa Família e do defeso1 que é recebido 

pelos moradores duas vezes por ano. 

Apesar de o acesso ao posto de saúde ser fácil, pois está localizado na 

entrada da comunidade, muitas pessoas utilizam as plantas para curar doenças.  

 

“Aqui a gente vai no médico, mas muitas vez nós cura em casa mesmo e 
é bem melhor. Pega o mato, faz o xarope e pronto. Se não der jeito 
mesmo a gente vai, mas é difícil não dar”. 

 A., mulher, 30 anos (P. G.). 

 

A comunidade Quilombola de São Brás é um distrito de Santo Amaro da 

Purificação, está localizada a nove quilômetros do município, em sentido a Acupe, 

Saubara e Bom Jesus, seguindo pela BA 420. A área total de Santo Amaro mede 

cerca de 493 km2 (IBGE, 2000).  Segundo dados de campo relativos á aplicação 

de questionários, a comunidade é formada por aproximadamente 1220 famílias, 

sendo que, as mulheres, as crianças e os adolescentes são maioria. 

Segundo a Fundação Cultural Palmares (2011), a comunidade é 

certificada e reconhecida como quilombola desde maio de 2009. 

A localização da comunidade é composta por área de moradia onde se 

encontra cercada por fazendas e áreas de plantio de bambuzal da Fábrica de 

Papel Penha, e margeada por manguezais pertencentes aos rios do Engenho e 

da Penha. O acesso à comunidade se dá através de vans, Kombi e moto taxi, o 

serviço é prestado por moradores da comunidade, pois não há transporte regular 

entre Santo Amaro e São Brás.   

A comunidade conta com um posto de saúde que funciona das 8h às 17h, 

não atendendo em casos de emergência, e três agentes de saúde que 

___________________ 



1 
O período de defeso é aquele em que é proibida a captura, aprisionamento e a comercialização de espécies 

tanto de peixes quanto de crustáceos. É considerado um período de proteção, pois é nesse período que as 

espécies protegidas irão entrar em reprodução, garantindo a sobrevivência e existência da espécie. 

acompanham as famílias e intermediam o atendimento médico no posto local. Há 

uma ambulância que serve a comunidade que foi doada pela antiga Fábrica de 

papel – INPASA. 

Existem duas escolas públicas em São Brás, uma oferece ensino 

fundamental I (do 1º ao 5º ano) e a outra oferece ensino fundamental II (do 6º ao 

9º). Para cursar o ensino médio, os moradores se deslocam para Santo Amaro, 

através de transporte disponibilizado pela prefeitura. Na comunidade não há posto 

policial e nem guardas municipais, havendo policiamento apenas em casos 

extremos (homicídios).  

As atividades econômicas e produtivas na comunidade de São Brás são 

desenvolvidas simultaneamente pelas mesmas pessoas, como por exemplo, a 

pesca artesanal, a agricultura de subsistência, o extrativismo do cajá e do 

jenipapo, e a confecção de palitos de bambu, sendo a pesca artesanal e a 

confecção de palitos as principais atividades econômicas. Os pescadores e as 

marisqueiras também recebem a assistência do Programa Bolsa Família e o 

defeso duas vezes por ano. 

Os moradores de São Brás não contam com uma área específica para 

plantio, sendo a agricultura de subsistência realizada de forma bem pequena. As 

plantações são realizadas nos quintais das próprias casas, pois o local onde 

poderiam ser realizadas maiores plantações está ocupado pela Fábrica de Papel 

Penha, com a monocultura de bambu. 

 

“Aqui nós queria plantar, nós gosta, mas num tem lugar. É só bambu. 
Tudo aqui é bambu. A gente veve cercado de bambu essa menina. Daí 
nós planta nos quintal mermu, pega nos caminho ou compra na feira”. 
 

D. N., mulher, 54 anos (S. B.). 

 

O clima da região no entorno da Baía de Todos os Santos é classificado 

como Tropical-úmido, temperaturas médias anuais de 25,2°C, precipitação e 

evaporação médias de 2.100 mm e 1.002 mm (INMET, 1992) e sua vegetação 

abrange fragmentos de Mata Atlântica e uma grande área de manguezal, principal 

fonte de obtenção de alimentos para as comunidades. 



 

 

Tabela 1: Quadro síntese apresentando a caracterização das comunidades. 

 

  

PRAIA GRANDE 
 

SÃO BRÁS 
 

 

Localização 
 

Ilha de Maré 
 

Santo Amaro da Purificação. 
 

 

Forma de acesso 
(ver capítulo I) 

 

Transporte marítimo 
(barcos e canoas a 
motor). 
 

 

Transporte terrestre (vans, 
kombis e ônibus). 
 

 

Certificação 
 

Maio de 2005. 
 

Maio de 2009. 
 

 

Principais atividades 
econômicas 

 

Pesca artesanal e 
confecção de artesanato. 

 

Pesca artesanal e confecção 
de palitos de churrasco. 
 

 

Atividades de 
subsistência 

 
Agricultura familiar 

 
Extrativismo de cajá e 
jenipapo. 
 

 

Áreas para plantação 
 

Quintais e roças 
 

Quintais 
 

 

Programas de 
assistência 
 

 

Bolsa família e defeso 
 

Bolsa família e defeso 

 

Escolas 
 

Creche, maternal ao 5º 
ano. 
 

 

Ensino fundamental I e II 

 

Posto de saúde 
 

Segunda à sexta, sem 
horário fixo. 
 

 

Segunda à sexta, das 8h às 
17h. 

FONTE: Elaborado pela autora (2013). 

 

 

3.2 – Coleta dos dados 
 
Antes de dar início a pesquisa, houve a leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para cada pessoa que seria entrevistada. Após a leitura e a 

aceitação do (a) participante foi dado início a coleta dos dados. Inicialmente foram 

realizadas três visitas em Praia Grande, com nove dias de duração no total, e 

duas em São Brás, com duração de três dias. Após as visitas inicias a ida às 

comunidades tornaram-se permanentes até a obtenção dos dados necessários 

para a pesquisa. Os dados levantados sobre as características socioeconômicas 

da comunidade, assim como informações etnobotânicas, foram obtidos através de 



realizações de entrevistas semiestruturadas, no qual houve um roteiro que foi 

seguido pela pesquisadora responsável e que abordou questões acerca do uso 

das plantas, as partes usadas, modo de preparação medicinal e local de coleta. 

Além da entrevista semiestruturada, foi utilizada a lista livre que foi balizada 

através da pergunta chave sobre as plantas mais utilizadas pela comunidade 

como fonte de preparações medicinais.  

Para participar da pesquisa foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: ser maior de dezoito anos, viver na comunidade há pelo menos dez 

anos e viver ou ter vivido inteira ou parcialmente da pesca. Os moradores foram 

escolhidos por indicação dos anteriormente entrevistados, seguindo a 

metodologia “bola de neve” proposta por Bayle (1982). As idades dos 

entrevistados estão no intervalo entre 30 e 67 anos. Nove moradores de Praia 

Grande participaram da pesquisa, sendo seis mulheres e três homens. Em São 

Brás também foram entrevistados nove moradores, sendo quatro mulheres e 

cinco homens. A quantidade de entrevistados foi definida por indicação, a partir 

do momento que não surgiu novos nomes indicados pelos informantes já 

entrevistados, ficou estabelecido o número de informantes. 

Os materiais botânicos foram coletados com a ajuda dos especialistas 

locais e depositados no Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(HUEFS) tendo sido identificados com a ajuda de especialistas, por meio de 

comparação com exsicatas e por chaves de identificação.  

Após a identificação do material botânico foi calculado o Índice de 

diversidade de Shannon-Wiener (MAGURRAN, 1989), de riqueza de espécies 

para cada classe de uso elencado e para o conjunto geral de espécies de plantas 

através do software Biostat 5.0.  

A fim de comparar os dados com tamanhos amostrais diferentes, foi 

utilizado o método de rarefação, que consiste no cálculo do número esperado de 

espécies em cada amostra para um tamanho de amostra padrão, proposto por 

Gotelli e Colwell (2001). As curvas de rarefação foram calculadas de forma 

independentes e agrupadas através do programa PAST 5.0. Também foi 

realizado o cálculo do Teste t Student, para verificar se a diferença da diversidade 

é ou não significativa. 

 



 

 

4. Resultados e discussões 

 

Foram entrevistadas nove pessoas (6 mulheres e 3 homens) na 

comunidade de Praia Grande e nove (4 mulheres e 5 homens) na comunidade de 

São Brás. No total foram citadas 174 plantas nas duas comunidades das quais 

foram identificadas 126 espécies que estão distribuídas em 49 famílias botânicas. 

Do número total, seis etnoespécies não foram identificadas na comunidade de 

Praia Grande e apenas quatro foram identificadas em nível de família. Em São 

Brás todas as plantas foram identificadas, três delas alcançaram o nível de 

família. Em Praia grande foram citadas 100 plantas ou etnoespécies (tabela 2) e 

74 em São Brás (tabela 3)2. 

 Em Praia Grande as famílias com maiores números de espécies foram a 

Leguminosae e Lamiaceae (cada uma com nove espécies), Asteraceae (com sete 

espécies), Apiaceae, Cucurbitaceae, Lauraceae, Malvaceae, Myrtaceae, 

Rutaceae e Solanaceae cada uma com três espécies (figura 1). Em São Brás 

foram as famílias Asteraceae (com onze espécies), Lamiaceaea, Leguminosae, 

Myrtaceae, Rutaceae, Solanaceae e Verbenaceaea (cada uma com quatro 

espécies) e Anacardiaceae (com três espécies), de maior representatividade 

(figura 2). 

 

 



    Figura 1: Representação gráfica com as famílias mais representativas e seu número  
    de espécies da comunidade de Praia Grande. 

__________________ 
2 

As tabelas 2 e 3 constam no anexo 3 da dissertação. 

 
 

    Figura 2: Representação gráfica com as famílias mais representativas e seu número  
    de espécies da comunidade de São Brás. 

 

 

Das 100 etnoespécies citadas em Praia Grande, 71 foram citadas em São 

Brás, porém nem todas são cultivadas nos quintais ou ocorrem em matas e 

caminhos, sendo adquiridas na Feira de Santo Amaro. Das 74 plantas que os 

entrevistados citaram em São Brás, 27 não foram citadas pelos participantes da 

pesquisa em Praia Grande, entre elas a Mangueira (Mangifera indica L.) e o 

jambo (Syzygium malaccense (L.) Merryl et Perry), árvores que fazem parte da 

vegetação da comunidade da ilha. 

Em Praia Grande, as plantas são cultivadas em quintais (figura 3) e em 

roças (figura 4), mas também são encontradas no “caminho” (figura 5) e na mata 

(figura 6; tabela 4). Nos quintais são cultivadas as plantas que raramente são 

encontradas nas roças e nos caminhos. É o caso do “carro santo” (Argemone 

mexicana) e da “viuvinha” (Commelina obliqua Vahl.). As roças são pequenas 

parcelas de terra geralmente localizadas a cinco ou dez minutos, a pé, das casas 

dos moradores, onde eles cultivam plantas para subsistência alimentar (quiabo, 

aipim, cana, amendoim, milho) e de onde são retiradas as plantas para fazer os 

medicamentos não cultivadas nos quintais, como por exemplo a “cana comum”, o 



“pinhão roxo” (Jatropha gossypiifolia L.), o “sambacaitá” (Hyptis suaveolens (L.) 

Poit.) e o “quitoco” (Ocimum cf. gratissimum). Nos caminhos são encontradas as 

plantas “mais fáceis de reproduzirem”, que, segundo os moradores da 

comunidade, não precisa de grande atenção para a manutenção delas no local, 

como é o caso da mal-me-quer (Tilesia cf. baccata) e do capim estrela 

(Rhynchospora albiceps Kunth.). A mata se classifica, segundo os moradores, 

como uma área onde não é delimitada por uma trilha, tendo que “abrir um 

caminho” para passagem e obtenção do recurso e é onde encontram-se as 

espécies não cultivadas, como a “folha de fogo” (Clidemia hyrta (L.) D. Don), a 

“embaúba branca” (Cecropia pachystachya Trécul), “espinho cheiroso” 

(Zanthoxylum rhoifolium Lam.) e o “araçá mirim” (Psidium sp.) 

 
 

 

 
Fig. 3: Quintal da casa de um morador da comunidade   Fig. 4: Roça de um morador da comunidade de 
Praia                
de Praia Grande.                                                               Grande. 
 

 



 

 
Fig. 5: local caracterizado como “caminho” na comunidade     Fig. 6: Área de Mata na comunidade de Praia  
de Praia Grande.                                                                       Grande. 
 
 

 
 
 
TABELA 4: Locais de coleta e obtenção das plantas e suas descrições.  
 

 
LOCAL DE COLETA 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
Caminho 

 
Áreas marcadas por trilhas ou ruas 

onde tem movimentação constante de 
pessoas. 

 
Mata 

 
Área de vegetação não delimitada por 

trilhas ou caminhos. 

 
 

Quintal 

 
Espaço de múltiplos usos localizados 
no fundo da casa, onde são cultivadas 

plantas para fins diversos. 

 
 

Roça 

 
Parcelas de terra localizadas próximas 

às casas dos moradores onde é 



realizada a agricultura de subsistência. 

 
 

Feira 

 
São locais comerciais localizados fora 

da comunidade, onde são obtidos 
recursos não encontrados na região 

onde vivem. 
FONTE: Galvão (2012), adaptado pela autora (2013). 

 

Na comunidade de São Brás, as plantas são cultivas nos quintais (figura 

7.1 e 7.2) e muitas são encontradas nos caminhos (figura 8), pois no entorno da 

comunidade não possui vegetação e nem locais para plantio (roças). 

 
 

 

 

Figuras 7.1 e 7.2: Quintais das casas de moradoras da comunidade de São Brás. 

 



 
Fig. 8: Localidade classificada como “caminho” pelos moradores da 
comunidade de São Brás. 

 
 

Por serem as folhas as partes mais utilizadas, as tabelas mostram que a 

forma de preparo mais indicada e representativa nas preparações medicinais, nas 

duas comunidades, são os “chás” na forma de infusão (quando a água quente é 

vertida sobre a planta e a mistura fica em repouso por alguns minutos) ou 

decocção (quando as partes da planta são fervidas junto com a água), resultados 

encontrados nas pesquisas de Almeida & Albuquerque (2002), Albuquerque & 

Andrade (2002), Amorozo (2002), Pereira et al (2005), Franco (2005), Pinto et al. 

(2006), Lima (2008) e Merétika et al. (2010). 

Os moradores da comunidade de Praia Grande adquirem a maioria das 

plantas nos quintais (Figura 9), resultado encontrado também no estudo de 

Merétika et al. (2010), no qual afirma que 32% das plantas são obtidas nos 

quintais de pescadores artesanais em Itapoá, Santa Catarina. Quando um 

morador não tem uma planta em seu próprio quintal, ele a obtém em outros 

quintais, geralmente de pessoas que tem uma relação de parentesco ou 

vizinhança. Em seu estudo em quintais florestais em Pernambuco, Florentino et al 

(2007), verificaram que cerca de 80% das plantas de quintais foram obtidas 

através de parentes, vizinhos e amigos da comunidade.  

 Os espaços dos quintais são localidades mais próximas de casa, esse fato 

pode explicar o motivo do cultivo de plantas que são utilizadas com mais 

frequência, como “mastruz” (Chenopodium ambrosioides L.), o “boldo” 



(Plectranthus cf. barbatus) e a “hortelã miúda” (Mentha vilosa Huds.) Segundo 

Guarim Neto & Carniello (2008), nos quintais são cultivadas e mantidas diversas 

plantas com potencial para suprir grande parte das necessidades básicas 

relativas às famílias, entre elas as plantas medicinais, e que, embora possua uma 

extensão reduzida, reuni um rico conjunto vegetal trazendo consigo 

manifestações culturais que envolvem a origem, o manejo e a utilização daquela 

planta. 

 Depois dos quintais, a mata é o local onde é adquirida a maioria das 

plantas medicinais, estas, em sua grande parte, de maior porte, como o “espinho 

cheiroso” (Zanthoxylum rhoifolium Lam.), o “andu” (Cajanus cajan L.), a “embaúba 

branca” (Cecropia pachystachya Trécul), a “cainana” (Chiococca Alba (L.) Hitchc.) 

e a “moreira” (Macclura tenctoria (L.) D. Don ex Steud.). Também são coletadas 

ervas de grande ocorrência “espontânea”, onde, segundo os moradores, “não 

precisam ser cultivadas porque nasce sozinha na mata, é só chuver que nasce de 

monte”, como o “melão do mato” (Momordica charantia L.), o “capim estrela” 

(Rhynchospora albiceps Kunth.), o “cansanção” (Aosa rupertris (Gardn.) Weigend) 

e a “urtiga” (Tragia volubilis L. (SW.). 

 A roça é o terceiro local de obtenção de plantas, pois nesse espaço são 

cultivadas as espécies que são escassas na mata e que precisam de maior 

cuidado. É na roça onde os moradores cultivam plantas alimentícias, desta forma, 

é um espaço visitado cotidianamente por eles. As plantas cultivadas na roça 

recebem um tratamento específico pelos moradores. O espaço é irrigado e 

limpado frequentemente e o crescimento da planta é acompanhado diariamente. 

 Grande parte das plantas, principalmente as ervas, é encontrada nos 

caminhos, porém os moradores não costumam coletar nesse local. Alguns têm a 

crença de que “o remédio pode dar efeito errado”, pois o caminho é o lugar no 

qual transitam pessoas e animais. 

 

“Eu mermo não pego as planta do caminho não. Aqui passa tudo que é 
tipo de gente, a gente num sabe se é gente boa ou ruim, se tá com outra 
doença ou não. E tem os animal também que passa. Eu nunca pego no 
caminho, e ainda falo pra quem for pegar os mato, não pegar lá”. 
 

D. R., mulher, 39 anos (P. G.) 

 



 Na feira são compradas as plantas que não ocorrem na região ou são 

raramente encontradas ou cultivadas nas roças, como a “cenoura” (Daucus carota 

L.), a “espinheira santa” (Maytenus ilicifolia Mart ex. Reiss), o “pau ferro” (Libidibia 

férrea (Mart. Ex. Tul.) L. P), o “alho” (Allium sativum L), a “romã” (Punica granatum 

L.) e o “gengibre” (Zingiber officinale (Wild.) Roscol). A feira onde os moradores 

de Praia Grande obtêm as plantas ou partes delas está localizada em Paripe, 

onde encontra-se o Centro de Abastecimento (mercado popular) de Paripe, na 

região suburbana de Salvador (figuras 10.1 e 10.2). As plantas compradas nesta 

feira vêm da Feira de São Joaquim, localizada na Cidade Baixa, no bairro Água 

de Meninos em Salvador. 

 

 

 

         Figura 9: Gráfico ilustrativo identificando o percentual de plantas por local de obtenção  
         na comunidade de Praia Grande. 
 



 

     Fig. 10.1: Feira de Paripe; Salvador, Bahia 

 
 

 

.                   Fig. 10.2: Barraca de venda de plantas utilizadas para fins medicinais expostas na Feira 
                    de Parire, Salvador, Ba. 
                                                                                 
                                                                     
 



 Na comunidade de São Brás as plantas coletadas na própria comunidade 

são cultivadas em quintais ou encontradas nos caminhos, pois a comunidade 

carece de áreas para cultivo, como roças. As plantas que não são encontradas 

nos quintais ou nos caminhos são compradas na Feira localizada no centro de 

Santo Amaro da Purificação, que acontece nos dias de segunda-feira e sábado. 

 A maioria das plantas é cultivada nos quintais (figura 11), entre elas 

encontram-se as de maior porte como a “mangueira” (Mangifera indica L.), o 

“jambo” (Eugenia sp.), o “cajueiro branco” (Anacardium occidentale L.), e as 

herbáceas e arbustivas de menor porte como a “alumã” (Gymnanthemum cf. 

amygdalina), o “boldo” (Plectranthus neochilus Schlechter), o “capim santo” 

(Cymbopogon citratus D. C. Stapf), a “folha da costa” (Kalanchoe brasiliensis 

Camb.), entre outras. 

 Nos “caminhos” também são encontradas grande diversidade de plantas 

que também podem ser encontradas nos quintais, como a “aroeira” (Schinus 

terebinthifolius Raddi), a “jaca de pobre” (Annona montana Macfad), “erva de 

Santa Maria” (Solanum americanum Mill.), a “acerola” (Malpighia glabra L.), a 

“erva cidreira” (Lippia alba (Mill.) N.E.Br.), etc. 

Seis das plantas citadas e utilizadas pela comunidade de São Brás são 

compradas na Feira de Santo Amaro (figuras 12, 13, 15 e 15), entre as quais 

estão a “espinheira santa”, a “erva doce” (Pimpinella anisum L.), o “espinho 

cheiroso”, o “gengibre” (Zingiber officinale (Wild.) Roscol), a “melissa” (Lippia cf. 

salvaefolia) e a “hortelã grossa” (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.). Essas 

plantas têm a procedência de municípios vizinhos, como Cachoeira, Saubara e 

Feira de Santana. 

 

 



 

          Figura 11: Gráfico ilustrativo identificando o percentual de plantas por local de obtenção 
        na comunidade de São Brás. 
 
 
 



 

 

Fig. 12: Feira de Santo Amaro, Bahia.                             Fig. 13: plantas utilizadas para fins medicinais  
                                                              expostas na Feira de Santo Amaro, Bahia. 

 
 



 

     Fig. 14: Feira de Santo Amaro, Bahia.   

                       

 

      Fig. 15: gengibre exposto à venda na feira de Santo Amaro, Bahia.                               
                                                                                           
 
 

Nas duas comunidades as folhas são as partes das plantas mais utilizadas. 

Estes resultados são semelhantes aos encontrados por Amorozo (2001), em seu 

estudo em três comunidades do município de Santo Antônio de Leverger, Cerrado 



do Mato Grosso; por Franco (2005) no estudo realizado na comunidade 

quilombola de Olho D’água dos Pires, no Piauí, caracterizada por ter vegetação 

de transição entre Cerrado e Floresta Decidual Mista; e por Merétika et al. (2010) 

em seu estudo em comunidades de pescadores artesanais descendentes de 

açorianos, no Sul do Brasil, com a vegetação local caracterizada por três grandes 

formações: Mata Atlântica, restinga e manguezais, nos quais ambos relatam que 

as folhas são as partes mais utilizadas e indicadas para o preparo de 

medicamentos. 

Pesquisas na área da etnobotânica constantemente apresentam em seus 

resultados a folha como a parte da planta mais utilizada para as preparações 

medicinais (STACULP, 2000; DI STASI & HIRUMA LIMA, 2002). Castelluci et al 

(2000) explica que isso deve-se ao fato destas partes serem as mais acessíveis e 

que as folhas estão presentes nas plantas durante todo o ano, exceto em 

ambientes de caatinga. 

Em Praia Grande o fruto é a segunda parte mais utilizada da planta, 

seguida da raiz. As partes menos utilizadas são as flores, a semente, a casca e 

entrecasca e outras partes, tais como o látex e inflorescências, como mostra a 

figura 16. Em São Brás a planta inteira é a segunda mais utilizada, seguida do 

fruto. Os fragmentos de plantas menos utilizados são a casca e a entrecasca, 

outras partes (galhos), as flores, raízes e sementes (figura 17). 

 

 



 

           Figura 16: Gráfico ilustrativo identificando a porcentagem de espécies que utilizam as  
         partes citadas acima das plantas para fazer as preparações medicinais em Praia Grande. 

 
 

 

 
 

         Figura 17: Gráfico ilustrativo identificando a porcentagem de espécies que utilizam as  
         partes citadas acima das plantas para fazer as preparações medicinais em São Brás. 



A forma de preparo mais utilizada nas duas comunidades são as infusões 

ou decocções, sendo 71% em Praia Grande (figura 18) e 60% em São Brás 

(figura 19), resultado encontrado no trabalho de Pinto et al (2006) em sua 

pesquisa realizada em comunidades rurais de Mata Atlântica, em Itacaré, na 

Bahia.  

Em Praia grande a segunda forma mais indicada e utilizada estão 

classificadas pela autora como “outras”, com 16%, incluindo o preparo do melaço, 

defumador e gargarejo. Em seguida o banho e o sumo são indicados como 

formas terapêuticas e medicinais, com 10% das citações cada. O suco e o xarope 

receberam 9% das citações. 

Na comunidade de São Brás a segunda forma de preparo medicinal é o 

banho, atingindo 14% das citações. As outras formas de preparo, como lambedor, 

defumador e tempero, colocadas na categoria “outros”, somaram 6%. O suco é a 

quarta forma de preparo mais indicada com 5% das citações, o xarope com 4% e 

o sumo com 2% do total. 

 

 

 

       Figura 18: Gráfico ilustrativo identificando a porcentagem das preparações medicinais em 
       Praia Grande. 

 



 

 
       
       Figura 19: Gráfico ilustrativo identificando a porcentagem das preparações medicinais em  
       São Brás. 

 

A diversidade nas duas comunidades foi calculada a partir das citações de 

plantas da categoria medicinal com os nomes vernáculos dados pelos informantes 

da pesquisa, baseado nas citações dadas nas entrevistas, através do índice de 

Shannon-Wiener, tendo sido obtidos valores H’ = 1.92 para Praia Grande e H’ = 

1.78 para a comunidade de São Brás. O índice foi calculado através do programa 

BioEstat 5.0. 

De todas as plantas citadas apenas uma espécie recebeu nomes diferentes 

para as comunidades que foi o Syzygium cumini (L.) Skeels, conhecido como 

“jamelão” na comunidade de Praia Grande e como “come – chama” na 

comunidade de São Brás.   

 Para ser calculado o índice, as plantas citadas foram postas em ordem 

alfabética numa planilha do programa estatístico utilizado e com o número 

correspondente de citações ao lado foram selecionadas para resultar o valor de 

H’. O índice foi calculado apenas com as plantas que são coletadas nas 

comunidades estudadas, não fazendo parte do cálculo as plantas compradas nas 

feiras. 



A diferença de diversidade de uso de plantas entre as duas comunidades é 

considerada significativa de acordo com o Teste T Student, que resultou no valor 

de t = 0,01, com o Intervalo de Confiança igual a 0,99%. 

Para nos certificarmos se a diferença corrobora com o Teste t, foram 

elaboradas curvas de rarefação para as duas comunidades, nas quais são 

calculadas o número de citações (abundância) em relação a riqueza das 

espécies. As curvas mostram que a diferença é significativa, porém elas não se 

estabilizam o que nos diz que o esforço amostral pode ser insuficiente (figura 20, 

21 e 22). 

 
        Fig. 20: Curva de rarefação da comunidade de Praia Grande, Ilha de Maré, Bahia. 



 
       Fig. 21: Curva de rarefação da comunidade de São Brás, Santo Amaro da Purificação, Bahia. 

 



 
Fig. 22: Curvas de rarefação evidenciando a diferença de diversidade entre as duas 
comunidades estudadas 
 
LEGENDA: A curva de maior inclinação (1ª curva) é a curva referente à comunidade de Praia 
Grande. A segunda curva (de menor inclinação) é referente à comunidade de São Brás. 

 
 

 

Segundo Hanazaki (2004), a diversidade de citações de plantas utilizadas e 

conhecidas em uma comunidade, “é uma medida objetiva e comparativa do 

conhecimento etnobotânico de uma determinada população humana em relação a 

outras populações” (HANAZAKI, 2004, p. 42) e que possui dois elementos: a 

riqueza, que é o número de espécies, e a abundância, que significa o número de 

citações de cada espécie. 

O índice de diversidade relativo às plantas medicinais encontrado nas 

comunidades se aproximou do resultado obtido por Fonseca-Kruel & Peixoto 

(2004) no qual foi atribuído o valor de H’ = 1,78, considerado baixo por eles pelo 

motivo de o estudo abranger várias categorias de uso de plantas. Outro estudo 

que calculou o índice com várias categorias de plantas foi o de Borges (2007), e 

obteve o valor de H’ = 1.79. Amorim (2010) em seu estudo em quintais de 



pescadores artesanais no bairro de Poti Velho, Terezina/PI, apresentou uma 

diversidade de espécies botânicas com índice de Shannon-Wiener, H’=1,60. 

Porém o resultado obtido nesta pesquisa apresenta os valores de H’ mais 

baixos quando comparados ao estudo de Amorozo (2002), que calcula a 

diversidade da categoria de plantas medicinais, em uma comunidade localizada 

na Baixada Cuiabana, no Município de Santo Antonio do Leverger, MT, onde foi 

obtido o valore H’ = 2,21. Na Bahia, Pinto et al. (2006) realizou um estudo também 

com plantas da categoria medicinal em duas comunidades rurais de Mata 

Atlântica, obtendo um resultado inferior ao desta pesquisa, sendo H’ = 1,83 

(tabela 5). 

 

 

TABELA 5: Quadro síntese com a descrição das pesquisas nas quais os respectivos autores 
calcularam o Índice de Shannon-Wiener (H’), número de entrevistados nas pesquisas, categorias 
de usos das plantas utilizadas para o cálculo da diversidade e o bioma. 
 
 

Autor 
 

H’ 
 

Nº de 
Entrevistados 

 

 

Categorias de plantas 
 

Bioma 

 

AMOROZO, 
2002. 

 

2,21 
 

24 
 

Medicinal 
 

Cerrado 

 

FONSECA-
KRUEL & 
PEIXOTO, 
2004 

 

1,78 
 

15 
 

Alimentar, medicinal, 
tecnológica, lenha, 
construção e ornamental. 

 

Restinga 

 

PINTO  et al. 
(2006) 

 

1,83 
 

26 
 

Medicinal. 
 

Mata 
Atlântica 
 

 

BORGES, 2007 
 

1,79 
 

10 
 

Construção, alimentar, 
medicinal, ornamental e 
lenha. 
 

 

Mata 
Atlântica 

 

AMORIM, 2010 
 

1,60 
 

82 

 

medicinal, alimentícia, 
místico-religiosa, 
ornamental, cosmético e 
artefatos de pesca. 
 

 

Cerrado e 
Cerradão 

 

SILVA, 2013 
(atual pesquisa) 

 

1,92 
e 

1,78 
 

 

18 
 

Medicinal 
 

Mata 
Atlântica 

Fonte: Elaborado pela autora (2013). 



A teoria clássica da biogeografia de ilhas prevê que a diversidade aumenta 

com a área do tamanho de uma ilha e diminui com a distância do continente, ou 

seja, com o isolamento da ilha (MacArthur & Wilson, 1967). Seguindo esta teoria 

uma ilha distante do continente deve ter uma baixa diversidade de organismos em 

comparação com uma grande ilha perto do continente, ou uma comunidade 

cntinental. 

Figueredo et al (1993; 1997) e Rossato et al (1999), argumentam que o 

etnoconhecimento botânico sobre as plantas medicinais segue as previsões da 

teoria da biogeografia de ilhas, onde uma menor diversidade de espécies é 

mencionada, nos dois estudos, em ilhas mais distantes do continente, quando 

comparada a ilhas mais próximas ao continente ou a comunidades continentais. 

Não é o fato observado na Ilha de Maré. A ilha localiza-se próxima ao 

continente e corrobora com a teoria com relação ao não isolamento, apesar das 

dificuldades de acesso, que tem apenas o meio marítimo para chegar ás 

comunidades. A teoria prevê que no continente haveria uma maior diversidade de 

plantas disponíveis para usos e em ilhas menores ou maiores porém mais 

distantes do continente, essa diversidade seria bem inferior. Porém, o que não é 

coonsiderado nos estudos citados acima,  é que o fluxo de plantas, por meio de 

trocas entre pessoas, entre a ilha e o continente, pode mitigar ou mesmo eliminar 

esses efeitos, não os considerando quando aplicaram as previsões da teoria à 

trabalhos etnobotânicos. 

Seguindo a previsão da Teoria da Biogeografia de Ilhas, o distrito de São 

Brás permitiria uma maior diversidade de uso de plantas em relação à 

comunidade de Praia Grande, por possibilitar uma maior área e mais proximidade 

com o continente. Outrora, esta teoria não considera aspectos sociais e 

ambientais decorrentes das regiões. 

As duas comunidades estudadas sofrem com práticas de degradação 

ambiental que interferem diretamente no uso de plantas, seja para a preparações 

medicinais, como para agricultura familiar. 

Em Praia Grande observamos áreas específicas para plantações, além dos 

quintais dos moradores e dos fragmentos de Mata Atlantica que servem como 

fonte para o extravismo. Em São Brás, os moradores sofrem pela falta dessas 

áreas. A ocupação e o uso do solo foi modificada pela comunidade pela 



imposição da Fábrica de Papel Penha, que realiza a monocultura do bambu 

((Bambusa vulgaris Schard. Ex J.C. Wendl.) em uma área de mais de 2000 

hectares, segundo Moreira (2012). 

A elaboração dos modelos se deu na forma de evidenciar os pontos de 

coleta nas duas comunidades. Os pontos foram marcados através de um 

equipamento de GPS e posteriormente foram elaborados mapas nos quais estes 

pontos foram somados (figuras 23 e 24). 

 



 

 
Figura 23: Mapa cartográfico evidenciando os pontos de coleta na comunidade de Praia Grande. 
Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2005. Adaptado pela autora (2013). 
 
LEGENDA: 1 e 2 – Pontos referentes à área na qual localizam-se dois quintais; 3 – Ponto 
referente à localização de “caminho”; 4 e 5 – Pontos referentes à localização de duas roças, sendo 
uma de Cana brava e outra de agricultura familiar; 6 e 7 – Pontos referentes à localização da mata 
na comunidade. 



 

 
Figura 24: Mapa cartográfico evidenciando os pontos de coleta na comunidade de São Brás. 
Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2005. Adaptado pela autora (2013). 
 
LEGENDA: 1 e 2 – Pontos referentes à localização da área de Bambuzal da Fábrica de Papel 
Penha; 3, 4 e 5 – Pontos referentes à localidades conhecidas como caminhos; 6, 7 e 8 – Referem-

se às localizações dos quintais de moradores da comunidade. 
 



5. Algumas considerações 

 

Comunidades pesqueiras também são caracterizadas por pertencerem um 

acervo etnobotânico relevante, por estarem diretamente ligadas aos ambientes e 

recusos naturais terrestre, não apenas marítimos e estuarinos, e por dependerem 

deles, integral ou parcialmente, para sobreviverem. 

As plantas são utilizadas por inteira ou em fragmentos e segue duas 

formas de preparo mais indicados. A parte das plantas mais utilizada para as 

preparações medicinais é a folha e o modo de preparo mais indicado é a infusão 

e/ou decocção (“chá”) em ambas comunidades, padrões também encontrados em 

estudos em outras comunidades tradicionais da Mata Atlântica. 

A mesma quantidade de entrevistados foi aplicada nas duas comunidades, 

onde receberam os ídnices de diversiadade de H’ = 1.92 em Praia Grande e H’ = 

1.78 em São Brás. O índice foi calculado com 126 espécies, com base nos nomes 

vernárculos. 

Foram identificadas 126 plantas nas duas comunidades que estão 

distribuídas em 49 famílias botânicas. As cinco famílias comuns às duas 

comunidades de maior representatividade foram a Asteraceae e Lamiaceae (cada 

uma com sete espécies análogas), Leguminosae e Myrtaceae (cada uma com 

três espécies) e Rutaceae (com duas espécies iguais nas duas comunidades). 

A diferença de diversidade de uso de plantas entre a comunidade na ilha e 

a comunidade continental é considerada significativa, não corroborando com 

estudos anteriores que tomam como base a teoria da Biogeografia de Ilhas, uma 

vez que as maiores citações (riqueza e abundancia) ocorreram na comunidade de 

Praia Grande, localizada na Ilha de Maré, como evidenciou a curva de rarefação. 

Desse modo esta teoria pode se mostrar muito limitada, pois não considera 

fatores socio-ambientais inerentes nas comunidades como por exemplo, as 

condições da comunidade de São Brás, que são adversas. Os moradores de São 

Brás, de modo diferente da comunidade de Ilha de Maré, não dispõem de roças e 

áreas remanescentes de Mata, pois estas áreas foram ocupadas pela fábrica de 

papel que substituiu o uso e a ocupação do solo dos moradores por plantações de 

bambu, estando assim, inseridos em um ambiente de maior impacto ambiental. 
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CAPÍTULO III – AS PLANTAS E O ARTESANATO EM DUAS 

COMUNIDADES DE PESCADORES ARTESANAIS DA BAÍA DE TODOS OS 
SANTOS 
 
 
 
RESUMO 
 
 
Estudos etnobotânicos se concentraram no passado em levantamentos de 
plantas medicinais utilizadas por comunidades tradicionais, principalmente as 
pesqueiras, sendo poucos os estudos que enfocam a conexão entre as plantas e 
o conhecimento ecológico local, a conservação, o uso e o manejo dos recursos 
naturais por essas comunidades, principalmente na região Nordeste. Essa 
pesquisa teve como objetivo descrever o conhecimento etnobotânico tradicional 
de pescadores artesanais em duas comunidades pesqueiras da Baía de Todos os 
Santos, sendo uma na Ilha, Praia Grande, e outra localizada no continente, São 
Brás, em particular o uso artesanal das plantas. Foram entrevistados seis 
pescadores artesanais na comunidade de Praia Grande e três marisqueiras e dois 
pescadores na comunidade de São Brás. Foram realizadas entrevistas livres, 
conversas informais e observação direta. Em Praia Grande uma das principais 
atividades econômicas das famílias é a confecção de cestos e balaios a partir das 
fibras retiradas da cana-brava (Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv.), sendo 
utilizados também a tala do dendê (Elaeis guineensis Jacq.) e o bambu (Bambusa 
vulgaris Schard. Ex J.C. Wendl.). Em São Brás, a matéria prima para o trabalho 
artesanal é o bambu, que é utilizado para a confecção de palitos de churrasco. 
Ambas comunidades repassam seus artesanatos para atravessadores, que atuam 
como intermediários na comercialização do material em municípios vizinhos e em 
feiras populares.  
 
 

 
 
Palavras-chave: pescadores artesanais; comunidades pesqueiras; trabalho 
artesanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPTER III – PLANTS AND CRAFTS IN TWO ARTISANAL FISHERMEN 

COMMUNITIES FROM THE TODOS OS SANTOS BAY. 
 
 
 
ABSTRACT 

 
 
Ethnobotanical studies in the past have focused on surveys of medicinal plants 
used by traditional communities, especially fishing, and few studies that focus on 
the connection between plants and local ecological knowledge, conservation, use 
and management of natural resources by these communities, especially in the 
Northeast. This study aimed to describe the ethnobotanical knowledge of 
traditional fishermen in two fishing communities of the Todos os Santos Bay, one 
on the island and the other located on the mainland, in particular the use of 
artisanal plants. Were interviewed six fishermen in the community of Praia Grande 
and three female shellfish collectors and two fishermen in the community of São 
Brás. were performed free interviews, informal conversations and direct 
observation. In Praia Grande one of the main economic activities of the families is 
the confection of baskets and baskets from the fibers taken from cana-brava 
(Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv.) And also used the splint oil palm (Elaeis 
guineensis Jacq.) And bamboo (Bambusa vulgaris Schard. Former JC Wendl.). In 
São Brás, the raw material for the artisanal work is the bamboo, which is used for 
making bamboo barbecue skewers. Both communities pass their crafts to 
middlemen, who act as intermediaries in the marketing material in neighboring 
municipalities and popular fairs.  
 
 
 
Key-Words: artisanal fisherman; fishing communities; artisanal work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 



Populações tradicionais englobam uma série de grupos sociais e modos de 

vida distintos que variam desde caiçaras, quilombolas até indígenas, passando 

pelos pescadores artesanais, ênfase desta pesquisa. Diegues e Arruda (2001) 

realizaram um estudo no qual afirmam que no Brasil existem pelo menos treze 

tipos distintos de populações tradicionais não indígenas, entre elas, eles 

descrevem as populações de pescadores artesanais e quilombolas, onde têm 

como uma das principais fontes de renda e subsistência a pesca artesanal. 

Desde o século XVIII até o início do século XX, verificou-se a formação de 

várias comunidades litorâneas e marítimas no Brasil, cujos membros viviam 

principal ou parcialmente das atividades pesqueiras (SILVA, 1993). Essas 

comunidades são formadas por pescadores artesanais, conhecidas no Sul e no 

Sudeste do país como populações caiçaras (Clauzet et al. 2005), e no  nordeste, 

geralmente, são conhecidas por serem formadas por remanescentes de 

quilombos ou denominadas por pescadores artesanais. 

Hanazaki (2003) classifica pescadores artesanais como um tipo de 

sociedade tradicional que possui um conhecimento único e detalhado sobre a 

dinâmica do ecossistema estuarino-lagunar e que dependem dos recursos 

naturais da área para sobreviver, atuando também no manejo e gestão da 

biodiversidade local. Diegues (1973) complementa caracterizando-os como 

aqueles que trabalham sozinhos e/ou utilizam mão-de-obra familiar ou não 

assalariada, explorando ambientes ecológicos situados próximos à costa, ou 

espalhados pelo litoral, em rios e lagos tendo seu modo de vida assentando pela 

pesca artesanal, por suas embarcações proporcionarem pouca autonomia 

(DIEGUES & ARRUDA, 2001).  

No país, cerca de quatro milhões de pessoas dependem direta ou 

indiretamente da atividade pesqueira (BORGHETTI, 2000), e a pesca artesanal 

tem grande importância no cenário nacional por envolver questões sociais, 

econômicas e políticas, além de sua produção está acima da oferecida pela pesca 

industrial (SILVA et al., 2007). 

Os pescadores artesanais retiram da pesca sua principal fonte de renda, 

ainda que executem atividades complementares, que são caracterizadas pelo 

objetivo comercial e de obtenção de alimento familiar, sendo, no segundo caso, 



complementado com a produção agrícola (SOUZA, 2004; DIAS NETO & 

DORNELLES, 1996). 

A etnobotânica inclui vários estudos referentes à relação mútua entre as 

populações tradicionais e as plantas (Rodrigues & Carvalho, 2001), nos quais, 

pescadores artesanais mantêm essa relação de proximidade com esses recursos 

através do contato direto com o ambiente natural, possuindo um conhecimento 

importante acerca do uso e conservação dos recursos naturais da região onde 

vivem. No entanto, esses conhecimentos ainda não especificam suas 

necessidades no que diz respeito ao uso, manutenção e a interação desses 

povos com os recursos disponíveis para sua sobrevivência (SILVA et al., 2007).  

Atualmente, os estudos etnobotânicos estão direcionados não só para os 

aspectos puramente medicinais, mas também para a possibilidade de estabelecer 

relações entre a etnobotânica e a conservação (GADGIL et al.), percepção 

ambiental e criação de unidades de conservação (SILVA & FREIRE, 2010), 

diversidade de espécies e a formulação de estratégias de uso sustentável dos 

recursos naturais (FONSECA-KUEL & PEIXOTO, 2004) 

No Brasil, há também diversos estudos de cunho etnobotânico que 

documentam o conhecimento de populações tradicionais, porém ainda são 

poucos os que enfocam claramente a conexão entre as plantas e o conhecimento 

ecológico local, a conservação, o uso e o manejo dos recursos naturais por essas 

populações (HANAZAKI, 2003). Essa carência fica mais evidente quando se trata 

de estudos etnobotânicos com pescadores artesanais na região nordeste do país. 

Pesquisas de grande importância com pescadores artesanais são 

realizadas no norte e nordeste do Brasil, como a de Silva et al. (2007), que 

caracteriza os aspectos econômicos e sociais da pesca artesanal no Estado do 

Pará; o de Mourão & Nordi (2002) que descreve o conhecimento local dos 

pescadores do estuário do rio Mamanguape-PB sobre o comportamento 

reprodutivo, migratório, alimentar e de defesa de peixes estuarinos, nas 

comunidades de Barra de Mamanguape e Tramataia, localizadas no litoral norte 

do Estado da Paraíba.   

Outro estudo muito importante realizado no nordeste brasileiro é o de 

Marques (1995), que além de tratar sobre a relação entre pescadores e recursos 

vegetais, não possui um enfoque estritamente etnobotânico, traz importantes 



contribuições sobre o conhecimento e o uso das plantas por pescadores no Baixo 

São Francisco Alagoano (MARQUES, 1995). 

Porém, estudos que relacionem a atividade pesqueira com o uso e o 

conhecimento ecológico local nessas comunidades são mais frequentes no Sul e 

Sudeste do Brasil, como o trabalho realizado por Clauzet et al. (2005), que analisa 

e compara a pesca artesanal e o conhecimento local de duas comunidades de 

caiçaras no litoral de São Paulo; o de Souza (2004), que se refere ao uso de 

recursos pesqueiros por pescadores artesanais, onde além de fazer uma análise 

da atividade da pesca artesanal em relação aos métodos e pontos de pesca, 

estuda as relações dos pescadores com outras atividades econômicas, e o de 

Gerhardinger et al. (2006), no qual é investigado o Conhecimento Ecológico Local 

(CEL) de pescadores, a pesca subaquática de sete espécies e as alterações 

percebida no ambiente marinho na Baía Babitonga, SC. 

Estudos que abordem o conhecimento etnobotânico de pescadores 

artesanais são mais raros ainda, principalmente no Nordeste. Essas pesquisas 

são muito frequentes nas regiões da Amazônia e Mata Atlântica da região 

Sudeste, tendo como enfoque comunidades de Caiçaras (Begossi et al., 2004). 

Amorim (2010) em seu estudo no bairro de Poti Velho (Terezina, Pi) reuniu um 

levantamento etnobotânico em quintais urbanos no local de estudo e o 

conhecimento tradicional relativo às artes de pesca e à construção de 

embarcações de pesca (canoas), tratando ainda da confecção de artesanatos 

feitas pelos pescadores artesanais da comunidade. 

Na Bahia, os trabalhos de Etnobotânica de Pescadores artesanais estão 

relacionados com a apropriação dos espaços produtivos pelos pescadores e os 

conhecimentos envolvidos na pesca de determinada espécie, envolvendo a 

percepção ambiental dessas comunidades para modelos de gestão, como o 

trabalho feito por Saldanha (2005) e o de Grando (2006) na Praia do Forte, onde 

a autora dá destaque aos tipos de embarcações usadas pelos pescadores, á 

técnicas e artefatos de pesca, locais de obtenção do pescado, bem como o 

comportamento das espécies capturadas.  

No litoral baiano os trabalhos em comunidades tradicionais de pescadores 

geralmente são de cunho etnoecológico, que englobam o conhecimento de 

pescadores e marisqueiras sobre a área de manguezal e a etnoconservação 



(SOUTO, 2008), estudos sobre a sociobiodversidade em manguezais (SOUTO, 

2006), e estudos relacionados à aquisição de mariscos, como é o caso de Moura 

et al (2008) que fazem um estudo etnoecológico com as marisqueiras na 

comunidade de Praia Grande. Outro trabalho de destaque etnoecológico é o de 

Burda (2007), no qual foi realizado um trabalho em quatro comunidades 

pesqueiras do litoral baiano, na costa de Itacaré, abordando o aspecto ecológico 

da pesca artesanal e o consumo dos pescados por essas comunidades. 

Historicamente populações tradicionais trazem consigo uma relação 

bastante próxima com as plantas. A utilização de plantas por populações 

tradicionais é orientada por uma série de conhecimentos acumulados junto à 

relação direta dos seus membros com o meio ambiente (CASTELLUCCI et al., 

2000), cujas práticas e usos vem sendo transmitidas oralmente por diversas 

gerações. É o que acontece com os pescadores artesanais de Praia Grande no 

que se refere à confecção de artesanatos com a fibra da “cana brava”, seguindo 

por São Brás com a produção artesanal utilizando o bambu: 

 

“A cana braba aqui é uma cultura que passa de pai pra filho”. 
 

S. R., homem, 31 anos (P. G.). 
 

“Toda minha família mexe com isso, é uma cultura de geração em 
geração”.  

S. H., homem, 42 anos (P. G.). 

 

“Sem os bambuzal aqui seria muito difícil, nós num tá pra mariscar toda 
hora, intão é isso que sustenta”. 

D. M., mulher, 58 anos (S. B.). 

 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivos descrever o 

conhecimento etnobotânico de pescadores artesanais em duas comunidades 

pesqueiras da Baía de Todos os Santos, sendo uma na ilha e outra localizada no 

continente. 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1 – Geral 

 

Descrever o etnoconhecimento de pescadores artesanais acerca do uso 

de plantas para atividades de subsistência em duas comunidades pesqueiras da 

Baía de Todos os Santos, Praia Grande, na Ilha de Maré e São Brás, Santo 

Amaro da Purificação. 

 

2.2 – Específicos 

 

I. Identificar as plantas utilizadas pelos pescadores das comunidades 

para confecção de artesanatos e outros utensílios; 

 

II. Identificar e caracterizar os petrechos de pesca confeccionados 
pelas comunidades através de recursos vegetais; 

 
 

III. Identificar os locais de obtenção do recurso para a confecção dos 

artesanatos e produções artesanais; 

 

IV. Identificar e caracterizar as formas de manejo feitas pelas 

comunidades com relação ao recurso utilizado para elaboração dos 

trabalhos artesanais. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente capítulo faz uma abordagem qualitativa das plantas que são 

utilizadas para a confecção de artesanatos e apetrechos de pesca pelos 

pescadores artesanais de Praia Grande e em São Brás, ambas são comunidades 

da Baía de Todos os Santos.  

Grande parte da população de Praia Grande depende, assim como a 

comunidade Quilombola de São Brás, historicamente, do extrativismo de produtos 

vegetais. Esse tipo de atividade é favorecido pela grande riqueza encontrada nos 



recursos naturais, como por exemplo, as fibras vegetais (LEME & BEGOSSI, 

2003), o que complementa a base de subsistência e a renda familiar dessas 

comunidades. 

 Os dados foram coletados mediante entrevistas livres e conversas 

informais, posteriormente foi realizada a observação direta, onde a pesquisadora 

responsável acompanhou a extração da matéria prima utilizada pelas 

comunidades. Foram entrevistadas onze pessoas, sendo seis em Praia Grande e 

cinco em São Brás, que são moradores da comunidade há pelo menos dez anos, 

maiores de dezoito anos e que trabalhem com a confecção de artesanatos e/ou 

apetrechos de pesca ligados à atividade extrativista. 

As entrevistas e a observação direta foram feitas no período de Junho de 

2012 a fevereiro de 2013, seguida de coletas botânicas, nas duas comunidades. 

Foram entrevistados seis pescadores que trabalham com o artesanato, em Praia 

Grande, e que confeccionam artesanato com três tipos de fibras vegetais: a fibra 

da cana brava (Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv.), da tala do dendê (Elaeis 

guianensis Jacq.) e do bambu (Bambusa vulgaris Schard. Ex J.C. Wendl.).  

Três marisqueiras e dois pescadores que realizam atividade com o bambu 

foram entrevistados na comunidade de São Brás. Grande parte da comunidade 

utiliza o Bambu como matéria prima para a confecção de palitos para churrasco, 

queijo e espetinhos em geral.  

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

(...) O trabalho artesanal 

 

“Eu aprendi com meu pai. Ele com o pai dele. E assim a gente segue 
aprendendo. Aqui a gente aprende de geração em geração”. 

 

S. R., homem, 31 anos (P. G.). 

 

O conhecimento tradicional é construído por meio das relações que as 

populações estabelecem com o meio e com as outras espécies está calcado nas 

experiências de vida e transmissão do conhecimento de geração a geração 

(AMORIM, 2011; DIEGUES, 2000; MOREIRA, 2007).   



Em Praia Grande, a comunidade pesqueira tem como sua principal 

atividade a pesca. A confecção de artesanato vem logo em seguida, servindo 

como complemento da renda familiar. A matéria prima vem, principalmente, da 

“cana braba” (figura 1), onde eles adquirem em roças cultivadas com a cana, 

chamadas de “canabrabal”. 

 

“Aqui o povo faz artesanato com tudo. Eu só faço com a cana, mas tem 
gente que faz com o dendê e com o bambu”. 

S. R., homem, 31 anos (P. G.). 

 

   

 

   Fig. 1: Cana brava cortada e raspada.           Fig. 2: Cesto para roupa feito com a cana e a tala 
..............................................................................................do dendê. 

                                                                                                                            
 

 A cana brava é o principal recurso utilizado para fazer o artesanato. A parte 

utilizada é a própria cana, conhecida entre os artesões como palha. Antes da 

confecção tem o preparo da planta. Primeiro a cana tem que ser raspada para 

ficar com a superfície lisa (figura 3.1 e 3.2). Depois a cana é cortada em pedaços 

menores (figura 1) e partida ao meio. Dos pedaços menores são retiradas as 



“tiras” (Figura 4) com largura e comprimento variáveis para assim fazer o 

artesanato. A cana escolhida para a confecção do artesanato é a cana madura, 

pois os artesãos alegam que a cana verde é mole e o artesanato quebra fácil. 

 

“Nós passa o dia todo raspando a cana, é dela que a gente faz o balaio, 
o cesto e tudo mais. Com a cana braba madura o artesanato dura mais. 
Agora a gente pega ela madura, a verde não presta não, e a gente sabe 
quando tira casca”. 

S. H., homem, 42 anos (P. G.). 

 

 

 

Fig. 3.1: morador raspando a cana braba                Fig. 3.2:Tratamento da cana 

 

 



 

Fig. 4: tiras de cana braba retiradas para fazer o artesanato 

 

 O trabalho com a cana brava tem suas técnicas, primeiro é iniciado com o 

“estação” (figura 5), que é uma tira de cana com a espessura mais grossa, onde 

sustentará e dará forma à peça de artesanato. Depois é iniciada a “transagem” 

com as outras tiras maiores. O material utilizado para a realização do trabalho é 

uma faca. A maioria das pessoas de Praia Grande faz o balaio como principal 

produto para vender que é feito de vários tamanhos (figura 6). Eles recebem 

encomendas para vender na Feira de São Joaquim, Feira de Paripe, Feira de 

Santana, Camaçari, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc (figuras 7, 8, 9 e 10). 

 

“O estacão é a base pra fazer o cesto, o balaio.”  
“Toda semana aqui sai encomenda. É barcos e mais barcos que sai com 
artesanato pra Feira de São Joaquim, Feira de Santana, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, e pra um bocado de lugar. Onde tem encomenda nós 
faz, e o que o cliente pedir, nós faz também.” 

S. H., homem, 42 anos (P. G.). 
 
 

“Ah sinhá menina, aqui nós faz de um tudo com essa cana aqui.O 
principal é o balaio, mas nós faz abaju, iluminária, faz móvis, faz até o 
caxixi. Nós faz bandeja também. Faz cesto de tudo que é qualidade. É 
cesto inteiro, cesto vazado, cesto raso, tudo.Teve uma vez que nós fez 
aqui até uma caminha pra cachorro que uma dona pediu. A gente tem 
que inventar as coisa também, num dá é pra ficar só no balaio”. 

S. E., homem, 32 anos (P. G.). 

 
 

 



   

 

  Fig. 5: estacão, base de sustentação para o artesanato.      Fig. 6: cestos para serem comercializados. 

  



 

 

Figs. 7 e 8: Artesanatos procedentes da Ilha de Maré, confeccionados com “cana brava” e 
expostos para a comercialização na Feira de São Joaquim, Salvador, Bahia. 
 
 



 

 
Figs. 9 e 10: Artesanatos procedentes da Ilha de Maré, confeccionados com “cana brava” e 
expostos para a comercialização na Feira de São Joaquim, Salvador, Bahia. 
 
 
 

 Outra via de comercialização utilizada pelos artesãos é a exposição do 

artesanato em pequenos mercados na própria comunidade onde, geralmente, o 

dono do estabelecimento também confecciona (Figura 11.1 e 11.2). 

 

  

Figuras 11.1 e 11.2: artesanato exposto para a venda no balcão e na parede, respectivamente, de 
um pequeno estabelecimento comercial na comunidade de Praia Grande, Ilha de Maré, Bahia. 



 
 
 

O artesanato com a tala do dendê também é realizado por moradores da 

comunidade e segue os mesmos procedimentos de tratamento (figura 12), porém 

os entrevistados alegam que é mais fácil de fazer com a cana braba. A diferença 

é que a tala do dendê está disponível na mata e a cana, quando não tem 

disponível nas roças, tem que ser comprada.  

 

“É mais fácil de fazer cum a cana, mas o dendê tá em tudo o que é lugar 
por aqui, aí pra uns fica até mais barato”. 

S. E., homem, 32 anos (P.G.). 

 

 

Figura 12: tala do dendê sendo raspada. 

 

Alguns entrevistados relatam que não utilizam a tala do dendê pelo perigo 

que ela representa, chegando a causar morte. 

 
“Mas a tala do dendê tem um problema. Ela tem um veneno, o povo que 
fala né, que o veneno da cobra fica nela. E num é mentira do povo, 
porque quando nós se fura com a tala do dendê nós tem uns três 
colegas inutilizados por isso, aleja mesmo”. 

S. H., homem, 42 anos (P. G.). 

 

 

“É mais perigoso. Quem não souber trabalhar com ela pode até morrer. 
Se se furar com o espinho, acabou-se o home”. 

S. E., homem, 32 anos (P. G.) 

 



 

Na comunidade há um morador que, além de trabalhar com a cana braba 

e com a tala do dendê, utiliza a casca do bambu (figura 13), que para ser 

manuseado, precisa ser cortado em tamanhos menores, raspados e serem 

retiradas as tiras (figura 14). 

 

  
Fig. 13: morador raspando o bambu    Fig. 14: tiras de bambu 

 

 

O bambu, assim como a tala do dendê, é utilizado para decorar o 

artesanato dando outras tonalidades de verde, tendo o bambu um verde mais 

escuro e a tala um verde mais claro (figura 15.1 e 15.2), se diferenciando da 

cana braba.  

 



 

 

Fig. 15.1 e 15.2: cestos confeccionados com a cana brava (inferior), com o bambu (parte central) 
e com a tala do dendê (superior). 

 
 

“Espie só menina como fica bunito de dar gosto de olhar. As cor fica 
diferente, mas tem que olhar bem de perto, porque tem um verdinho 
claro que é da tala que só quem observa mermo é que percebe. É bom 
demais isso aqui, e quando as pessoa vem pra comprar direto com a 
gente nossos olhos chega brilha de orgulho”. 

 

S. Z., homem, 72 anos (P. G.). 

 

A comunidade pesqueira de Praia Grande tem a pesca artesanal como 

sua principal atividade econômica e de subsistência. A pesca é realizada através 

de redes de espera, redes de arrasto, linha e anzol. Os pescadores e artesãos 

confeccionam dois tipos de apetrechos de pesca com a cana brava: o “cofo” 

(figura 16) e o “munzuá” (figura 17), que para eles são duas peças muito 

importantes para a realização da atividade. 

 



 

                   Fig. 16: Cofo confeccionado com a fibra da cana brava. 

 

 

 
                       

Fig. 17: Munzuá confeccionado com a fibra de cana brava. 

O cofo é um apetrecho de pesca muito utilizado por pescadores e 

marisqueiras da comunidade de São Brás. É nele que eles armazenam, 

temporariamente, o pescado quando estão no mar até o momento de chegarem 

em casa. Serve como um depósito para guardar os peixes e mariscos. 

 
 



“Quando eu vou pro mangue eu levo meu cofo vaziu, na mão e 
dependendo da maré volto com ele cheio de marisco. É bom porque o 
pessoal daqui mermo que faz. É muito bom também porque se o 
marisco tá com lama nóis lava no cofo mermo, porque ele deixa a água 
vazar”. 
 

D. E. , mulher, 67 anos (P. G.). 

 
 

O munzuá é utilizado para a pesca e captura de peixes e siri. Os 

pescadores relatam que o munzuá é uma armadilha para os pescados, porque 

eles entram nesse apetrecho e não têm como sair, pois quando colocado no mar 

a armadilha forma um labirinto, dificultando a saída do peixe.  

 
 
“ (risos)... Minha filha, os peixe fica tudo doido querendo sair mas num 
consegue. É um labirinto num sabe, a gente coloca no mar e os peixe 
entra lá pensando que é uma casa, mas não sabe que é uma armadilha 
aí não consegue sair” 

S. H., homem, 42 anos (P. G.). 

 

 

Comunidades tradicionais são atores sociais capazes de gerar e transmitir 

conhecimentos e de criar, inovar e experimentar durante o processo de obtenção 

de bens e serviços da natureza (TOLEDO, 1992), valorizando e contribuindo para 

um uso e manejo sustentado dos recursos naturais. Sendo assim muitas 

comunidades possuem sistemas próprios de manejo, resultado da experiência 

acumulada durante séculos de relação o que permite suprir suas necessidades 

com um prejuízo ambiental mínimo (ALBUQUERQUE, 2002). 

Segundo Diegues (2000), o manejo dos recursos naturais objetiva a 

utilização adequada desses meios e dos ecossistemas, de modo a respeitar sua 

capacidade de reprodução e de carga e sua utilização em forma sustentável. A 

comunidade Quilombola de Praia Grande tem como a cana braba um importante 

meio de subsistência, dessa forma, os artesãos realizam o manejo da espécie 

cultivando em roças próprias ou de familiares, retirando as canas mais velhas e 

deixando as mais novas, limpando o terreno onde estão plantadas as canas para 

melhor possibilitar o nascimento de outras, além de comprar a cana com 

vendedores, geralmente de outras localidades como Valença e Mapele, por R$ 

12,00 (doze reais) a dúzia, para dar descanso ao “canabrabal”. Eles falam que a 

cana é muito sensível e se não cuidar do plantio ela morre. 



 
“Meu pai mesmo tem duas plantações de cana braba. Ela já tá dando, 
mas não é suficiente pro nosso trabalho. A gente vai tirando aqueles 
filhos, que ela dá porque não pode matar a mãe, se matar ela não dá 
mais filho, e deixa ela lá produzindo. Ela tem um grande defeito, nós tá 
trabalhando com ela se o cara triscar errado com o facão nela ela morre, 
ela morre porque ela é a produtora, ela mina água e essa água dá os 
ôio.. Esses ôio, ói, esses ôio morre tudo se tocar neles errado e é a partir 
deles que nasce as outra”.  

S. H., homem, 42 anos (P. G.). 

 

As técnicas de manejo que as comunidades e povos tradicionais aplicam 

sobre o recurso utilizado são, em geral, de baixo impacto, tendo como o principal 

interesse manter o território em que vivem em equilíbrio para poder dar 

continuidades às suas atividades (DIEGUES & ARRUDA, 2001). 

 

“A cana aqui pra mim é tudo. Não só pra mim viu! Nós cuida dela com 
muito cuidado que é pra gente sempre ter e poder fazer nossos 
artesanato. As vez, nós cuida delas melhor do que da nossa casa, 
porque sem ela a nossa casa não existe”. 

S. Z., homem, 72 anos (P. G.). 

 

Outro trabalho realizado de forma artesanal reconhecido pela comunidade 

de Praia Grande é o doce caseiro de banana. O doce é feito por três moradoras 

antigas da região, que realizavam o trabalho de mariscagem. Essa tradição 

também foi passada por gerações, porém, atualmente um número reduzido de 

moradoras continuam com a produção.  

As doceiras cultivam a banana na roça ou compram a outros moradores da 

região. Para fazer o doce a banana precisa estar madura. A banana é cortada em 

pequenos pedaços e posta para cozinhar a lenha ou carvão, somente com 

açúcar. Após dado o “ponto” do doce, ele é estirado em uma superfície lisa e 

cortado em pedaços para ser embalados na palha seca da bananeira (figura 18.1 

e 18.2). 

A comercialização do tradicional doce de banana de Praia Grande é feita 

por encomenda ou na praia de São Tomé de Paripe.  

 



   

 

Figuras 18.1 e 18.2: Palha da bananeira cortada para embalar os doces de banana e doces 
cortados e embalados prontos para o consumo e/ou comercialização. 

 

 

 Na comunidade de São Brás, o trabalho artesanal é realizado com o 

bambu. As marisqueiras e pescadores fazem palitos de churrasco (figura 19.1 e 

19.2), onde vendem para um “atravessador”1, assim como os moradores de Praia 

Grande, para ser comercializado em outros municípios. 

 

“Aqui sem os palito seria difícil, num é todo dia que a gente tá pra 
mariscar, e nem que a maré tá pra gente”. 

D. C., mulher, 29 anos (S. B.). 

 

 

                                                
1
 Atravessadores são pessoas que possuem barco e que fazem o trabalho de intermediário entre as pessoas 

da comunidade que fazem o artesanato e o lugar onde será revendido.  
 



 

 

Figuras 19.1 e 19.2: moradores fazendo os palitos de bambu. 

 

 A matéria prima utilizada para confeccionar os palitos é o bambu onde é 

retirado pelos moradores de uma área apropriada pela Fábrica de Papel e 

Papelão Penha localizada em Santo Amaro da Purificação. Para a extração do 

recurso os moradores vão até a área da empresa, cortam o bambu e transportam 

através de animais (cavalo, jumento) ou os põe nas costas, não sendo permitido 

transportar através de carros ou veículos de grande porte, como caminhões. As 

pessoas que não têm animal para transportar o bambu, pagam a um morador 

para poder ter acesso ao recurso e assim fazer os palitos.  

 

“Pra fazer palito ela deixa a gente pegar o bambu a vontade. Tem um 
vigia lá, se for pra pegar muito bambu, pra fazer cerca, eles não deixa, 
mas pra pegar os palitinho eles deixa. Não pode sair bambu de carro, 
tem que ser no animal. A ordem é não deixar pegar bambu de carro. Só 
quem pode pegar de carro é a empresa. Eu pego de animal, eu tenho 
dois animal pra pegar. Quem não tem animal é ruim, paga pra mim 
pegar, ou freta carro pequeno pra ir”. 

 S. C., homem, 53 anos (S. B.). 

 



 Em São Brás, os pescadores usam o mesmo procedimento dos artesãos 

de Praia Grande para tratar a matéria. Depois de retirado o bambu é necessário 

retirar as folhas e ele precisa ser serrado em tamanhos menores para poder ser 

feito o palito. Depois de serrado, são retiradas pequenas tiras (figura 20 e 21) 

para dar forma ao palito e depois precisam ficar expostas ao sol para secar, para 

assim serem modelas (figura 22) e posteriormente os palitos serem 

comercializados. O material utilizado para a realização do trabalho é um estilete. 

 

 

 

Fig. 20 e 21: tiras de bambu para fazer os palitos 



 

                      Fig. 22: tiras de bambu modeladas na forma de palitos. 
 

 

Para a confecção dos palitos é utilizado o colmo e a parte externa do miolo 

do bambu. Não são utilizados os “nós” (figura 23). Essa parte é reciclada por um 

morador da comunidade que vende a uma padaria em Santo Amaro para o 

preparo de lenha. 

 

 

                      Fig. 23: Nó do bambu; São Brás. 

 



Os moradores que não têm animal para transportar o bambu retirado, vão 

em grupos retirar o bambu ou pagam para um morador que tem animal fazer o 

transporte. Esse morador, por sua vez, cobra o material retirado por carga, onde 

meia carga custa R$ 10,00 e contém 20 “toras” de bambu, e uma carga custa R$ 

20,00 contendo 40 “toras”.  

Segundo os moradores há dois tamanhos de palitos. O menor é para queijo 

e a medida de fazer é tomando como base um palmo da mão. O palito de 

tamanho maior tem como base a medida de um palmo de mão mais quatro 

dedos, este serve para espetos de churrasco (figura 24). Os palitos são vendidos 

por preços diferentes. Mil palitos para queijo são vendidos por R$ 7,00 ao 

atravessador e os palitos para churrasco, a mesma quantidade, são vendidos por 

R$ 10,00 (figura 25). 

 

 
                      Fig. 24: moradora medindo o tamanho do bambu para produção de palitos. 
 



 
 

Fig. 25: tamanhos diferentes dos palitos de bambu. O primeiro (menor) 
                       refere-se ao palito de queijo e o segundo (maior), de churrasco. 
 
 
 

O trabalho de produção dos palitos é feito diariamente não tendo 

quantidade certa por dia, pois depende de vários fatores, tais como a maré e o 

tempo. Quando a maré está “boa para mariscar” o trabalho realizado é a 

mariscagem e quando está chovendo não é possível trabalhar na confecção dos 

palitos, pois eles precisam ficar expostos ao sol para secar. 

 
“Nós aqui faz todo dia se puder. Se a maré tá ruim, nós faz, se tiver 
chovendo nós não faz, porque cria bicho no bambu e os palito não presta 
porque dá bicho. Nós só faz se tiver fazendo sol” 
 

D. M., mulher, 58 anos (S. B.). 

 

 Segundo uma entrevistada da pesquisa, a maioria das pessoas da 

comunidade realiza o trabalho de produção dos palitos. É um trabalho que 

começou há doze anos e que foi ensinado por uma integrante do Movimento Sem 

Terra (MST), não se caracteriando, atualmente, como um trabalho que atravessa 

gerações, mas sim um trabalho que envolve pessoas de diversas idades. 

 
“Aqui todo mundo faz palito. Quando não tá na maré, tá fazendo os 
palito. É menino, é menina, é moço e gente mais velho. Graças a Deus 
essa moça nos ensinou a fazer os palito. Faz uns doze anos que ela 
ensinou e que nóis faz ”. 

D. M., mulher, 58 anos. 



 Os moradores que executam o trabalho com o bambu falam que no 

começo era mais difícil, pois eles extraíam a matéria prima escondido dos 

seguranças da fábrica. Porém até os dias de hoje eles são “proibidos” de retirar o 

bambu.  

 

“No começo de tudo, em 2001, nós tirava escondido. De primeiro nós 
levava carreira dos vigia, eles quiseram até fazer cerca. Até hoje eles 
fala que não é pra tirar, mas nós tira, porque a gente vive da maré e dos 
palito, a gente só não pode pegar de muito, porque aí eles proibe”. 
 

D. M., mulher, 58 anos (S. B.). 

 

 Antes de aprender o trabalho artesanal com o bambu os moradores viviam 

da pesca e como empregados em uma fazenda de cacau em Santo Antônio. A 

empresa de papel já existia na região e não havia local para trabalhar com roça 

na comunidade. Os moradores além de trabalhar para esse fazendeiro coletando 

cacau eles viviam do extrativismo de dendê para fazer azeite. 

 Segundo uma moradora da região, a alocação do Movimento dos Sem 

Terras (MST) se deu devido a uma ocupação após a falência do dono da fazenda 

onde eles trabalhavam. A partir daí eles conheceram uma mulher do movimento 

que ensinou o trabalho com o bambu. 

 
“Ah menina, nóis catava cacau numa fazenda ali em Santo Antônio. Nóis 
vivia disso e da pesca. Aí esse dono da fazenda faliu e logo depois os 
Sem Terra ocupou a fazenda pra viver lá. Tinha essa menina que fazia 
os palito cum bambu, aí a gente quando conheceu ela, ela esnisou a 
nóis. Graças a Deus, porque sem os palito hoje tudo ficava mais difícil”. 
 

D. M., mulher, 58 anos (S. B.). 

 

O manejo da área da plantação do bambu é realizado pelos paliteiros2 para 

contribuir com a existência de bambu na região. Mesmo afirmando que a 

plantação de bambus não são deles e que a fábrica tráz muitos danos à saúde e 

à comunidade, os moradores de São Brás passaram por um período de 

adaptação do uso e ocupação do solo e da área ocupada pela fábrica. Segundo 

uma paliteira, eles retiram do bambuzal os bambus mais maduros, chamados de 

bambus mais velhos, para garantir a reprodução da espécie. 

_________________ 
2 

Paliteiro e paliteira são denominações utilizadas na comunidade de São Brás para designar às pessoas que 
produzem palitos de churrasco utilizando o bambu como matéria prima. 



 
“A gente cuida do bambu assim: nóis pega as tora e nóis cava uma vala 
para dá espaço de enrraizar de novo, dá o espaço para o filhote nascer, 
porque quando o filhote ficar mais crescido é que nóis tira. Nóis não tira 
os filhote não, se não não vai ter trabalho pra gente, a gente tira os 
bambu mais velho”. 

 
D. M., mulher, 58 anos (S. B.). 

 

A confecção dos palitos de bambu para churrasco e queijo é a segunda 

atividade rentável das famílias da comunidade de São Brás. Os moradores 

afirmam que mesmo vendendo por um baixo preço aos atravessadores ainda é 

uma atividade compensatória, pois os palitos são revendidos a vários municípios 

(figura 26) e são comprados por muitos comerciantes que vendem churrasco em 

festas populares. 

 “Nóis vende esses palito muito barato, mais é um negócio que a gente 
num deixa. É um dinheirinho que quando a maré num dá pra gente o 
palito dá. Os atravessador num diz por quanto eles vende esses palito e 
nem pra onde vai, mas a gente ganha dinheiro. A gente sabe porque a 
gente vê nas festa de rua os palito que nós faz lá pra vender queijo e 
churrasco”. 
 

D. M., mulher, 58 anos (S. B.). 
 
 
 
 

 

                    Fig. 26: Palitos expostos à comercialização na Feira de São Joaquim, 
                       Salvador, Bahia. 
 
 
 



 
TABELA 1: Quadro síntese expondo a relação entre as produções realizadas pelos moradores 
das duas comunidades estudadas. 
 

  
PRAIA GRANDE 

 

 
SÃO BRÁS 

 
Matéria prima 

 
Cana brava, tala do dendê e bambu. 

 

 
Bambu 

 
Material de 
trabalho 

 
Faca 

 
Estilete 

 
Produto 

 
Cestos, bandejas, balaios, luminárias, 

etc 

 
Palitos para churrasco e para 

queijo 
 

 
Petrechos de 
pesca 

 
Cofo e munzuá 

 
______ 

 
Comercialização 

 
Direta/Atravessador 

 
Atravessador 

 
Fonte: Quadro elaborado pela autora (2013) 

 

Na comunidade de São Brás existe um conflito territorial relacionado com a 

Fábrica de Papel Penha. Os moradores se adaptaram com a plantação de bambu 

realizada pela fábrica, que transformou uma área própria para plantações de 

subsistência e agricultura familiar para o uso comum da comunidade em uma 

área para monocultura de bambu. A adaptação se deu no momento em que os 

moradores aprenderam uma atividade de subsistência dada pela mudança do uso 

e ocupação do solo nesta área. 

Os moradores da comunidade de São Brás reconhecem que a área 

ocupada pela plantação é deles, porém a fábrica não os subsidiam com nenhum 

direito, entre eles o de adquirir livremente o bambu para confecção dos palitos. 

Segundo Moreira (2012) a área que a Fábrica ocupa com a plantação de bambu é 

superior a 2000 hectares, área na qual antigamente existiam as roças.  

 

“Essa área aí é nossa. Eles tomaram da gente. Era aí que a gente tinha 
pra plantar e pra colher, hoje a gente só tem o bambu para fazer palito 
quando eles querem que a gente tire. Eles que dizem quando e quanto 
nóis pode pegar”. 

 
D.Z., mulher, 64 anos (S. B.). 

 

A realização do trabalho elaborado pelos moradores de Praia Grande e de 

São Brás é feita de forma manual e parte do princípio da transformação direta de 



um recurso da natureza em um produto. Para a comercialização desses produtos, 

os moradores das comunidades “dependem”3 de uma segunda pessoa, conhecida 

localmente por atravessador.  

Alguns artesãos da Comunidade de Praia Grande negociam diretamente 

seus produtos com feirantes de outros municípios e feiras populares, como Feira 

de Santana, Feira de Paripe e Feira de São Joaquim. O que não corresponde aos 

paliteiros de São Brás. 

Em Praia Grande existem duas formas para vender os artesanatos: a 

primeira é a venda por dúzia e a segunda por unidade. As cestas pequenas, 

conhecidas como cestinhas (figura 27) quando comercializadas em dúzia custa 

R$ 10,00 ao feirante, atingindo 0,83 centavos a unidade. O feirante por sua vez 

vende a unidade “cestinha” por R$ 1,504. O cesto grande é comprado por R$ 

15,00 e revendido por R$ 20,00 (figura 28). 

 

 

                         Fig. 27: Cesta pequena produzida per artesãos da comunidade de  
                         Praia Grande, Ilha de Maré, Bahia. 

 
 
___________________ 
 

3
 O termo está entre aspas porque alguns moradores negociam seus artesanatos diretamente com 

comerciantes de outros municípios e feiras vizinhas, por possuírem embarcações próprias. 
 
4
 Os valores relacionados ao preços dos artesanatos foram obtidos em visitas e conversas informais com 

feirantes da Feira de São Joaquim, Salvador, Bahia. Foram citados os artesanatos que são mais produzidos 

pela comunidade. 
 



 
Fig. 28: cestos grandes produzidos pela comunidade de Praia Grande, 

                       Ilha de Maré, Bahia, expostos na Feira de São Joaquim, Salvador, Ba. 
 
 

 A unidade do cofo é vendida por preços diferentes, pois o apetrecho de 

pesca tem três tamanhos distintos: o pequeno, que custa ao comerciante R$ 7,00 

e é vendido por R$ 10,00, o médio que é comprado por R$ 10,00 e vendido por 

R$ 15,00 e o grande que tem seu valor de custo para o comerciante de R$ 15,00 

e é revendido por R$ 20,00. O munzuá é o petrecho confeccionado que tem o 

valor mais alto, ele comprado por R$ 45,00 e revendido pó R$ 60,00. 

 Na comunidade de São Brás essa relação não é a mesma. Por não terem 

embarcações próprias, os paliteiros dependem de atravessadores para 

comercializarem os palitos produzidos. O atravessador compra mil palitos de 

churrasco por R$ 10,00 e os vende para comerciantes em pacotes de 50 palitos 

por R$ 1,50. Os comerciantes por sua vez, vendem os pacotes com 50 palitos por 

R$ 2,00.  

 Com isso, cada paliteiro vende a unidade de palito por R$ 0,01 reais (1 

centavo), o atravessador vende por R$ 0,03 reais (ou 3 centavos) a unidade do 

palito e o comerciante por R$ 0,04 reais (ou 4 centavos) cada unidade5. 

 

____________________ 
5
 Para calcular os lucros foi feita a transformação da unidade de real para centavo, com preços reais obtidos 

na Feira de São Joaquim, Salvador, Bahia. 



Os palitos para queijo, que são menores, são vendidos para o atravessador 

por R$ 7,00 a milha. Também são vendidos em pacotes de 50 palitos para os 

comerciantes por R$ 1,00 e revendido por R$ 1,50. Desta forma, os paliteiros 

vendem a unidade desse tipo de palito por R$ 0,14 reais (ou 14 centavos) para o 

atravessador, que vende a unidade por R$ 0,02 reais (ou 2 centavos) e que é 

revendido por R$ 0,03 reais (ou 3 centavos) cada unidade (figura 28). 

 
 
Fig. 29: quadro expondo a relação de preço e lucro para a venda de palitos. 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora (2013). 

 

 

 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Pescadores e marisqueiras fazem parte de uma rede ecossistêmica e suas 

interações não podem ser observadas apenas do ponto de vista do uso e 

apropriação dos recursos, mas no contexto das relações sociais. 

Nas duas comunidades estudadas a relação entre os aspectos ecológicos 

e sociais são bem evidentes. O estudo mostra que ambas comunidades tem uma 

relação específica com a natureza: a de subsistência. 

Em Praia Grande os recursos utilizados para confecção de artesanatos é a 

cana-brava, a tala do dendê e o bambu, matéria prima para a produção de cestos, 

lustres, enfeites e apetrechos de pesca. Em São Brás, a comunidade utiliza o 

bambu para fabricar palitos de churrasco. 

 

PALITOS PARA CHURRASCO 

 
Paliteiro: 1000 palitos = R$ 10,00 = 1.000 centavos; 1000/1000 = 1 centavo a unidade. 
Atravessador: 50 palitos = R$ 1,50 = 150 centavos; 150/50 = 3 centavos a unidade. 
Comerciante: 50 palitos = R$ 2,00 = 200 centavos; 200/50 = 4 centavos a unidade. 
 
 
PALITOS PARA QUEIJO 

 
Paliteiro: 1.000 palitos  = R$ 7,00 = 700 centavos; 1000/700 = 0,14 centavos a unidade. 
Atravessador: 50 palitos = R$ 1,00 = 100 centavos; 100/50 = 2 centavos a unidade. 
Comerciante: 50 palitos = R$ 1,50 = 150 centavos; 150/50 = 3 centavos a unidade. 

 

 



A comunidade de Praia Grande realiza o manejo da cana-braba, que é a 

matéria prima mais utilizada para fazer os artesanatos, não manejando a planta 

do dendê e nem o bambu. A comunidade de São Brás também realiza o manejo 

da matéria prima utilizada, porém o plantio bambuzal localiza-se numa área da 

Fábrica de Papel Penha, onde eles retiram o material em pouca quantidade. 

As duas comunidades comercializam seus produtos para outras 

localidades. A comercialização é intermediada por atravessadores, que levam os 

produtos em embarcações para as cidades vizinhas. A relação de venda é 

diferente, pois em Praia Grande os artesãos podem negociar diretamente seus 

produtos com comerciantes de municípios e feiras vizinhas, já os paliteiros de São 

Brás dependem de atravessadores, que por sua vez têm o maior lucro na venda 

dos palitos. 

Ambas comunidades pesqueiras da Baía de Todos os Santos tem o 

trabalho artesanal com recursos vegetais ocupando o segundo lugar na produção 

de renda familiar. O trabalho é realizado por mulheres e homens de qualquer 

idade. Em Praia Grande a confecção de artesanato é considerada uma cultura 

que é passada de geração em geração e que atravessa várias décadas. Em São 

Brás, a atividade não pode ser considerada uma cultura artesanal, pois é uma 

atividade desenvolvida há apenas doze anos. 

Os produtos confeccionados por moradores das duas comunidades (cestos 

e palitos) estão presentes em festas populares e em manifestações culturais na 

Bahia, podendo ser um grande elemento integrante da cultura baiana, os palitos 

para venda de espetos em geral e os balaios para decoração e armazenamento 

de comidas típicas em festas juninas. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 



 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Esta é uma pesquisa intitulada “Modelagem Etnoecológica do uso e 

manejo da Mata Atlântica por pescadores artesanais na Baía de Todos os Santos: 

uma comparação entre a Ilha e o Continente”, pretende comparar a diversidade e 

o uso das plantas utilizadas pelas comunidades de Praia Grande, Ilha de Maré, e 

de Mapele, Simões Filhos, ambas pertencentes à região da Baía de Todos os 

Santos, a partir do conhecimento de pescadores e pescadoras artesanais, 

levando-se em consideração as mudanças socioambientais ocorridas na região. 

Quem vai fazer a pesquisa sou eu, Elisa Maria Gonçalves Bento Silva, atualmente 

estou fazendo mestrado em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, na 

Universidade Estadual de Feira de Santana, sob orientação do Professor Fábio 

Pedro Souza de Ferreira Bandeira. Com essa pesquisa nós queremos analisar 

qualitativa e quantitativamente o uso de plantas da Mata Atlântica e seus produtos 

a partir do conhecimento local; identificar as plantas mais importantes para o uso 

(petrechos de pesca, artesanatos e medicinais) e comparar a diversidade de uso 

de plantas entre uma comunidade na ilha e uma comunidade no continente. 

O resultado dessa pesquisa será utilizado em atividades que auxiliem a 

comunidade na melhoria das suas condições de vida, na utilização das plantas de 

forma que elas não se acabem e poderá servir de um material importante para 

análise das questões sócio-ambientais e culturais ali estabelecidas, contribuindo 

dessa forma com a criação das condições necessárias que viabilize contribuições 

futuras e significativas para o planejamento e a gestão das plantas utilizadas. Nós 

não vamos registrar seu nome nem informações íntimas de sua vida, apenas o 

conhecimento de vocês sobre plantas. Esta conversa será realizada em local de 

sua escolha e sem a presença de outras pessoas, caso prefira, para que você 

fique a vontade. Para melhor lembrar o que vamos conversar iremos usar o 

gravador e tirar umas fotos, porém fique a vontade para não querer gravar ou tirar 

fotos, também a qualquer momento você pode parar com a entrevista, e não 

querer responder uma pergunta ou outra.  No futuro, caso você se arrependa de 

ter participado desse trabalho, você pode pedir para a gente tirar sua entrevista 

da pesquisa sem nenhum problema.  



Comprometemos-nos em trazer os resultados da pesquisa para a 

comunidade e só usar eles para comunicar a outros pesquisadores em reuniões e 

revistas científicas. O risco que este trabalho poderá trazê-lo ou trazê-la é o de se 

sentir constrangido ou envergonhado quando não quiser ou não souber responder 

a algum questionamento, mas a (o) senhora (o) pode se sentir a vontade para 

deixar de responder a qualquer pergunta ou até mesmo desistir de participar da 

pesquisa, apenas me comunique a sua decisão. Se você mais tarde quiser tirar 

alguma dúvida sobre essa pesquisa ou mesmo desistir de participar dela, ligue 

para o Núcleo de Pesquisa em Ambiente, Sociedade e Sustentabilidade, que fica 

na Universidade Estadual de Feira de Santana, na sala MT 12, Módulo I ou pelo 

telefone (75) 3161-8292, ou se comunique diretamente com a pesquisadora 

responsável (75 9205-8151). Essa pesquisa não contará com compensação 

financeira para os e as participantes e os dados adquiridos se encontrarão no 

núcleo citado anteriormente sob responsabilidade da pesquisadora durante o 

período de cinco anos, após esse período todo o material será descartado e 

queimado. 

Assim, após todas estas informações sobre o objetivo da pesquisa, de 

como ela vai ser realizada, do seu direito de não participar e de sair dela a 

qualquer tempo, sem nenhum prejuízo para você, de que os seus dados pessoais 

não vão aparecer nesta pesquisa; e de que forma os resultados dessa pesquisa 

serão utilizados, caso você se sinta esclarecido e concorde em participar dessa 

pesquisa, por favor, assine este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em 

duas vias, ficando com uma das cópias. 

  
 
__________________________________________________________ 

 
Entrevistado 

 
 

 
Pesquisados colaborador 

 
 
 

 
Pesquisador Responsável 

ANEXO 2 



 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM CIÊNCIAS DA 

TERRA E DO AMBIENTE – PPGM 

PESQUISADOR: Elisa Maria Gonçalves Bento Silva 

ORIENTADOR: Profº. Dr. Fábio Pedro Souza de Ferreira Bandeira 

 

PESQUISA: Modelagem etnoecológica do uso e manejo da Mata Atlântica 

por pescadores artesanais na Baía de Todos os Santos: uma comparação 

entre a Ilha e o Continente. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 

Nº  __________   DATA  ____/____/______ 
Nome:  
Gênero:   Idade: 
 

1. Pedir para contar um pouco a história de como se originou a comunidade. 

2. Desde quando existe a comunidade? 

3. Há quanto tempo você mora na comunidade? 

4. Quais as atividades desenvolvidas na comunidade?  

5. Quais são as plantas que a comunidade usa? 

6. Para que são usadas? 

7. Quais as partes que são usadas? 

8. Como são retiradas as partes utilizadas? 

9. De onde são retiradas as plantas? 

10. Onde essa planta ocorre? 

11. Tem muito ou pouco dessa planta? 

12. Qual o período melhor para pegar essa planta? 

13. Tem alguma planta que a comunidade usa e que não tem aqui? 

14. De onde vem essa planta?  

15. Como são adquiridas essas plantas?  

 

ANEXO 3 
 



DADOS SISTEMÁTICOS PARA AS COLETAS BOTÂNICAS 
 

Nome popular:_________________________________________ 
Nome científico:________________________________________ 
Família:_______________________________________________  
 
Habitat: ( ) Terrestre                         Hábito: ( ) Erva ( ) Árvore 
              ( ) Aquático                         ( ) Sub-arbusto ( ) Trepadeira herbácea 
                                                          ( ) Arbusto ( ) Trepadeira lenhosa 
 
Altura:___________________________ 
 
Presença: ( ) Látex    ( ) Goma    ( )    Resina    ( ) Mucilagem 
 
Folha: ( ) Discolor    ( ) Pilosa    ( ) Membranácea   ( ) Concolor    ( ) Glabra                    
( ) Crassa ( ) Corácea 
 
Inflorescência: ( ) Axial                     Tipo:____________________________ 

                          ( ) Terminal 
 
Flor:  ( ) Sem flor    ( ) Botão    ( ) Plena floração    ( ) Passada 
Coloração:___________________________________ 
 
Fruto: ( ) Sem fruto    ( ) Imaturo    ( ) Maduro    ( ) Caído 

Coloração:__________________________________ 
 
Cheiro ativo:  ( ) Sim    ( ) Não 
 
Frequência: ( ) Abundante    ( ) Comum    ( ) Ocasional    ( ) Rara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



TABELA 2: Lista de plantas utilizadas na comunidade de Praia Grande, Ilha de 
Maré – Ba. 

 
Família/Nome 
científico 
 

 
Hábito 

 
Nome 
vernác
ulo 

 
Local 
de 
obtençã
o 

 
Forma de 
uso 

 
Parte 
utilizada 

 
Frequê
ncia de 
citação 
 

 
 
ACANTHACEAE 
 

      

Justicia pectoralis 
Jacq 
Ruellia biflora 
Balb. Ex Nees. 

Herbác
ea 
Herbác
ea 

Anador 
Mãe 
boa 

Quintal/
Roça 
Roça 

Infusão/De
cocção 
Infusão 

Folhas 
Folhas 

2,05% 
0,88% 

       
 
AMARANTHACE
AE 

      

 
Alternanthera 
dentata (Moench) 
Stuchlik 

 
Herbác
ea 

 
Bezeta
cil 

 
Quintal/
Roça/M
ata 

 
Infusão/De
cocção 

 
Folhas 

 
1,76% 

       
 
 
ANACARDIACEA
E 
 

      

Anacardium 
occidentale L.  

Árvore Cajueir
o 
branco 

Quintal Xarope Entrecasca 1,17% 

Schinus 
terebinthifolius 
Raddi 

Árvore Aroeira Quintal/
Mata 

Infusão/Ba
nho 

Folha/Entre
casca 

2,64% 

 
 
ANNONACEAE 
 

      

Annona cf. 

graveolens 

Árvore Graviol
a 

Quintal/
Roça 

Infusão/Su
co 

Folha/Fruto 2,05% 

 

APIACEAE 

      

Daucus carota L.  Cenour
a 

Feira Suco Fruto 0,29% 

Pimpinella anisum 

L. 

Herbác
ea 

Erva 
doce 

Mata/Qu
intal/Roç
a/Feira 

Infusão/De
cocção 

Folhas 0,29% 



Eryngium foetido 

L. 

Herbác
ea 

Coentr
o da 
índia 

Caminh
o 

Infusão/Te
mpero 

Folhas  

 

APOCINACEAE 

      

Himatanthus 

drasticus (Mar.) 

Plumel 

Árvore Janaúb
a 

Feira Garrafada Raiz 0,88% 

 

ARECACEAE 

      

Syagrus coronata 

(Mart.) Becc. 

Árvore Licuri Mata Alimento Fruto 0,29% 

 
ASTERACEAE 
 

      

Acanthospermum 
australe  (Loefl.) 
Kuntze 

Herbác
ea 

Juiz de 
paz 

Caminh
o/Quinta
l 

Infusão/Ba
nho 

Planta 
inteira 

0,88% 

Bidens pilosa L Herbác
ea 

Picão Caminh
o/Mata/
Quintal/
Roça 

Infusão/De
cocção 

Raiz 1,47% 

Vernonia 
condensata Baker 

Herbác
ea 

Alumã Mata Infusão Folhas 1,47% 

Tilesia cf. baccata  Mal-
me-
quer 

Caminh
o/Quinta
l 

Sumo Folhas 1,76% 

Vernonia 
polysphaera Less. 

Subarb
usto 

Assa 
peixe 
branco 

Roça/M
ata 

Xarope Folhas 0,58% 

Helianthus annuus 
L. 

Herbác
ea 

Girass
ol 

Quintal/
Feira 

Infusão Semente 1,17% 

Pluchea sagittalis 
(Lam.) Cabrera 

Subarb
usto 

Quitoc
o 

Quintal Banho Planta 
inteira 

1,17% 

Agerantum 
conyzoides L. 

Herbác
ea 

Mentra
sto 

Roça Infusão Folha 0,88% 

 
 
 
BIGNONIACEAE 
 

      

Tabebuia sp. Árvore Pau 
D’arco 

Mata Infusão Folhas 0,29% 

 
 

      



BORAGINACEAE 
 
 
Heliotropium 
indicum L.  

Herbác
ea 

Crista 
de 
Galo 

Mata Infusão/Ba
nho 

Folhas 0,88% 

Cordia 
curassavica 
(Jacq.) R. & S. 

Herbác
ea 

Maria 
preta 

Quintal/
Roça 

Xarope Folhas 2,05% 

       
 
BURSERACEAE 
 

      

Protium 
heptaphyllum 
(Aubl.) March. 

Árvore Amesc
a 

Mata Infusão Folhas 0,58% 

 
 
CAPRIFOLIACEA
E 

      

Sambucus 
australis Cham. Et 
Schlecht. 

Subarb
usto 

Sabug
ueiro 

Quintal/
Mata 

Infusão/Xa
rope 

Folhas 0,88% 

       
 
CECROPIACEAE 
 

      

Cecropia 
pachystachya 
Trécul 

Subarb
usto 

Embaú
ba 
branca 

Mata Água Látex 0,58% 

 
 
CELASTRACEAE 
 

      

Maytenus ilicifolia 
Mart ex. Reiss 

Árvore Espinh
eira 
santa 

Feira Infusão/De
cocção 

Folhas 0,88% 

 
 
CHENOPODIACE
AE 
 

      

Chenopodium 
ambrosioides L.  

Herbác
ea 

Mastru
z 

Quintal Suco/Sum
o 

Folhas 
 

2,64% 

 
CYPERACEAE 

      

 
Rhynchospora 
albiceps Kunth. 

 
Herbác
ea 

 
Capim 
estrela 

 
Caminh
o/Mata 

 
Infusão/De
cocção 

 
Planta 
inteira 

 
0,88% 

       



 
COMBRETACEA
E 
 

Buchenavia kleinii 
Exell. 

Arbust
o 

Mangu
e 
branco 

Mangue
zal 

Decocção Folhas 0,58% 

 
 
COMMELIACEAE 

 

      

       Commelina 
obliqua Vahl. 

Herbác
ea 

Viuvinh
a 

Quintal Decocção Folha 0,58% 

 
 
COSTACEAE 
 

      

Costus arabicus L. Subarb
uto 

Cana 
de 
macac
o 

Quintal/
Mata/Ro
ça 

Defumador Folhas 1,17% 

 
 
CUCURBITACEA
E 
 

      

Citrullus vulgaris 
Schrad.  

 Melanc
ia 

Roça Defumador Semente 0,29% 

Momordica 
charantia L. 

 Melão 
do 
mato 

Mata Infusão/De
cocção 

Flor/Fruto 0,29% 

Sechium edule 
(Jacq.) Sw. 

 Chuch
u 

Roça Infusão/Su
co 

Folha/Fruto 0,58% 

 
 
EUPHORBIACEA
E 
 

      

Jatropha 
gossypiifolia L.  

Subarb
usto 

Pinhão
-roxo 

Mata/Ro
ça 

Banho Folhas 0,88% 

Phyllanthus 
amarus Schumach 
& Thonn. 

Herbác
ea 

Quebra 
pedra 

  
Mata/Roç
a/Caminh
o 

Infusão Folhas 0,88% 

Tragia volubilis L. 
(SW.) 
 
 
LAMIACEAE 
 

Herbác
ea 

Urtiga Mata Decocção/
Banho 

Folhas 0,88% 



Hyptis suaveolens 
(L.) Poit. 

Subarb
usto 

Samba
caitá 

Caminh
o/Mata/
Roça 

Infusão Planta 
inteira 

0,58% 

Leonotis 
nepetaefolia (L.) 
R. Br. 

Herbác
ea 

Cordão 
de São 
Francis
co 

Roça Banho Planta 
inteira 

1,17% 

Plectranthus 
amboinicus (Lour.) 
Spreng 

Herbác
ea 

Hortelã 
grossa 

Quintal Xarope/Te
mpero 

Folhas 0,58% 

Mentha vilosa 
Huds. 

Herbác
ea 

Hortelã 
miúda 

Quintal Infusão/Su
mo 

Folhas 1,17% 

Ocimum cf. 
gratissimum 

Herbác
ea 

Quioiô Roça Infusão/Ba
nho/Tempe
ro 

Folhas 1,47% 

Ocimum 
campechianum 
Mill. 

Herbác
ea 

Alfavaq
uinha 

Caminh
o 

Xarope/Te
mpero 

Folhas 0,58% 

Ocimum sp. Herbác
ea 

Manjeri
cão 

Quintal Infusão/De
cocção/Te
mpero 

Folhas 0,29% 

Plectranthus cf. 
barbatus 

Herbác
ea 

Tapete 
de 
oxalá 

Quintal Infusão Folhas  1,47% 

Plectranthus 
neochilus 
Schlechter 

Herbác
ea 

Boldo Quintal Infusão/de
cocção 

Folhas 2,64% 

Não identificada Herbác
ea 

Puejo Quintal Infusão Folhas 0,29% 

             
 
 
LAURACEAE 
 

      

Cinnamomum 
verum L. 

Árvore Canela Roça Infusão Folhas/Entr
ecasca 

0,58% 

Ocotea lobbii 
Meisn 

Árvore Cravo Roça Infusão/Te
mpero 

Fruto 0,58% 

Persea americana 
Mill.   

Árvore Abacat
e 
branco 

Mata/Qu
intal 

Infusão Folhas 0,29% 

 
LEGUMINOSAE 

      

       
Bauhinia 
candicans Benth. 

Árvore Pata 
de 
vaca 

Quintal/
Feira 

Infusão/Xa
rope 

Folhas 0,58% 

Caesalpinia 
pulcherrima (L.) 
Sw. 

Árvore Barba 
de 
barata 

Mata/Ro
ça 

Infusão  1,17% 



Cajanus cajan L. Arbust
o 

Andu Quintal/
Roça 

Infusão Folha 0,58% 

Erythrina mulungu 
L. 

Arbust
o 

Mulung
ú 

Mata Infusão Látex 0,58% 

Libidibia férrea 
(Mart. Ex. Tul.) L. 
P. Queiroz 

Árvore Pau 
ferro 

Feira Defumador Semente 0,29% 

Senna occidentalis 
(L.) Link 

Subarb
usto 

Fedeg
oso 

Quintal/
Roça 

Infusão/Ba
nho 

Planta 
inteira 

1,17% 

Tamarindus indica 
L. 

Árvore Tamari
ndo 

Quintal/
Mata 

Infusão Folhas 0,88% 

Zornia latifólia Herbác
ea 

Arrozin
ho 

Quintal Infusão Folhas 0,88% 

       
Não identificada Árvore Angico Feira Decocção Casca 0,29% 
       
 
LILIACEAE 
 

      

Allium sativum L. Herbác
ea 

Alho Feira Infusão Fruto 1,17% 

Aloe vera (L.) 
Burn. F. 

Herbác
ea 

Babos
a 

Quintal Sumo Folhas 0,88% 

 
 
LOSACEAE 
 

      

Aosa rupertris 
(Gardn.) Weigend 

Subarb
usto 

Cansa
nção 

Mata Infusão Folhas/Raiz 1,47% 

      
 
MALPIGHIACEAE  

 

      

Malpighia glabra 
L.  

Arbust
o 

Acerol
a 

Quintal/
Roça 

Infusão/Su
co 

Folhas/Frut
o 

1,76% 

 
 
MALVACEAE 
 

      

Gossypium 
hirsutum L. 

Árvore Algodã
o 

Roça Infusão/Ba
nho/Sumo 

Folhas 0,88% 

Sida cordifolia L.  Herbác
ea 

Malva 
branca 

Quintal/
Roça 

Infusão/De
cocção 

Folhas 1,17% 

Sida acuta Burm. 
var. (L. F.) Schum 

Herbác
ea 

Vassou
rinha 
de 
relógio 

Quintal/
Mata/Ca
minho 

Infusão Folhas 1,47% 

 
MELASTOMATA
CEAE 

      



 
Clidemia hyrta (L.) 
D. Don 

Subarb
usto 

Folha 
de fogo 

Mata Sumo Folhas 0,58% 

 
 
MOLUGINACEAE 
 

      

Não identificada Herbác
ea 

Sapinh
o 

Quintal Infusão Folhas 0,58% 

 
 
MORACEAE 

 

      

Macclura tenctoria 
(L.) D. Don ex 
Steud. 

Árvore Moreir
a 

Mata Sumo Folhas 0,58% 

 
 
MUSACEAE 
 

      

Musa paradisiaca 
L.  

Arbust
o 

Banan
a 

Roça Xarope Inflorescênc
ia 

1,47% 

 
 
MYRTACEAE  
 

      

Psidium sp. Arbust
o 

Araçá 
mirim 

Mata Infusão Folhas 1,17% 

Eugenia uniflora L. Arbust
o 

Pitang
a 

Quintal/
Roça 

Infusão/Su
co 

Folhas/Frut
os 

 

Syzygium cumini 
(L.) Skeels 

Árvore Jamelã
o 

Roça Infusão Folhas 1,17% 

 
 
OXALIDACEAE  

      

Averrhoa 
carambola L.  

Árvore Caram
bola 

Roça Suco Fruto 0,29% 

 
 
PAPAVERACEAE 
 

      

Argemone 
mexicana L. 

Herbác
ea 

Carro 
santo 

Quintal/
Roça 

Infusão Folhas 0,88% 

 
 
PIPERACEAE 
 

      

Piper divaricatum 
C. Mey. 

Árvore Beti Caminh
o/Mata 

Sumo Folhas 0,88% 

Piper umbellatum Árvore Capeb Mata Infusão Folhas 0,58% 



L. a 
 
 
POACEAE 
 

      

Cymbopogon 
citratus D. C. 
Stapf. 

Herbác
ea 

Capim 
santo 

Quintal/
Mata 

Infusão/Su
co 

Folhas 2,64% 

Não identificada Subarb
usto 

Cana 
comum 

Roça Infusão Folhas 0,58% 

 
 

PUNICACEAE 
 

      

Punica granatum 
L. 

Arbust
o 

Romã Feira Gargarejo Fruto 0,58% 

 
 
RHAMNACEAE 
 

      

Zizyphus joazeiro 
Mart.  

Árvore Juazeir
o 

Mata Infusão Entrecasca 0,58% 

 
 
RUBIACEAE 
 

      

Spermacoce 
verticillata L. 

Herbác
ea 

Carque
ja 

Caminh
o/Mata/
Quintal/
Roça 

Infusão/De
cocção 

Raiz 1,17% 

Chiococca Alba 
(L.) Hitchc. 

Árvore Cainan
a 

Mata Infusão Raiz 1,17% 

 
 
RUTACEAE 
 

      

Citrus sp. Árvore Limão Roça/Qu
intal 

Suco/Mela
ço 

Fruto 1,47% 

Citrus aurantium 
L. 

Árvore Laranja Roça/Qu
intal 

Infusão/Su
co 

Folhas/Frut
o 

0,58% 

Zanthoxylum 
rhoifolium Lam. 

Árvore Espinh
o 
cheiros
o 

Mata  Infusão/De
cocção 

Folhas 1,47% 

 
 
SCROPHULARIA
CEAE 
 

      

Scoparia dulcis L. Herbác Vassou Quintal/ Infusão/De Folhas 0,58% 



ea rinha Mata cocção/Su
mo 

 
 
SOLANACEAE 
 

      

Solanum 
americanum Mill. 

Herbác
ea 

Erva 
de 
Santa 
Maria 

Quintal/
Roça 

Sumo Folhas 1,76% 

Solanum 
paniculatum L. 

Subarb
usto 

Jurube
ba 

Mata/Qu
intal 

Infusão/Xa
rope 

Folhas/Frut
o/Raiz 

1,76% 

Solanum sp. Herbác
ea 

Jiló Roça Infusão Folhas 0,29% 

 
 
VERBENACEAE 
 

      

Lippia cf. 
salvaefolia 

Subarb
usto/ 
Herbác
ea 

Meliss
a 

Caminh
o/Mata/
Roça 

Infusão/De
cocção/Su
mo 

Folhas/Flor
es 

1,47% 

Lippia alba (Mill.) 
N.E.Br. 

Subarb
usto/ 
Herbác
ea 

Erva 
cidreira 

Caminh
o/Quinta
l 

Infusão/De
cocção 

Folhas/Flor
es 

1,47% 

 
 
ZINGIBERACEAE 
 

      

Alpinia zerumbet 
(Pers.) B.L. Burtt. 
& R.M. Sm 

Herbác
ea 

Água 
de 
alevant
e 

Quintal/
Roça/M
ata 

Infusão Folhas 1,47% 

Zingiber officinale 
(Wild.) Roscol 
 

Herbác
ea 

Gengib
re 

Feira Infusão Raiz 1,17% 

 
 

      

NÃO 
IDENTIFICADAS 

      

   
Capim 
mancet
o 

 
Roça/M
ata 

 
Garrafada 

 
Folhas 

 
0,58% 

 
 

  
Dandá 

 
Mata 

 
Infusão 

 
Raiz 

 
0,58% 

   
   

Mata 
 
Quintal 

 
Infusão 

 
Folhas 

 
0,29% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA 3: Lista de plantas utilizadas na comunidade de São Brás, Santo Amaro 
da Purificação – Ba. 
 

 
Família/Nome 
científico 
 

 
Hábito 

 
Nome 
vernác
ulo 

 
Local de 
obtenção 

 
Forma de 

uso 

 
Parte 
utilizad
a 

 
Frequênc
ia  
de 
citação 
 

 
 
ACANTHACEAE 
 

Ruellia biflora Balb. 
Ex Nees. 
 
 
AMARANTHACEAE 
 
Alternanthera dentata 
(Moench) Stuchlik 
 
 
 
Pfaffia stenophylla 
Spreng. 

 
 
 
 
Herbá
cea 
 
 
 
 
Herbá
cea 
 
 
 
 
Herbá

 
 
 
 
Mãe 
boa 
 
 
 
 
Bezetac
il 
 
 
Nelvagi
na 

 
 
 
 
Caminho 
 
 
 
 
Caminho/
Quintal 
 
 
 
 
Caminho/
Quintal 

 
 
 
 
Infusão/Deco
cção 
 
 
 
 
Infusão/Deco
cção 
 
 
 
 
Infusão/Deco

 
 
 
 
Folhas 
 
 
 
 
Folhas 
 
 
 
 
Folhas 

 
 
 
 
2,51% 
 
 
 
 
1,50% 
 
 
 
1,00% 

bicho 
   
   
  Pulga 

do 
campo 

Mata Infusão Folhas 0,58% 

   
   

Sape 
 
Quintal 

 
Infusão 

 
Raiz 

 
1,17% 

   
   

Três 
Marias 

 
Mata 

 
Infusão  

 
Folhas 

 
0,58% 

   



 
 
ANACARDIACEAE 
 

cea  cção 

Anacardium 
occidentale L.  

Árvore Cajueiro 
branco 

Quintal Infusão/Deco
cção 

Folha/E
ntrecasc
a 

2,51% 

Schinus 
terebinthifolius Raddi 

Árvore Aroeira Quintal Infusão 
/Banho 

Folha/E
ntrecasc
a 

3,01% 

       
Mangifera indica L. Árvore Mangue

ira 
Quintal Infusão Folhas 1,50% 

 
 
ANNONACEAE 
 

      

Annona squamosa L. Arbust
o 

Pinha Quintal Infusão Folhas 2,01% 

Annona montana 
Macfad 

Arbust
o 

Jaca de 
pobre 

Caminho/
Quintal 

Infusão/Deco
cção 

Folhas 1,50% 

      . 
 
APIACEAE 
 

      

Pimpinella anisum L. 
 

Herbá
cea 

Erva 
doce 

Caminho/
Quintal 

Infusão/Deco
cção 

Folhas 0,50% 

ARACEAE 
 

      

Anthurium affini L. Herbá
cea 

Orelha 
de 
urubu 

Quintal Banho Folhas 1,00% 

 
 
ASTERACEAE 
 

      

Baccharis trinervis 
Pers. 

Herbá
cea 

Casadin
ha 
santa 

Caminho/
Quintal 

Infusão/Banh
o 

Planta 
inteira 

0,50% 

 
Bidens pilosa L. 

 
Herbá
cea 

 
Picão 

 
Quintal 

 
Infusão/Deco
cção 

 
Folhas 

 
1,50% 

Centraterum 
punctalum Cass. 

Herbá
cea 

Balaio 
de 
velho 

Caminho/
Quintal 

Infusão Planta 
inteira 

2,51% 

       
Gymnanthemum cf. 
amygdalina 

Herbá
cea 

Alumã Caminho/
Quintal 

Infusão Folhas 1,50% 

s   
   



Helianthus annuus L Herbá
cea 

Girassol Feira/Qui
ntal 

Infusão Sement
e 

2,01% 

Agerantum 
conyzoides L. 

Herbá
cea 

Mentras
to 

Caminho/
Quintal 

Infusão/Deco
cção 

Planta 
inteira 

0,50% 

Pluchea sagittalis 
(Lam.) Cabrera 

Herbá
cea 

Quitoco Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas 1,00% 

Solidago chilensis 
Meyen 

Herbá
cea 

Capiang
a 

Quintal Banho Planta 
inteira 

1,00% 

Tilesia cf. baccata Herbá
cea 

Mal-me-
quer 

Caminho Infusão/Deco
cção 

Planta 
inteira 

0,50% 

Não identificada Herbá
cea 

Folha 
do 
velho 

Caminho/
Quintal 

Infusão/Deco
cção 

Folhas 0,50% 

       
BIGNONIACEAE       
Tabebuia sp. Árvore Pau 

D’arco 
Feira Infusão/Deco

cção 
Entreca
sca/casc
a 

0,50% 

      
BORAGINACEAE 
 

      

Heliotropium indicum 
L.  

Herbá
cea 

Crista 
de Galo 

Quintal Infusão 
/Banho 

Folhas 1,50% 

Cordia curassavica 
(Jacq.) R. & S. 
 
BURSERACEAE 

Herbá
cea 

Maria 
preta 

Caminho/
Quintal 

Infusão/Suco Folhas 1,50% 

   
       
Protium heptaphyllum 
March 
 
 

Árvore Amescl
a 

Quintal Infusão Folhas 1,50% 

CAPARACEAE 
 

      

Não identificada Herbá
cea 

Cecê Caminho Infusão Folhas 
 

0,50% 

CAPRIFOLIACEAE 

 
      

Sambucus australis 
Cham. Et Schlecht. 

Subar
busto 

Sabugu
eiro 

Quintal Infusão/Deco
cção/Xarope 

Folhas 0,50% 

       
 
 
CELASTRACEAE 
 

      

Maytenus ilicifolia 
Mart ex. Reiss 

Árvore Espinhe
ira 
santa 

Feira Infusão/Deco
cção 

Folhas 2,01% 

       



 
CHENOPODIACEAE 
 
Chenopodium 
ambrosioides L.  

Herbá
cea 

Mastruz Quintal Suco/Sumo Folhas 3,51% 

 
 
COSTACEAE 
 

      

Costus spicatus 
(Jacq.) Sw. 

Herbá
cea 

Cana 
de 
macaco 

Quintal Infusão/Decocçã
o/Xaro 
pe 

Planta 
inteira 

1,00% 

 
 
CRASSULACEAE 
 

      

Kalanchoe 
brasiliensis Camb. 

Herbá
cea 

Folha 
da 
costa 

Quintal Xarope/Lamb
edor 

Folhas 2,01% 

       
 
 
CUCURBITACEAE 

      

 
Momordica charantia 
L. 

 
Herbá
cea 

 
Melão 
do mato 

 
Caminho 

 
Infusão 

 
Flor/frut
o 

 
0,50% 

 
 
EUPHORBIACEAE 
 

      

Phyllanthus amarus 
Schumach & Thonn. 

Herbá
cea 

Quebra 
pedra 

Quintal Decocção Planta 
inteira 

2,01 

Jatropha gossypiifolia 
L. 

Subar
busto 

Pinhão-
roxo 

Quintal/C
aminho 

Banho Planta 
inteira 

0,50% 

 
 
LAMIACEAE 
 

      

Leonotis nepetaefolia 
(L.) R. Br. 

Herbá
cea 

Cordão 
de São 
Francis
co 

Quintal Infusão/Deco
cção 

Planta 
inteira 

1,00% 

Mentha sp. Herbá
cea 

Água de 
alevant
e miúda 

Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas 0,50% 

Ocimum sp. Herbá
cea 

Alfavac
a 

Quintal Infusão/Deco
cção/Temper
o 

Folhas/
Sement
es 

2,01% 

Ocimum sp. Herbá
cea 

Manjeri
cão 

Quintal Sumo Folhas 0,50% 



Ocimum cf. 
gratissimum 

Herbá
cea 

Quioiô Quintal Infusão/Banh
o/Tempero 

Folhas 3,01% 

Plectranthus cf. 
barbatus 

Herbá
cea 

Tapete 
de 
Oxalá 

Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas 1,50% 

Plectranthus 
neochilus Schlechter 

Herbá
cea 

Boldo Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas 4,52% 

Plectranthus 
amboinicus (Lour.) 
Spreng. 
 
 
LEGUMINOSAE 

Herbá
cea 

Hortelã 
grossa 

Feira Xarope/Temp
ero 

Folhas 0,50% 

       
Cajanus cajan L. Subar

busto 
Andu Quintal Infusão Folhas 1,00% 

Senna occidentalis 
(L.) Link  

Herbá
cea 

Fedego
so 

Caminho/
Quintal 

Infusão 
/Banho 

Planta 
inteira 

0,50% 

Senna sp. Subar
busto 

Mata 
passo 

Quintal Banho Planta 
inteira 

0,50% 

Caesalpinia 
pulcherrima (L.) Sw. 

Árvore Barba 
de 
barata 

Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas/F
lores 

1,50% 

 
 

  

LILIACEAE 
 

  

Sansevieria 
trifasciata var. 

laurenttii. 

Herbá
cea 

Espada 
de 
ogum 

Quintal Banho Folhas 0,50% 

 
 
LITRACEAE 

      

Cuphea sessifolia 
Mart. 

Herbá
cea 

Barba 
de São 
Pedro 

Quintal Infusão Folhas 0,50% 

 
 
MALPIGHIACEAE  

      

Malpighia glabra L.  Arbust
o 

Acerola Quintal Suco Fruto 2,01% 

 
 
MALVACEAE 

      

Gossypium hirsutum 
L. 

Árvore Algodão Quintal Infusão/Banh
o 

Folhas 2,01% 

       
Sida cordifolia L.  Herbá

cea 
Malva 
branca 

Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas 1,50% 

       



 
MYRTACEAE  

 
Psidium sp. Arbust

o 
Araçá 
mirim 

Caminho Decocção Folhas 1,00% 

       
Eugenia sp. Árvore Jambo Quintal Infusão 

/Suco 
Folhas/F
ruto 

2,01% 

Eugenia uniflora L. Arbust
o 

Pitanga Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas/F
ruto 

2,01% 

Syzygium cumini (L.) 
Skeels 

Árvore Come 
chama 

Caminho/
Quintal 

Infusão/Deco
cção 

Folhas 1,00% 

   
 
 
PLANTAGINACEAE 
 

      

Plantago major L. Herbá
cea 

Transag
em 

Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas/
Raiz 

1,00% 

 
 
PIPERACEAE 
 

      

Piper aduncum L. Árvore Tapa 
buraco 

Quintal Infusão/Deco
cção/Banho 

Folhas 1,50% 

 
 
POACEAE 

      

Cymbopogon citratus 
D. C. Stapf 

Herbá
cea 

Capim 
santo 

Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas 2,01% 

 
 

      

RUBIACEAE       
Chomelia obtusa 
Cham. & Schulttdl. 

Herbá
cea 

Tranca 
porteira 

Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas 1,00% 

Spermacoce 
verticillata L. 

Herbá
cea 

Carquej
a 

Caminho/
Quintal 

Infusão/Deco
cção 

Planta 
inteira 

0,50% 

 
 
RUTACEAE 

      

Citrus aurantium L. Árvore Laranja 
da terra 

Quintal Decocção Folhas 1,50% 

Citrus limonia Osbeck Árvore Limão 
rosa 

Quintal Infusão/Suco Folhas/F
ruto 

1,50% 

Ruta graveolens L. Herbá
cea 

Arruda Quintal Banho Folhas 0,50% 

Zanthoxylum 
rhoifolium Lam. 

Árvore Espinho 
cheiros
o 

Feira Infusão/Deco
cção 

Folhas 2,01% 

       



 
SCROPHULARIACE
AE 
 

Não identificada Herbá
cea 

Pega-
pega  

Caminho Decocção Planta 
inteira 

1,00% 

 
 
SOLANACEAE 
 

      

Cestrum axillares 
Vell. 

Árvore Corana Caminho Banho Folhas/
Galhos 

1,50% 

Nicotina tabacum L. Árvore Folha 
de fumo 

Quintal Infusão/Defu
mador 

Folhas  

Solanum americanum 
Mill. 

Herbá
cea 

Erva de 
Santa 
Maria 

Quintal Infusão/Sum
o 

Folhas/
Sement
es 

0,50% 

Solanum paniculatum 
L. 

Subar
busto 

Jurubeb
a 

Quintal Lambedor Folhas/
Sement
es 

1,00% 

 
 
VERBENACEAE 
 

      

Lippia alba (Mill.) 
N.E.Br. 

Subar
busto/ 
Herbá
cea 

Erva 
cidreira 

Feira Infusão/Deco
cção 

Planta 
inteira 

2,51% 

Lantana camara L. Herbá
cea 

Camará Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas 0,50% 

Lippia cf. salvaefolia Subar
busto/ 
Herbá
cea 

Melissa Quintal/F
eira 

Infusão/Deco
cção 

Folhas 1,50% 

Vitex agnus-castus L. Suuba
rbusto 

Lavand
a 

Quintal Banho Folhas 2,01% 

 
 
ZINGIBERACEAE 
 

      

Zingiber officinale 
(Wild.) Roscol 

Herbá
cea 

Gengibr
e 

Feira Infusão/Deco
cção 

Raiz 1,50% 

Renealmia 
brasiliensis K.Schum. 

Herbá
cea 

Água de 
alevant
e 
graúda 
 
 

Quintal Infusão/Deco
cção 

Folhas 1,50% 

       

   

   

http://species.wikimedia.org/wiki/K.Schum.


    

      

        

      

 
 
 
 
 
 


