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RESUMO  

A agricultura familiar vem se destacando no cenário nacional como uma forma viável para 

geração de ocupação e renda no meio rural, e também como uma opção à produção de 

alimentos no entorno dos centros urbanos. Dessa forma, a demanda crescente por 

alimentos saudáveis e o processo de soberania alimentar do campo e da cidade fazem com 

que seja necessário o estudo do potencial alimentício das plantas, em especial aquelas tidas 

como não convencionais existentes nestas áreas. Uma vez que a maioria das plantas é 

subutilizada na alimentação humana, e entre 10% e 20% da flora mundial possui potencial 

alimentício, no entanto ainda faltam estudos sobre essa produção e orientações de créditos 

rurais que propicie aumento dessa produção. O objetivo da dissertação é modelar o cenário 

de produção das hortaliças não convencionais no município de Feira de Santana, tendo 

como base o fator crédito para evidenciar qual a real situação desta produção nas 

propriedades de agricultores familiares. O recorte temporal busca o resgate de informações 

dos últimos dez anos (2006-2016), período em que a principal instituição de crédito que atua 

com esta política pública começou a atender este seguimento na cidade. A metodologia 

proposta aplica teoria dos grafos e análise combinatória para delimitação da área de estudo, 

associando a isso a utilização de questionário estruturado, entrevista a agricultores 

familiares, cruzamento de base de dados sobre agricultura familiar no município de Feira de 

Santana e espacialização dos dados com o uso de técnicas de geotecnologia. Como 

resultado principal observou-se que  a aplicação da metodologia de análise, foi possível 

caracterizar a produção de plantas alimentícias não convencionais e a rede de 

comercialização da qual fazem parte, assim como a participação do fator crédito neste 

modelo de produção. 

 

Palavras chave: Agricultura Familiar, Plantas Alimentícias não Convencionais, Crédito Rural, 

Comunidades Tradicionais. 
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ABSTRACT 

 

Family farming has been highlighted without a national scenario as a viable way to generate 

employment and income in rural áreas, and also as an option for food production around 

urban centers.The growing demand for healthy food and the process of food sovereignty of 

the countryside and the city make it necessary to study the food potential of non-

conventional plants in these areas; Since most of the plants are underutilized in human food, 

between 10% and 20% of the world flora has potential food, parts that can be consumed, 

however our diet is based on very few species. The objective of this work is to model the 

scenary of production of unconventional vegetables in the municipality of Feira de Santana, 

based on the credit factor to show the real situation of this production in the properties of 

family farmers. The temporal cut seeks the rescue of information from the last ten years, 

when the main credit institution that acts with this public policy began to attend this follow-up 

in the city. The proposed methodology uses graph theory and combinatorial analysis to 

delimit the study area, associating to this the use of a structured questionnaire, interviews 

with family farmers, cross-database on family agriculture in the municipality of Feira de 

Santana, and spatialization of data with the use of geotechnology techniques. With the 

application of the analysis methodology, it was possible to characterize the production of 

unconventional food plants and the marketing network of which they are part, as well as the 

participation of the credit factor in this production model 

 
 
Keys words: 

 

Family farming, unconventional vegetables, rural credit. 
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CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 

1.1 Introdução 

 

Os assuntos que relacionam o desenvolvimento rural com o aumento da 

produtividade, principalmente dos agricultores familiares, passaram a ter lugar de destaque 

nos últimos anos, com o crescimento da visibilidade e da participação deste setor na 

economia nacional, entre os anos de 1995 e 2005. Com o início das políticas de crédito 

voltadas para a agricultura familiar, esta categoria passou a responder por 10% do Produto 

Interno Bruto (PIB)-Nacional, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA)1. Não obstante a esse crescimento a atuação do Estado consubstancia-se através de 

políticas públicas destinadas à melhoria das condições de produção destes agricultores 

(GUILHOTO, 2007; SANTOS, 2011). 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população brasileira que era predominantemente rural em 1950, vem migrando para os 

centros urbanos e apresentava, em 1996, um percentual de apenas 21,64% nesta situação 

de domicílio. O último censo demográfico realizado em 2010 indica que apenas 15,64% dos 

habitantes do Brasil vivem na zona rural (IBGE, 2010). Com esse fato observa-se que o 

processo de migração para os centros urbanos gera uma inversão na balança entre 

produtores e consumidores, uma vez que, os produtos da base alimentar demandados para 

manutenção das cidades são produzidos no campo, na zona rural. 

Entretanto, a demanda crescente da sociedade por alimentos e a expressiva 

contribuição da agricultura familiar em gerar ocupação e renda e na produção destes 

alimentos, fazem com que esta categoria social não seja de todo marginalizada nos dias 

atuais. O Governo por meio de seus entes da administração direta, indireta ou ainda por 

meio de parcerias projetou uma série de programas que auxiliam a este grupo. Uma das 

frentes de atuação é a concessão de crédito por meio de bancos públicos ou através de 

empresas de fomento ao desenvolvimento das atividades agropecuárias (GUANZIROLI, 

2011; SANTOS, 2011). 

A concessão do crédito vem responder ao aumento da produtividade agrícola que 

depende da adoção de técnicas e da modernização de maquinários e equipamentos que 

reduzam os custos e otimizem a produção. Os pequenos estabelecimentos rurais, em 

especial os da região Nordeste do Brasil, são administrados por agricultores familiares que 

em sua grande maioria não dispõem de recursos financeiros suficientes para o suprimento 

das necessidades de modernização demandadas pelo mercado para alcançar tais avanços, 

                                                 
1
O MDA foi extinto em 2016, através do decreto 8780 da Presidência da República. 
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sendo assim, o microcrédito rural aparece como ferramenta para proporcionar a esses 

estabelecimentos e seus respectivos proprietários, o recurso financeiro necessário para a 

realização de mudanças e investimentos na melhoria da capacidade produtiva. 

Considerando-se que a preocupação principal está voltada para o aumento da 

produtividade e a geração de produtos, pois a agricultura é vista como uma atividade que 

deve produzir para atender a uma demanda cada vez maior da sociedade, alguns aspectos 

diretamente ligados a esta forma de produzir podem ter a sua real importância ignorada. A 

ótica da utilidade da agricultura familiar, como apenas produtora de alimentos, pode permitir 

que fossem negligenciados os efeitos da adoção de novas técnicas de produção neste 

modelo de utilização da terra, a exemplo da preservação de costumes passados através de 

gerações como, o cultivo de algumas plantas não consideradas comerciais (MACHADO, 

2014), que vêm a ser as hortaliças não convencionais descritas por Kinupp (2014). 

A partir dessas considerações a pesquisa se desenvolveu acompanhando a 

realidade de agricultores familiares de Feira de Santana-BA, cidade localizada a 

aproximadamente 108 km da capital do estado, considerada a segunda maior economia da 

Bahia, com população definida em 2016 em 622.639 habitantes (IBGE, 2016).   

Os resultados deste trabalho poderão nortear ações para a valorização de costumes 

de produção e preservação das plantas já adaptados ao semiárido e à região de Feira de 

Santana, que impactam na base do processo de segurança alimentar, uma vez que, 

reduzem a dependência das famílias aos produtos não gerados dentro da propriedade. 

A realização deste estudo justifica-se pela relevância do processo de soberania 

alimentar, que pode ser conseguida também pela maximização da utilização dos recursos 

disponíveis, hoje subutilizados, a exemplo das Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(PANCs). Junte-se a isso a necessidade de preservar o modo de produção da agricultura 

familiar, categoria social heterogênea e multifuncional, resultando numa interação mais 

harmoniosa com a natureza, com métodos menos agressivos e invasivos que buscam gerar 

o suficiente para a manutenção da família e proporcionar um excedente de produção para 

incrementar a renda da unidade familiar, além de preservar os recursos naturais. 

 Outro argumento também utilizado para justificar a realização desse estudo é que, 

com o desaparecimento das unidades de produção familiar ou pelo menos do modo de 

produção até então desenvolvidos dentro deste tipo de estabelecimento, levam não apenas 

à extinção de um elemento cultural, mas também à diminuição da oferta de produtos 

saudáveis produzidos no entorno de grandes centros urbanos. 
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1.2 Objetivos 

 

 

O objetivo principal da pesquisa foi analisar a produção de hortaliças não 

convencionais dentro do modelo produtivo da agricultura familiar e o seu comportamento 

evolutivo, estabelecendo como critério de diferenciação o crédito rural oferecido aos 

agricultores familiares, como política pública. 

Para alcançar o objetivo geral fez-se necessário atingir os seguintes objetivos 

específicos, que foram buscados não necessariamente na ordem aqui estabelecida:  

1- caracterizar a produção de hortaliças não convencionais da agricultura familiar, em 

comunidades tradicionais Quilombolas do município de Feira de Santana; 

2- verificar se o microcrédito contribui para a modificação da forma de produzir dos 

agricultores familiares, considerando os aspectos da preservação cultural e 

ambiental que estão associados às hortaliças não convencionais; 

3- construir um recurso didático com o objetivo de socialização dos resultados da 

pesquisa. 

 

1.3 Hipóteses da Pesquisa 

 
 No primeiro momento da pesquisa  se tentou identificar o comportamento de 

produção das hortaliças não convencionais na agricultura familiar e buscou-se verificar os 

efeitos do microcrédito rural nesta relação. Foi observado que uma grande quantidade de 

agricultores familiares busca tal recurso. Entretanto, não há uma relação direta ente o 

acesso ao crédito e a exigência de documentos mínimos para a concessão do mesmo. 

Dessa forma, foram projetadas 3 hipóteses nessa pesquisa, cuja estrutura de cenários 

encontra-se descrita na figura 1. 

 A primeira dizia que nas propriedades onde houvesse a concessão do microcrédito 

rural, os agricultores deixariam de cultivar ou reduziram a área cultivada com hortaliças não 

convencionais, devido às limitações de tamanho das propriedades, para dar lugar às 

culturas zoneadas e que recebem crédito direto para o seu desenvolvimento. 

 A segunda hipótese é a de que os agricultores que recebessem o crédito utilizariam 

o recurso para as culturas zoneadas, porém, utilizariam as mesmas áreas, simultânea ou 

posteriormente, para o plantio das hortaliças não convencionais, e com isso ampliaram a 

área cultivada com tais plantas. 



17 

 

A terceira hipótese considera o fator crédito irrelevante à modificação da oferta de 

hortaliças não convencionais.  

 Figura 1: Possíveis cenários de evolução da área cultivada com hortaliças não 
convencionais em função do acesso ao crédito rural. 
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CAPÍTULO 2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Introdução 

O estudo aborda quatro temas centrais: (1) Agricultura familiar desenvolvida em 

comunidades tradicionais Quilombolas de Feira de Santana; (2) Produção de hortaliças não 

convencionais; (3) Microcrédito rural concedido aos agricultores destas comunidades;  e (4) 

Aplicação da teoria dos grafos como ferramenta de suporte a estudos etnográficos. 

  

2.2 Agricultura Familiar com ênfase em Comunidades Tradicionais 
 

A produção familiar no Brasil é lembrada primeiramente pela sua capacidade de 

absorção da mão de obra e pela produção de alimentos geralmente utilizados para a 

subsistência tendo como função principal o caráter social e não apenas o econômico, 

levando-se em consideração a sua relativa menor produtividade e incorporação do aporte 

tecnológico (GUILHOTO, 2007; SANTOS, 2011). 

 A agricultura familiar, como o próprio nome diz faz alusão ao modo de produção 

agropecuária, no qual a principal força de trabalho empregada é a dos integrantes do grupo 

familiar, tal conceito é apresentado por Lamarche (1993) quando diz que a agricultura 

familiar, tal como se concebe, corresponde a uma unidade de produção agrícola onde 

propriedade e trabalho está intimamente ligado à família. A interdependência desses três 

fatores no funcionamento da exploração engendra necessariamente noções mais abstratas 

e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e a reprodução da exploração. 

Para Abromovay (1999) e Santos (2011) o maior benefício da agricultura familiar é o 

de gerar identificação com o meio em que vivem estas famílias, garantindo também a 

preservação cultural e da paisagem local. Entretanto, a influência dos centros urbanos é 

notável na atualidade, existindo uma linha de pensamento que conceitua a agricultura 

familiar como sendo o novo rural.  Segundo Schneider (2001) e Mior (2005) o novo rural 

pode ser entendido como um continuo do urbano do ponto de vista espacial, onde as 

cidades não mais seriam identificadas como a atividade industrial e nem o campo como 

apenas a agricultura e pecuária, quando se fala da organização da atividade econômica. 

A questão legal da agricultura familiar também precisou ser definida, para tornar 

claros os critérios de escolha dos agricultores que poderiam acessar as políticas públicas 

destinadas para este seguimento, desta forma, a Lei Federal 11.326/06 foi editada com tal 

finalidade. Para efeitos deste estudo entende-se como agricultor familiar aquele definido 

pelo Art. 3º da referida Lei Federal, que diz: 

Considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele 
que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, 
aos seguintes requisitos: 
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I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 04 (quatro) 
módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, 
na forma definida pelo Poder Executivo; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família 
(BRASIL, 2006). 

Como consequência desta Lei foi integrada à Declaração de Aptidão (DAP) do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), criada no ano 

agrícola de 2001/2002, uma ferramenta de controle digital para cadastro e identificação dos 

agricultores familiares, o que permitiu uma maior agilidade na coleta e registro dos dados. 

 O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em conjunto com o Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) através da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário, eram até 2016, os responsáveis pelo gerenciamento desse 

documento que confere ao produtor rural o título de agricultor familiar e possibilita o seu 

acesso a diversas políticas públicas destinadas a este grupo.  

A existência do instrumento DAP, no entanto, não garante por si só que estes 

agricultores familiares tenham acesso direto aos seus direitos, uma vez que, a identificação 

destes agricultores é feita por órgãos de representação da categoria ou por empresas 

públicas de assistência técnica e extensão rural da União, Estados e Municípios, que por 

sua vez, dispõem de um quadro técnico inferior ao necessário para atender a demanda 

existente (BRASIL, 2014),  

Observa-se, entretanto, uma subnotificação de agricultores familiares no município 

que pode ser notada ao se comparar o quadro 1 que apresenta os dados do último censo 

agropecuário realizado pelo IBGE em 2006, com a relação as DAPs ativas no município no 

ano de 2016, em torno de 3.420, segundo dados do MDA.  

 
Quadro 1: Quantitativo de Estabelecimentos Rurais por Condição de Posse no Município de 
Feira de Santana –Bahia em 2006. Fonte: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 
 

 
Condição de Produtor Nº de Estabelecimentos 

Arrendatário 18 

Ocupante 952 

Parceiro 15 

Proprietário 7.824 

Sem Área 160 

Total 8.969 
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A diferença considerável entre os números apresentados pelo IBGE e a relação 

oficial de DAPs evidencia a existência de muitos agricultores no município de Feira de 

Santana que possivelmente reúnam as condições essenciais para enquadrar-se como 

agricultores familiares e não foram assim declarados, por conseguinte, não puderam 

acessar as políticas públicas destinadas a este segmento. 

As políticas públicas desenvolvidas para os agricultores familiares têm como objetivo 

a preservação da agricultura familiar e dos costumes locais, o que leva à temática da 

sustentabilidade e sobrevivência no campo, com o menor nível de dependência possível. 

 Partindo deste pressuposto pode-se abordar a questão da segurança alimentar 

desses agricultores, segundo Barroso (2004) “o acesso assegurado a cada família à 

quantidade necessária de alimentos para garantir uma dieta a todos os seus membros para 

uma vida saudável”. Pode-se entender como segurança alimentar também o resultado da 2ª 

Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizado em Olinda-PE, em 

março de 2004, quando diz: 

Segurança alimentar é a realização do direito de todos ao acesso 
regular e permanente a alimento de qualidade em quantidade 
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidade 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 
saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, 
econômica e ambientalmente sustentáveis (SOUZA et al, 2004: 4). 
 

Com base nos conceitos apresentados de segurança alimentar e de sua ligação com 

o fator cultural pode-se inferir que a preservação de hábitos saudáveis ligados ao cultivo e 

consumo de vegetais de importância regional é de grande valia para a manutenção do 

processo de segurança alimentar.  

Nota-se que o estudo da agricultura familiar perpassa por questões sociais e 

culturais além do sentimento de pertencimento ao local, sendo assim, a ótica que norteia o 

comportamento do agricultor não é inteiramente compreendida quando analisada por 

espectadores alheios a essa realidade, conforme salienta La Blanche (1948) citado por 

Castro (1992), quando enfatiza que entre as forças que ligam o homem a um determinado 

meio, uma das mais tenazes é a que transparece quando se realiza estudo dos recursos 

alimentares regionais. 

Na mesma linha de pensamento, Guimarães (1982) e Altieri (2012) apontam as 

divergências entre conceito e realidade na lógica da produção agrícola e o aumento de 

produtividade com adoção de práticas mais avançadas, utilização de insumos, maquinários 

e redução da mão de obra, destacando-se: 

A industrialização crescente da agricultura, em todo o mundo, faria 
supor um crescimento maior do trabalho assalariado do que do 
trabalho familiar, à medida que iam sendo abandonadas as relações 
de trabalho pré-capitalistas, herdadas sobretudo do feudalismo, tais 
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como as formas mais atrasadas de “parceria” (share-crop system, 
métayage, meação) e iam sendo substituídas pelas relações de 
trabalho capitalista ou semi-capitalistas. Mas não é isso o que se 
está verificando, em termos predominantes, em vários países, 
inclusive no Brasil (GUIMARÃES, 1982:247). 
 

Os padrões de agricultura familiar levam em consideração a diversificação de 

culturas e a interação homem e ambiente buscando a sua preservação, já na agricultura 

convencional ou monocultura, embora existam práticas de manejo que minorem os efeitos 

ao ambiente, não se pode desconsiderar a dimensão do impacto causado ao ambiente. 

 Em meados do século passado, analisando a situação da principal monocultura 

desenvolvida no Nordeste, a da cana-de-açúcar, traçou-se um paralelo que pode ser 

observado na atualidade em diversas outras explorações de monocultura. Castro (1992) 

fazendo uma análise dos trabalhos de La Blanche (1948) afirma que a cana se mostrou 

mais uma vez, como já se tinha mostrado antes, capaz de dar muito lucro, mas de exigir 

sempre muita coisa em compensação. 

 As exigências provenientes da monocultura levam a um esgotamento da capacidade 

produtiva dos solos, que para manterem-se viáveis necessitam de mais e mais insumos a 

cada ciclo de produção. Ainda sobre a monocultura da cana de açúcar, Castro (1992) 

complementa dizendo que “Homem e terra que tiveram de despojar de inúmeras 

prerrogativas para satisfazer o apetite desadorado da cana” dando uma noção de quão 

severas eram essas exigências. 

 As relações estabelecidas ao longo dos anos no processo de trabalhar a terra no 

Brasil divergiram, mas ao mesmo tempo apresentaram singularidades em diversas regiões, 

deste modo pode-se adotar um comportamento geral para caracterizar essa forma de 

trabalho. 

Em decorrência dos conceitos apresentados surgem outras questões que foram 

consideradas, a exemplo da sustentabilidade proporcionada pela agricultura familiar. Vargas 

(2010) fazendo uma revisão literária apresenta o que seriam, para ele, dentre os conceitos 

discutidos por Almeida, Cordeiro e Petersen (1996) os principais elementos que garantem a 

sustentabilidade do modelo de exploração da agricultura familiar: 

Por ser uma ocupação econômica que combina a exploração familiar 
e a organização de profissionais, ela incorpora uma estratégia de 
equilíbrio entre parâmetros econômicos, sociais e ambientais; 
...em sua maioria, o funcionamento econômico da agricultura familiar 
não se fundamenta na maximização da rentabilidade do capital e na 
geração de lucro no curto prazo, mas está orientado para o 
atendimento das necessidades das famílias e para a manutenção do 
potencial produtivo da terra, percebido como um patrimônio; 
...a propriedade familiar é uma unidade de produção e consumo, por 
este motivo ela tende a valorizar a diversidade, os policultivos e 
criações, distribuídos de forma equilibrada no espaço e no tempo; 
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...a unidade de produção familiar pela sua extensão, pela 
organização do trabalho, favorece os cuidados técnico nas 
operações de manejo, na medida em que é ela que toma as decisões 
e também as coloca em prática; 
...dentro da perspectiva ambiental, a agricultura familiar favorece 
uma maior e melhor distribuição territorial das atividades de 
exploração do meio, pela melhor possibilidade de adaptação e 
circunscrição das mesmas as unidades ecológicas mais definidas e 
homogêneas (VARGAS, 2010:1). 
 

Diante do exposto pode-se perceber que a agricultura familiar convive mais 

harmonicamente com o ambiente e apresenta uma maior dependência com o meio, por este 

motivo, busca preservar essa relação. 

 Não se tenta dizer, porém, que a atividade agrícola desenvolvida nas unidades de 

produção familiar não tenha como objetivo o lucro, no entanto, esse não é o motivador 

principal da atividade e por isso aparece como objetivo secundário em uma ótica na qual 

não venha a comprometer a relação com o ambiente. 

O conceito apresentado por Machado (2014) resume de maneira clara o papel do 

lucro dentro da agricultura familiar “qualquer proposta tecnológica produtiva deve gerar 

resultados financeiros a quem a execute”.  

O lucro sendo o resultado de uma proposta produtiva dentro da agricultura familiar, 

não deve comprometer ou agredir as demais dimensões, especialmente a qualidade 

ambiental e o balanço energético. Embora existam casos onde essa relação foi desnaturada 

e as práticas de cultivo tendam a não preservação dos solos e corroboram para a sua 

degradação, como nos seguintes casos: da recorrência de queimadas para controle de 

ervas daninhas; a não rotação de culturas; e a utilização de agroquímicos com o objetivo de 

reduzir a infestação por pragas e aumentar a produtividade das áreas.  

Ressalta-se, porém que a agricultura familiar, sobretudo, a desenvolvida nas regiões 

Norte e Nordeste do Brasil, ainda preservam muito do modo de agir da agricultura familiar 

tradicional, parte disso deve-se ao fato de que nestas regiões a etnia negra contribuiu 

fortemente para a construção da base da população, tal fator influencia a forma como se 

estabeleceram as relações do homem como o meio e da utilização dos fatores de produção. 

 A relação entre o modelo de produção da agricultura familiar e o grupo étnico de 

base responsável por seu desenvolvimento pode ser explicada da seguinte forma: durante o 

período de trabalho escravo no Brasil muitos negros após fugirem de seus cativeiros 

juntaram-se em quilombos e lá constituíram grupos de resistência vivendo de maneira 

simples e coletiva, com o fim da escravidão os negros libertos juntaram-se a estes grupos e 

o fluxo de pessoas também para fora destas áreas restritas passou a crescer.  

O comportamento de valorização do trabalho familiar e a lógica de produção com a 

finalidade de suprir as necessidades de seu grupo foram propagados cada vez mais, com a 
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limitação imposta por não possuírem os recursos mais avançados para produção e não 

serem detentores da terra, estas pessoas desenvolveram técnicas mais simples e 

disseminaram a cultura da agricultura familiar tradicional de subsistência, carregando de 

valor cultural e social a sua produção e a garantia de sustento proporcionado nas pequenas 

áreas agricultáveis exploradas por eles e seus descendentes.  

A necessidade de produzir o sustento dos seus familiares, aliada a uma falta de 

recursos e ao conhecimento que possuíam sobre diversas plantas, muitas delas típicas de 

seu país de origem e de seus ancestrais, fez com que esses pequenos grupos com o passar 

dos anos se aprimorassem criando uma interdependência com o meio e consequentemente, 

uma noção de pertencimento, na qual está alicerçada a base da agricultura familiar 

tradicional, como enfatiza Castro (1992): 

Como povo de tradições agrícolas, de tipo de agricultura de 
sustentação, o negro reagia contra a monocultura de forma mais 
produtiva do que o índio. Desobedecendo às ordens do senhor e 
plantando às escondidas seu roçadinho de mandioca, de batata-
doce, de feijão e de milho. Sujando aqui, acolá, o verde monótono 
dos canaviais com manchas diferentes de outras culturas. Benditas 
manchas salvadoras da monotonia alimentar da região (CASTRO, 
1992:133). 
 

Esse trecho transcrito representa a forma com a qual o negro reagia frente à 

monocultura e faz o comparativo com os índios que também foram escravizados no 

processo de ocupação e colonização do Brasil. A reação diferente dava-se também pelo fato 

do índio possuir hábitos alimentares mais voltados ao extrativismo, coleta de frutos, caça e 

pesca dada a abundância com que estes recursos estavam disponíveis nas terras 

brasileiras. Sendo assim, a reação demonstrada é diferente por conta dos hábitos e 

costumes até então desenvolvidos nas suas culturas. 

Mesmo parecendo uma tarefa fácil categorizar a agricultura familiar e com isso 

diferenciá-la da agricultura patronal, diversas são as metodologias aplicadas para tal 

parametrização, como observa Guanrizoli et al (2011):. 

O universo agrário é extremamente complexo, seja em função da 
grande diversidade da paisagem agrária (meio físico, ambiente, 
variáveis econômicas, etc.) seja em virtude da existência de 
diferentes tipos de agricultores, os quais têm interesses particulares, 
estratégias próprias de sobrevivência e de produção e que, portanto 
respondem de maneira diferenciada a desafios e restrições 
semelhantes (Guanziroli et al, 2011:28). 
 

Para efeitos didáticos de pesquisa fez-se necessária a homogeneização deste grupo 

tão heterogêneo quando encarados através dessa perspectiva, por isso a utilização de 

critérios básicos definidos pela Lei Federal nº 11.326/2006 foram os adotados para tal 

finalidade. 
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Embora um dos critérios utilizados seja o do tamanho da propriedade, alguns autores 

a exemplo dos próprios Melo e Ribeiro (2005) e Guanziroli (2011) discordam do critério 

“tamanho máximo da propriedade” e apontam como sendo mais adequada a categorização 

a partir do tamanho da família e da força de trabalho empregada para execução das 

atividades dentro do estabelecimento rural. 

Famílias muito numerosas teriam uma maior disponibilidade de mão de obra e com 

isso poderiam desenvolver a atividade com a utilização de pouca ou nenhuma mão de obra 

contratada em área de dimensões elevadas, quando, famílias menos numerosas 

necessitariam de contratação de mão de obra adicional para a realização da mesma 

atividade em propriedades menores. 

O trabalho do agricultor familiar no contexto do sistema econômico regente, o 

capitalismo, cria necessidade de geração de recursos adicionais para o sustento das 

famílias e geração de excedente de produção para reinvestimento, segundo Ribeiro (2007) a 

atividade do agricultor familiar na atualidade não se encerra no momento da produção indo 

mais adiante, uma vez que a maioria das cidades possuem feiras livres onde os agricultores 

familiares interagem e muitas vezes atuam como comerciantes finais, negociando 

diretamente com os clientes. Embora o comércio seja para eles uma atividade 

complementar à produção dos seus itens de subsistência, contribui para a garantia da 

qualidade de vida e maximização dos lucros advindos da sua produção, principalmente pela 

eliminação do “atravessador” ou intermediador que atuaria entre eles e o consumidor final. 

A agricultura familiar carrega em seu processo de construção as características dos 

seus desenvolvedores, os métodos de cultivo, a relação do agricultor com a terra, a 

diversidade de razões pelas quais se opta por uma ou outra forma de produzir. Diante da 

multiplicidade de possibilidades que se apresentam para a agricultura familiar, não se pode 

deixar de considerar o importante papel que as comunidades tradicionais exercem sobre a 

mesma, conforme informa Altieri (2012), quando diz: 

Precisamos de um paradigma de desenvolvimento agrícola 
alternativo que incentive formas de agricultura mais ecológicas, 
diversificadas, sustentáveis e socialmente justas. Felizmente, 
existem hoje milhares de iniciativas novas e alternativas 
desabrochando ao redor do mundo e promovendo uma agricultura 
ecológica, a preservação dos meios de vida de pequenos 
agricultores, a produção de alimentos sadios, seguros e 
culturalmente diversos e a criação de circuitos locais de distribuição e 
comercialização. Muitos desses modelos sustentáveis estão 
enraizados da racionalidade ecológica da agricultura tradicional, que 
comporta exemplos milenares e formas bem-sucedidas de agricultura 
baseada nas comunidades locais (ALTIERI, 2012:10). 
 

Nesse sentido, Comunidade Tradicional é um termo utilizado na atualidade para 

definir um determinado grupo com características culturais próprias e que preservam hábitos 
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e costumes específicos, a exemplo das comunidades Indígenas, comunidade Quilombola, 

comunidade Ribeirinha, comunidade de Fundo de Pasto, comunidade de Marisqueiras, entre 

outras (BRASIL, 2010). 

O conceito que foi apresentado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e permanece com validade nos dias atuais, foi discutido no contexto 

da caracterização das hortaliças não convencionais quando atrelou a elas o pertencimento a 

uma Comunidade Tradicional. Um fator importante para identificação destas comunidades é 

a existência de uma agregação dentro do espaço geográfico e também uma raiz comum 

étnica para os membros destas comunidades, embora com o passar dos anos e uma maior 

abertura dessas comunidades, o número de integrantes que possuem uma origem diferente 

venha aumentando e com isso o processo de ampliação e mudança dos hábitos e costumes 

tenham se intensificado. 

O Decreto Federal nº 6.040 do ano 2007 vai mais adiante na definição de 

Comunidade Tradicional apresentando como atributos as questões de religiosidade e de 

economia como sendo alguns dos determinantes dessa conceituação: 

 Art. 3º Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se 
por: 
 I - Povos e Comunidades Tradicionais: 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. 
II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução 
cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, 
sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, 
observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, 
respectivamente. 
III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos 
naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente 
geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações 
futuras (Brasil, 2007). 
 

Na região Norte e Nordeste as comunidades tradicionais de maior relevância devido 

ao processo de colonização do Brasil são as Indígena e a Quilombola, influenciando 

fortemente no processo de construção da agricultura familiar destas regiões, as relações 

estabelecidas entre os Quilombolas com o meio ressaltam a interdependência existente 

como forma de assegurar a continuidade, conforme destaca o segundo artigo do Decreto 

Federal 6.040/2007: 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo 
critérios de auto- atribuição, com trajetória histórica própria, dotados 
de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 
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negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida 
(BRASIL, 2003). 
 

A região de Feira de Santana possui segundo dados da Fundação Palmares, órgão 

responsável pela certificação das comunidades quilombolas, 06 (seis) comunidades 

reconhecidas ou em processo de reconhecimento de remanescentes de quilombos: 

Candeal, Lagoa da Negra, Lagoa Grande, Lagoa Salgada, Matinha dos Pretos e Roçado 

(FUNDAÇÃO DOS PALMARES, 2017). 

A existência dessas comunidades, por si só, já configuram um importante fator de 

interferência no modo de produção da agricultura familiar no município, partindo do 

pressuposto que tais comunidades interagem com o meio no qual estão inseridas, e que as 

demandas internas dessas comunidades, assim como, a produção excedente gerada, 

necessariamente criam um caminho de permeabilidade entre as comunidades, seus 

métodos e costumes também próprios e o meio externo, permitindo assim, com o passar do 

tempo a transferência de práticas particulares de um para o outro. 

Considerando que o negro possuía uma maior ligação com o meio de produção 

“terra” na região Nordeste, pois era ele quem no período de escravidão desempenhava a 

tarefa braçal nas lavouras, e que aperfeiçoou as suas técnicas de cultivo a fim de produzir 

alimentos que pudessem complementar a alimentação fornecida por seus escravizadores, 

pode-se inferir que nesse processo de troca de conhecimentos fosse marcante a 

contribuição da cultura negra no modo de produzir da agricultura familiar da região.  

Segundo a Fundação Cultural Palmares (2004), os Quilombolas são descendentes 

de africanos escravizados que mantêm tradições culturais, de subsistência e religiosas ao 

longo dos séculos. Nessas Comunidades Tradicionais tem sido importante na agricultura de 

subsistência, mas também importantes produções de hortaliças não-convencionais.   

 

 

2.3 Hortaliças Não Convencionais 
 

Os hábitos e costumes alimentares de uma população podem determinar o seu 

sucesso ou insucesso. Ao longo dos séculos algumas civilizações que tinham como base 

alimentar diferentes tipos de vegetais desenvolveram-se e aprimoraram o seu método de 

cultivo e armazenamento, passando de uma vida nômade para o estabelecimento de vilas e 

a prática da agricultura (CASTRO,1992; DIAMOND, 1997). 

Para Diamond (1997) os variados processos evolutivos dentro dos grupos ancestrais 

do homem moderno são explicados pelo acesso a recursos naturais diferentes, tomando 

como base o tipo de alimento a eles disponível, definindo assim, a velocidade com que os 
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integrantes desses pequenos grupos se adaptaram e prosperaram colonizando outras 

partes do globo ou ficando restritos a uma pequena parte dele e até mesmo sendo extintos. 

Se o comportamento alimentar de uma população interfere na sua sobrevivência e 

adaptação, como afirma Diamond, as características de uma região influenciam em quais 

fontes de recursos naturais estão disponíveis para estes grupos. Castro (1992) faz as 

seguintes considerações sobre o ambiente e suas implicações no processo de alimentação 

no Brasil: 

A enorme extensão territorial, com seus diferentes tipos de solo e de 
clima, com seus múltiplos quadros paisagísticos, nos quais vêm 
trabalhando, há séculos, grupos humanos de distintas linhagens 
étnicas e de diferentes tintas culturais, não poderia permitir que se 
constituísse, em todo o território nacional, um tipo uniforme de 
alimentação. O país está longe de constituir uma só área geográfica 
alimentar. As variadas categorias de recursos naturais e a 
predominância cultural de determinados grupos que entraram na 
formação de nossa etnia nas diferentes zonas tinham que 
condicionar forçosamente uma diferenciação regional dos tipos de 
dieta (CASTRO, 1992:58). 
 

Kinupp (2014) defende que entre 10 e 20% da flora mundial possua potencial 

alimentício, estas espécies não estão organizadas enquanto cadeia produtiva propriamente 

dita e por isso não desperta o interesse comercial por parte das empresas de sementes, 

fertilizantes, agroquímicos e do setor de crédito. As plantas com potencial alimentício são 

assim descritas: 

...aquelas que possuam uma ou mais partes ou produtos utilizados 
ou com potencial para a alimentação humana, tais como: raízes, 
caules ou tubérculos, bulbos, rizomas, talos, folhas, brotos, flores, 
frutos e sementes, incluindo o látex, resinas e gomas ou outras 
partes usadas para a obtenção de óleos e gorduras comestíveis 
(BRACK, 2016:4). 
 

Ainda como definição dentro do grupo das PANCs, temos as hortaliças não 

convencionais (HNCs) que agregam ao conceito atribuído pelo Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento, apresentado anteriormente, e conferido pela Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária, através da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 

Alimentos, com os seguintes termos: 

DEFINIÇÃO 
Hortaliça é a planta herbácea da qual uma ou mais partes são 
utilizadas como alimento na sua forma natural. 
 
DESIGNAÇÃO 
O produto será designado: verdura, quando utilizadas as partes 
verdes; legumes, quando utilizado o fruto ou a semente, 
especialmente das leguminosas e, raízes, tubérculos e rizomas, 
quando são utilizadas as partes subterrâneas (BRASIL, 1978). 
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A riqueza da flora do Brasil proporciona uma grande quantidade de plantas com 

potencial para utilização na alimentação humana. Brasil (2010) conceitua as hortaliças não 

convencionais (HNCs) como sendo “aquelas com distribuição limitada, restrita a 

determinadas localidades ou regiões, exercendo grande influência na alimentação e na 

cultura de populações tradicionais”. Algumas destas hortaliças, a exemplo do Mangalô 

(Lablab purpureus L. Sweet) e do Andú (Cajanus cajan L. Huth.) possuem uma abrangência 

maior no território nacional, sendo ainda assim consideradas hortaliças não convencionais. 

O consumo de vegetais em uma população passa obrigatoriamente pela origem de 

seus integrantes. Desta forma, “compreender que o processo de formação da população 

brasileira de maneira geral teve sua base constituída através de três grupamentos: Índios, 

Negros e Europeus” (FREIRE, 1987). Possibilita entender como a alimentação na atualidade 

é desenvolvida e quais os processos que levaram a diferenciação na forma de alimentar-se 

dos brasileiros.  

Baseando-se na observação do padrão de formação de diferentes comunidades 

brasileiras, pode-se afirmar que o uso de vegetais pela população é reflexo de padrões 

culturais. Em especial no Brasil o consumo de vegetais verdes foi inserido pelas 

comunidades negras, pois, para os negros escravizados era comum esse uso na cozinha 

africana. Os índios, por sua vez, davam mais importância ao consumo de raízes. Sendo 

assim, as comunidades que tiveram pouca influência dos negros em sua formação, como 

algumas observadas por Castro (1992) no sertão brasileiro e na região amazônica, 

apresentaram um menor consumo de vegetais não convencionais que fossem hortaliças 

folhosas. 

Podemos observar que, em se tratando do Brasil, um país de dimensões 

continentais, algumas particularidades devem ser observadas no que diz respeito à 

alimentação da sua população, especificamente com relação às hortaliças não 

convencionais “variedades presentes em determinadas localidades exercendo influência na 

alimentação e na cultura de populações tradicionais” (BRASIL, 2010). A redução do 

consumo é mais evidente, quando se verifica a substituição por hortaliças de maior apelo 

comercial. 

Em diferentes regiões do país, e do mundo, os alimentos locais fizeram parte não 

apenas da cultura de um povo, mas garantiram a manutenção da capacidade de fixação do 

homem ao meio. Castro (1992) relaciona inúmeros casos de doenças que tinham como 

causa deficiências nutricionais e que acometeram, por exemplo, os imigrantes durante o 

processo de exploração da borracha na Amazônia. Para esse autor, a ligação entre doenças 

e alimentação na região estudada podia ser explicada pelo fato da maior parte dos 

alimentos disponíveis na região serem estranhos aos hábitos de consumo dos novos 
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habitantes, com isso, uma dieta limitada sem a utilização de alimentos substitutos fez com 

que surtos causados por avitaminose acometessem aos mesmos, fato esse que não 

acontecia com os povos locais, já adaptados a dieta e utilização abundante de especiarias 

regionais como a pimenta. Tal relato mostra a importância da etnoflora no processo de 

formação de um povo e da sua adaptabilidade ao meio. 

O desenvolvimento da sociedade moderna fez com que algumas práticas de 

produção e consumo fossem deixadas de lado e alguns alimentos negligenciados na 

alimentação humana, com isso, são agravados os processos de deficiência nutricional 

principalmente nas comunidades menos providas de recursos, como menciona Cardoso 

(1997), quando diz: 

Uma parcela significativa da população sofre de deficiência 
nutricional, especialmente, em proteínas e vitaminas. As hortaliças 
por constituírem um grupo de plantas rico em substancias nutritivas 
variadas, podem contribuir decisivamente para amenizar o 
desequilíbrio nutricional dessas populações (CARDOSO, 1997:11). 
 

Embora possua em sua maioria um alto valor nutricional e se bem aproveitadas 

contribuiriam para o processo de soberania alimentar das populações urbanas e rurais, 

inexiste uma cadeia formal de comercialização e produção das HNCs. Por se tratar de 

produto regional e com baixo volume de produção e ou extração o comércio é realizado 

apenas de maneira informal, figurando como local de comercialização as feiras livres; é o 

que indicam os estudos da Embrapa e do MAPA. 

Ainda falando sobre as especificidades dos produtos comercializados em feiras 

livres, Ribeiro (2007) afirma que tais produtos possuem baixo valor agregado, muitas vezes 

são perecíveis e os custos de transporte para maiores distâncias devoram os ganhos. As 

características observadas são perfeitamente aplicáveis às HNCs e ao modelo de 

comercialização, ora praticado, que busca a redução de custos com a comercialização do 

produto em pontos mais próximos do local de origem.  

A maioria das hortaliças não convencionais é de aparecimento espontâneo, ou seja, 

não são plantadas e aparecem sazonalmente na propriedade, possuem um ciclo curto e 

dispersam sementes que podem permanecer no solo por mais de um ano aguardando 

condições ideais para que germinem. Existem espécies que não possuem esse mecanismo 

de reprodução como forma de disseminar-se, necessitando de uma maior interferência 

humana para sua propagação. Os métodos de plantio para estas são principalmente a 

estaquia e o coveamento com deposição das sementes, além disso, algumas dessas 

sementes necessitam de secagem e armazenamento para que possam ser plantadas no 

período ideal do ano de acordo com suas exigências hídricas e de clima. 
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A falta de conhecimento a respeito desse assunto faz com que muitas vezes sejam 

desperdiçados um grande volume de hortaliças, que poderiam ser consumidos e atuar como 

incremento na alimentação e nutrição das famílias, muitas destas hortaliças comestíveis de 

aparecimento espontâneo são confundidas com ervas daninhas e descartadas como mato. 

 Em algumas propriedades consiste em uma prática comum a eliminação destas 

plantas antes do plantio das culturas tradicionais e capinas manuais periódicas até a fase da 

colheita com o objetivo de eliminar aquelas que por ventura tenham se desenvolvido após a 

implantação da cultura principal. 

O cultivo ou extração das HNCs depende prioritariamente das condições de solo e 

clima da região onde ocorrem, uma vez que, a inexistência de um modelo produtivo, no qual 

estejam estabelecidas as melhorias e práticas necessárias ao cultivo destes vegetais, não 

proporcionam a expansão na sua área de ocorrência, ou, o aumento da sua produtividade 

nos locais onde já estão presentes. Sendo assim, as características do município de Feira 

de Santana, que é o local de pesquisa, com altitude média de 232 m e o Clima Equatorial 

(Classificação climática de Köppen-Geiger: Af), permite inferir que dentro do escopo das 

HNCs que podem ocorrer na área de pesquisa estejam grande parte das plantas conhecidas 

no Brasil, excetuando-se as que necessitam de temperaturas muito baixas para a quebra de 

dormência das sementes, ou que não tolerem as altas temperaturas do Nordeste do Brasil. 

As características agronômicas da HNCs fazem com que este grupo de plantas 

possua particularidades adaptativas e por isso consigam se desenvolver de forma 

generalizada em sua área de ocorrência. No entanto, as HNCs apresentam estrutura 

vegetativa que para muitos agricultores é incompatível com os tratos culturais desenvolvidos 

para a agricultura convencional, por esse motivo, o cultivo é uma prática mais regionalizada 

e com forte influência do local de ocorrência. 

Para Gliessman (2001), o conceito de comunidade para espécies vegetais, pode ser 

compreendido como sendo o produto da adaptabilidade dos organismos ao meio e aos 

fatores bióticos e abióticos que o integram. No entanto, a existência de comunidades em um 

determinado ambiente não pressupõe por si só a estabilidade do ecossistema. A prática da 

agricultura comercial também modifica a relação de estabilidade existente no ecossistema, 

alterando a diversidade de espécies, a abundância e dominância relativa.  

O caráter local ou regional da distribuição destas hortaliças faz com que os nomes 

sejam também regionalizados e com isso uma mesma hortaliça possua diversos nomes 

populares, dificultando assim a generalização do seu hábito de consumo e até mesmo a 

disseminação de conhecimentos produzidos a respeito de seus usos e aplicações, exceto, 

para aqueles que conhecem o nome cientifico das espécies e que fazem a sua divulgação 

ou pesquisa através da utilização desse mecanismo. A grande maioria das pessoas 
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conhece ou procura informações apenas pelo nome regional destas hortaliças e destes 

vegetais não convencionais. 

Pesquisas relacionadas ao valor nutricional de diversas HNCs foram realizadas no 

Brasil, contudo, não se observa de maneira ampla a divulgação de tais trabalhos. Kinupp e 

Lorenzeti (2014) relacionam diversas HNCs do país e ressaltam a importância de seu 

consumo, muitas com valores nutricionais mais elevados do que os encontrados em 

hortaliças convencionais. A inclusão dessas hortaliças na alimentação pode contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida e segurança alimentar dos agricultores familiares e de todos 

aqueles que fizerem uso destes alimentos.  

Um grande problema encontrado na atualidade é que a definição de alimento 

conhecida pela maioria dos habitantes das zonas urbanas é aquela que identifica como 

alimento basicamente: feijão, arroz, massas e carnes, tendo um papel secundário as 

verduras, os legumes e frutas. Zaluar (1980) afirmou, seguindo esta definição, que pode-se 

a partir das considerações de Abramovay (1992) inferir que o novo rural adota práticas do 

urbano e com isso adquire também muitos dos hábitos e costumes, passando a 

desconhecer algumas hortaliças não convencionas, levando a uma redução do consumo ou 

até mesmo o seu desuso. 

A respeito destes vegetais pode-se ainda afirmar que o cultivo e o consumo dos 

mesmos têm diminuído em diversas regiões do país em áreas rurais e urbanas, e entre 

todas as classes sociais, resultado da globalização e do crescente uso de alimentos 

industrializados, é o que aponta estudo sobre produção de hortaliças não convencionais, 

realizado em 2010, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

O que se conhece a respeito de hortaliças não convencionais no Brasil está 

resumido a alguns poucos estudos e pesquisas regionalizadas que em sua maior parte são 

desenvolvidas dentro das Universidades, outra parte deste conhecimento é transmitida de 

maneira informal principalmente por meio da oralidade dentro de grupos específicos, que 

utilizam de tais hortaliças associadas a fatores culturais como as manifestações religiosas 

ou preparo de pratos típicos locais.  

Com o intuito de suprir as lacunas de conhecimento do agricultor quanto aos 

métodos de cultivo e produção agropecuária o Governo Federal do Brasil instituiu em 11 de 

janeiro de 2010 através da Lei 12.188/10, a Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (PNATER); o artigo 3º desta Lei mostra de forma resumida quais seriam os 

princípios norteadores de tal política: 
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Art. 3º São princípios da Pnater:  
I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização 
adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio 
ambiente; 
 II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de 
assistência técnica e extensão rural;  
III - adoção de metodologia participativa, com enfoque 
multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção 
da cidadania e a democratização da gestão da política pública; 
 IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como 
enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de 
produção sustentáveis; 
V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e 
 VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e 
nutricional (BRASIL, 2010). 
 

Embora exista uma política desenvolvida especificamente para o auxílio ao agricultor 

familiar, no tocante ao cultivo de hortaliças não convencionais esta política não consegue 

atender a sua função, pois como afirma o próprio Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) em seu manual de HNCs, o conhecimento sobre tais culturas não é 

ensinado e difundido nas escolas técnicas e nos cursos de agronomia, restringindo-se a 

estudos isolados de alguns pesquisadores. Desta forma, a própria equipe de colaboradores 

que prestará o serviço de assistência técnica aos agricultores desconhece as informações 

que poderiam ser repassadas a respeito dessa cultura.  

No âmbito estadual, o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (PATER) 

criado em 2004, sendo precursor ao PNATER, apresentava as mesmas características 

quando se trata da orientação à produção de HNCs, o programa não previa tal abordagem, 

seus recursos destinavam-se para as cadeias produtivas do leite, do mel, da mandioca, do 

alho, orientação para assentamentos e para a pecuária de fundo de pasto.  

Os dois programas citados apresentavam em comum o aspecto de terem sido 

desenhados para atender aos pacotes tecnológicos existentes para as culturas 

convencionais. Por não fazerem parte deste grupo de culturas, as HNCs permaneceram 

com suas particularidades e sem assistência técnica direcionada ao seu desenvolvimento. 

A necessidade de um maior aproveitamento do potencial alimentício destas plantas 

se dá também pelo fato de que na região de Feira de Santana, o tamanho médio das 

propriedades rurais é de aproximadamente 6,77 hectares, segundo dados do Censo 

Agropecuário do IBGE realizado em 2006; quando de acordo com o INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária), através da Instrução Especial nº 20 de 1980, o 

módulo fiscal de Feira de Santana é igual a 30 ha. 

 O entendimento do conceito de módulo fiscal apresentado pela Lei Federal 6.746, 

de 1979 e a interpretação dada a este conceito pela Embrapa em um documento técnico, 

fazem com que possam ser notadas a relevância da valorização do potencial alimentício 
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destas plantas e a necessidade de estímulo que carece para que se torne uma opção 

rentável aos estabelecimentos rurais, como descrito em Landau (2012): 

Módulo Fiscal (MF) é uma unidade de medida agrária que representa 
a área mínima necessária para as propriedades rurais poderem ser 
consideradas economicamente viáveis. Foi instituído pela Lei nº 
6.746, de 10 de dezembro de 1979. O tamanho do módulo fiscal 
varia de 5 a 110 hectares, conforme o município (LANDAU, 2012: 7). 
 

Apenas as implicações desta definição e o comparativo como o tamanho médio das 

propriedades já revela que as propriedades rurais na sua maioria não possuem a área 

mínima para que sejam consideradas economicamente viáveis. Desta forma, o aumento da 

renda proporcionado diretamente pela comercialização das HNCs, ou indiretamente pelo 

processo de soberania alimentar advindo da utilização desta fonte de nutrientes e vitaminas 

subutilizados nestas propriedades, podendo proporcionar a redução dos custos com 

aquisição de alimentos não produzidos na propriedade. Dificultando inclusive obtenção de 

crédito rural. 

 

 

2.4 Crédito Rural 
 

O setor de crédito no Brasil é regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) órgão do Banco Central do Brasil que tem como uma das principais funções, nortear 

por meio das diretrizes que expede, o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional 

(SFN), dentro do SFN encontram-se as operações de crédito, inclusive aquelas relacionadas 

ao crédito rural. 

Para efeitos didáticos é preciso diferenciar o crédito do microcrédito rural, ambos 

segundo Fortuna (2002), são a mesma coisa com diferença significante no montante 

financiado e no grupo ao qual se destina o que termina por modificar consideravelmente a 

finalidade ou importância do crédito para estes grupos, como explicita em: 

...crédito rural é o suprimento de recursos financeiros para a 
aplicação exclusiva nas atividades agropecuárias. Apenas, bancos 
comerciais e múltiplos com carteira comercial, compulsoriamente, 
operam neste segmento através de recursos próprios, oriundos de 
25% dos volumes médios dos depósitos à vista e outros 
compulsórios, apurada a exigibilidade entre o primeiro e o último dia 
útil do semestre (FORTUNA, 2002:189). 
 

O acesso ao credito rural no Brasil acontece de forma simples, uma vez que as 

grandes empresas rurais, que são o público alvo desta modalidade de crédito, dispõem de 

garantia real que pode ser oferecida em contrapartida aos bancos, facilitando o acesso a 

tais recursos. Além disso, a base da economia brasileira sempre foi sabidamente na sua 
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maioria rural e os bancos de investimento e carteira aberta costumeiramente negociam com 

tais mercados. 

 A garantia apresentada como lastro aos financiamentos rurais é descrita por Barros 

(2000) como sendo a ferramenta que facilita o acesso ao crédito rural, uma vez que a 

flexibilidade apresentada nesta modalidade de crédito permite a apresentação de garantia 

real ou pessoal, coisa que outras modalidades de crédito não permitem, como definido em 

Brasil (1967): 

O aval, instituto típico de direito comercial, ou a fiança, com seus 
contornos de direito civil, são garantias possíveis no empréstimo de 
dinheiro ao campo, por expressa autorização legal do art.60 do 
Decreto-Lei nº 167/1967, mantendo as suas características básicas, 
mas sofrendo adaptações, dentro do possível, à conveniência 
estrutural do próprio título de crédito rural. Caracterizando-se este 
por ter uma estrutura formal mitigada diferente daquela rígida dos 
títulos de crédito cambial (BRASIL, 1967). 
 

Em contraponto ao desenvolvimento causado pela ferramenta crédito, não se pode 

dizer que a sua aplicação por si só garanta o desenvolvimento de uma região. Um estudo 

realizado por Ribeiro (2005) constatou que em algumas regiões do Vale do Jequitinhonha-

MG, a oferta de crédito, pesquisa e assistência técnica estimulou o crescimento da 

produção, da renda e da produtividade; em outras ocorreu o inverso. Esse comportamento 

advinha da eliminação dos sistemas habituais de produção, pela inadequação aos pacotes 

tecnológicos demandados pelas atividades financiadas. 

Parte do que afirma Ribeiro (2005) deve-se ao fato de que os programas de crédito 

ofertados como políticas públicas possuem um caráter concentrador que privilegia, 

determinados produtos, técnicas de produção, regiões e produtores; sendo desenhados de 

forma a atender ao geral e desta maneira desconsideram e generalizam situações 

particulares e específicas. O próprio crédito rural atende a finalidades pré-estabelecidas que 

são: custeio, investimento, comercialização e industrialização; cada uma destas atividades 

possui características próprias e portanto atende a normas específicas, da seguinte forma: 

a) Custeio é o crédito rural destinado a cobrir as despesas normais, 
ou os custos, de um ou mais períodos de produção agrícola, 
pecuária. 

b) Investimento é o crédito rural que se destina à formação se 
capital fixo ou semifixo em bens ou serviços, cuja utilização se 
realize no curso de várias safras. 

c) Comercialização é o crédito rural destinado a cobrir despesas 
posteriores à colheita, permitindo ao produtor rural manter-se 
sem a necessidade da venda de sua produção por preço baixo. 
Ela pode ser concedida isoladamente ou em conjunto com o 
custeio. 
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d) Industrialização é o crédito rural destinado à transformação da 
matéria-prima diretamente pelo produtor rural (BARROS, 
2000:54). 

 

Além dos tipos citados por Barros (2000), cabe ressaltar que a Lei nº 8.171/1991; 

estabeleceu requisitos necessários para a concessão do crédito rural enquanto instrumento 

de aplicação da política agrícola, dentre eles: “Art.50 §3º A aprovação do crédito rural levará 

sempre em conta o Zoneamento agroecológico” (BRASIL, 1991). 

O zoneamento agroecológico nada mais é que uma regulação dos órgãos de 

fomento da agricultura que identificam as culturas produzidas em uma determinada região, e 

com isso catalogam o seu ciclo de cultivo, necessidades edafoclimáticas e época de plantio; 

estabelecendo assim um catálogo das culturas a serem financiadas pelo crédito rural em 

determinada época do ano nos municípios abrangidos por aquele zoneamento. 

No entanto, devido às grandes extensões das áreas agricultáveis e variabilidade 

genética de diversas plantas, sendo algumas delas endêmicas a um determinado local, o 

zoneamento é feito de maneira genérica, sendo catalogados apenas os produtos de maior 

expressividade e volume de produção. Desta maneira reforçam-se as considerações de 

Ribeiro (2007), sobre o privilégio de determinadas culturas, regiões ou produtores, uma vez 

que, não estando zoneados os produtos não podem ser financiados com recurso do crédito 

rural. Outro aspecto a destacar no estudo é sobre o microcrédito rural. 

 

 
2.4.1 Microcrédito Rural 
 

O microcrédito por sua vez age de forma mais específica e chega a famílias que até 

então não tinham acesso ao sistema formal de crédito, por não apresentarem algumas das 

condições exigidas por este sistema a seus tomadores, como explicitado em Santos (2011): 

O microcrédito surgiu como tentativa de combater a pobreza, 
promovendo serviços financeiros para famílias de baixa renda 
excluídas do sistema financeiro tradicional. Veio como resposta à 
atuação assistencialista tradicional do Governo, que não conseguia 
resolver o problema da área, tanto por criar dependência e ensejar 
incentivos negativos aos beneficiários como por não consegui atingir 
o público-alvo (SANTOS, 2011:139). 
 

O microcrédito rural na atualidade é desenvolvido principalmente através do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Para que o crédito 

seja concedido de forma a não comprometer a capacidade de pagamento com o 

superdimensionamento de valores, é importante que o enquadramento do cliente seja 

realizado em compatibilidade com sua real capacidade de pagamento, e para que houvesse 
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uma maior padronização a Resolução nº 2.164 do Banco Central, de 19/06/1995 classificou 

por faixa de renda. O grupo de agricultores familiares que apresentam o maior quantitativo 

de agricultores é o grupo B, dos agricultores com uma renda anual bruta  de  até                

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos quais 50% devem ser advindos da exploração 

agropecuária e não agropecuária do estabelecimento rural, para esta categoria de 

produtores em específico é que se destinava o microcrédito rural, conforme relata Schneider 

(2004): 

Em 1994, foi criado pelo Governo Itamar Franco o Programa de 
Valorização da Pequena Produção Rural (ProVap). Este programa foi 
o embrião do Pronaf, criado em 1995, no Governo Fernando 
Henrique Cardoso, através da Resolução 2.191 de 24/08/1995, 
sucedida pelo Decreto Presidencial nº 1.946 de 28/07/96. É 
importante registrar que, no ano de 1996, apenas as ações relativas 
ao crédito de custeio foram implementadas, e que aquelas 
relacionadas a investimento, somente em 1997, quando o Pronaf 
passou a operar em todo o Brasil (SCHNEIDER, 2004:2). 
 

O microcrédito rural aparece como política pública que tem como finalidade 

específica alavancar a produção dos estabelecimentos familiares no Brasil e buscar uma 

maior inserção destas unidades produtivas no mercado e na geração de emprego e renda, 

conferindo um caráter mais organizado a estes estabelecimentos e facilitando o acesso do 

agricultor a linhas de crédito que possibilitem a modernização e o aumento da produtividade 

de suas propriedades. 

A necessidade do microcrédito rural é também explicada pela mudança na forma de 

exploração do espaço agrícola, uma vez que com o modo de produção capitalista onde o 

trabalho passa a ser remunerado e com isso os trabalhadores que ora trabalhavam nas 

terras de terceiros adquirem pequenas glebas e buscam recursos para torna-las mais 

produtivas e rentáveis (BARROS, 2000), assim, Guimarães (1982) enfatiza que: 

A partir de suas origens medievais, época em que todo grupo 
familiar, por sua adstrição à terra era obrigado à prestação pessoal 
de serviço, ao pagamento em trabalho ou em produtos pelo uso da 
parcela de terra que lhe era cedida pelo senhor feudal. O cultivador 
camponês que permaneceu dentro do sistema, que não o abandonou 
para se transformar em assalariado, passou por fases diversas de 
transição, e por formas diversas de relação de trabalho, desde o 
modo de produção feudal até o capitalista. Durante esse tempo foi 
perdendo, pouco a pouco, seus mais fortes vínculos de dependência  
à terra e ao seu senhor, ao evoluir de posição de servo para a de 
produtor independente (Guimarães,1982: 250). 

 

No Brasil, assim como no resto do mundo a função social da propriedade rural está 

ligada não somente à titularidade de sua detenção, mas também com a sua utilidade, tal 
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função foi aqui definida por Lei Ordinária. O Estatuto da Terra caracterizou com base na Lei 

Ordinária os pressupostos da função social da propriedade da terra: 

A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função 
social quando, simultaneamente: 
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que 

nela labutam, assim como de suas famílias; 
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade; 
c) assegura a conservação dos recursos naturais; 
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de 

trabalho entre os que a possuem e a cultivam (Barros, 2000:49). 

A plena utilização da terra e o atendimento às condições necessárias ao seu 

desenvolvimento e boa gestão dependem de aplicação de recursos e como já foi dito o 

microcrédito aparece para os pequenos estabelecimentos rurais com esta finalidade. 

Na região Nordeste do país o principal agente de crédito que operacionaliza o 

microcrédito rural é o Banco do Nordeste (BNB), na cidade de Feira de Santana o acesso ao 

credito é feito pelo Programa AgroAmigo que é desenvolvido em parceria entre o BNB e o 

Instituto Nordeste Cidadania (INEC), existindo também uma cooperativa de crédito que 

atuou durante alguns anos com o mesmo objetivo, mas que possuía menor volume de 

operações por negociar apenas com seus cooperados.  

Para delinear a área de estudo em relação ao produtos das feiras livres utilizou-se a 

teoria dos grafos. 

 

2.5 Teoria dos Grafos 
 

Segundo Figueredo (2011) grafos podem ser compreendidos como uma abstração 

matemática para representação de algum relacionamento entre os pares de elementos. 

A representação do grafo é feita de forma gráfica e conta com elementos básicos, a 

saber, “nós e arestas”, os nós também são chamados de vértices como afirma Boaventura 

Netto (1996): 

Um grafo é uma estrutura G= (x,u) onde x é um conjunto discreto e u 
é uma família cujos elementos (não vazios) são definidos em função 
dos elementos n... do conjunto x, em duas formas possíveis 
(Boaventura Netto,1996: 7). 
 

As ligações presentes nestes conjuntos é que podem ser representadas de maneira 

visual, como mostrado na figura 2, e desta forma recebem seus nomes de acordo com 

função: 

Os elementos de x são chamados vértices, nós ou pontos e o valor 
n=ƖxƖ é a ordem da estrutura. A família u pode ser entendida como a 
relação ou conjunto de relações de adjacência cujos elementos são 
chamados em geral ligações; em particular, nas estruturas não 
orientadas, os elementos u pertencentes ao conjunto u são 
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conhecidos como arestas e, nas não orientadas como arcos 
(Boaventura Netto,1996: 17). 
 

Os grafos podem ser utilizados em uma infinidade de problemas matemáticos que 

necessitem de representação visual de uma situação de análise combinatória, por este 

motivo a sua aplicação em construção de redes vem sendo difundido, ajudando na 

simplificação da realidade, o que vem a constituir nada menos que um modelo. Desta forma 

a aplicação da teoria dos grafos na análise e compreensão de um determinado problema é a 

modelagem do fluxo ou do processo ali descrito, tal abstração proporciona um ganho 

qualitativo no processo cognitivo uma vez que o princípio da modelagem é a síntese de 

processos complexos decompondo-os em processos mais simples. 

 
 

Figura 2: Representação de um exemplos de Grafos. 

 
Fonte: site: matemáticaparacomputação.blogspot.com. 

 

Outra forma de utilização dos grafos é através das cadeias de referência, empregada 

na metodologia de investigação denominada Snowball, a técnica foi apresentada por 

Goodman (1961) e consiste em uma forma de amostra não probabilística que utiliza cadeias 

de referência, através da qual possibilita-se a investigação do objeto de estudo de maneira 

mais direcionada,  

O modelo aqui utilizado de rede dentre os muitos possíveis é o livre de escalas  

descrito por Albuquerque(2209) como:: 

Nele, o processo de construção da rede se dá pela introdução de um 
vértice de cada vez. À medida que um novo vértice é introduzido, ele 
é conectado a outro, de modo que haja uma probabilidade maior 
desta ligação ser estabelecida com vértices que apresentam maior 
grau (Albuquerque, 2009: 16). 
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A representação gráfica desta metodologia pode melhor ser visualizada na figura 3, 

facilitando  o seu entendimento. 

A figura 3 representa como sementes os círculos maiores e as setas indicam as 

pessoas indicadas por estas para que respondam o questionário e que por sua vez 

indicarão outras, chegando ao ponto de saturação. 

A etapa inicial desta metodologia é a identificação de informantes chaves ou 

“sementes”, as sementes são pessoas da comunidade que tenham, relativa, evidencia sobre 

o objeto estudado. A semente indicará outras pessoas de seu relacionamento ou de seu 

conhecimento para que também participem da amostra, conforme Baldin (2011):. 

Para que se tenha uma amostra considerável, deve-se selecionar um 
número inicial de pessoas (de “sementes”), que, preferencialmente, 
devem exercer certa liderança no espaço a ser estudado, conhecer 
muitos membros da localidade e que esses sejam de diversificados 
ramos de formação e atuação (BALDIN, 2011:333). 
 

Figura 3: Representação hipotética de uma cadeia de referência. 

 
 Fonte: Albuquerque,2009: 21. 
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CAPÍTULO 3- METODOLOGIA  

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para realização da pesquisa foram necessários alguns materiais (Quadro 2), em 

especial utilizados na observação in loco dos agricultores familiares e da sua forma de 

produzir.   

 

Quadro 2: Relação de equipamentos utilizados e finalidade para a pesquisa. 

EQUIPAMENTO FINALIDADE 

Câmera Fotográfica 
Registro das imagens das propriedades e 

áreas cultivadas. 

Computador 
Tratamento e processamento de 

informações, consolidação dos resultados 
encontrados e geração dos modelos. 

Gravador de Áudio 
Registro dos depoimentos dos agricultores 

entrevistados. 

Impressora 
 

Impressão dos questionários que foram 
aplicados, e dos informativos distribuídos 
para a comunidade após a conclusão da 

pesquisa. 

Leitor de GPS (Global Positioning 
System) 

 

Demarcação das unidades produtoras e 
para auxiliar na construção do modelo de 
representação espacial da distribuição da 

ocorrência das HNCs, em relação ao 
espaço geográfico do município. 

Projetor de Imagens 
Para as atividades de socialização nas 

comunidades. 

 

 Os procedimentos metodológicos foram divididos em duas etapas distintas, uma que 

compreende a fase de definição da área de estudo e outra que apresenta a coleta de dados 

em campo. 

 Na etapa destinada à delimitação da área de estudos foram associadas às técnicas 

de pesquisa exploratória com levantamento de características particulares do objeto 

estudado e a utilização da Teoria dos Grafos com o emprego de grafos direcionais 

ponderados, gerando um primeiro modelo de espacialização da comunidade a ser 
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trabalhada com base na proximidade desta com o local de comercialização e área de 

influência de distribuição dos produtos.  

A etapa seguinte consistiu da aplicação de questionário estruturado (Anexo I), 

objetivando o resgate de informações que permitiram inferir a ocorrência das culturas 

observadas no espaço amostral delimitado em um período determinado. 

O uso de questionário e o caráter qualitativo atribuído pelo emprego de entrevistas 

tornou necessária a submissão da pesquisa ao Comitê de Ética da Pesquisa (CEP) e 

adequação aos termos da Resolução nº 466/12, de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde e demais resoluções complementares à 

mesma (240/97, 251/97, 292/99 e 340/2004).  Dessa forma, antes da aplicação do 

questionário, o projeto de pesquisa foi submetido para a avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisas com Seres Humanos, pois mesmo as pesquisas relacionadas às Ciências 

Humanas e Sociais que envolviam entrevistas, até que fossem adotadas as medidas 

determinadas na 59ª reunião ordinária do CNS deveriam tramitar normalmente pelo CEP de 

cada Instituição assim como as pesquisas de saúde e atender a todos os requisitos da 

avaliação ética, metodológica e teórica, sendo que após a adoção das medidas 

estabelecidas pelo documento citado caberia ao CEP em caso de pesquisas das áreas 

Sociais e Humanas apenas a avaliação ética. 

Logo, a referida pesquisa encontra-se registrada e autorizada no CEP da UEFS 

através do número de controle CAAE: 56740816.0.0000.0053, Parecer: 1.680.092; 

cumprindo assim a determinação legal expressa para a sua realização. 

O procedimento metodológico para a realização da pesquisa é apresentado de 

maneira gráfica na figura 4, que relaciona a delimitação das etapas e seus respectivos 

produtos. 

Na etapa inicial da pesquisa foi realizado o levantamento em literatura da área, na 

qual se verificou a possibilidade de ocorrência de HNCs na região de Feira de Santana com 

base nas características de clima e solo da cidade e o conhecimento da fisiologia vegetal 

destas plantas. A etapa seguinte da pesquisa consistiu na identificação das hortaliças, grãos 

e vegetais não convencionais que estavam sendo comercializados em feiras livres e no 

comércio local.  

Tal abordagem de observação das feiras livres como indicador da produção de 

hortaliças não convencionais fez-se necessária, pois, a lógica da comercialização do 

excedente da produção daquilo que não é absorvido na forma de alimentação na 

propriedade rural ou como insumo para a geração de novos produtos, é basicamente o 

modelo de economia dos agricultores familiares do Brasil. Porém, cabe destacar que 

utilizou-se esse parâmetro apenas para início das pesquisas, uma vez que, em se tratando 
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de HNCs o comportamento dos agricultores em relação a comercialização destes produtos 

não segue fielmente esta lógica. 

 

Figura 4: Fluxo metodológico das etapas da pesquisa. 

 

 

Segundo o Manual de Hortaliças não Convencionais do MAPA, a maioria das 

hortaliças não convencionais produzidas é folhosa, e por esta característica necessitam de 

um menor tempo entre a colheita, comercialização e o consumo, então o critério para 

escolha das feiras livres a serem visitadas foi a proximidade com as rotas de acesso para a 

zona rural. 

O número de visitas a feiras livres foi definido com base na saturação do registro das 

hortaliças encontradas, realizou-se uma nova visita após a saturação na feira livre que 

apresentou a maior quantidade de registros em datas diferentes, para a confirmação dos 

resultados repetiu-se o número de visitas para os outros pontos de comercialização, mesmo 

os já saturados como menor quantidade de visitas, para que houvesse uma padronização 

dos critérios utilizados. A figura 5 detalha o fluxo inicial da pesquisa. 

Foi estabelecido como critério de desempate para determinação da área de estudo: o 

tempo reconhecimento ou de solicitação de reconhecimento da comunidade como 

Comunidade Quilombola a partir dos dados da Fundação Zumbi dos Palmares. 

 



43 

 

Figura 5: Fluxograma das etapas de identificação das hortaliças não convencionais em 

feiras livres. 

 

 

Uma vez identificadas às feiras livres, verificou-se a existência o fluxo provável entre 

origem e local de comercialização das HNCs, tomando como referência a relação de 

comunidades Quilombolas, reconhecidas ou em processo de reconhecimento pela fundação 

Zumbi dos Palmares na Cidade. Escolheu-se para a pesquisa a comunidade que estava 

localizada no eixo de potenciais fornecedores da feira livre que apresentou uma maior 

diversidade de HNCs. 

A etapa seguinte compreendeu a identificação na comunidade das lideranças locais, 

buscou-se nessa etapa identificar o nível de organização formal desta comunidade, se 

possuía associações comunitárias, cooperativas, representações de Organizações Não 

Governamentais (ONGs), representação de Sindicato de Trabalhadores Rurais, tais 

informações serviram de suporte para a identificação do público alvo, pois considerou as 

exigências formais para a concessão do microcrédito rural, em alguma de suas etapas, ao 

menos duas dessas estruturas organizacionais se fazem necessárias. A figura 6 mostra o 

fluxo para a delimitação da área de estudos. 

Para uma maior homogeneização das variáveis que não podiam ser controladas, a 

exemplo de fatores sociais e culturais, as comunidades previamente escolhidas foram 

comunidades reconhecidas ou em processo de certificação, como remanescentes de 

quilombos, ou seja, comunidades que a partir de uma metodologia específica, validada e 

gerenciada, pela Fundação Zumbi dos Palmares atenderam a requisitos básicos para essa 

classificação. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS HORTALIÇAS COMERCIALIZADAS 

VISITA A FEIRAS LIVRES 

LEVANTAMENTO DE HORTALIÇAS PROPÍCIAS À REGIÃO 
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Figura 6: Fluxograma metodológico para definição da área de estudos.  

 

 

Definida a comunidade a ser trabalhada, o próximo passo foi a escolha dos critérios 

que definiram o perfil ou conjunto de características dos agricultores que responderiam ao 

questionário. Nesse sentido, os critérios gerais foram: o pertencimento a uma mesma 

comunidade rural do distrito, possuir o enquadramento conforme critérios estabelecidos pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) 

ao mesmo grupamento de pronafiano B, ou seja, propriedades rurais não superiores a 4 

módulos fiscais, que tenham renda dos últimos 12 meses não superior a R$ 20.000,00 

(Vinte mil reais) e que não contratem mão de obra permanente. 

A metodologia de escolha dos entrevistados empregou a técnica de pesquisa 

denominada snowball ou “Bola de Neve”. Essa metodologia é discutida por Albuquerque 

(2009), e traz considerações sobre a sua aplicação em estudos de Etnociências e de 

trabalhos em comunidades. 

As entrevistas aconteceram de estabelecimento em estabelecimento e buscaram 

contemplar o máximo possível de agricultores. Tal escolha possibilitou que o estudo fosse 

dirigido para aqueles agricultores familiares que tiveram acesso ao microcrédito ou que 

fossem passíveis de ter acesso. 

O esquema proposto na figura 7 descreve as fases da pesquisa de maneira 

simplificada, iniciando com a entrada de dados primários a respeito das comunidades, 

práticas de cultivo, hábitos de consumo, política de crédito local. Posteriormente 

consolidando estes dados definiram-se as variáveis que eram importantes para a pesquisa e 

produziram-se os cenários de possível ocorrência. A verificação in loco e os resultados 

obtidos a partir da validação dos cenários e da coleta de dados da pesquisa é o que resultou 

na construção do modelo. 

DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

CONTATO COM LIDERANÇAS LOCAIS 

LEVANTAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS 

IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES 
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Figura 7: Esquema descritivo das etapas de pesquisa até a elaboração dos possíveis 

cenários. 

 
 

Os cenários propostos descrevem as prováveis realidades que poderiam ser 

encontradas em campo. O primeiro cenário previa o aumento do cultivo de hortaliças não 

convencionais em propriedades que tiveram acesso ao crédito. O segundo cenário observou 

a possibilidade de manutenção do cultivo de hortaliças não convencionais, independente da 

concessão do crédito. Já o terceiro cenário indicava que a produção de hortaliças não 

convencionais decai nas propriedades onde se acessou o crédito rural.  

O contato com os agricultores se deu por intermédio das associações comunitárias 

do distrito. Para efeito de manutenção do anonimato dos envolvidos na pesquisa os relatos 

transcritos constarão das seguintes informações: XXXX, sexo, nº, sendo XXXX-Iniciais do 

nome da localidade, o sexo e o nº do referido questionário de entrevista de cada 

participante. 

  

Construção do 
banco de dados 

Levantamento 
de campo 

Integração dos 
dados 

Definição das 
variáveis 

Construção do 
cenário 1 

Construção do 
cenário 2 

Construção do 
cenário 3 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. Introdução 

 Buscando atender os objetivos específicos propostos na pesquisa, os resultados 

serão apresentados na ordem proposta, a saber: (1) caracterização, nas comunidades 

tradicionais Quilombola do município de Feira de Santana, da produção de hortaliças não 

convencionais da agricultura familiar; (2) Verificação da relação entre consumo e comércio 

das Hortaliças Não Convencionais na Comunidade Quilombola de Lagoa Grande; e (3) 

construção de um recurso didático com o objetivo de socialização dos resultados da 

pesquisa na Comunidade Quilombola escolhida, no caso Comunidade da Lagoa Grande. . 

 

4.2 Hortaliças Não Convencionais em Feira de Santana: Caracterização da Produção 

 

As etapas iniciais permitiram caracterizar a área de estudos e identificar as principais 

hortaliças não convencionas de provável ocorrência; com isso foi possível aprofundar a 

pesquisa a respeito destas plantas e do seu método de cultivo, forma de propagação e 

utilização na culinária. Por sua vez, a delimitação da área de estudos permitiu um 

levantamento mais preciso sobre a variável microcrédito e também a identificação das 

entidades financiadoras que atuam com os agricultores daquela localidade. 

A etapa de identificação das HNCs comercializadas para delimitação da área de 

estudos consistiu na ida a feiras livres da cidade de Feira de Santana em dias alternados, 

trazendo a informação que as HNCs comercializadas nestes locais ocupam um espaço 

secundário, sendo complemento à renda dos feirantes, uma vez que, os produtos principais 

eram convencionais estando presentes em todas as barracas visitadas, em maior ou menor 

quantidade, mas os nãos convencionais apareciam esporadicamente em algumas barracas 

específicas. 

A figura 8 apresenta a espacialização das feiras livres visitadas na cidade de Feira 

de Santana e teve como critério de escolha, o distanciamento entre si e a proximidade com 

as vias de acesso que ligam a cidade a diferentes regiões rurais do seu entorno e possíveis 

fontes dos produtos comercializados. 

Na pesquisa exploratória realizada nas feiras livres, em 07 (sete) datas diferentes, 

seguindo a metodologia de saturação de ocorrência de novos produtos, foi possível 

catalogar a comercialização de 11 vegetais e hortaliças não convencionais. Como ação 

seguinte buscou-se correlacionar esses produtos e a sua distribuição de produção no 

espaço pesquisado, o quadro 3 apresenta a quantidade de visitas nas quais foram 

encontradas HNCs por cada feira livre visitada. 
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Figura 8: Imagem de satélite com espacialização das 3 feiras livres visitadas. 

*  

Fonte: Google Earth (2016). 
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Quadro 3: Quantidade de relato de ocorrência de hortaliças por feira livre. 

Nome da Feira Livre Nº de visitas com visualização Nome da Hortaliça 

Cidade Nova 

7 Andú 

2 Bertalha 

5 Bredo 

3 Chuchu de vento ou Bobó 

7 Língua de vaca 

5 Mangalô 

7 Maxixe 

2 Taióba 

2 Vinagreira 

Estação Nova 

3 Serralha 

5 Língua de vaca 

6 Mangalô 

Tomba 

1 Beldroega 

3 Maxixe 

5 Andú 

4 Mangalô 

 
Fonte: Sales Filho (2017) 

 

Como as HNCs possuem o caráter regional intimamente ligado aos seus nomes e 

sua utilização buscou-se com o auxílio do Manual de Hortaliças Não-Convencionais 

relacionar os nomes populares informados aos seus correlatos na nomenclatura binomial 

formalizada por Carlos Lineu (1735), buscando com isso padronizar os mecanismos de 

pesquisa nas etapas subsequentes em literatura específica e em publicações da 

comunidade científica em geral. A tabela 1 traz a relação dos nomes das HNCs e seus 

respectivos termos científicos. 
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Tabela 1: Hortaliças Não Convencionais encontradas nas feiras livres de Feira de Santana. 

NÚMERO NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 

1 Andú Cajanus cajan L. Huth. 

2 Beldroega Portulaca oleracea L. 

3 Bertalha Basella alba L. 

4 Bredo Amaranthus blitum L. 

5 Chuchu de vento ou Bobó - Cyclanthera pedata L. Schrad. 

6 Língua de vaca Talinum triangulare (Jacq.) Willd. 

7 Mangalô Lablab purpureus L. Sweet. 

8 Maxixe Cucumis anguria L. 

9 Serralha Sonchus oleraceus L. 

10 Taióba Xanthosoma sagittifolium L. Schott. 

11 Vinagreira Hibiscus sabdariffa L. 

Fonte: Sales Filho (2017). 
 

Uma vez identificada à presença das HNCs nas feiras livres foi catalogada a sua 

ocorrência e construída a matriz de adjacência, que nada mais é senão a representação de 

um grafo. Para uma maior confiança dos resultados foi ainda empregada a fórmula de 

ponderação dos valores encontrados definidos pela função: f(x) = n * 3, onde n representa o 

quantitativo de espécies avistadas e 3 o fator de ponderação. 

A compreensão da matriz pode ser observada na figura 9, onde as colunas, L1, L2 e 

L3 são os locais visitados para o levantamento das informações, respectivamente feirinha da 

Cidade Nova, Estação Nova e Tomba; as linhas {V1...V7} são a representação da sequência 

das visitas realizadas. 
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Figuras 9: Matrizes de Adjacência das feiras livres. Onde (A) representa o grafo simples; 

(B) Grafo Ponderado;  e (C) Matriz resultante. 

  

 

 

 

Desta maneira o local que apresentou maior quantidade de HNCs e maior valor 

ponderado foi a feira livre da Cidade Nova. No entanto, ao verificar o quadro 3 e a figura 11, 

comparando apenas os outros dois pontos de comercialização, constata-se que mesmo com 

um quantitativo maior de HNCs visualizados na feira livre do Tomba (L3) a feira da Estação 

Nova (L2) tem um valor ponderado maior, pois mesmo com uma menor variedade de HNCs 

apresentou uma maior regularidade de ocorrência nas datas das visitas. 

 Cruzando as informações entre as feiras livres existentes, a malha rodoviária que 

corta a cidade de Feira de Santana e a localização das Comunidades Tradicionais 

Quilombolas, foi possível elaboração do modelo na figura 10, que apresenta as 

comunidades Quilombolas, potenciais pontos de origem das hortaliças não convencionais 

encontradas nas feiras livres. 
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Figura 10: Imagem com a espacialização das Comunidades Quilombolas em relação às feiras livres  

 
Fonte:Google Earth (2016).
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Como explicitado anteriormente, o critério de escolha da comunidade a ser 

pesquisada seria a proximidade com o ponto de comercialização, em havendo duas ou mais 

comunidades potenciais para comercialização na mesma feira livre, o critério de desempate 

seria o tempo de reconhecimento ou de início do processo de reconhecimento da 

comunidade como remanescente de quilombo pela Fundação Palmares. As duas 

comunidades que apresentaram uma maior proximidade com a feira da Cidade Nova foram 

Matinha dos Pretos e Lagoa Grande, a primeira foi certificada em 2014 e a segunda em 

2007. Dessa forma, essa comunidade foi escolhida para o desenvolvimento da pesquisa. 

A comunidade de Lagoa Grande localiza-se no distrito de Maria Quitéria (São José), 

do município de Feira de Santana – Bahia. Está distante da sede do distrito em cerca de 1,5 

km e do centro da sede municipal em 17 km. Na sua área de abrangência tem as 

comunidades de Carro Quebrado, Lagoa Suja, Genipapo, Lagoa da Camisa e Vargem da 

Telha.  

O diálogo estabelecido com a comunidade rural estudada possibilitou um maior 

entendimento da lógica na qual o fator de produção crédito vem sendo trabalhado e utilizado 

para geração de renda e melhoria da capacidade produtiva das unidades familiares rurais. 

Conhecer a realidade das famílias facilitou o processo de pesquisa, pois 

proporcionou o direcionamento, a ampliação e a adequação da coleta de informações, com 

uma maior fidedignidade das respostas e adesão voluntária para participação nas 

entrevistas. 

 A interlocução com os líderes comunitários da área onde se desenvolveu a pesquisa 

contribuiu para facilitar o processo de aceitação das atividades propostas, a comunidade se 

mostrou receptiva à realização do trabalho. A presença constante da Universidade Estadual 

de Feira de Santana em diversos eventos e trabalhos de campo no Distrito de Maria Quitéria 

conferiu a essa pesquisa um maior nível de credibilidade perante os agricultores, a figura 11 

mostra uma das reuniões realizada na comunidade, na qual foram apresentados os 

objetivos da pesquisa. 

Durante o período da pesquisa mais duas outras reuniões foram desenvolvidas na 

comunidade, sendo uma da UEFS e outra da UFRB. Os moradores haviam estabelecido 

como prioridade o resgate e valorização dos hábitos e costumes de Comunidade 

Quilombola e enxergaram nesse estudo a possibilidade de obter informações de maneira 

científica que pudessem dar suporte ao seu objetivo, razão pela qual fomos convidados 

reiteradamente a participar das reuniões que aconteceram na associação, para reforçar o 

diálogo e enfatizar a relevância do nosso estudo para a comunidade. 
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Figura 11: Fotos da reunião com agricultores familiares na comunidade de Lagoa Grande, 

Feira de Santana BA. 

 

Fonte: Sales Filho (2017). 

 

Já nas primeiras entrevistas o número de HNCs relatados surpreendeu pela 

velocidade com que apareceram, HNCs não encontradas nas feiras livres visitadas, foram 

relatadas e identificadas nas visitas às propriedades. A velocidade de aparecimento carrega 

consigo outras implicações, como o reforço da visão cultural do uso dessas HNCs em 

detrimento da sua comercialização. 

 As informações partilhadas pelos agricultores mostraram uma riqueza de detalhes e 

desdobramentos que contribuíram para o entendimento dos fatores que influenciam na 

produção, extração e consumo dessas plantas. Discutindo uma situação prática relatada por 

um dos entrevistados acerca da utilização do Quioiô (Oncimum gratissimun L.), obteve-se a 

informação de que essa planta era utilizada em temperos de carnes e no preparo de pratos 

tradicionais, por apresentar um sabor que lembrava o da hortelã (Mentha spicata. L) o 

aroma marcante que lembra o da canela (Cinnamomum zeylanicum), sua principal 

característica aromática fazia com que fosse utilizada para eliminar os odores provenientes 

das carnes e do peixe, a sua substituição foi feita, segundo o relato da agricultora 

entrevistada quando se tornou mais fácil a aquisição de temperos prontos, conforme relato: 

 

“É mais prático eu pegar o tempero completo e botar na carne do que 
ficar pegando as folhas, e é mais chique também, as pessoas vindo 
da cidade vão estar querendo comer comida temperada com folha de 
mato?” (CLG-F, nº5) 
 

Para a aplicação da metodologia snowball “Bola de Neve” a primeira atividade 

realizada foi a identificação dos informantes chaves. Na comunidade foi possível a 

identificação de 3 pessoas de maior conhecimento e relativa evidência sobre o objeto de 
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estudo. A partir dessa identificação foi elaborado o quadro 4, com o ponto de saturação de 

participantes definido através da fórmula:  

Ponto de Saturação (P) ={(y-x)+1}, onde (x) é o somatório de nomes indicados pela 

camada anterior que se repetem e (y) é a quantidade total que se esperava encontrar na 

camada sem nenhuma repetição.  

Utilizou-se também a equação: 

 Quantidade da próxima camada (y) = (n)i*2, pois cada entrevistado (i) indicaria 02 

dois outros novos participantes para a pesquisa na camada seguinte.  

Para efeitos dessa pesquisa o percentual de saturação foi estabelecido em 50%+1. 

 

Quadro 4: Número Esperado de Participantes e Ponto de Saturação. 

Camada Nº de Participantes 
Quantidade Próxima 

Camada 
Ponto de Saturação 
Próxima Camada. 

1ª 03 06 04 

2ª 06 12 07 

3ª 12 24 13 

4ª 24 48 25 

5ª 48 96 49 

6ª 96 192 97 

Fonte: Sales Filho (2017). 

 

Na primeira, segunda e terceira avaliação que ocorreram respectivamente após 

respondidos 03 (três), 06 (seis) e 12 (doze) questionários não foi identificada a repetição dos 

nomes. No entanto foi detectado um percentual de aproximadamente 92% dos agricultores 

com acesso ao microcrédito rural. Tal avaliação preliminar revela um grau elevado de 

bancarização dos entrevistados, apontando para resultados inesperados quando da 

elaboração das teorias. A periodicidade de reavaliação e verificação do ponto de saturação 

foi feita toda vez que o número de questionários respondidos atingia o esperado para uma 

determinada camada. 

A ampliação do número de participantes para a pesquisa foi o elemento utilizado 

para uma eventual confirmação do perfil dos agricultores familiares desta comunidade rural, 

ao que seguiu a avaliação das outras variáveis do questionário. 

Constatou-se também a partir de relatos dos agricultores a regionalização dos nomes 

de determinadas HNCs, que se destaca a utilização de desenhos técnicos e gravuras dos 

livros, o que facilitou a correta identificação das plantas. 
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O ponto de saturação foi alcançado ao final de 48 questionários respondidos pelos 

agricultores e a repetição dos nomes indicados, o mapa da figura 12 mostra a distribuição 

das unidades familiares estudadas. 

O comportamento verificado preliminarmente de comunidade com elevado nível de 

bancarização e acesso ao microcrédito rural foi confirmado, uma vez que, dos 48 (quarenta 

e oito) entrevistados apenas 06 (seis) não tiveram acesso a alguma política de crédito rural 

voltada à produção. 

As hipóteses de aumento ou redução do cultivo das HNCs foram observadas sobre o 

prisma da utilização do microcrédito rural, por este motivo seria necessária uma comparação 

entre estabelecimentos que tiveram acesso ao crédito e outros que não tiveram acesso a 

este recurso, para só então, inferir a existia ou não uma relação entre o credito e a produção 

de hortaliças não convencionais. 

A análise quantitativa dos questionários permitiu constatar que além das 11 (onze) 

HNCs identificadas nas feiras livres no início da pesquisa, foram relatadas na área de 

estudo outras 10 (dez) que aparecem no quadro 5. 
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Figura 12: Imagem com a distribuição das propriedades estudadas. 

Fonte: Sales Filho e Rios (2017). 
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Quadro 5: Hortaliças não convencionais identificadas durante entrevistas. 

Número Nome Popular Nome Científico 

1 Alfavaca Ocimum campechianum 

2 Capeba Piper umbellatum L. 

3 Caxixe Lagenaria siceraria M. Standl. 

4 Coentro de Peixe Eryngium foetidum L. 

5 Fava Phaseolus lunatus L. 

6 Hortelã Graúdo Plectranthus amboinicus L.  Spreng 

7 Mastruz Dysphania ambrosioides L. Mosyakin & Clemants 

8 Palma Nopalea cochenillifera L. Salm-Dyck 

9 Pepino do Mato Melothria pendula L. 

10 Quiôiô Ocimum gratissimum L. 

Fonte: Sales Filho (2017). 

 

Das observações realizadas  nota-se que das 21 (vinte e uma) HNCs encontradas na 

Comunidade de Lagoa Grande 04 (quatro) são de aparecimento espontâneo, 13 (treze) 

necessitam de plantio e 04 (quatro) possuem comportamento subespontâneo. Esse 

comportamento é explicado pela natureza das sementes destas plantas, que uma vez 

introduzidas nas propriedades podem permanecer por um longo período em dormência no 

solo e germinarem quando as condições climáticas estiverem propícias. O quadro 6 

relaciona as hortaliças pelo tipo de ocorrência. 
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Quadro 6: Hortaliças Não Convencionais e sua forma de ocorrência nas propriedades. 

Nome Popular Forma de Ocorrência 

Bredo, Breldoega, Língua de Vaca e 

Serralha 
Espontânea 

ndú, Bertalha, Bobó, Capeba, Caxixe, 

Coentro de Peixe, Fava, Hortelã Graúdo, 

Mangalô, Palma, Pepino do Mato, Taióba e 

Vinagreira. 

Necessitam de Plantio. 

Alfavaca, Mastruz, Maxixe, Quiôiô. Subespontânea. 

Fonte: Sales Filho (2017) 

 

4.3 Relação entre consumo e comércio das Hortaliças Não Convencionais na 
Comunidade Quilombola de Lagoa Grande 

 
Uma vez que a pesquisa se desenvolveu de forma quantitativa com a aplicação do 

questionário e qualitativa com a entrevista oral aos participantes, muitos dos relatos dos 

agricultores revelaram uma consciência da importância que estas PANCs exercem ou 

exerceram na alimentação da comunidade, porém a substituição gradativa destes alimentos 

vem sendo feita pelos seus descendentes. Com isso o cultivo e consumo vêm reduzindo 

significativamente, a exemplo do relato a respeito da bertalha (Basella alba L), conhecida na 

comunidade, também, pelo nome de quiabá, o que reforça uma das falas de um 

entrevistado: 

“...antigamente a quiabá era pegada de braçada na cerca, tinha tanta 
que nós não dava vencimento, hoje perdeu a semente e se perguntar 
para os neto ninguém nem sabe nem vai querer comer. Era tão 
gostosa que descia escorregando” (CLG-M, nº26) 
 

Dessa forma, observou-se na comunidade a semelhança das formas de consumo 

das HNCs, evidenciada pela repetição das receitas e modo de preparo desses alimentos. 

Constata-se que o caráter regional, e acima de tudo que a ligação cultural influencia esta 

prática. Um exemplo disso é o preparo da língua de vaca (Talinum triangulare), seu 

consumo foi relatado sendo cozida com um dos seguintes acompanhamentos: toucinho, 

bacon, charque, ou camarão seco. No entanto, a literatura descreve como forma de 

consumo desta hortaliça; o preparo de saladas cruas, ou como base de pratos como o efó 
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ou o caruru, em substituição ao quiabo. Porém nenhum dos entrevistados relatou alguma 

destas formas de preparo. Outro dado que reforça a ideia da utilização das HNCs ser um 

comportamento regional consolidado no grupo estudado, é que todos os entrevistados 

residem na comunidade há mais de 10 (dez) anos. 

Ao serem verificadas quais HNCs eram conhecidas pelos agricultores entrevistados 

e confrontando com o número de relato de consumo nos últimos 04 anos foi possível 

elaborar o Gráfico (Figura 13), no qual são apresentados os 21 tipos de HNCs identificadas 

na comunidade. 

Ao analisar a figura 13 nota-se um relativo equilíbrio entre identificação e consumo 

das HNCs. No entanto a ocorrência de 04 anomalias requer uma atenção maior. A figura 14 

relaciona as 04 hortaliças que tiveram esse comportamento destoante. 

Como observado na figura 14, os resultados mostram que as maiores amplitudes de 

distanciamento entre identificação e consumo ocorrem com a Breldoega, Coentro de Peixe, 

Palma e Fava. O percentual de consumo destas hortaliças é de 15%, 16%, 20% e 30%, 

respectivamente, quando comparado ao quantitativo de agricultores que informaram 

conhecer tais plantas. Porém, o motivo pelo qual existe uma divergência tão acentuada 

entre o reconhecimento dessas plantas e o seu consumo pode ser explicado com base em 

dois comportamentos conforme relatos dos entrevistados, as explicações são as seguintes:  

 

“Palma se come é? Aqui eu só sei que palma é comida de gado... 
piorou essa aqui, berduéga, eu sempre dei ela pra galinha e pro 
porco” (CLG-F, nº18). 
 
“Palma a gente comeu no tempo da seca, porque ou comia ou 
morria, foi uma seca tão grande que nem a farinha que aqui na 
região sempre não faltava a gente teve aquele ano, depois dessa 
seca nunca mais comemos palma não, que é só para as vacas e 
para as criação” (CLG-M, nº13). 
 
“A fava era gostosa, parece um feijão grosso, só que é mais molinha 
e pega tempero ligeiro, mas eu perdi a semente... coentro de peixe 
pra temperar uma tilápia, igual ele num há! faz tempo que não vejo, 
ele costumava dar nos lugar fresco e perto da casa.” (CLG-F, nº18). 
“A fava eu já tive muita, dava enramada nas cercas, colhia de bacia e 
a gente comia ela madura e seca também igual feijão, tem mais de 
dez anos que não tenho ela mais, perdeu!” (CLG-F, nº40). 
 

Os relatos apresentados mostram que o fator cultural, mais uma vez, está 

intimamente ligado ao hábito de consumo desta população. Nota-se que o preconceito 

atribuído ao consumo de determinados alimentos faz com que o comportamento de associar 

uma imagem negativa ao consumo destes vegetais leva ao seu não aproveitamento, como é 
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o caso da palma e da breldoega, conhecidos por quase todos os agricultores, mas rejeitado 

como possíveis alimentos a serem utilizados em suas casas. 

A outra situação explicitada nos trechos transcritos trata da perda da biodiversidade 

existente na comunidade, uma vez que, algumas espécies utilizadas na culinária local 

deixaram de ser cultivadas e foram desaparecendo ao longo dos anos, tal como aconteceu 

com a fava e o coentro de peixe, que permanecem na memória dos agricultores, mas 

desapareceu da maioria dos seus quintais, conforme relata um dos entrevistados: 

“...eu gostava de ter outra vez a semente de coentro da Índia aqui, 
tem muitos anos que sumiu, mas a gente não sabe nem onde 
encontra, aqui tinha muito mas com a seca de uns seis anos para 
trás acabou, não ficou nem para semente” (CLG-F, nº37). 

 

As cinco HNCs que apareceram nas respostas dos vinte e cinco entrevistados, que 

disseram comercializar ao menos uma hortaliça, são exatamente as que ocupam as cinco 

primeiras posições na tabela 1, que apresentava os produtos HNCs comercializadas nas 

feiras livres de Feira de Santana. Os gráficos da figura 15 mostram a relação de cada HNC 

comercializada pelos entrevistados da comunidade em função do quantitativo de respostas 

positivas quanto à comercialização. 

Os destaques para andú, mangalô e maxixe são justificados pelo valor de mercado e 

também pela sua forma de cultivo e consumo. Os dois primeiros conseguem melhores 

preços, por tratar-se de leguminosas das quais são consumidas os grãos maduros ou secos, 

e por resistirem mais tempo entre colheita e comercialização podendo ser armazenados por 

um longo período após secos, sem perder sua capacidade de comercialização, 

proporcionando aos agricultores a escolha do melhor momento para vender desses 

produtos. O maxixe, por sua vez, possui um maior apelo devido à sua popularidade e boa 

produtividade, com isso os agricultores conseguem também uma renda adicional com a 

comercialização desse produto.  
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Figura 13: Gráfico comparativo entre identificação e consumo das hortaliças não convencionais por agricultores familiares na comunidade de 

Lagoa Grande em Feira de Santana-Ba. 

 

Fonte: Sales Filho (2017) 
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Figura 14: Gráfico da análise das maiores amplitudes entre identificação e consumo de 
hortaliças não convencionais por agricultores familiares na comunidade de Lagoa Grande 
em Feira de Santana-BA. 

 

Figura 15: Gráficos das hortaliças não convencionais comercializadas pelos agricultores 
familiares de Lagoa Grande em Feira de Santana-BA. 
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A comercialização de bredo e língua de vaca apereceu em menor número de relatos, 

no entanto, figuram entre as HNCs mais consumidas. Dessa maneira, pode-se concluir que 

o principal uso dessas duas plantas é para o consumo doméstico. 

Como já observado a comunidade é altamente bancarizada, das 48 propriedades 

analisada apenas cinco não tiveram acesso a algum tipo de crédito rural. Dessa forma, a 

análise desenvolvida sobre a produção das hortaliças leva mais em conta o caráter do 

zoneamento agrícola das culturas passíveis de financiamento na área de estudos. Uma das 

constatações feitas a partir das entrevistas é que os agricultores visualizam a possibilidade 

de utilização do crédito para o desenvolvimento da agricultura com produção de HNCs, 

porém, não existe amparo das instituições de crédito para se trabalhar com tais produtos, 

conforme relato de um dos entrevistados: 

“...se eu for no banco pedir dinheiro para plantar feijão e milho o 
banco libera, mas se eu for pedir para plantar andú eu saio sem nem 
eles me escutarem. O andú é mais caro que o feijão, eu colho ele 
mais de uma época no ano, vendo ele maduro, seco e ele produz 
bem mais do que feijão, mas o banco não libera” (CLG-F, nº24). 
“...Um litro de feijão verde eu vendo de 4 reais, se for de mangalô é 
12 e de andú é 10 só que ninguém nunca ouviu dizer que pode tomar 
empréstimo para plantar mangalô e andú” (CLG-F, nº42). 
 

A necessidade de crédito para o desenvolvimento das atividades nas propriedades 

leva a acreditar que uma adequação do crédito de maneira a permitir o desenvolvimento da 

agricultura familiar com emprego do recurso financeiro na produção de HNCs possibilitaria a 

expansão dessa produção e estruturação de uma cadeia produtiva, pois, os agricultores já 

vislumbram as vantagens de algumas plantas produzidas e adaptadas à região. 

 

4.4 Conhecendo as Hortaliças Não Convencionais da Lagoa Grande -
Ferramenta Didática 

 
As Hortaliças não convencionais são uma fonte de alimentos que estão a nossa 

disposição, mas que por falta de incentivo ao seu consumo não são aproveitadas como 

deveriam. 

A comunidade de Lagoa Grande é rica em diversidade dessas plantas que podem 

ser utilizadas na alimentação humana. Essa cartilha apresenta as de maneira breve as 

hortaliças não convencionais identificadas na comunidade durante o ano de 2016 e 2017, 

com a ajuda dos agricultores da localidade. 

Visando desenvolver uma ferramenta didática sobre as HNCs da Comunidade 

Quilombola de Lagoa Grande que pudesse servir de estimulo para outras comunidades de 

Feira de Santana na produção e comercialização desses cultivos. Dessa forma, foi 
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elaborado um documento onde podem ser observadas as HNCs descritas nessa pesquisa. 

Esse material será divulgado na Comunidade como forma de retorno da pesquisa. Nas 

próximas páginas encontra-se na sequencia as HNCs, com sua caracterização e fotos, que 

serão formatados, como produto didático, sendo considerado um importante marco do 

trabalho desenvolvido. 

 

ALFAVACA 

A alfavaca (Ocimum campechianum) é nativa da África e Ásia tropical, mas pode ser 

encontrada em todo o Brasil, pertence à família Lamiaceae, Planta herbácea, anual ou 

perene, com caule bem ramificado. Seu desenvolvimento vegetativo ocorre de maneira 

acelerada em solo fértil, bem drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado 

regularmente, não tolera frio nem geadas. Não suporta muitas colheitas subseqüentes, 

exigindo o replantio. Multiplica-se facilmente por estacas de ponteiro, postas a enraizar na 

primavera ou por sementes. Suas folhas são utilizadas como condimento no preparo de 

carnes, suas inflorescências são utilizadas desidratadas como tempero. 

Figura 16: Foto da Alfavaca 

 

Fonte: plantasmedicinaisefitoterapia.com (2017) 

 

ANDÚ 

O andú (Cajanus cajan L. Huth.), uma leguminosa semiperene que se adapta bem ao 

território nacional, apresentando plantas de porte arbustivo podendo ser cultivado entre as 

altitudes de até 2.000m sendo assim relatada a sua presença na maioria dos países da 

América do Sul, as condições de temperatura ideais ao seu cultivo vão de 18º a 30º tendo 

35ºC como a temperatura mais propícia para a época de floração. São utilizados na 

alimentação seus grãos maduros ou secos, sua rusticidade aliada a sua capacidade de 

fixação de nitrogênio ao solo faz dela uma excelente opção para a recuperação de solos 

http://www.jardineiro.net/glossario/solo
http://www.jardineiro.net/glossario/materia-organica
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degradados e de baixa fertilidade, sua propagação é feita exclusivamente por meio de 

sementes. 

 

Figura 17: Foto do Andú. 

 

 Fonte: blogdojoaoboscoramalho.blogspot.com.br (2017) 

 

BERTALHA 

A bertalha (Basella alba L), uma leguminosa anual, trepadeira de porte vigoroso e 

folhas espessas com ramos tenros, e folhas alternadas que variam de tamanho, podendo 

crescer de forma determinada ou indeterminada. A temperatura ideal para o 

desenvolvimento desta leguminosa está por volta do 28ºC, a propagação pode ser feita por 

estaquia ou através de sementes. São consumidos os brotos e folhas além de utilizados os 

frutos no preparo de conservas. 

 

Figura 18: Foto de Bertalha. 

 

 Fonte: mundoboaforma.com.br (2016) 
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BOBÓ 

O bobó (Cyclanthera pedata L. Schrad), uma trepadeira da família cucurbitaceae, 

tipicamente de clima tropical não suportando geadas ou temperaturas muito baixas durante 

o verão, sua propagação é feita através de sementes, seus frutos são consumidos antes do 

amadurecimento, algumas regiões fazem uso de seus brotos também na alimentação. O 

plantio pode ser feito durante todo o ano em regiões com temperatura média entre 25-30°C 

e nos locais com clima mais ameno, a recomendação é que se plante durante as estações 

mais quentes. 

 

Figura 19: Foto do Bobó. 

 

Fonte: farmaciadanatureza.com.br (2016) 

 

BREDO 

O bredo (Amaranthus blintum), um tipo de leguminosa anual com grande poder de 

propagação através de sementes, altamente adaptado a regiões de clima quente e com alto 

poder de dormência de sementes, sendo capaz de permanecer sem germinar até que as 

condições hídricas necessárias ao seu desenvolvimento ocorram. As folhas do bredo assim 

como seus brotos são utilizadas na culinária e suas sementes são utilizadas na confecção 

de pães e massas. 
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Figura 20: Foto do Bredo 

 

 Fonte: blogdojoaoboscoramalho.blogspot.com.br (2017) 

 

BRELDOEGA 

A breldroega (Portulaca oleracea L.), uma leguminosa, suculenta anual, herbácea e 

prostrada, ramificada, com ramos que atingem de 20-40cm de comprimento e folhas 

carnosas; da qual se consome toda a parte aérea. A sua propagação pode ser feita por 

sementes ou por divisão da parte vegetativa, no entanto, este método produz menos mudas, 

uma vez que, uma única planta adulta pode produzir até 10.000 sementes. 

 

Figura 21: Foto do Breldoega. 

 

Fonte: seedandothersforsale.blogspot.com.br/2013/05 (2017) 

 

CAPEBA 

A capeba (Piper umbellatum) é um arbusto que mede entre 1 a 3 m altura com caule 

de 0,6-2,2 cm diâmetro, nativa brasileira, ocorre desde a Amazônia até o Rio de Janeiro, em 

solos estercados e úmidos, próximos ou em bosques, é usada na indústria de bebidas 
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substituindo o lúpulo na fabricação de cerveja. Na alimentação humana as folhas jovens 

refogadas ou como charutos recheados. 

 

Figura 22: Foto do Capeba. 

 

Fonte: farmaciadanatureza.com.br (2016) 

 

CAXIXE 

O caxixe (Lagenaria siceraria M. Standl.) Planta herbácea trepadeira ou prostrada, 

pubescente, um pouco aromática e com gavinhas bífidas, o caule é grosso e anguloso. Sua 

área de cultivo espalhasse por toda a região tropical e subtropical, hortaliça anual da qual 

são consumidos os frutos jovens refogados ou recheados. Propagação feita através de 

sementes no início do inverno. 

 

Figura 23: Foto do Caxixe 

 

Fonte: abhorticultura.com.br (2017) 

 

 



69 

 

COENTRO DE PEIXE 

O coentro de peixe (Eryngium foetidum) é uma espécie da família Apiaceae, 

originária da América Central e Antilhas, é também cultivado na África tropical, Ásia, sul da 

Europa. Na culinária, é utilizada de forma semelhante ao coentro, é um tempero essencial 

em alguns pratos, sobretudo, naqueles a base de peixes, carnes, saladas, feijão, mas pode 

ser utilizada também como ingrediente principal em bolinhos. A semeadura é feita a lanço, 

com alta concentração de sementes por unidade de área. Ao se desenvolverem no canteiro 

sementeira (cerca de 30 dias), o excedente é transplantado para outros canteiros, em 

densidade de cerca de 50 plantas por m2. 

 

Figura 24: Foto do Coentro de Peixe. 

 

Fonte: reflora.jbrj.gov.br (2017) 

 

FAVA 

A fava (Phaseolus lunatus L.) da família das leguminosa, é uma trepadeira anual, 

cultivada na região tropical, Suas vagens são achatadas, curvas, coriáceas, pontiagudas, de 

coloração bege quando secas, contendo de 2 a 4 sementes com uma grande variação de 

tamanho e cor. Seu consumo é feito na forma de grãos maduros, verdes ou secos, a 

toxicidade do feijão-fava é caracterizada pelo sabor amargo, para eliminá-lo e utilizar as 

sementes na alimentação humana é preciso submetê-las à cocção por três a cinco vezes, 

com total substituição da água utilizada. A propagação é feita por meio das sementes e sua 

colheita é prolongada e ocorre nos períodos mais quentes do ano. 
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Figura 25: Foto do Fava. 

 

Fonte: revistas.ufcg.edu.br (2017) 

 

HORTELÃ GRAÚDO 

O hortelã graúdo (Plectranthus amboinicus L.  Spreng) é uma planta herbácea, 

perene, suculenta, aromática, medindo até 1 metro de altura, caule quebradiço com folhas 

suculentas de forma ovalada, ápice agudo ou obtuso, bordos dentados e pecíolo grosso, no 

Brasil as flores são de cor azul e seu período de floração é muito raro. Sua propagação é 

feita por divisão da parte vegetativa, preferencialmente ponteiras dos ramos que são 

colocadas para enraizar e geram novas plantas. O consumo é feito em temperos de pratos 

regionais e por sua característica aromática é bastante utilizado no preparo de carnes. 

 

Figura 26: Foto do Hortelã Graúdo. 

 

Fonte: ppmac.org (2017) 
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LÍNGUA DE VACA 

A língua de vaca (Talinum triangulare), uma leguminosa folhosa, suculenta, anual, de 

porte herbáceo que pode atingir até 60cm de altura, sua disseminação está relacionada ao 

clima tropical e subtropical em uma faixa de altitude de até 900m, sua propagação pode ser 

feita por sementes ou por estaquia. A colheita de sua parte aérea é feita de duas formas, a 

primeira destina-se a comercialização e consiste na retirada dos ramos com folhas tenras 

deixando a parte principal das plantas onde se desenvolverão novos ramos; a segunda que 

se destina ao consumo doméstico consiste apenas na retirada das folhas e proporciona um 

brotamento mais rápido de ramos axilares com grande vitalidade e número, porém com 

menor tamanho de folhas. 

 

Figura 27: Foto do Língua de Vaca 

 

 Fonte: farmaciadanatureza.com.br (2016) 

 

MANGALÔ 

O mangalô (Lablab purpureus L. Sweet.), uma leguminosa trepadeira de crescimento 

luxuriante em solos férteis, pouco exigente em no quesito de fertilidade do solo adapta-se a 

praticamente todos eles sendo limitada apenas por solos encharcados, nos quais, não 

consegue se prosperar. Assim como outras leguminosas tem a capacidade de fixar 

nitrogênio ao solo e por essa característica é utilizada na adubação verde de áreas, sua 

propagação é feita exclusivamente através de sementes, seu ciclo pode ser anual ou 

bianual, uma vez que, o mangalô produz frutos em duas fases diferentes de seu 

desenvolvimento e com isso é possível a não retirada das plantas antes da segunda 

colheita. Na culinária são utilizadas as suas sementes e vagens além das raízes que por 

possuírem um elevado teor de amido podem também ser empregadas na produção de 

farinha para confecção de bolos e pães. 
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Figura 28: Foto do Mangalô. 

 

 Fonte: imgrum.org/user/matosdecomer (2017) 

 

MASTRUZ 

O mastruz (Chenopodium ambrosioides) é uma espécie cosmopolita de hábito herbáceo 

com até um metro de altura, caule piloso e sulcado, folhas inteiras e simples, com 

distribuição ampla pelo mundo, tem função emoliente e funciona como vermífugo, apresenta 

relativa toxidez, por este motivo o consumo de suas folhas é moderado, são utilizadas folhas 

jovens junto a saladas cruas. Sua propagação é feita através de sementes e apresenta um 

comportamento de planta subespontânea  

Figura 29: Foto do Mangalô. 

 

 Fonte: sbpmed.org.br (2017) 

 

MAXIXE 

O maxixe (Cucumis anguria L.), uma hortaliça de porte rasteiro com crescimento 

irregular, anual e de ciclo produtivo curto iniciando a colheita de seus frutos ainda imaturos 

na fase de formação das sementes, em média 60 dias após o plantio e permanecendo 
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produtiva por um período semelhante, sua propagação é feita através de sementes e suas 

exigências nutricionais permitem que seja produzida em solos desde arenosos a argilosos 

não tolerando apenas frio intenso e solos encharcados. 

 

Figura 30: Foto do Maxixe. 

 

Fonte: remedio-caseiro.com (2017) 

 

PALMA 

A palma (Nopalea cochenillifera Salm-Dyck) uma cactácea comumente utilizada no 

Brasil como forrageira para alimentação animal, planta suporta longos períodos de estiagem 

e baixos índices de precipitação, sua propagação pode ser feita a partir do cladódio 

(vulgarmente chamado de folha) inteiro ou metade do cladódio, em corte transversal ou 

longitudinal. Além dos frutos comestíveis, as (folhas) tenras são consumidas refogadas e ou 

na forma de salada, é importante a retirada dos falsos espinhos da (folhas) jovens antes do 

preparo. 

 

Figura 31: Foto do Palma. 

 

Fonte: gvaa.com.br (2017) 
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PEPINO DO MATO 

O pepino do mato (Melothria pendula) planta trepadeira de crescimento rápido e ciclo 

anual, atingindo de 1 a 3 m de comprimento, soltando diversos ramos laterais, com 

brotações que tem gavinhas (estruturas lineares que se enrolam e se prendem), as folhas 

são membranáceas, cordiformes (com forma de coração), medindo de 5 a 8 cm de 

comprimento por 4 a 7,5 cm de largura. Aparece com alguma frequência em diversas 

formações florestais do bioma mata atlântica, vegetando nos meses de setembro a abril, 

apreciando chuvas ou irrigações periódicas. Sua propagação é feita por sementes, e a 

germinação ocorre de 15 a 21 dias após a semeadura. São consumidos seus frutos 

imaturos na forma de picles, conservas e saladas.  

 

 Figura 32: Foto do Pepino do Mato. 

 

Fonte:colecionandofrutas.org (2017) 

 

QUIÔIÔ 

O quiôiô (Ocimum gratissimum L.) é um subarbusto aromático, ereto, com até 1 m 

de altura, originário do oriente e subespontâneo em todo o Brasil, 30 espécies estão 

distribuídas pelo mundo, sendo o gênero bem representado nas regiões quentes de ambos 

os hemisférios, ocorrendo do nível do mar até 1800m de altitude. A África, a Ásia e a 

América do Sul são os principais centros de diversidade do gênero. Sua propagação é feita 

por sementes ou estaquia dos ramos lignificados. Na alimentação são utilizadas as folhas e 

inflorescência que apresentam característica aromática marcante, sendo ideal para o 

preparo de carnes e peixes. 
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Figura 33: Foto do Quiôiô. 

 

Fonte: remedio-caseiro.com (2017) 

 

SERRALHA 

A serralha (Sanchos oleraceos L.), uma hortaliça de folhas recortadas e denteadas 

com textura semelhante a da alface crespa, propaga-se através de sementes e em áreas 

com solo e temperatura propícias ao seu desenvolvimento encontra-se amplamente 

disseminada, pois possui sementes aladas que são carregadas pelo vento e povoam áreas 

distantes, aumentando assim o território no qual está presente espontaneamente. As plantas 

de serralha atingem um porte de até 1,1m, sendo utilizada toda a sua parte aérea para o 

consumo antes da época de floração, na qual suas folhas assumem um sabor amargo 

característico que inviabiliza o seu consumo por dificultar a palatabilidade, a colheita da 

serralha consiste em retirada das folhas em até 6 cortes mensais ou na retirada integral da 

parte aérea antes da floração, desta forma além das folhas são consumidos também os 

talos e brotos tenros. 
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Figura 34: Foto do Serralha. 

 

Fonte: lume5032.blogspot.com.br (2017) 

 

TAIÓBA 

A taioba (Xanthosoma saggitifolium), uma hortaliça herbácea perene, que 

desenvolve rizomas e é propagada de forma vegetativa através da divisão destes rizomas, 

na natureza pode povoar áreas formando maciços com plantas que alcançam 2,0m, já em 

cultivo devido aos cortes pelos quais é submetida como o objetivo de coleta das folhas 

jovens que são a parte comestível da planta, a taioba apresenta plantas de até 1,0m. O 

clima quente e úmido é o ideal para o cultivo da taioba, uma vez que temperaturas 

demasiadamente baixas ou elevadas com clima seco são prejudiciais ao seu 

desenvolvimento. 

 

Figura 35: Foto do Taióba. 

 

 Fonte: farmaciadanatureza.com.br (2016) 
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VINAGREIRA 

A vinagreira (Hibiscus sabdariffa L.), uma hortaliça anual de porte arbustivo, que 

pode atingir até 3,0m é pouco exigente quanto a nutrição do solo porém exige solos com 

maior profundidade pois possui um sistema radicular bastante desenvolvido com raiz 

pivotante. Sua propagação é feita por meio de sementes ou por estaquia, sua distribuição 

pelo Brasil compreende todos os estados, tendo uma maior penetração e importância nos 

estados do Norte e Nordeste, são consumidas as suas folhas, brotos, frutos, flores e cálices, 

nas formas mais variadas.  

 

Figura 36: Foto do Vinagreira 

 

 Fonte: farmaciadanatureza.com.br (2016) 
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CAPÍTULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

5.1 Conclusões 

 
Os resultados obtidos com esta pesquisa servirão de base para estudos futuros e 

espera-se que possam ser utilizados para nortear políticas públicas locais de valorização e 

resgate do cultivo de HNCs no município de Feira de Santana, uma vez que as informações 

acerca deste assunto são escassas e comprometem as ações nesta direção. Cabe 

ressaltar, que durante a realização desta pesquisa o Brasil atravessava uma turbulência 

econômica e política, gerando incertezas e mudanças de forma geral, a exemplo, da 

extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário que atuava diretamente com políticas 

públicas voltadas para o grupo estudado.  

Conclui-se que a produção e coleta de HNCs na Comunidade Quilombola de Lagoa 

Grande, embora tenha uma expressividade em número de ocorrência carece de volume de 

produção, é desenvolvida como atividade secundária e carrega consigo os aspectos de 

atividade marginalizada. A falta de incentivo financeiro para a produção é um dos entraves 

que dificulta a consolidação deste cultivo. 

Ao final desse trabalho constata-se que o cenário traçado que tentava dar conta 

sobre o a dinâmica de evolução da produção das HNCs a partir da variável crédito é 

sobremaneira incompleto, pois para além do aporte financeiro nas unidades de produção da 

agricultura familiar na Comunidade Quilombola de Lagoa Grande, existe uma condicionante 

maior que é o fator cultural atrelado a esta produção. 

Mais do que financiamento, é necessária a valorização da cultura ligada à produção 

de HNCs, a criação de bancos de semente, a estruturação de uma cadeia produtiva com 

espaços adequados a sua comercialização e o incentivo a utilização de técnicas de 

produção sustentáveis que proporcionem um maior aproveitamento das propriedades rurais.  

No decorrer dessa pesquisa e com o auxílio de lideranças locais foi dado início a um 

projeto prático que não poderia deixar de constar como um dos primeiros frutos das 

atividades relacionadas ao “conhecendo as hortaliças não convencionais” desenvolvido na 

comunidade durante o trabalho de campo. O ciclo de diálogo, assim como, a participação 

rotineira nas reuniões da associação comunitária despertaram na comunidade, 

especialmente nos mais velhos, a vontade de resgatar o hábito da alimentação com as 

plantas deles conhecidas, e a necessidade de transmissão do conhecimento que possuem 

sobre estas plantas. 

 Como o intuito de atender a demanda que ora surgia na comunidade foi incluído no 

projeto: construção da Escola Quilombola, que encontrava-se em fase de licitação; uma 

área destinada à produção de HNCs e ervas medicinais, para produção e agregação ao 
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cardápio da merenda escolar, atitude que visará incentivar o consumo, e fomentar a 

produção não apenas no ambiente escolar, mas também fazer com que as crianças atuem 

como agentes de multiplicação do saber. Alcançando assim um dos principais objetivos que 

era o de fomentar a preservação da cultura por meio da utilização do potencial alimentício 

das hortaliças não convencionais. 

 

5.2 Recomendações 

 
 Após a finalização da pesquisa dissertativa, nota-se que muito ainda pode ser feito 

com a temática chave, Hortaliças Não Convencionais em Comunidades Quilombolas. Nesse 

sentido, recomenda-se que sejam ampliados os estudos nas demais Comunidades 

Tradicionais de Feira de Santana. 

Um dos documentos que poderá auxiliar na difusão das HNCs será a ferramenta 

didática criada, que poderá ser aperfeiçoada para uso nas Escolas das Comunidades e 

mesmo nas escolas da Rede Básica de Educação. 
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ANEXO 1- Formulário do Questionário 

 
QUESTIONÁRIO  

1-Quantos anos reside na localidade: 

 Até 5 anos     De 5 a 10 anos    Mais de 10 anos 

2-Quais das seguintes hortaliças você conhece: 

 Chuchu de vento/bobó   Maxixe  Breldoega             Bertalha 

         Taioba   Serralha                Vinagreira                 Língua de vaca          

         Bredo                               Andú                 Mangalô   

         Outros. 

Quais?______________________________________________________________ 

3-Quais as principais hortaliças que você cultiva: 

______________________,______________________,_________________________ 

4-Quais das seguintes hortaliças você consome ou consumiu nos últimos 4 anos : 

 Chuchu de vento/bobó   Maxixe  Breldoega             Bertalha 

         Taioba   Serralha                Vinagreira                 Língua de vaca          

         Bredo                               Andú                 Mangalô   

         Outros. 

Quais?______________________________________________________________ 

5- Você comercializa alguma destas hortaliças mencionadas? 

         Sim                                        Não  

Quais?______________________________________________________________________ 

  

6- Você já teve acesso ao microcrédito rural? 

         Sim       Não 


