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RESUMO 
OLIVEIRA, WALESKA ARRUDA. OS RECURSOS VEGETAIS E O 
SABER LOCAL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO 
CARAMUJO DO CARAMUJO, CÁCERES, MATO GROSSO, BRASIL 
2012. 104 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) 
– Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá – MT.  
Orientadora: Profª Dr.ª Maria Corette Pasa 
 

O presente trabalho é um estudo etnobotânico com objetivo de catalogar, 
sistematizar e determinar de forma integrada a socialização do saber local 
a respeito das espécies de plantas conhecidas e/ou utilizadas pelos 
moradores da Comunidade de Santo Antônio do Caramujo do Caramujo a 
31 km de distância da cidade de Cáceres, Mato Grosso. Os 35 
informantes foram selecionados através da amostra não probabilística e 
intencional utilizando o método “bola de neve” (snow ball). A coleta de 
dados ocorreu a partir da aplicação de questionário e entrevistas 
estruturadas e semi-estruturadas. No levantamento etnobotânico os 
informantes citaram 184 espécies distribuídas em 66 famílias. As espécies 
catalogadas foram distribuídas em categoria de uso medicinal (57%), 
alimentar (43%), ornamental (11%) e outros (4%). As famílias com maior 
representatividade foram Lamiaceae (19 espécies), Asteraceae (16 
espécies), Fabaceae, Rutaceae, Cucurbitaceae e Solanaceae (9 espécies 
cada).  As espécies que obtiveram um valor representativo de 
Concordância de Uso corrigido foram Plectranthus barbatus Andrews 
(27,99%), Vernonia condensata Baker , Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. 
e Melissa officinalis L. (24,00%), Chenopodium ambrosioides L. (23,99), 
Mentha sp. (23,99%) e Punica granatum L. (19,99%) e as espécies de 
maior representatividade para o valor de uso global (VUsp) foram Allium 
cepa L. (71%), Annona reticulata L. (68%), Cocos nucifera L. (62%), 
Mangifera indica L. (54%), Musa paradisiaca L.( 51%) e  Carica papaya L. 
(45%). A transmissão dos conhecimentos entre os participantes da 
pesquisa ocorre através do convívio diário entre parentes, vizinhos, além 
das informações obtidas por meios eletrônicos. O saber local está inserido 
nas raízes culturais dos moradores, nas experiências de vida trazidas de 
outras regiões e desta forma auxiliando nas futuras pesquisas que, 
através dos resultados obtidos contribuirão economicamente para o 
desenvolvimento da comunidade e a disseminação do saber local.  
 
Palavras-chave: Etnobotânica; valor de uso das plantas; saber empírico.  
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, WALESKA ARRUDA. THE PLANTS RESOURCES AND 
LOCAL KNOWLEDGE IN THE COMMUNITY OF SANTO ANTÔNIO OF 
CARAMUJO, CÁCERES, MATO GROSSO, BRAZIL. 2012. 104 f. 
Dissertation (Master in Forest and Environmental Sciences) - Federal 
University of Mato Grosso, Cuiabá - MT.  

 Advisor: Profª Dr.ª Maria Corette Pasa 

The present work is a ethnobotanical study with objective to catalogue, 

systemize and to determine of integrated form the socialization of local 

knowledge regarding the species of plants known and/or used for the 

inhabitants of the Santo Antonio of the Caramujo community the 31 km of 

distance of the city of Cáceres, Mato Grosso. The 35 informers had been 

selected through the not probabilist and intentional sample using the 

method “snow ball” (snow ball). The collection of data occurred from the 

application of questionnaire and structuralized and half-structuralized 

interviews. In the ethnobotanical survey the informers had cited 184 

species distributed in 66 families. The cataloged species were distributed 

in medicinal use category (57%), food (43%), ornamental (11%) and other 

(4%).The families with bigger representation had been Lamiaceae (19 

species), Asteraceae (16 species), Rutaceae, Cucurbitaceae and 

Solanaceae (9 species each) and Fabaceae (8 species). The species that 

had gotten a representative value of Agreement of corrected Use had 

been Plectranthus barbatus Andrews (27.99%), Vernonia condensata 

Baker, Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. e Melissa officinalis L. (24.00%), 

Chenopodium ambrosioides L. (23,99), Mentha sp. (23.99%) and Punica 

granatum L. (19.99%) and the species of bigger representation for the 

value of global use (VUsp) had been Allium cepa L. (71%), Annona 

reticulata L. (68%), Cocos nucifera L. (62%), Mangifera indica L. (54%), 

Musa paradisiaca L. (51%) and Carica papaya L. (45%). The transmission 

of the knowledge between the participants of the research occurs through 

the daily conviviality between relatives, neighbors, beyond the information 

gotten for through electronic. Local knowledge is inserted in the cultural 

roots of the inhabitants, in the experiences of life brought of other and 

regions in such a way assisting in the future research that, through the 

gotten results will economically contribute for the development of the 

community and the dissemination of local knowledge. 

Key-word: Ethnobotanical; value of use of the plants; local knowledge 

 
 
 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

Os recursos naturais estão cada vez mais escasso o que faz 

com que o ser humano procure conservar os poucos existentes. 

Especificamente, para os recursos vegetais as constantes variações 

climáticas, territorias e degradatórias são fatores que perturbam e 

resultam na sua diminuição populacional não obstante na sua extinção. 

Na tentativa de desenvolver atividades nos setores das 

ciências agrárias, do industrial, da medicina, entre outras e conservar 

informações preciosas a respeito das espécies promissoras para diversos 

usos com objetivo de atingir o bem estar seja material, físico ou 

psicológico o ser humano percorre caminhos nos quais pode ser 

imprescindível o uso de conhecimentos ou saberes existentes entre várias 

gerações. 

Um dos métodos para obter informações oriundas deste 

conhecimento é o uso da etnobotânica que resulta no estudo a respeito 

da relação humana com a natureza, especificamente as plantas. 

A etnobotânica desponta como um campo multidisciplinar que 

compreende o estudo e a interpretação do conhecimento, significação 

cultural, manejo e usos tradicionais dos elementos da flora (CABALLERO, 

1979). Além disso, é um método segundo Pasa et al. (2011) utilizado para 

buscar e resgatar o conhecimento e saber botânico existente em 

comunidades tradicionais com particularidade ao uso dos recursos da 

flora.  

A diferença entre estudos voltados a etnobotânica e estudos 

voltados a “botânica econômica” implica na verdadeira intenção do 

pesquisador. Em virtude a tal diferença a conceitualização segundo Silva 

R. (2002) para essas vertentes é que a botânica econômica está voltada a 

estudar espécies consideradas úteis ao aspecto taxonômico, econômico, 

ecológico e que implica na farmacologia, já o estudo etnobotânico, é uma 

ciência que investiga a relação entre plantas e as culturas humanas e que 

também integram outras áreas de conhecimento. 

1 



2 

 

O ser humano como objeto de pesquisa leva consigo 

informações, que na maioria das vezes se perdem com o tempo visto que 

muitos apresentam desinteresse ou esquecem o valor cultural e social 

que cada um tem na construção do saber.  

“O saber local sobre o tratamento de diferentes males que 

perturbam/afetam o ser humano é geralmente evidenciado em conversas 

com as pessoas mais idosas (inserindo aí os raizeiros, benzedeiras, 

donas-de-casa, etc.) que por um motivo ou outro, carregam consigo essas 

preciosas informações, recebidas dos ancestrais” (GUARIM NETO, 2006). 

É a partir dessas informações que se utilizam os remédios naturais para 

tratamentos substituindo, ocasionalmente, os fármacos industriais. 

A partir do momento que se resgata o conhecimento popular, 

várias pesquisas podem ser realizadas com objetivo de determinar a 

eficácia e a forma de ação, não apenas no ser humano como também em 

animais. No estado de Mato Grosso os conhecimentos e informações 

contidas em todas as comunidades (indígenas, ribeirinhas, quilombolas, 

pantaneiras, etc.) e no próprio meio urbano são transferidos entre proles 

contribuindo para a riqueza cultural, econômica, social e biológica. 

Uma investigação pertinente na área da etnobotânica e que 

evidencia a importância do conhecimento humano está inserida em 

trabalhos realizados em quintais seja em áreas rurais quanto em áreas 

urbanas.  

Os estudos embasados em quintais são significativos por 

apresentarem aspectos cotidianos e de conhecimento comum ou não 

entre familiares o que possibilita uma ponte entre saber tradicional e as 

pesquisas de cunho cientifico. 

Segundo Guarim Neto et al. (2010 a) no estado de Mato 

Grosso os quintais em áreas urbanas mais antigas geralmente situam-se 

na parte de trás das residências, onde possibilita o cultivo de plantas 

medicinais e alimentares já no meio rural a área também denominada 

terreiro se prolonga pela extensão da área habitada. Além disso, ao 

diversificar as paisagens cerrado, pantanal e florestas as funções são 

variadas como para o plantio, lazer, criação de pequenos animais, 
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práticas e festas religiosas, entre outras, fortificando ainda mais a 

indicação que há socialização de saberes em quintais.   

Os conhecimentos existentes a respeito do uso de plantas, a 

importância que as mesmas trazem para a subsistência familiar, a 

sustentabilidade ambiental derivada do meio a qual as espécies 

encontram-se cultivadas e a comercialização salientando o aspecto 

econômico são movedores suficientes para a aplicação de pesquisas na 

área etnobotanica. 

O distrito de Santo Antônio do Caramujo-MT, por se tratar de 

uma comunidade localizada em uma região que apresenta convergência 

de vegetação do pantanal, cerrado e florestas, pela escassez de estudos 

etnobotânicos e por apresentar uma miscigenação cultural abrangente 

apresenta-se como um local propício para a aplicação de pesquisas 

etnobotânicas nos quintais das moradias. 

O presente estudo teve como objetivo catalogar, sistematizar e 

determinar de forma integrada a socialização do “saber” tradicional a 

respeito das espécies de plantas conhecidas e/ou utilizadas pelos 

moradores da comunidade de Santo Antônio do Caramujo (Cáceres, Mato 

Grosso, Brasil) a fim de gerar, através de analises qualitativas e 

quantitativas, quais as espécies mais importantes referentes ao uso das 

plantas pelos moradores da comunidade servindo como base a futuras 

contribuições para o alcance do desenvolvimento econômico local.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 
 
2.1. A ETNOBOTÂNICA COMO INSTRUMENTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 
 
 
 

A etnobotânica segundo Cotton (1996) é o estudo das relações 

mútuas entre a cultura humana e as plantas o que inclui a classificação, 

nomenclatura, uso, manejo e como a exploração humana pode influenciar 

no processo evolutivo das espécies. 

Provavelmente é uma das disciplinas com papel fundamental 

no processo conservacionista, pois estuda profundamente a relação da 

espécie humana com os recursos vegetais e que segundo Prance (1987) 

é vista como uma ciência que analisa, estuda e interpreta essa relação 

desde a antiguidade na sociedade, abordando as diferentes formas de 

interação entre os grupos humanos.  

A princípio os estudos etnobotânicos se desenvolveram diante 

a convivência humana com os recursos vegetais que se encontravam ao 

seu alcance no intuito de suprir as suas necessidades fossem ela 

alimentar, construção civil ou medicinal. No entanto apenas nos últimos 

anos a medicina tradicional reconheceu sobre a importância de se ter 

pesquisas nessa área.   

Segundo o Portal da Saúde (2002) a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) está cada vez mais incentivando programas de pesquisas 

para realizar estudos que envolvam a Medicinal Tradicional (MT), a 

Medicina Complementar e Alternativa (MCA) e seus produtos, 

principalmente plantas medicinais a partir da criação do seu “Programa de 

Medicina Tradicional” nos anos 70 enfatizando a necessidade e 

importância de estudos na área do etnoconhecimento. 

Com a proposta de resgatar o conhecimento de comunidades a 

respeito da finalidade do uso de plantas Pasa (2011) encontrou na 

comunidade Bom Jardim em Cuiabá em Mato Grosso como resultado 

cerca de 86 espécies citadas as quais foram distribuídas em 45 famílias, 
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sendo Fabaceae, Mimosaceae e Caesalpiniaceae as mais expressivas e 

que essa população demonstrou ter conhecimento e utilizar em larga 

escala principalmente plantas medicinais. Outro aspecto observado foi 

quanto ao cuidado com a biodiversidade vegetal e o processo de 

conservação que ficaram evidentes na fala e no manejo que as pessoas 

dispensavam nas atividades do cotidiano. 

Seguindo a afirmação de Prance (1987) a qual relata que a 

etnobotânica não se refere apenas aos estudos de espécies da categoria 

medicinal e sim espécies vegetais para diversas finalidades, estas podem 

ser citadas para uso alimentar, ornamental, construção civil, cosméticos, 

entre outros. 

Segundo Guarim Neto e Maciel (2008) o uso de recursos 

vegetais seja para qualquer finalidade estava presente na vida humana 

desde as antigas civilizações e que servia como base para muitos rituais, 

as curas de moléstias e também para processos culturais como o da 

mumificação.  

 “Com característica interdisciplinar a etnobotânica abrange 

estudos que tratam das relações estabelecidas por comunidades 

humanas com o componente vegetal. (...). Acerca dessas inter-relações 

vêm sendo realizadas investigações com povos de várias matrizes 

culturais e organizações sociais, os quais estão estabelecidos em 

diferentes unidades de paisagem e regiões do planeta” (CARNIELLO et 

al., 2010). 

A utilização dos recursos vegetais pela sociedade muitas vezes 

esta inserida de acordo com sua disponibilidade financeira visto que 

segundo Oliveira (2010), principalmente àquelas pessoas que migram da 

área rural para a área urbana, leva consigo esse conhecimento sobre o 

uso de espécies vegetais e que também podem ser utilizados nesse novo 

ambiente devido a nova situação financeira, talvez não for favorável. 

 “O pensamento da complexidade e das práticas ambientais 

projetados pela população local informa uma multiplicidade de 

experiências, saberes culturais e ambientais que adquire sua concreção 

no singular de sua cultura e configura a especificidade do local, 
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estruturando, a partir de sua diversidade, a racionalidade e o saber 

ambiental próprios de sua etnia e do seu lócus” (PASA, 2007). 

Alguns seres humanos buscam utilizar recursos naturais para 

atingir seu bem estar e de acordo com Pasa (2005) esse fato está 

presente devido ao agitado mundo em que vivem, necessitando retornar 

as suas raízes naturais despreocupando com os agentes que afetam a 

sua vida.  

Exemplo desse fato esta inserido no estudo etnobotânico 

realizado por Moreira e Guarim Neto (2009) na comunidade Pindura em 

Rosário Oeste-MT, obteve cerca de 142 espécies do Cerrado, sendo 

organizado em diversas categorias de uso (medicinal, alimentar, lenha, 

construção, móveis e utensílios), porém a categoria mais representativa 

foi a medicinal. 

A etnobotânica traz intrínseca a sua prática, a imediata 

valorização da história e costumes das comunidades, além de possibilitar 

o registro deste conhecimento preservando-o para as próximas gerações, 

uma vez que este “saber” faz parte do patrimônio cultural da região (SÁ e 

SENNA-VALLE, 2007). 

  

 

2.2. A IMPORTÂNCIA DO SABER LOCAL OU CONHECIMENTO 

TRADICIONAL PARA A CONSERVAÇÃO CULTURAL 

 

Segundo estimativas, povos e comunidades tradicionais 

ocupam quase 25% do território brasileiro, mas pouco disso é legalmente 

reconhecido (ESTERCI, 2008). 

Segundo Toledo e Barrera-Bassols (2010) muitos 

pesquisadores foram ou são treinados seguindo uma ciência moderna a 

qual ensina técnicas, realiza inventário de espécies uteis, descobre novos 

sistemas de produção e de energia para o abastecimento de grupos 

humanos de forma a apropriar-se da natureza, esquecendo-se da 

existência de uma experiência, de certa sabedoria, mediante a tudo isso 

mencionado e que se houvesse uma investigação científica aprofundada 
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e preservada antes de tomadas de decisões a civilização industrial não 

iria fracassar constantemente para conservar o que resta na natureza.  

O papel da natureza não está ligado apenas em fornecer 

matéria prima para satisfazer a humanidade e sim demonstrar que cada 

dia o homem pode obter conhecimentos para utiliza-la da melhor forma 

possível sem destruí-la. E esse conhecimento esta emaranhado no saber 

tradicional ou saber local que milenarmente compõe e é base da 

construção cultural de muitas comunidades distantes das cidades ou até 

em ambiente urbano, visto que cada ser humano detém o conhecimento a 

partir do momento que vem ao mundo e este só aumenta com o passar 

dos anos. 

“Nas últimas três décadas temos visto o desenvolvimento de 

inumeráveis projetos e investigações sobre as formas de uso e manejo 

dos recursos naturais por parte das sociedades tradicionais, o 

aparecimento de publicações especializadas (Indigenous Knowledge and 

Devolopment Monitor, Etnoecologica, Journal of Ethnobiology, etc.), a 

criação de núcleos e sociedades de investigadores e a realização de 

numerosos congressos nacionais e internacionais focados em ditos 

temas” (TOLEDO e BARRERA-BASSOLS, 2010).  

Porém, deve-se tomar cuidado ao utilizar as informações 

oriundas desses projetos de investigação para não desvalorizar o aspecto 

tradicional, isto é, não incentivar a mudança de hábitos da comunidade 

estudada ou explora-la economicamente. 

A partir do momento em que o ser humano procura inteirar-se 

sobre tudo que está ao seu redor, pode resultar no desenvolvimento de 

pesquisa. De acordo com Giraldi e Hanazaki (2010) no momento em que 

os europeus chegaram no Brasil, depararam com a diversidade de 

espécies que os índios faziam uso para a cura, a partir desse momento 

iniciou-se uma fusão de saber oriundos dos conhecimentos europeu, 

africanos e indígenos, o que tornou possível dar continuidade na 

manutenção da saúde ou tratamento de diversas doenças. 

Apesar de muitas comunidades se exporem às características 

urbanas, a mistura resultante desse fator pode apenas agregar ou 

enfatizar os conhecimentos já existentes na população ali inserida, como 



8 

 

por exemplo, a medicina moderna pode complementar a medicina 

tradicional e vice-versa. 

Este fato esteve em evidência no trabalho realizado por 

Oliveira et al. (2010) na comunidade urbana de Muribeca no Nordeste 

brasileiro quando comparou o conhecimento e uso de plantas medicinais 

entre um grupo treinado por organizações governamentais sobre como 

usar e manipular plantas medicinais, e outro grupo apresentava apenas o 

conhecimento adquirido com o tempo através da transmissão oral. O 

resultado do estudo demonstrou que em ambos os grupos obtiveram um 

bom conhecimento sobre a utilização das plantas medicinais, porém 

aquele grupo com treinamento uniformizou melhor a diversidade e 

conhecimento sobre plantas.  

Mesmo nas pesquisas etnoecológicas sobre comunidades que 

vivem nas áreas remotas do planeta podemos encontrar os saberes 

tradicionais influenciados por novas informações cientificas recebida 

através de diversas fontes (ALEXIADES, 2009). Além disso, segundo 

Almada (2010) nas cidades os elementos ditos tradicionais se misturam 

aos modernos como uma forma de resistir e reinventar o modo de vida.  

Não diferindo do mencionado segundo Amorozo (2002), quanto 

mais uma comunidade tradicional se aproxima da sociedade, maior será a 

influencia no que se refere ao acrescimo de espécies utilizadas, 

entretanto isso não significa que a diversidade será maior, mas sim o 

contrario, visto que muitas destas serão espécies cultivadas e invasoras 

cosmopolitas. 

Para o pesquisador ater apenas ao fato de gerar dados 

qualitativos sem testar o verdadeiro impacto que os resultados dos 

mesmos podem influenciar em uma cultura ou contribuir para novas 

descobertas é o mesmo que não realizar a pesquisa em si, pois para 

Gallote e Ribeiro (2005) o conhecimento tradicional é a fonte necessária 

para a elaboração de drogas terapêuticas como tranquilizantes, 

analgésicos, sedativos, anestésicos, antibióticos e laxantes. 

Em estudo realizado por Correa et al. (2010) na região do 

Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira (PETAR) no município de 

Iporanga no estado de São Paulo encontrou-se populações humanas que 
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dependiam diretamente dos recursos naturais para sua sobrevivência. 

Esses recursos eram obtidos de produtos florestais (madeireiros ou não) 

tradicionais, além de espécies vegetais alimentares, medicinais e para a 

confecção de artesanatos que era tanto para consumo próprio como para 

o comércio. 

“Tratar dos ambientes mato-grossenses, na pluralidade da 

etnobiologia, da etnoecologia e da etnobotânica é desvelar caminhos do 

conhecimento humano do cerrado, o pantanal e a floresta, caminhos que 

perpassam da ancestralidade à contemporaneidade. É um desafio que 

iniciamos apontando especialmente as conexões relacionadas aos 

recursos vegetais e as populações humanas que habitam e manejam 

essas áreas” (GUARIM NETO et al., 2010 b). 

Segundo a fonte acima citada, os estudos nas áreas do 

cerrado de Mato Grosso podem revelar dados imprescindíveis para a 

manutenção tanto da diversidade biológica quanto cultural visto ainda a 

estreita relação do homem com o ambiente através das atividades e 

afazeres diários mesmo considerando o fato de que é uma região que 

apresenta graves perdas devidas à larga ocupação de monoculturas 

agrícolas. Assim estudos e pesquisas que envolvem o conhecimento 

tradicional e outras informações vegetacionais devem ser intensificados 

com intuito de aplicar um manejo adequado para as espécies envolvidas, 

principalmente àquelas que necessitam e dependem de processo 

conservacionista em seu ambiente natural. 

Embora o conhecimento seja iniciado a partir do momento que 

o ser humano vem ao mundo, este pode ter árdua representatividade em 

pessoas idosas ou em cujo papel social seja de máxima responsabilidade. 

Assim, Guarim Neto e Pasa (2009) priorizaram atores sociais como 

bezendeiros, raizeiros, antigas parteiras, pessoas idosas e antigos 

moradores da comunidade Sítio Pindura no município de Rosário Oeste, o 

que supostamente indica que esse grupo detem de certo grau de 

conhecimento etnobiologico nessa comunidade. 
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2.3. OS QUINTAIS COMO SISTEMA DE SUSTENTABILIDADE E 
CONSERVAÇÃO 

 
 
 

Os espaços situados nos fundos, na frente e até mesmo ao 

redor das residências são conhecidos como quintais ou terreiros 

dependendo da região e cultura de cada homem. Neste pode-se 

encontrar desde plantas ornamentais, medicinais e alimentares quanto 

criar pequenos animais como aves, suínos, coelhos, entre outros. 

Os trabalhos conduzidos por Torquebiau (1992) avaliaram 

dados de diversos estudos e testaram vários descritores de 

sustentabilidade, cada um deles com uma série de indicadores empíricos, 

obteve-se como conclusão que os quintais apresentam características de 

agroecossistemas sustentáveis como conservação da fertilidade do solo e 

controle da erosão, modificação do microclima, produção uniforme e 

diversificada durante todo o ano, “uso de insumos endógenos”, manejo 

flexível, diversos papéis sociais e impacto limitado em outros sistemas. 

Não somente ao mencionado, os quintais exerce um papel 

diversificado na composição paisagística de uma propriedade, visto que, 

Carniello (2007) é um espaço no qual os hábitos, as ideias e a cultura 

familiar é representado, de forma que as características (espécies 

presentes, tipos de manejo e formas de utilização) encontradas nos 

mesmo compõe a marca pessoal de cada familiar. 

De acordo com Amorozo (2008) a criação de animais e o 

cultivo de plantas em quintais são práticas milenares e que este é um 

espaço de uso múltiplo que fica próximo às residências e a sua fisionomia 

e composição são diversificadas podendo ser influenciadas de acordo 

com a vegetação nativa e clima da região e que na maior parte dos 

quintais rurais brasileiros as espécies encontradas são oriundas da época 

do Velho Mundo, introduzidas pelos portugueses ao colonizar o Brasil, 

espécies como mangueiras, bananeiras, cítricas, entre outras.   

Na cultura brasileira segundo Britto e Coelho (2000) o quintal 

pode ser definido como uma área de facil acesso e próxima as 

residências e que também pode fornecer subsidio para abastecer e 
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sustentar as necessidades nutricionais familiar, alem de contribuir para 

lenha e cura de doenças.  

Segundo Guarim Neto e Amaral (2010) esse espaço é 

delimitado de maneira diferenciado de acordo com o contexto da 

comunidade observada. E de acordo com Kumar e Nair (2004) o manejo 

executado pode ser feito de maneira harmoniosa envolvendo diferentes 

formas de vida.   

Assim os quintais contrubuem de diversas formas, dependendo 

da finalidade que cada morador ou proprietário queira realizar. Além 

disso, pode se apresentar como um sistema agroflorestal (SAFs) dando o 

inicio para a sustentação humana. 

A composição floristica nesse sistema é amplo e aborda 

diversidades de espécies vegetais, que variam de pequeno porte a 

grande porte. Onde, segundo Somarriba (1992), pelo menos duas 

espécies de plantas devem interagir biologicamente sendo uma arbórea e 

outra manejada para os fins agrícolas ou pecuária. 

Esse sistema beneficia todo o ambiente o qual esta inserida 

seja pela matéria prima que as espécies podem fornecer ou segundo 

Gazel Filho (2008) pelo aproveitamento mais intenso de recursos como 

água, radiação solar e nutrientes do solo, facilitando a reciclagem da 

folhagem, resultando na utilização de baixos insumos, provocando menos 

danos ambientais. 

“Quintais em comunidades tradicionais e de pequenos 

agricultores em geral, fazem parte de um sistema mais amplo de 

produção para subsistência, que inclui roças e pastos ativos e em pousio 

e ambientes naturais explorados com pequena intensidade. Espécies que 

crescem espontaneamente em quaisquer destas áreas podem ser 

plantadas em quintais” (AMOROZO, 2008). 

Segundo Alcorn (1990) os quintais já eram utilizados 

tradicionalmente em áreas urbanas para o cultivo de espécies vegetais 

encontradas em roças, assim como a criação de animais destinados a 

produção de alimento, mas que para contribuir para a segurança 

alimentar foram poucos os estudos realizados. 



12 

 

Freitas et al. (2012) ao fazer um levantamento etnobotânico 

nos quintais da comunidade do Sítio Cruz em São Miguel no Rio Grande 

do Norte, constatou que no local há uma grande variedade de espécies 

de plantas medicinais que são usadas para tratar principais doenças na 

comunidade e que este estudo possibilita o resgate e preservação de 

conhecimento sobre as formas de uso e manejo das plantas citadas o 

qual poderá ser repassado para outras gerações. 

Pasa (2007) ao trabalhar com as Comunidades do Bambá em 

Cuiabá, Mato Grosso, observou que os quintais exercem um papel 

econômico na vida das pessoas por possibilitar a produção de alimentos 

para a subsistência das famílias, além disso, a localização dessa unidade 

de paisagem, geralmente atrás das moradias, atende perfeitamente a 

demanda familiar, seja para plantio de espécies perenes e anuais ou para 

celebrações festivas e reuniões familiares. 

De acordo com Kabashima et al. (2009) as espécies de plantas 

mais encontradas na maioria dos quintais brasileiros são frutíferas 

comuns como goiaba (Psidium guajava L.), manga (Magifera indica L.), 

jaboticaba (Myrciaria spp.), abacate (Persea americana Mill.), cítricas, 

entre outras, além de espécies nativas de algumas regiões que 

colonizaram todo territorio brasileiro como por exemplo, cupuaçu 

(Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) K. Schum.) e açaí (Euterpe 

oleracea Mart.) da Amazônia e pequi (Caryocar brasiliense Cambess.) e 

guariroba (Syagrus oleracea Glassman) do Cerrado. 

Amaral e Coelho-de-Souza (2012) ao trabalhar com quintais 

agroflorestais na baixada cuiabana, analisou a partir do referencial 

etnoecológico a questão da segurança alimentar na agricultura familiar 

enfatizando o papel dos quintais quanto a qualidade de vida para os 

pequenos agricultores. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 
3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 
 

O estudo foi realizado na Comunidade de Santo Antônio do 

Caramujo do Caramujo, localizado a 31 Km de distância e na porção 

sudeste da cidade de Cáceres, Mato Grosso, pertencente a mesorregião 

Centro-Sul do estado e na microrregião do Alto Pantanal. O local de 

estudo encontra-se circunscrito pelas coordenadas geográficas 

15°50'39"S e  57°51'32"W (Figura 1), situado às margens esquerda e 

direita da BR 174. Na área domina o clima classificado como tropical 

subúmido, com temperatura média de 25,2º C, precipitação pluviométrica 

anual de 1.348,3 mm, com altas temperaturas e uma longa estação de 

seca que corresponde ao inverno e de acordo com a classificação de 

Köppen, enquadra-se no tipo Am (megatérmico com clima tropical de 

monção) (IBGE, 2006). 

 

 

 

Figura 1. Comunidade de Santo Antônio do Caramujo, Cáceres, 
Mato Grosso, 2012. (Fonte: Acervo da autora). 
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Quanto ao viés histórico da comunidade percebe-se que o 

processo migratório vincula à situação sócio econômica de cada região o 

que resulta em forte êxodo regional, como ocorre no Nordeste, conhecida 

como forte fornecedora de mão de obra barata para as regiões do Norte, 

Sul, Sudeste e Centro Oeste. 

O fenômeno migratório tornou-se generalizado em função do 

processo de globalização visto que é da natureza humana a mudança de 

um lugar para outro em busca de melhores condições de vida.  

Neste caso o distrito de Santo Antônio do Caramujo foi o local 

ideal para formação de uma comunidade a qual, a partir do seu solo fértil 

e localização privilegiada para a prática da agricultura de subsistência, 

tornou-se uma das mais conhecidas da região de Cáceres, Mato Grosso.  

O processo de formação da comunidade como na maioria dos 

sítios urbanos brasileiros ocorreu sem nenhum planejamento. De acordo 

com depoimento do morador J. D. da S., o nome Santo Antônio do 

Caramujo surgiu devido, no passar dos anos, haver a presença de  vários 

caramujinhos no córrego a 2 km de distância da comunidade e por ser 

uma forma de homenagear um dos seus fundadores, o Sr. Antônio 

González. 

“(...) migraram para essa localidade duas famílias as 

quais adquiriram grandes propriedades da terra 

sendo uma delas o senhor Gonzáles e a senhora 

Enestina. E o surgimento de atividades de indústria 

e comércios atraíram novos fluxos para o mercado 

de trabalho local. (...) essa comunidade na década 

de 80 contava apenas com dois comércios, sendo 

um deles a pousada onde serve comida caseira e 

bebida. O outro local um posto de combustível que 

vendia para pessoas interessadas que viajavam com 

destino a Rondônia e outros estados da região 

Norte” (SILVA J., 2002). 

Segundo a fonte citada acima no início a prática agrícola era 

voltada a subsistência dos poucos moradores da região, onde plantavam 

grãos, raízes, tubérculos e hortaliças, sendo que a parte excedente da 
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produção destinava-se a atividade comercial nas cidades vizinhas como 

Mirassol D’Oeste, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Cáceres, 

porém no decorrer da década de 80, com a contínua vinda de pessoas de 

diversas regiões com o objetivo de plantar algodão trouxeram consigo 

maquinários e implementos agrícolas para a prática da agricultura em 

larga escala. 

“De início o algodão produzido nessa região de 

Caramujo era comprado por atravessadores de 

Sonho Azul e com o passar de alguns anos 

apareceu compradores na própria localidade 

fornecendo sementes, inseticidas e outros para os 

produtores para receber no final da safra. E quando 

chegava a época de vender o algodão muitos 

produtores ficavam devendo para o comerciante” 

(SILVA J., 2002). 

Segundo esta mesma fonte no início a produção algodoeira era 

comprada por atravessadores de Sonho Azul, um distrito da cidade de 

Mirassol D’Oeste, mas rapidamente chegaram compradores de outras 

cidades os quais compravam em média cerca de 150 mil arrobas por ano 

que seguiam para cidade de Rondonópolis e Goiás. Porém, por falta de 

políticas públicas voltadas aos produtores que perceberam a enganação 

que estava envolta deixaram de produzir tal cultura e passaram a 

sobreviver somente de indústrias que estavam estabelecendo no local. 

A comunidade teve seu aspecto geográfico modificado de 

acordo com a expansão de moradias, onde hoje, encontram-se escolas 

municipais e estaduais, fontes de renda geradas pela presença das 

cerâmicas, um posto de parada de viajantes, um restaurante, um posto de 

saúde familiar (PSF), além de fazendas nas proximidades.  

 “No ano de 1982 através do Decreto 066/13/1982 

criou-se a primeira sala de aula esta sendo de 

alvenaria com 35 alunos e um professor (...). No 

decorrer da década de 80 devido a localização 

geográfica e mão-de-obra barata, chegou também a 

Cerâmica Talha Rizzo esta por sua vez empregando 
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algumas pessoas no trabalho industrial. E o posto de 

Saúde foi inaugurado em 1987 (...) (SILVA J., 2002). 

 

 

 

3.2- MÉTODOS E TÉCNICAS NA EXECUÇÃO DA PESQUISA EM 
CAMPO 
 
 
 

Trabalhar com conhecimento que uma população detém a 

respeito de algo é um desafio, visto a abrangência que cada tema ou 

assunto contêm. No presente estudo optou-se por utilizar o estudo de 

caso o qual consiste em analisar, questionar, vivenciar o tema proposto 

de forma que os dados obtidos possam responder a problemática 

existente. Por exemplo, na comunidade de Santo Antônio do Caramujo, 

utilizar essa metodologia é um meio de responder indagações sobre a 

origem do conhecimento a respeito do uso de plantas para fins 

medicinais, místicos ou ate mesmo o porquê da população ter o prazer de 

simplesmente observar as plantas ornamentais presentes em seus 

quintais, além disso, é uma forma de conhecer a cultura precursora desse 

prazer por cultivar plantas. 

Os dados foram coletados no período de maio de 2011 a junho 

de 2012. Os informantes foram selecionados através da amostra não 

probabilística e intencional utilizando o método “bola de neve” (snow ball) 

(GOODMAN, 1961) em que um informante indica uma ou mais pessoas 

que ele acredita ser dotada de experiência no assunto abordado. 

Um informante para Amorozo (1996) pode ser qualquer 

membro de uma sociedade que possua uma certa “competência cultural”, 

isto é, que detenha conhecimentos suficientes sobre a sua cultura para 

poder contribuir satisfatoriamente à pesquisa. Em geral, o mesmo pode 

ser adulto, adolescente ou criança, entretanto é necessário ressaltar que 

quanto mais avançada seja a idade do informante, supostamente, este 

apresenta um maior conhecimento. 
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No presente estudo, os 35 informantes foram entrevistados nas 

próprias residências, onde houve uma explicação prévia a respeito dos 

objetivos do mesmo. O interesse e participação durante toda a trajetória 

contou com a disponibilidade e um consentimento prévio para a coleta 

dos dados oral e fotográficos através do termo de anuência assinada 

pelos mesmos, criando-se uma atmosfera de amizade e confiança, o que 

tornou as conversas mais fluidas e fieis quanto à proposta. 

A escolha da técnica de abordagem direta aos moradores sem 

uma prévia apresentação formal a líderes comunitários incidiu devido 

constatar que as informações passadas pelos informantes seriam de real 

conhecimento e não de uma preparação anterior para responder 

satisfatoriamente as perguntas, evitando passar ao pesquisador uma ideia 

de falso conhecimento.  

Os instrumentos para a coleta dos dados foram: 

Questionários: o tipo aplicado constituiu-se da combinação de 

perguntas abertas e fechadas para a obtenção de características 

socioeconômicas dos informantes. 

Entrevistas: a aplicação de entrevista semiestruturada e não 

estruturada tem por objetivo apreender a importância ambiental, cultural e 

social dos fenômenos locais, através das informações a respeito de 

conhecimentos sobre o cotidiano emitido pelo informante (PASA, 2004). 

Diário de campo: registros de informações pertinentes à 

pesquisa, durante o desenvolvimento do trabalho de campo. 

Plantas: através de caminhadas exploratórias pelos quintais 

das residências determinou-se quais as categorias de uso das espécies 

de plantas mais utilizadas e/ou do universo de conhecimento dos 

informantes, sua eficácia, o modo de preparo, as partes usadas e o 

manejo do plantio àquelas ali existentes. 

A execução do trabalho em campo obedeceu a seguinte 

sequência: 

1- O levantamento de dados socioambientais e ecológicos foi 

obtido de acervo bibliográfico e o histórico da comunidade ocorreu 

mediante os relatos pessoais dos informantes e também através das 
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pesquisas etnosociais na área local. Esta etapa teve inicio em maio de 

2011 e percorreu até a execução da pesquisa em campo. 

2- Aplicação de um questionário como pré-teste com intuito de 

selecionar a melhor técnica de pesquisa para suprir os objetivos 

propostos, o qual continha questões socioeconômicas dos informantes e 

questões de evidências ambientais, isto é, quais plantas utilizadas, tipos 

de uso, formas de uso e eficácia de cada uma, neste caso, somente as de 

uso medicinal. 

3- As entrevistas foram realizadas nas residências, onde 

ocorreram registros fotográficos e anotações durante a expedição pelos 

quintais juntamente com os participantes. 

4- A identificação das espécies encontradas foi feita através de 

auxílio de manuais e chaves de identificação atualizada no Sistema APG 

II (APG, 2003), Missouri Botanical Garden (MOBOT) e Iganci e Miotto 

(2012) devido muitas espécies citadas serem cosmopolitas e também por 

se tratar de espécies com apenas um indivíduo impedindo a coleta das 

mesmas para herborização.  

 
3.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Dados quantitativos podem ser usados como justificativa para a 

conservação das espécies vegetais e do conhecimento popular, 

principalmente, por fornecerem informações sobre as espécies e/ou 

famílias mais utilizadas para diversos fins. Através da técnica de Valor de 

Uso (UV), pode-se identificar quais são as espécies e/ou famílias mais 

importantes para uma população (VENDRUSCOLO E MENTZ, 2006). 

Para avaliar o Índice de Fidelidade dos usos mencionados para 

cada espécie catalogada utilizou-se a metodologia proposta por 

FRIEDMAN et al.. (1986) e modificada por AMOROZO e GÉLY (1988); 

VENDRUSCOLO e MENTZ (2006), MASSAROTTO (2009), e PASA 

(2004; 2007; 2011; 2012) onde:  

a) A Porcentagem de Concordância quanto aos Usos Principais 

(CUP): 
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CUP: (ICUP) x 100 
                 ICUE 

 
Onde, CUP é o índice de concordância de uso; ICUP é o 

número de informantes que citaram o uso principal da espécie; ICUE é o 

número total de informantes que citaram a espécie. 

Faz necessário a utilização do Fator de Correção (FC), devido 

ocorrer diferenças no número de informantes que citaram usos para cada 

espécie, onde: 

b) Fator de correção (Fc) de cada espécie:  

FC = ICUE 
        ICEMC 

 
Onde, FC é o fator de correção para cada espécie; ICUE é o 

número total de informantes que citaram usos para a espécie; ICEMC é o 

número de informantes que citaram a espécie mais citada. 

c) Extração de valores de importância relativos á espécie mais 

citadas pelos entrevistados: 

CUPc = CUP x FC 

Onde, CUPc é o índice de concordância de uso corrigido; CUP 

é o índice de concordância de uso; FC é o fator de correção para cada 

espécie. 

Os dados de “valor de uso” calculados através de resultados 

por uso ou por plantas são expressos em termos proporcionais 

comparados com o número de entrevistas (PASA, 2004). 

O cálculo do valor de uso estimado para cada espécie citada 

pelos informantes seguiu a metodologia de PHILLIPS e GENTRY (1993); 

MARTIN (1995); PHILLIP (1996); PASA (2004; 2007 e 2011); 

ALBUQUERQUE et al. (2008) onde:  

a) O valor de uso de cada espécie (sp) por cada informante (i), 

dado como : 

VUspi = ΣUspi 
               Nspi 
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Onde: Uspi é o número de usos mencionado por informante i 

por espécie sp em cada evento, e Nspi é o número de eventos com o 

informante i por espécie sp. 

b) O valor de uso global de cada espécie (VUsp), dado como: 

VUsp = ΣVUspi 
               Ns 

 
Onde, ns é o número de informantes entrevistados por cada 

espécie. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 
 
4.1. PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS INFORMANTES 
 
 
 

A partir da técnica amostral escolhida (snowball) obteve-se 35 

informantes. Destes, 24 (69%) pertenciam ao sexo feminino e 11 (31%) 

ao sexo masculino. 

A participação expressiva do sexo feminino pode estar atrelada 

ao fato de ainda haver uma hierarquia social na qual a mulher continua 

sendo vista como dona de casa e que supostamente a mesma tem o 

dever de apresentar um maior grau de conhecimento de espécies úteis 

para o bem estar familiar, ou devido o horário das entrevistas não serem 

favoráveis à presença masculina nas moradias.  

Resultado semelhante foi encontrado no trabalho de Guarim 

Neto e Maciel (2008) ao realizar um estudo etnobotânico na cidade de 

Juruena em Mato Grosso. Neste encontraram uma representatividade 

significativa para o sexo feminino (59%) e sexo masculino (41%).  

Nos trabalhos de Jesus et al. (2009); Giraldi e Hanazaki (2010); 

Pasa e Ávila (2010), entre outros, também encontraram uma certa 

diferença quanto ao gênero dos informantes.  

Porém, Oliveira et al. (2010) ao trabalhar com plantas 

medicinais na comunidade urbana Muribeca no Nordeste brasileiro não 

constatou diferença entre gêneros assim como também não pesquisou a 

faixa etária e grau de instrução. 

Pressupõe-se que as pessoas mais idosas detém um maior 

conhecimento, não apenas ao uso de espécies de plantas, mas também a 

outras áreas devido às experiências vividas no decorrer dos anos. 

Entretanto afirmar essa suposição torna-se um problema visto que diante 

do resultado encontrado no presente estudo, onde a faixa etária dos 

informantes variou entre 36 a 77 anos de idade. 

 Neste caso o saber não está ligado apenas ao fato da pessoa 

possuir uma idade avançada ou não, mas sim as experiências que cada 
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informante vivencia no seu cotidiano, através de trocas de informações 

entre vizinhos, parentes ou pelo fato de obter informações de livros e 

mídias eletrônicas (rádio, televisão, internet, entre outros).  

Freitas et al. (2012) quando realizou um levantamento nos 

quintais do Sitio Cruz, São Miguel, Rio Grande do Norte constatou que a 

idade dos informantes variou de 23 a 80 anos (média de 51,75 anos com 

um desvio padrão de 15,50).  

Já nos trabalhos de Florentino et al. (2007), em Caruaru, 

Pernambuco e por Carniello et al. (2010), em Mirassol D’Oeste observou 

uma certa similaridade nos resultados. 

A colonização da Comunidade de Santo Antônio do Caramujo 

do Caramujo iniciou com a migração de pessoas de diversas regiões. 

Destes 35 informantes, a maioria é oriunda do estado de Mato Grosso (9), 

seguida das regiões de Minas Gerais (5), Mato Grosso do Sul (5), Paraná 

(5), entre outros estados (Figura 2). Em relação às migrações, a maioria 

ocorreu devido à necessidade de obter uma estabilidade financeira para o 

alcance de uma melhor qualidade de vida para seus familiares. 

 

Figura 2. Origem e número dos informantes da comuniddae de Santo 
Antônio do Caramujo, Cáceres, MT, 2012. 

 
Na questão migratória verifica-se que as pessoas que mudam 

de seu lugar de origem não é por livre e espontânea vontade, e sim por 

questões sociais, culturais e econômicas. E estes ao chegarem a lugares 

1 

2 

5 5 

9 

1 1 1 

5 

1 

4 

BA CE MG MS MT PA PB PE PR RJ SP 

N
ú
m

e
ro

 d
e

 i
n
fo

rm
a

n
te

s
 

Origem dos informantes 



23 

 

diferentes são submetidos a se adaptarem com outras realidades muitas 

vezes distantes ao anterior estilo de vida (...) (SILVA J., 2002). 

Segundo Guarim Neto e Novais (2008) informantes oriundos da 

região sul do Brasil refletem o processo de colonização da região norte de 

Mato Grosso devido a migração para áreas poucas exploradas 

objetivando a compra de áreas maiores e produtivas por baixo custo de 

preço. 

O desenvolvimento econômico local é um dos fatores que 

contribui para o efetivo estabelecimento humano na comunidade, assim a 

renda familiar dos informantes variou de meio a seis salários mínimos, 

visto que 21 (60%) dos entrevistados declararam possuir renda de um 

salário mínimo e 7 (20%) declararam ganhar dois salários mínimos 

(Figura 3). 

Além do fato de que 60% dos informantes que ganham um 

salário mínimo serem aposentados, a presença das cerâmicas faz com 

que ocorra uma circulação de dinheiro suprindo uma parte da 

necessidade que o ser humano demanda para viver. 

 

 
 
Figura 3. Renda familiar dos informantes da comunidade de Santo 
Antônio do Caramujo, Cáceres, MT, 2012. 

 
Talvez a renda econômica familiar influencie na efetividade do 

uso de plantas medicinais, alimentares, ornamentais, entre outros, pois, 

deduz-se que quanto maior é o capital de uma pessoa maior será o seu 

poder de adquirir, por exemplo, remédios industrializados ou maior é o 
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poder de obter mudas para a prática da ornamentação. Ao seguir tal 

dedução, acredita-se que o espaço conhecido como quintal, pode ser 

tratado como uma alternativa para subsistência familiar àquelas pessoas 

menos favorecidas economicamente. 

Quanto ao tempo de permanência na comunidade de Santo 

Antônio do Caramujo, o mesmo variou entre oito meses a quarenta e sete 

anos (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Tempo de permanência dos informantes da Comunidade de 
Santo Antônio do Caramujo, Cáceres, MT, 2012. 
 

Os antigos moradores demonstraram gostar de viver no local, 

pois desde quando chegaram é rara a ocorrência de roubos ou homicídios 

e para quem gosta de uma vida mais tranquila é um lugar propicio para 

viver com sua família, porém a dificuldade que mencionam está vinculada 

a falta de infraestrutura do Posto de Saúde Familiar (PSF) e a carência de 

empregos para os jovens o que resulta na mudança dos mesmos para 

outras regiões em busca de emprego. 

Carniello e Pedroga (2008) na comunidade de Clarinópolis na 

fronteira do Brasil com a Bolivia também encontraram moradores que 

residem há menos de dois anos no local e outros entre dois a oitos anos, 

além disso, dois moradores praticamente foram os primeiros a residir 

nesta, visto que retratam a surpresa diante o fato do local ter se tornado 

um povoado. 
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Em relação ao nível de escolaridade, 13 (35%) informantes não 

terminaram o Ensino Fundamental e 8 (21%) dos informantes encontram-

se sem escolaridade (Figura 5).  

 

Figura 5. Nível de escolaridade dos informantes da comunidade de Santo 

Antônio do Caramujo, Cáceres, MT, 2012. 
 

Alguns dos informantes sem escolaridade relataram que devido 

ao fato de crescerem ajudando os pais nos afazeres do trabalho no 

campo (capina, plantio da roça e colheita), não tiveram a oportunidade de 

estudar. 

Quanto à crença religiosa, 19 (54%) informantes pertencem a 

religião evangélica, enquanto que 16 (46%) informantes seguem a religião 

católica.  

A religião está diretamente ligada ao fato de uma população 

deter ou não o conhecimento a respeito do uso das plantas independente 

a categoria, pois em algumas doutrinas religiosas, apenas utilizar a 

medicina popular torna-se um desrespeito.  

Através do estudo realizado na comunidade de Santo Antônio 

do Caramujo percebeu-se a crescente demanda pela religião evangélica 

independentemente da doutrina seguida por cada congregação. Além 

disso, dos 19 (54%) informantes que são dessa religião 14 deixaram de 

ser católicos e passaram a ser evangélicos. Estes dados contradizem ao 

encontrado por Freitas et al. (2012) ao realizar um estudo etnobotânico 
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em quintais do Sítio Cruz nos quais 95% dos entrevistados eram da 

religião católica. 

Quanto ao estado civil 68% dos informantes são casados, 

seguido de 20% viúvos, 9% são solteiros e 3% encontram-se divorciados 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Estado civil dos informantes da comunidade de Santo Antônio 
do Caramujo, Cáceres, MT, 2012. 

 
Os dados sobre o estado civil dos informantes de certa forma 

têm influencia na construção do saber local, consequentemente no 

conhecimento tradicional, pois em casos como acidente domestico 

subsistência familiar, entre outros ocasiona a necessidade de um 

integrante deter informações que possa ser utilizados em tomadas de 

decisão quando necessário. 

Acredita-se que a partir do momento que um informante inicia-

se o processo de construir uma familia, o mesmo necessita de uma maior 

frequência de uso para a cura das doenças ou males. Além disso, pode 

ser um indicativo da divisão de tarefas no que se refere à limpeza dos 

quintais, manejo das espécies plantadas, entre outros. 

Freitas et al. (2012) encontrou resultados semelhantes quanto 

ao estado civil dos informantes, além disso relata que a condição de 

casado pode estar relacionado com maior conhecimento sobre uso de 

plantas porque geralmente com o nascimento dos filhos propicia para a 

busca de soluções imediatas para o tratamento de muitas doenças. 
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4.2. CONHECIMENTO TRADICIONAL E AS ETNOCATEGORIAS DE 
USO DAS PLANTAS PELA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO 
CARAMUJO 
 
 
 

Os quintais agroflorestais podem ser utilizados de diferentes 

formas, isto resulta do manejo que cada morador impõe ao seu espaço 

natural. Neste sistema encontra-se desde culturas perenes e anuais até 

espécies arbóreas, além da criação de animais de pequeno porte.  

Essa unidade de paisagem, como pode também ser 

denominada, exerce um papel de subsídio familiar, não apenas para o 

lazer, mas como um suporte de sobrevivência visto que possibilita o 

plantio de hortaliças e frutíferas além de espécies medicinais diminuindo a 

necessidade de obtenção de produtos externos, como por exemplo, 

medicamentos industrializados. 

No presente estudo percebe-se que o tamanho dos quintais é 

amplo possibilitando que os mesmos sejam localizados na parte da frente, 

dos lados e nos fundos. Além disso, muitos informantes utilizam uma 

parte para plantio de espécies geralmente encontradas em roças (Figura 

7).  

 

Figura 7. Cultivo de banana (Musa sp.) e mamão (Carica sp.) nos 
quintais da comunidade de Santo Antônio do Caramujo, Cáceres, 
MT, 2012. 
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Pasa (2004) realizou um estudo etnobotânico na comunidade 

ribeirinha no alto da bacia do rio Aricá-Açu na cidade de Cuiabá, Mato 

Grosso e observou que os quintais encontravam-se na parte dos fundos 

das residências, sendo de tamanho suficiente para atender a demanda 

familiar. 

A estrutura das moradias pode influenciar a arquitetura e 

organização dos quintais, visto que das 35 residências visitadas, 33 

apresentaram a sua delimitação cercada com muros, cercas de madeira 

ou arames e as outras restantes não apresentaram nenhuma delimitação, 

além de que 32 destas foram construídas de alvenaria (Figura 8).  

 

Figura 8. Vista parcial de uma residência. Comunidade de Santo 
Antônio do Caramujo, Cáceres, MT, 2012. 

 
O mesmo resultado foi encontrado no trabalho de Carniello e 

Pedroga (2008) na comunidade de Clarinópolis ao retratar que as 

residências eram de alvenarias e os quintais cercados com madeiras ou 

muro e tinham no seu interior pomares e jardins principalmente de plantas 

exóticas ou introduzidas, enquanto que as espécies de plantas nativas 

foram totalmente removidas e que estas “delimitações” objetivaram 

impedir a invasão de animais e pessoas assegurando os proprietários.  
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Observou-se que em algumas residências os quintais 

apresentavam uma limpeza muito acentuada, já em outras encontrava-se 

restos de folhas, flores, cascas de frutos, palhas de milho e bagaço de 

cana. Para alguns informantes a higiene está além da higiene pessoal, 

tornando o quintal um espelho do proprietário, fato esse observado nos 

quintais limpos e organizados. Entretanto para àqueles cujo quintal 

apresenta excedentes vegetais, há a consciência da importância de cobrir 

o solo contribuindo para a produção de biomassa e o retorno da matéria 

orgânica ao solo, além de assegurar a umidade. (Figura 9) 

 

Figura 9. Cobertura do solo proveniente de resíduo do cultivo 
anterior. Comunidade de Santo Antônio do Caramujo, Cáceres, 
MT, 2012. 
 

Gomes (2010) ao trabalhar nos quintais agroflorestais de Irati-

PR verificou que o manejo era feito através do uso de adubo orgânico 

como estercos de galinha, lixo domestico e folhas os quais recobriam o 

solo.  

A estrutura das espécies encontradas nos quintais era dividida 

em frutíferas: manga (Mangifera indica L.), caju (Anacardium corymbosum 

Barb. Rodr.), abacate (Persea americana Mill.), acerola (Malpighia glabra 

L.), limão (Citrus limonium Osb.), laranja (Citrus aurantium L.); hortaliças: 

alface (Lactuca sativa L.), couve (Brassica oleraceae L.), rúcula (Eruca 
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sativa (L.) Cav.); medicinais: hortelã (Mentha sp.), erva cidreira (Melissa 

officinalis L.), boldo (Plectranthus barbatus Andrews) e ornamentais: 

comigo ninguém pode (Dieffenbachia picta Schott.), coração magoado 

(Solenostemon scutellarioides L. ), entre outras espécies (Figura 10). 

 

Figura 10. Vista parcial da diversidade de espécies de plantas 
presentes nos quintais. Comunidade de Santo Antônio do 
Caramujo do Caramujo, Cáceres, MT, 2012.  
 

Castro et al. (2011) conduziu um trabalho etnobotânico no 

Bairro Morada da Serra III na cidade de Cuiabá em Mato Grosso e obteve 

como destaque nas citações de uso as seguintes espécies  Plectranthus 

sp. (Boldo), Melissa officinalis L. (Erva cidreira), Aloe sp. (Babosa), 

Mentha sp. (Hortelã) e Bryophyllum calycinum Salisb. (Folha-da-fortuna). 

Durante as expedições realizadas nos quintais, verificou-se que 

o sistema de plantio utilizado era diretamente no solo, em forma de covas 

e/ou canteiros, em vasos de gesso e barro ou latas de tintas, além de 

canteiros de madeira elevados em uma base fixa (tambor ou manilhas) 

(Figura 11). 
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Figura 11. Sistema de plantio. Comunidade de Santo Antônio do 
Caramujo, Cáceres, MT, 2012. 

 

Um sistema de manejo encontrado foi o de consorciação de 

culturas caracterizando alguns quintais como área de policultivo, por 

apresentar diversidade de espécies num mesmo local fato estes que 

possibilita que os quintais sejam a fonte de conservação de espécies de 

plantas e também fonte de resgate de espécies da fauna, principalmente 

insetos benéficos ao ser humano e ao equilíbrio da cadeia alimentar 

(Figura 12). 
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Figura 12. Manejo por consorciação de espécies vegetais 
encontradas nos quintais. Comunidade de Santo Antônio do 
Caramujo, Cáceres, MT, Brasil, 2012. 
 

Observou-se que os quintais são utilizados apenas para o 

cultivo de espécies de plantas e raramente para reuniões familiares ou 

festividades, os quais são realizados na varanda das residências ou em 

seu interior.  

Cultrera (2008) ao fazer um levantamento etnobotânico em 

cinco bairros da periferia da cidade de Santo Antônio de Leverger, MT. 

Além disso, o seu manejo é de responsabilidade quase que 

exclusivamente do sexo feminino mesmo a presença do homem estar em 

evidência nas residências.  

No levantamento etnobotânico realizado nestes quintais o 

universo de conhecimento sobre o uso e manejo das plantas possibilitou 

encontrar 184 espécies distribuídas em 66 famílias. As famílias com maior 

representatividade foram Lamiaceae (19 espécies), Asteraceae (16 

espécies), Rutaceae, Cucurbitaceae, Solanaceae e Fabaceae (9 espécies 

cada) (Tabela 1).  
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TABELA 1. ETNOCATEGORIA DAS ESPÉCIES DE PLANTAS E AS RESPECTIVAS FAMÍLIAS BOTÂNICAS PRESENTES NOS QUINTAIS DA 
COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, CÁCERES, MATO GROSSO, 2012. (CATEGORIA DE USO (C.U): A = ALIMENTAR, M = 
MEDICINAL, OR = ORNAMENTAL, OT = OUTROS (MÍSTICO, COSMÉTICOS, ARTESANAL); HÁBITO (H): HB = HERBÁCEA, AB = ARBUSTIVO, 
AV = ARBÓREO, RAS = RASTEJANTE, TR = TREPADEIRA; P. P. U= PARTE DA PLANTA USADA; F. U= FORMA DE USO) 

Nome vernacular/ nome científico Famílias C .U H P.P.U F.U 

Abacate 
Persea americana Mill. 

Lauraceae A AV Fruto In natura 

Abacaxi 
Ananas comosus (L.) Merril 

Bromeliaceae A HB Fruto In natura 

Abóbora 
Cucurbita máxima Duchesne ex Lam. 

 

Cucurbitaceae A RAS Fruto Cozido 

Açafrão 
Crocus sativus L. 

 

Iridaceae A HB Folha Tempero 

Acerola 
Malpighia glabra L. 

 

Malpighiaceae A, M AB Fruto/folha Suco/chá por 
infusão/xarope 

Açoita cavalo 
Lueheopsis rósea (Ducke) Burret 

Malvaceae M AB Casca Chá 

Açucena 
Lilium candidum L. 

Liliaceae OR HB Flor - 

Alecrim 
Rosmarinus officinalis L. 

Lamiaceae A, M HB Planta toda 
menos raiz 

Chá por 
infusão/macerado 

com água 
Alevante 

Mentha viridis (L.) L. 
Lamiaceae M HB Folha Chá por infusão 

Alface 
Lactuca sativa L. 

Asteraceae A,M HB Folha In natura/chá por 
infusão 

Alfavaca 
Ocimum campechianum Mill. 

Lamiaceae M HB Folha Chá por infusão 

Alfavacão 
Ocimum gratissimum L. 

Lamiaceae M HB Folha Chá por infusão 
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Alfavaquinha 
Ocimum carnosum (Spreng.) Link   Otto ex Benth. 

Lamiaceae M HB Folha Chá por infusão 

Algodão 
Gossypium herbaceum L. 

Malvaceae M AB Folha Macerado/fervido 
para banho/batido 

com leite 
Algodão do campo 

 Cochlospermum Kunth 
Bixaceae M AB Folha Batido com vinho 

branco 
Algodãozinho do campo 

Brosimum gaudichaudii Trec. 
Moraceae M AB Folha Chá por infusão 

Alho 
Allium sativum L. 

Liliaceae A HB “Cabeça do 
alho” 

Tempero 

Almeirao branco 
Hieracium sp. 

Asteraceae A HB Folha In natura 

Ameixa 
Ximenia americana L. 

Ximeniaceae A AV Fruto In natura/suco 

Amora 
Morus nigra L. 

Moraceae A,M AB Folha/fruto/raiz In natura/chá por 
infusão/chá 

Anador 
Justicia pectoralis Jacq. 

Acanthaceae M HB Folha Chá por infusão 

Araçá boi 
Eugenia stipitata McVaugh 

Myrtaceae A AB Fruto In natura 

Arnica 
Chaptalia nutans (L.) Pol. 

Asteraceae M HB Folha Macerado 

Arnica do campo 
Brickellia diffusa (Vahl) A. Gray 

Asteraceae M AB Folha Macerado 

Arruda 
Ruta graveolens L. 

Rutaceae M, OT HB Folha Chá por infusão 

Aspidistra 
Aspidistra elatior Blume 

Asparagaceae OR HB Planta toda - 

Aveloz 
Euphorbia tirucalli L. 

Euphorbiaceae OR HB Planta toda - 
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Babosa 
Aloe vera 

(L.) Burm. f. 

Xanthorrhoeaceae M HB Folha Seiva/garrafada 
com conhaque 

Balsamo 
Mtroxylon balsamum (L.) Hams 

Malvaceae M HB Folha Macerado 

Banana nanica 
Musa cavendishii L. 

Musaceae A HB Fruto In natura 

Banana-da-terra 
Musa paradisiaca L. 

Musaceae A HB Fruto Cozida/frita/assada 

Batata 
Solanum tuberosum L. 

Solanaceae A RAS Tubérculo Cozida/assada/frita 

Batata doce 
Ipomoea batatas Lam. 

Convulvolaceae A RAS Tubérculo Cozida/frita 

Berinjela 
Solanum mammosum L. 

Solanaceae A HB Fruto Cozido/frita 

Bocaiuva 
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex. Mart. 

Arecaceae A, M AV Raiz Chá 

Boldo 
Plectranthus barbatus Andrews 

Lamiaceae M HB Folha Macerado 

Boldo chileno 
Peumus boldus Molina 

Monimiaceae M HB Folha Macerado 

Boldo hortelã 
Coleus amboinicus Lour. 

Lamiaceae M HB Folha Macerado 

Brilhantina 
Pilea microphylla (L.) 

Urticaceae. OR RAS Folha Chá 

Bucha 
Luffa cylindrica M. Roem. 

Cucurbitaceae M, OT TR Fruto - 

Cabaça 
Lagenaria vulgaris Ser. 

Cucurbitaceae M AB Folha Xarope 

Cabeluda 
Eugenia cabelludo Kiaersk. 

Myrtaceae OR AB - - 

Café 
Coffea arabica L. 

Rubiaceae M AB Folha Banho 
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Caferana 
Vernonia condensata Baker 

Asteraceae M HB Folha Macerado 

Cajá-manga 
Spondias lutea L. 

Anacardiaceae A AV Folha Macerado 

Caju 
Anacardium corymbosum Barb. Rodr. 

Anacardiaceae A, M AB Casca Chá 

Camomila 
Matricaria chamomilla L. 

Asteraceae M, OR HB Folha Infusão 

Cana de açúcar 
Saccharium officinarum L. 

Poaceae A HB Folha Banho 

Cana do brejo 
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe 

Costaceae M HB Folha/talo Macerado/batido 
com água/chá 

Cancerosa 
Maytenus ilicifolia Mart. 

Celastraceae M HB “Leite”/ folha Três pingos na 
água 

Cânfora 
Artemisia camphorata L. 

Asteraceae M HB Folha Chá 

Canjiru 
Arrabidaea chica (Bonpl.) B. Verl. 

Bignoniaceae M HB Folha Chá 

Capim cidreira 
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

Poaceae M HB Folha Chá 

Capim santo 
Cymbopogon densiflorus (Steud.) Stapf 

Poaceae OT HB Folha Chá 

Cará 
Dioscorea trifida L. f. 

Dioscoreaceae A TR Tubérculo Cozido 

Carambola 
Averrhoa carambola L. 

Oxalidaceae A AB Fruta In natura 

Cardo santo 
Argemone mexicana L. 

Papaveraceae M HB Raiz Chá 

Carobinha 
Jacaranda obovata Cham. 

Bignoniaceae M HB Folha Garrafada 
contendo vinho 

branco 
Carqueja 

Baccharis trimera (Less.) DC. 
Asteraceae M HB Folha Chá 
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Cebolinha 
Allium cepa L. 

Liliaceae A, M HB Folha Chá/tempero 

Chapéu de couro 
Echinodorus macrophyllus Miq. 

Alismataceae M AB Folha Infusão/garrafada 
com vinho branco 

Chico magro 
Guazuma ulmifolia Lam. 

Malvaceae M AV Casca Chá 

Cipo cravo 
Tynanthus elegans Miers. 

Bignoniaceae M TR Cipó Chá 

Citronela 
Cymbopogon nardus (L.) Rendle 

Poaceae OT HB Folha Queima 

Coco 
Cocos nucifera L. 

Arecaceae A, M AB Fruto Água 

Coentrão 
Eryngium foetidum L. 

Apiaceae A, M HB Folha Chá/macerado 

Coentro 
Coriandrum sativum L. 

Apiaceae A HB Folha Tempero 

Comigo ninguém pode 
Dieffenbachia picta Schott. 

Araceae OR HB Planta toda - 

Confrei 
Symphytum officinale L. 

Boraginaceae M HB Folha Chá 

Copaíba 
Copaifera langsdorffii Desf. 

Fabaceae M AV Óleo  

Coração roxo 

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt 

Commelinaceae OR HB Planta toda - 

Coração-de-jesus 
Caladium bicolor Vent. 

Araceae OR HB Planta toda - 

Coração-magoado 
Solenostemon scutellarioides L 

Lamiaceae OR HB Planta toda - 

Couve 
Brassica oleraceae L. 

Brassicaceae A HB Folha In natura/cozido 

Cupuaçu 
Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) K. Schum. 

Malvaceae A AB Fruto Suco 

Dipirona 
Althernantera Forssk. 

Amaranthaceae M HB Folha Infusão 
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Doril 
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 

Amaranthaceae M HB Folha Infusão 

Dracena-vermelha 
Cordyline terminalis (L.) Kunth 

Asparagaceae OR HB Planta toda - 

Embaúba 
Cecropia ficifolia Warb. Ex Snethl. 

Urticaceae M AB Folha/broto Infusão/xarope 

Erva cidreira 
Melissa officinalis L. 

Lamiaceae M HB Folha Infusão 

Erva de bicho 
Polygonum acre H.B.K. 

Polygonaceae M HB Folha Infusão/banho 

Erva de santa Luzia 
Pistia stratiotes L. 

Araceae M HB Folha Chá 

Erva de santa Maria 
Chenopodium ambrosioides L. 

Amaranthaceae M HB Folha Chá/macerado 

Espada de são Jorge 
Sansevieria Thunb. 

Asparagaceae OR HB Planta toda - 

Espinheira-santa 
Machaerium eriocarpum Benth. 

Fabaceae M HB Folha Chá 

Fedegoso 
Cassia occidentalis L. 

Fabaceae M AB Folha Chá 

Feijão 
Phaseolus vulgaris L. 

Fabaceae A TR Vagem Cozido 

Feijão andu 
Cajanus cajan L. 

Fabaceae A TR Vagem Cozido 

Figueirinha 
Ficus benjamina L. 

Moraceae OR AB Planta toda - 

Flor de liz 
Sprekelia formosissima (L.) Herb. 

Amaryllidaceae OR HB Planta toda - 

Folha imperial 
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. 

Euphorbiaceae OR AB Planta toda - 

Fruta do conde 
Annona reticulata L. 

Annonaceae A AB Fruto In natura 

Gengibre 
Zingiber officinale Rosc. 

Zingiberaceae A, M HB Raiz Chá/ralado 
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Gergilim 
Sesamum indicum L. 

Pedaliaceae A HB Semente - 

Girassol 
Helianthus annuus L. 

Asteraceae OR HB Semente Torrado 

Goiaba 
Psidium guajava L. 

Myrtaceae A, M AB Fruto/broto In natura/infusão 

Graviola 
Annona muricata L. 

Annonaceae A, M AB Fruto/folha In natura/suco/chá 
por infusão 

Gueroba 
Syagrus oleracea (Mart.) Becc. 

Arecaceae A AB Palmito In natura 

Guiné 
Petiveria alliacea L. 

Phytoloccaceae M, OT HB Raiz Raspado 

Hortelã 
Mentha sp. 

Lamiaceae A, M HB Folha Infusão 

Hortelã pimenta 
Mentha × piperita L. 

Lamiaceae A, M HB Folha Infusão 

Hortelazão 
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 

Lamiaceae M HB Folha Infusão 

Hortelãzinho 
Mentha x villosa Huds. 

Lamiaceae M HB Folha Infusão 

Hortência 

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 

Hydrangeaceae OR HB Planta toda - 

Insulina 
Cissus sicyoides L. 

Vitaceae M TR Folha Infusão 

Jaborandi 
Pilocarpus jaborandi Holmes 

Rutaceae OT AB Folha Extrato 

Jabuticaba 
Myrciaria cauliflora L. 

Myrtaceae A AB Fruto In natura/suco 

Jaca 
Artocarpus heterophyllus Lam. 

Moraceae A AB Fruto In natura 

Jambo 
Eugenia malaccensis L. 

Myrtaceae A, M AB Fruto In natura 

Jatobá 
Hymenaea stignocarpa Mart. ex Hayne 

Fabaceae A, M AV Fruto/casca In natura/xarope 
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Jiló 
Solanum gilo L. 

Solanaceae A HB Fruto Cozido 

Jurubeba 
Solanum paniculatum L. 

Solanaceae A AB Fruto Conserva 

Laranja 
Citrus aurantium L. 

Rutaceae A, M AB Fruto/folha Suco/chá por 
infusão 

Laranja mimosa 
Citrus reticulata Blanco 

Rutaceae A AB Fruto Suco 

Laranja pera 
Citrus sinensis (L.) Osbeck 

Rutaceae A AB Fruto Suco 

Leite de nossa senhora 
Coix lacryma-jobi L. 

Poaceae OR HB Semente Chá 

Lima 
Citrus aurantifolia S. 

Rutaceae A, M AB Fruto Suco 

Limão 
Citrus limonium Osb. 

Rutaceae A, M AB Fruto Suco/tempero 

Limão Taiti 
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle. 

Rutaceae A AB Fruto Suco 

Losna 
Artemisia absinthium L. 

Asteraceae M HB Folha Chá por infusão 

Macaé 
Leonorus sibiricus L. 

Lamiaceae M HB Folha Macerado 

Macela 
Achyrocline alata (Kunth) DC. 

Asteraceae M HB Folha Chá por infusão 

Mamão 
Carica papaya L. 

Caricaceae A AB Fruto In natura 

Mamona 
Ricinus communis L. 

Euphorbiaceae M, OT AB Folha/semente Chá por 
infusão/óleo da 

semente 
Mandioca 

Manihot esculenta Crantz. 
Euphorbiaceae A HB Raiz Cozida 

Manga 
Mangifera indica L. 

Anacardiaceae A, M AV Fruto In natura/suco 
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Manjericão 
Ocimum basilicum L. 

Lamiaceae A, M HB Folha/flor Chá por 
infusão/tempero 

Maracujá 
Passiflora edulis Sims. 

Passifloraceae A TR Fruto Suco 

Marcelinha 
Anthemis cotula L. 

Asteraceae M HB Folha Macerado 

Marrapinto 
Boerhavia diffusa L. 

Nyctaginaceae M HB Planta toda Chá 

Maxixe 
Cucumis anguria L. 

Cucurbitaceae A RAS Fruto Cozido 

Melancia 
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. 

Cucurbitaceae A RAS Fruto In natura/suco 

Melão 
Cucumis melo L. 

Cucurbitaceae A RAS Fruto In 

Melão de são Caetano 
Momordia charantia L. 

Cucurbitaceae M TR Folha Chá por 
infusão/banho 

Mentrasto 
Ageratum conyzoides L. 

Asteraceae M HB Folha Chá por 
infusão/banho 

Milho 
Zea mays L. 

Poaceae A HB “Sabugo” Cozido 

Morango 
Fragaria vesca L. 

Rosaceae A RAS Fruto In natura 

Neem 
Azadirachta indica A. Juss. 

Meliaceae OT AB Planta toda - 

Negramina 
Siparuna guianensis Aubl. 

Siparunaceae M HB Folha Macerado e depois 
inalado 

Noni 
Morinda citrifolia L. 

Rubiaceae M AB Folha/fruto Batido com suco 
de uva e/ou água 

Pariparoba 
Pothomorphe peltata (L.) Miq. 

Piperaceae M AB Folha/raiz Chá 

Pata de vaca 
Bauhinia forficata Link 

Fabaceae M, OR AB Planta toda - 

Pepino 
Cucumis sativus L. 

Cucurbitaceae A TR Fruto In natura 
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Pequi 
Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

Caryocaraceae A AV Fruto Cozido 

Piãozinho roxo 
Jatropha gossypiifolia L. 

Euphorbiaceae OT AB Planta toda - 

Picão 
Bidens pilosa L. 

Asteraceae M HB Planta toda 
menos as raízes 

Chá por infusão 

Picão branco 
Galinsoga parviflora Cav. 

Asteraceae M HB Planta toda 
menos as raízes 

Chá por infusão 

Pimenta 
Capsicum sp. 

Solanaceae A HB Fruto Tempero 

Pimenta dedo de moça 
Capsicum baccatum var. pendulum (Willd.) Eshbaugh 

Solanaceae A HB Fruto Tempero 

Pimenta do reino 
Piper nigrum L. 

Piperaceae A TR Fruto Tempero 

Pimenta malagueta 
Capsicum frutescens L. 

Solanaceae A HB Fruto Tempero 

Pimentão 
Capsicum annuum L. 

Solanaceae A HB Fruto Tempero 

Pitanga 
Eugenia pitanga Arech. 

Myrtaceae A AV Fruto In natura 

Pitomba 
Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk. 

Sapindaceae A AV Fruto In natura 

Poaia 
Psychotria ipecacuanha (Brot.) Standl. 

Rubiaceae M HB Raiz Chá 

Pocã 
Citrus sp. 

Rutaceae A AV Fruto In natura 

Poejo rasteiro 
Mentha sp. 

Lamiaceae M RAS Folha Chá por infusão 

Poleu 
Mentha pulegium L. 

Lamiaceae M HB Folha Chá por infusão 

Pulga de lagarto 
Operculina alata (Ham) Urban. 

Convulvolaceae M HB Raiz Chá 

Quebra pedra 
Phyllanthus orbiculatus Rich. 

Phyllanthaceae M RAS Folha Chá por infusão 
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Quiabo 
Hibiscus esculentus L. 

Malvaceae A HB Fruto cozido 

Rabo de caxinguelê 
Polypodium decumanum W. 

Polypodiaceae M TR Raiz Chá 

Romã 
Punica granatum L. 

Punicaceae A, M AB Casca do fruto Chá 

Rosa 
Rosa gallica L. 

Rosaceae OR HB Planta toda - 

Rosa branca 
Rosa sinensis L. 

Rosaceae M, OR HB Flor Chá com leite 

Rúcula 
Eruca sativa (L.) Cav. 

Brassicaceae A HB Folha In natura 

Saião 
Kalanchoe brasiliensis Camb. 

Crassulaceae M HB Folha Chá por infusão 

Salsa paredão 
Caladium Vent. 

Araceae M HB Raiz Colocar no vinho 
branco 

Salsaparrilha 
Smilax L. 

Smilacaceae M HB Folha/talo Chá 

Salsinha 
Petroselinum crispum L. 

Apiaceae A, M HB Folhas Chá 

Samambaia 
Polypodium sp. 

Polypodiaceae OR HB Planta toda - 

Seriguela 
Spondias purpurea L. 

Anacardiaceae A AB Fruto In natura 

Serralha 
Sonchus oleraceus L. 

Asteraceae M HB Folha Chá 

Sofre do rim quem quer 
Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Saff. 

Annonaceae M AB Folha Batido com água 

Taioba 
Colocasia esculenta L. 

Araceae A, M HB Folha Crua 

Taiuiá 
Cayaponia ternata (Vell.) Cogn. 

Cucurbitaceae M HB Talo Batido em água 

Tamarindo 
Tamarindus indica L. 

Fabaceae A, M AB Fruto/folha Suco/chá por 
infusão 
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Tansagem 
Plantago major L. 

Plantaginaceae M HB Folha chá 

Tapera veia 
H. suaveolens (L.) Poit. 

Lamiaceae M  Folha chá 

Terramicina 
Alternanthera brasiliana (L.) O. Kuntze. 

Amaranthaceae M HB Folha Chá por 
infusão/banho 

Tomate 
Solanum lycopersicum L. 

Solanaceae A HB Fruto In natura/cozido 

Urucum 
Bixa orellana L. 

Bixaceae A, M AB Semente Crua 

Vassourinha 
Stylosanthes guyanensis (Aubl.) SW. 

Fabaceae M HB Folha Macerado 

Vique 
Mentha piperita L. 

Lamiaceae M HB Folha Chá por 
infusão/macerado 

  

Fonte: Autora 
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Resultados similares foram encontrados por Freitas et al. 

(2012), ao realizar um levantamento etnobotânico  de plantas medicinais 

presentes nos quintais do Sítio Cruz em São Miguel, no Rio Grande do 

Norte.  Assim como por Guarim Neto e Novais (2008) quando estudaram 

a composição florística em quintais da cidade de Castanheira em Mato 

Grosso.   

Guarim Neto e Maciel (2008), através de um levantamento 

etnobotânico no município de Juruena, identificaram um total de 303 

espécies de plantas distribuídas em 85 famílias botânicas, sendo que a 

mais frequente foi a Caesalpianaceae (10 espécies), Fabaceae e 

Lamiaceae (14 espécies cada uma) e Asteraceae (31 espécies). 

Silva (2010), ao analisar a estrutura de 20 quintais 

agroflorestais em Irati, no Paraná, onde encontrou um total de 258 

espécies pertencentes a 82 famílias botânicas e a família Asteraceae foi a 

mais diversa, com 25 espécies, seguida por Lamiaceae (18 espécies), 

Fabaceae (12 espécies) e Rosaceae (10 espécies). 

No trabalho desenvolvido por Magalhães et al. (2009) com 

objetivo de catalogar as espécies vegetais medicinais mais utilizadas na 

comunidade rural Sapucaia, no município de Santo Antônio de Jesus no 

Recôncavo da Bahia, encontrou como resultado 50 exemplares vegetais 

distribuídas em 18 famílias, 30 gêneros e 39 espécies e as três famílias 

mais representativas foram Lamiaceae (9 spp.), Asteraceae (9 spp.) e 

Amaranthaceae (3 spp.). 

Massarotto (2009) através de um levantamento comparativo 

realizado nas comunidades quilombolas Kalunga e Urbanas, no Nordeste 

do Estado de Goiás-GO, constatou 358 espécies para diversas categorias 

de uso distribuídas em 206 gêneros com 89 famílias e 95 espécies não 

identificadas salientando a importância das plantas para as comunidades. 

Jesus et al. (2009) ao realizar um levantamento etnobotânico 

das espécies  vegetais utilizadas popularmente no Distrito de Pirizal - MT, 

no pantanal mato-grossense, como antiúlceras e antiinflamatórias, 

obtiveram 49 espécies  pertencentes a 47 gêneros e 32 famílias, 

destacando-se a família Fabaceae e as plantas mais citadas foram 

Lafoensia pacari A. St. Hil. (9,2%), Hyptis crenata Pohl (8,8%), Hyptis 
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suaveolens (L.) Poit (6,7%), Stachytarpheta cayenensis (L.C.Rich) Vahl 

(5,8%), Waltheria indica L. (5%), Strychnos pseudoquina A. St. Hil. (4,2%) 

e Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke (3,3%). Quanto às partes utilizadas 

foi a folha (57,1%), a via de administração mais utilizada no tratamento 

das úlceras gástricas foi a oral (100%), os informantes obtiveram 

preferência para os chás (75%), enquanto nas inflamações foram os 

banhos tópicos (60%). 

Guarim Neto e Amaral (2010) através de um levantamento 

realizado no município de Rosário Oeste em Mato Grosso encontraram 

266 espécies de plantas distribuídas em 85 famílias botânicas, sendo as 

mais representativas a Asteraceae (18 espécies), Euphorbiaceae (14 

espécies), Lamiaceae (14 espécies) e Araceae (12 espécies) as quais 

apresentaram uma multiplicidade de uso, destacando o medicinal (103), 

alimentar (97) e ornamental (79). 

Segundo Giraldi e Hanazaki (2010) o levantamento 

etnobotânico sobre o uso e o conhecimento tradicional de plantas 

medicinais no Sertão do Ribeirão identificou 114 espécies de plantas 

medicinais, distribuídas em 48 famílias botânicas, onde o maior número 

de espécies citadas foram Asteraceae (18%), Lamiaceae (10%), 

Myrtaceae (9%) e Fabaceae (7%). As plantas medicinais mais citadas 

foram maçanilha (Chamomilla recutita), hortelã-branca (Mentha sp.), 

hortelã-roxa (Mentha sp.), limão (Citrus limon), quebra-pedra (Phyllanthus 

tenellus), cipó-milome (Aristolochia sp.), espinheira-santa (Zollernia 

ilicifolia), boldo-daterra (Plectranthus grandis), boldo-da-Amazônia 

(Vernonia condensata), caldo-santo (Cnicus benedictus), capim-limão 

(Cymbopogon citratus) e pata-de-vaca (Bauhinia forficata).  

Os autores acima perceberam que o conhecimento 

etnobotânico sobre plantas medicinais não difere entre homens e 

mulheres e o uso de medicamentos industrializados e de plantas 

medicinais indica uma complementaridade entre a medicina moderna e a 

medicina popular e a transmissão do conhecimento feita na própria 

comunidade, com pais/avós e vizinhos, demonstra uma rica herança 

cultural local sobre plantas medicinais. 
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Pasa (2011) após fazer um levantamento etnobotânico de 

plantas classificadas em diversas categorias de uso na Comunidade 

Conceição - Açú em Cuiabá-MT, identificou 86 espécies, pertencentes a 

43 famílias, a maioria cultivada e utilizada como alimento (48%) e como 

remédio (45%), já nas roças os principais cultivos foram: Manihot 

esculenta Crantz. (100%), Carica papaya L. (76%), Musa paradisiaca L. 

(71%), Saccharum offi cinarum L. (57%). Na pesquisa, utilizando também 

a mata de galeria destacou-se a categoria medicinal (65%), com as 

espécies: Copaifera langsdorffii Desf., Aspidosperma polyneuron Muell. 

Arg., Hymenaea stignocarpa Mart., Diptychandra aurantiaca Tul., 

Cariniana rubra Gardner ex Miers e as famílias botânicas Mimosaceae, 

Bignoniaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae e Sapindaceae. 

As espécies encontradas foram sistematizadas em quatro 

categorias de uso e a de maior representatividade foi a medicinal (57%), 

seguida de alimentar (43%), ornamental (11%) e outros (4%). Entretanto 

pode-se constatar que muitas espécies não apresentam apenas uma 

etnocategoria salientando que seu valor de uso seja proporcional ao 

número de usos. Resultado diferente a este foi encontrado por Gomes 

(2010) onde 101 espécies (39%) pertenciam à categoria ornamental, 93 

espécies (36%) alimentícias, 60 espécies (23%) medicinal e 4 espécies 

(2%) tem outros usos. 

Para a comunidade as categorias de uso são classificadas de 

acordo com a finalidade de cada espécie, visto que as espécies alimentar 

(Malpighia glabra L., Solanum tuberosum L., Musa paradisiaca L., Allium 

cepa L., Lactuca sativa L. Psidium guajava L.) são aquelas destinas para 

o alimento humano sob qualquer forma de preparo (cru, cozido, doce, 

geleia, suco, temperos, entre outros), na categoria medicinal encontram-

se espécies de plantas como Mentha viridis (L.) L., Gossypium herbaceum 

L., Aloe vera L., Arrabidaea chica (Bonpl.) B. Verl., que servem para tratar 

algum  sintoma ou doença, as espécies ornamentais (Tradescantia pallida 

(Rose) D. R. Hunt, Ficus benjamina L., Rosa gallica L.) são aquelas que 

apenas enfeitam os quintais, geralmente presente na parte da frente das 

moradias e por último a categoria outros (Jatropha gossypiifolia L., 

Cymbopogon nardus (L.) Rendle)) que são espécies que espantam “mal 
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olhados”, purificam o ambiente, servem como repelentes contra insetos, 

são utilizados como produtos de cosméticos entre outras finalidades. 

Pasa (2007) encontrou um número de 63 espécies (65,6%) as 

quais foram indicadas como remédios no uso terapêutico que abrange as 

diferentes categorias de afecção ao corpo humano.  

Novais et al. (2011) realizou um levantamento etnobotânico no 

Bairro Jardim Paraíso em Cáceres Mato Grosso e encontrou 75 espécies, 

pertencentes a 48 famílias botânicas e as mais representativas em 

relação à diversidade foram Lamiaceae (5 spp.), Anacardiaceae (3 spp.), 

Asteraceae (3 spp.), Caesalpiniaceae (3 spp.), Moraceae (3 spp.), 

Poaceae (3 spp.) e Rutaceae (3 spp.), com várias espécies comuns aos 

quintais tropicais, como Musa paradisiaca L., Cocos nucifera L., Psidium 

guajava L., Mangifera indica L., Carica papaya L., Citrus spp.  

Quanto ao hábito das espécies encontradas o herbáceo (103 

espécies) teve maior representatividade, seguido pelo arbustivo (47 

espécies), arbóreo (12 espécies), trepador (11 espécies) e por último o 

rasteiro (10 espécies). Albuquerque et al. (2005) trabalhando com quintais 

no município de Alagoinha em Pernambuco, encontrou 55 plantas de 

porte arbustivo ou arbóreo cultivados para diversas finalidades, além 

disso Pasa et al. (2011) em seu trabalho etnobotanico na comunidade 

Bom Jardim encontrou 86 espécies distribuídas em 45 famílias onde as 

mais expressivas foram Fabaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae e o 

hábito teve como representatividade arbóreo, seguido de herbáceo e 

arbustivo.  

No decorrer das entrevistas foram classificadas as partes 

utilizadas para cada espécie de planta, onde a folha (46%) foi 

considerada a parte mais usada principalmente para a categoria medicinal 

visto que a maioria dos princípios ativos existentes nas plantas pode ser 

encontrada nessa parte da planta. O fruto (27%), é outra forma de uso 

que possui um papel essencial na nutrição humana, seja in natura ou em 

forma de suco, vitaminas, geleias, entre outros. Alguns utilizam a planta 

toda (11%), outras partes como raízes (5%), sementes (2%), casca (2%), 

tubérculo, vagem e talo possuem um menor uso, talvez por serem partes 

mais difíceis de extrair já que com a retirada das raízes e também da 
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seiva de algumas espécies as mesmas não suportariam tal perturbação 

vindo a morrer fator este prejudicial para a conservação das espécies.  

Pasa e Ávila (2010) ao realizar um trabalho etnobotânico em 

Rondonópolis, verificaram que o uso das folhas para preparo dos 

medicamentos naquela população resultou em maior utilização, com 40 

citações, seguida pelo uso da casca do tronco e do fruto, com 14 e 10 

citações respectivamente. Outras partes como raiz, semente, seiva, talo, 

cipó, broto e óleo tiveram citação inferior. 

As formas de uso dos recursos vegetais catalogados foram em 

in natura, cozido, chá, macerado, tempero, associado a água, vinho 

branco ou vinho tinto, leite e xarope dependendo da etnocategoria 

classificada. 

Cabral e Carniello (2008) ao fazer levantamento nos quintais 

da cidade de Cáceres, Mato Grosso, constataram que das categorias de 

uso a mais indicada foi a medicinal, a qual a espécie quebra-pedra 

(Phyllanthus tenellus Roxb.) teve maior representatividade, e quanto às 

partes utilizadas, a folha na forma de maceração e decocção é mais 

utilizada para diversos tratamentos.  

 
 
 

4.3 – ANÁLISES QUANTITATIVAS 

 
 
 

Segundo Phillips e Gentry (1993) a análise quantitativa pode 

apresentar diversos objetivos como avaliar a importância de espécies 

para uma comunidade ou determinado grupo detentor de conhecimento. 

Também fazer comparações sobre a importância de diferentes tipos de 

plantas para uma comunidade, estabelecer qual família botânica 

apresenta maior representatividade e/ou importância relativa. 

A técnica de valor de uso (VUs) (PHILLIPS E GENTRY, 1993), 

pode determinar quais são as espécies e famílias mais importantes para 

uma população. É uma técnica útil para expressar a conservação da 

biodiversidade e contribuir para a economia local, visto que é uma forma 

de selecionar espécies promissoras para cultivos em hortos comunitários. 
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De acordo com Alexiades (1996), os usos medicinais que 

podem transmitir confianças são aqueles já utilizados com frequência 

pelos informantes, parentes, vizinhos, entre outros. 

Outra técnica bastante difundida é a técnica do Índice de 

fidelidade (FRIEDMAN et al., 1996) que é utilizado nos estudos 

farmacológicos para determinar espécies de fins medicinais importantes a 

serem estudadas. 

Entretanto ainda são escassos os trabalhos com análises 

quantitativas para representar estatisticamente a importância das 

espécies da flora brasileira. 

 Para a obtenção do resultado da Porcentagem de 

Concordância quanto aos usos principais (CUP) foi utilizada somente as 

espécies da etnocategoria medicinal, devido apresentarem um índice de 

uso maior que comparado às outras categorias.  

No presente trabalho as espécies que obtiveram um valor 

representativo de Concordância de Uso corrigido (CUPc) foram 

Plectranthus barbatus Andrews (27,99%), Vernonia condensata Baker , 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. e Melissa officinalis L. (24,00%), 

Chenopodium ambrosioides L. (23,99), Mentha sp. (23,99%) e Punica 

granatum L. (19,99%) (Tabela 2). 
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TABELA 2. PORCENTAGEM DE CONCORDÂNCIA QUANTO AOS USOS PRINCIPAIS DAS ESPÉCIES DE PLANTAS MEDICINAIS 
NOS QUINTAIS DA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO CARAMUJO, CÁCERES, MATO GROSSO, 2012 (USO PRINCIPAL (UP); 
NÚMERO DE INFORMANTES QUE CITARAM O USO DAS ESPÉCIES (ICUE); NÚMERO DE INFORMANTES QUE CITARAM O USO 
PRINCIPAL (ICUP); PORCENTAGEM DE CONCORDÂNCIA QUANTO AO USO PRINCIPAL (CUP); FATOR DE CORREÇÃO (FC); 
PORCENTAGEM DE CONCORDÂNCIA CORRIGIDA QUANTO AO USO PRINCIPAL (CUPc)). 
 

Espécies UP ICUP ICUE CUP FC CUPc 

Acerola 
Malpighia glabra L. 

resfriado 3 10 30 0,4 12 

Açoita cavalo 
Lueheopsis rosea (Ducke) Burret 

tosse 2 2 100 0,08 8 

Alecrim 
Rosmarinus Officinalis L. 

dor no peito 4 9 44,44 0,36 15,99 

Alevante 
Mentha Viridis (L.) L. 

gripe 1 1 100 0,04 4 

Alface 
Lactuca Sativa L. 

calmante 2 6 33,33 0,24 7,99 

Alfavaca 
Ocimum campechianum Mill. 

resfriado 2 3 66,66 0,12 7,99 

Alfavacão 
Ocimum gratissimum L. 

resfriado 1 3 33,33 0,12 3,99 

Alfavaquinha 
Ocimum carnosum (Spreng.) Link   Otto ex Benth. 

resfriado 1 3 33,33 0,12 3,99 

Algodão 
Gossypium Herbaceum L. 

cicatrizante 2 5 40 0,2 8 

Algodão Do Campo 
Cochlospermum Kunth  

ferida 2 2 100 0,08 8 

Algodãozinho Do Campo 
Brosimum Gaudichaudii Trec. 

anti-inflamatorio 2 2 100 0,08 8 
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Amora 
Morus Nigra L. 

inflamação nos rins 2 4 50 0,16 8 

Anador 
Justicia Pectoralis Jacq. 

gripe 1 1 100 0,04 4 

Arnica do campo 
Brickellia diffusa (Vahl) A. Gray 

inflamação 3 5 60 0,2 12 

Arruda 
Ruta Graveolens L. 

regulador menstrual 2 9 22,22 0,36 7,99 

Babosa 
Aloe vera 

(L.) Burm. f. 

cicatrizante 4 15 26,66 0,6 15,99 

Balsamo 
Mtroxylon balsamum (L.) Hams 

cicatrizantes 1 1 100 0,04 4 

Bocaiuva 
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex. Mart. 

dor nos rins 1 3 33,33 0,12 3,99 

Boldo 
Plectranthus Barbatus Andrews 

dor no estomago 7 9 77,77 0,36 27,99 

Boldo Hortelã 
Coleus Amboinicus Lour. 

resfriado 1 2 50 0,08 4 

Cabaça 
Lagenaria Vulgaris Ser. 

dor de cabeça 1 1 100 0,04 4 

Café 
Coffea Arabica L. 

zipela 1 3 33,33 0,12 3,99 

Caferana 
Vernonia Condensata Baker  

dor no estomago 6 8 75 0,32 24 

Caju 
Anacardium corymbosum Barb. Rodr. 

desinteria 1 9 11,11 0,36 3,99 

Camomila 
Matricaria Chamomilla L. 

colica estomacal 1 1 100 0,04 4 

Cana-Do-Brejo 
Costus Spiralis (Jacq.) Roscoe 

dor nos rins 4 5 80 0,2 16 

Cancerosa 
Maytenus Ilicifolia Mart. 

cancer 2 2 100 0,08 8 
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Canfora 
Artemisia Camphorata L. 

diarreia 1 2 50 0,08 4 

Canjiru 
Arrabidaea Chica (Bonpl.) B. Verl. 

inflamação 2 2 100 0,08 8 

Capim Cidreira 
Cymbopogon Citratus (Dc.) Stapf 

calmante 6 12 50 0,48 24 

Carobinha 
Jacaranda obovata Cham. 

zipela 1 1 100 0,04 4 

Carqueja 
Baccharis Trimera (Less.) Dc. 

emagrecedor 1 2 50 0,08 4 

Cebolinha 
Allium Cepa L. 

colica 3 25 12 1 12 

Chapeu De Couro 
Echinodorus Macrophyllus Miq. 

pedra nos rins 1 3 33,33 0,12 3,99 

Chico Magro 
Guazuma Ulmifolia Lam. 

emagrecedor 1 1 100 0,04 4 

Coco 
Cocos nucifera L. 

desidratação 1 22 4,54 0,88 3,99 

Coentrão 
Eryngium Foetidum L. 

dor no ouvido 1 2 50 0,08 4 

Confrei 
Symphytum officinale L. 

gastrite 1 1 100 0,04 4 

Dipirona 
Althernantera Forssk  

febre 1 2 50 0,08 4 

Doril 
Alternanthera Brasiliana (L.) Kuntze 

inflamação 1 2 50 0,08 4 

Embaúba 
Cecropia ficifolia Warb. Ex Snethl. 

inflamação nos rins 2 2 100 0,08 8 

Erva cidreira 
Melissa officinalis L. 

calmante 6 10 60 0,4 24 

Erva de bicho 
Polygonum acre H.B.K. 

corta febre 2 2 100 0,08 8 

Erva de santa Luzia 
Pistia stratiotes L. 

inflamação nos olhos 1 1 100 0,04 4 
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Erva de santa Maria 
Chenopodium ambrosioides L. 

vermifugo 6 14 42,85 0,56 23,99 

Espinheira-santa 
Machaerium eriocarpum Benth.  

infecção 1 1 100 0,04 4 

Fedegoso 
Cassia Occidentalis L. 

depurativo do sangue 1 1 100 0,04 4 

Gengibre 
Zingiber Officinale Rosc. 

gripe 1 1 100 0,04 4 

Goiaba 
Psidium Guajava L. 

diarreia 1 16 6,25 0,64 4 

Graviola 
Annona Muricata L. 

emagrecedor 4 7 57,14 0,28 15,99 

Guine 
Petiveria Alliacea L. 

dor na garganta 2 4 50 0,16 8 

Hortelã 
Mentha Sp.  

gripe 3 8 37,5 0,32 12 

Hortelã Pimenta 
Mentha × Piperita L. 

bronquite 1 1 100 0,04 4 

Hortelazão 
Plectranthus Amboinicus (Lour.) Spreng. 

gripe 2 4 50 0,16 8 

Hortelazinho 
Mentha X Villosa Huds.  

bronquite 2 2 100 0,08 8 

Insulina 
Cissus Sicyoides L. 

diabete 1 1 100 0,04 4 

Jambo 
Eugenia Malaccensis L. 

labirintite 2 4 50 0,16 8 

Jatobá 
Hymenaea stignocarpa Mart. ex Hayne 

tosse 1 1 100 0,04 4 

Jurubeba 
Solanum Paniculatum L. 

colesterol 2 2 100 0,08 8 

Laranja 
Citrus Aurantium L. 

gripe 2 9 22,22 0,36 7,99 

Lima 
Citrus Aurantifolia S. 

ansiedade 2 4 50 0,16 8 



55 

 

Limão 
Citrus Limonium Osb. 

gripe 2 15 13,33 0,6 7,99 

Losna 
Artemisia Absinthium L. 

dor de cabeça 2 4 50 0,16 8 

Macae  
Leonorus Sibiricus L. 

inflamação do estomago 1 3 33,33 0,12 3,99 

Macela 
Chamaemelum Nobile (L.) All.  

vomito 1 1 100 0,04 4 

Mamona 
Ricinus Communis L. 

cabeça quente 1 1 100 0,04 4 

Manga 
Mangifera Indica L. 

gripe 2 19 10,52 0,76 7,99 

Mangericão 
Ocimum Basilicum L. 

gripe 2 4 50 0,16 8 

Marcelinha 
Anthemis Cotula L 

dor no estomago 1 1 100 0,04 4 

Melão de são Caetano 
Momordia charantia L. 

dengue 1 2 50 0,08 4 

Mentrasto 
Ageratum Conyzoides L. 

doença no osso 1 1 100 0,04 4 

Negramina 
Siparuna Guianensis Aubl. 

enxaqueca 2 2 100 0,08 8 

Noni 
Morinda Citrifolia L. 

gastrite 3 4 75 0,16 12 

Pariparoba 
Pothomorphe Peltata (L.) Miq. 

diuretico 2 2 100 0,08 8 

Pata De Vaca 
Bauhinia Forficata Link 

inflamação 1 1 100 0,04 4 

Picão 
Bidens Pilosa L. 

desinteria 3 3 100 0,12 12 

Picão Branco 
Galinsoga Parviflora Cav. 

febre 1 1 100 0,04 4 

Poaia 
Psychotria Ipecacuanha  (Brot.) Standl. 

coqueluche 1 1 100 0,04 4 
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Poejo 
Mentha Sp. 

gripe 6 7 85,71 0,28 23,99 

Poleu 
Mentha Pulegium L. 

calmante 1 1 100 0,04 4 

Pulga De Lagarto 
Operculina Alata (Ham) Urban. 

antidoto 1 1 100 0,04 4 

Quebra Pedra 
Phyllanthus Orbiculatus L. C. Rich. 

dor no rim 3 3 100 0,12 12 

Rabo De Caxinguele 
Polypodium Decumanum W. 

diarreia 1 1 100 0,04 4 

Romã 
Punica Granatum L. 

dor na garganta 5 13 38,46 0,52 19,99 

Rosa Branca 
Rosa Sinensis L.  

depurativo do sangue 1 2 50 0,08 4 

Salsa paredão 
Caladium Vent. 

dor no osso 1 1 100 0,04 4 

Salsaparrilha 
Smilax L. 

depurativo do sangue 1 1 100 0,04 4 

Salsinha 
Petroselinum Crispum L. 

colica 2 6 33,33 0,24 7,99 

Serralha 
Sonchus Oleraceus L. 

anti-inflamatório 1 1 100 0,04 4 

Sofre Do Rim Quem Quer 
Duguetia Furfuracea (A. St.-Hil.) Saff.  

dor nos rins 1 1 100 0,04 4 

Taioba 
Colocasia Esculenta L. 

soltar o intestino 1 2 50 0,08 4 

Taiuiá 
Cayaponia ternata (Vell.) Cogn. 

depurativo do sangue 1 1 100 0,04 4 

Tamarindo 
Tamarindus Indica L. 

cabeça quente 2 5 40 0,2 8 

Tansagem 
Plantago Major L. 

anti-inflamatório 1 2 50 0,08 4 

Tapera Velha 
H. Suaveolens (L.) Poit. 

anti-inflamatório 1 1 100 0,04 4 
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Terramicina 
Alternanthera Brasiliana (L.) O. Kuntze. 

inflamação 3 6 50 0,24 12 

Urucum 
Bixa Orellana L. 

colesterol 2 5 40 0,2 8 

Vique 
Mentha Piperita L. 

resfriado 2 3 66,66 0,12 7,99 

 

Fonte: Autora. 
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Observou-se que quando maior o valor da Porcentagem de 

Uso Corrigido a respeito dos usos principais para cada espécie (CUPc) 

maior é o número dos informantes que citaram o uso principal indicando 

uma maior concordância de uso para a comunidade e a partir desse 

resultado pode-se extrair quais as espécies mais promissoras para iniciar 

um cultivo comercial ou a construção de um horto comunitário e quais 

sugerem a real efetividade de uso. 

Plectranthus barbatus Andrews e Vernonia condensata Baker  

para essa comunidade têm como uso principal dor no estomago, isso 

devido ao fato de ser uma planta designada ao tratamento no aparelho 

digestivo, além disso a espécie Chenopodium ambrosioides L. destina-se 

ao tratamento parasitário. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Pasa e Ávila 

(2010) ao mencionar que entre as plantas usadas como remédios a de 

maior frequência destinou-se ao tratamento do aparelho digestivo (36%), 

como auxiliares de digestão, prisão de ventre, diarreia, estômago e 

fígado, seguido pelas doenças causadas por infecções e parasitas (25%), 

sistema nervoso (12%), sistemas circulatório e urinário (8% cada) e 

sistema tegumentar, genital e respiratório com 6% cada um.  

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. e Melissa officinalis L. 

também obtiveram uma concordância de uso semelhantes devido suas 

finalidades serem de maior uso, onde ambas as espécie apresentam-se 

como calmante. E as espécies Mentha sp. e Punica granatum L. são 

utilizadas, respectivamente, para o tratamento da gripe e dor na garganta. 

Lima et al. (2010) quando realizou um levantamento 

etnobotânico de plantas medicinais em Vila Velha, na Ilha de Itamaracá 

em Pernambuco obteve destaque para as enfermidades como pressão 

alta (25,4%), hipertensão (5,4%) e problemas de coração (3,6%) e as 

espécies, oriundas do conhecimento tradicional, mais citadas para 

diversas finalidades foram o capim-santo (Cymbopogon densiflorus 

Stapf.), 25,6%, seguida de hortelã graúdo (Mentha cf .piperita L.) com 

23%, erva-cidreira (Lippia alba N.E. Br.ex P. Wilson) com 20,5%, 

ervadoce (Pimpinella anisum L.) e colônia (Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt 

& Smith) ambos com 17,9%. 
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Massarotto (2009) ao comparar a diversidade de plantas 

conhecidas por comunidades quilombolas Kalunga e populações urbanas 

em três municípios no Nordeste do estado de Goiás, constatou que quatro 

plantas apresentaram forte concordância de uso principal (CUP = 100%) 

Macrosiphonia velame, Ocimum sp., Passiflora sp. e Não identificada (NI). 

Quanto ao CUPc, das 44 espécies citadas apenas 4 tiveram 

representatividade igual ou superior a 50%, Lippia alba, Macrosiphonia 

velame, Stryphnodendron adstringens e Mentha pulegium. 

Stryphnodendron adstringens foi a espécie mais citada pelos informantes 

e Lippia alba foi a espécie que apresentou a mais alta concordância de 

uso (CUPc = 55,18%) para calmante. 

Vendruscolo e Mentz (2010) ao realizar um levantamento 

etnobotânico no bairro Ponta Grossa, em Porto Alegre, no Rio Grande do 

Sul, encontrou 19 espécies de plantas com percentual de Concordância 

corrigida quanto aos usos principais (CUPc) maiores que 24 %. 

Para o cálculo do Valor de uso, o número de usos 

mencionados para uma espécie estabelece a importância dela para a 

comunidade de Santo Antônio do Caramujo porque expressa o valor de 

uso da planta e mostra estatisticamente e no cotidiano que quanto maior 

o número de usos, independente da etnocategoria, maior será a 

importância para a comunidade. 

As espécies de maior representatividade para o valor de uso 

global (VUsp) foram Allium cepa L. (71%), Annona reticulata L. (68%), 

Cocos nucifera L. (62%), Mangifera indica L. (54%), Musa paradisiaca L. 

(51%) e  Carica papaya L. (45%) (Tabela 3).  
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TABELA 3. VALOR DE USO DE UMA ESPÉCIE PARA UM INFORMANTE (VUSPI) E VALOR DE USO GLOBAL 
(VUSP) PARA AS ESPÉCIES UTILIZADAS E CITADAS POR MORADORES DA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO 
DO CARAMUJO, CÁCERES, MATO GROSSO, BRASIL, 2012. 

 
NOME VERNACULAR/ NOME CIENTÍFICO VUspi VUsp  

Abacate 
Persea americana Mill. 

6 0,17 

Abacaxi 
Ananas comosus (L.) Merril 

4 0,11 

Abóbora 
Cucurbita máxima Duchesne ex Lam. 

 

5 0,14 

Açafrão 
Crocus sativus L. 

 

1 0,02 

Acerola 
Malpighia glabra L. 

 

10 0,28 

Açoita cavalo 
Lueheopsis rósea (Ducke) Burret 

2 0,05 

Açucena 
Lilium candidum L. 

1 0,02 

Alecrim 
Rosmarinus officinalis L. 

9 0,25 

Alevante 
Mentha viridis (L.) L. 

1 0,02 

Alface 
Lactuca sativa L. 

6 0,17 

Alfavaca 
Ocimum campechianum Mill. 

3 0,08 

Alfavacão 
Ocimum gratissimum L. 

3 0,08 
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Alfavaquinha 
Ocimum carnosum (Spreng.) Link   Otto ex Benth. 

3 0,08 

Algodão 
Gossypium herbaceum L. 

7 0,2 

Algodão do campo 
 Cochlospermum Kunth 

2 0,05 

Algodãozinho do campo 
Brosimum gaudichaudii Trec. 

1 0,02  

Alho 
Allium sativum L. 

3 0,08 

Almeirao branco 
Hieracium sp. 

1 0,02 

Ameixa 
Ximenia americana L. 

1 0,02 

Amora 
Morus nigra L. 

5 0,14 

Anador 
Justicia pectoralis Jacq. 

2 0,05 

Araçá boi 
Eugenia stipitata McVaugh 

1 0,02 

Arnica 
Chaptalia nutans (L.) Pol. 

3 0,08 

Arnica do campo 
Brickellia diffusa (Vahl) A. Gray 

2 0,05 

Arruda 
Ruta graveolens L. 

9 0,25 

Aspidistra 
Aspidistra elatior Blume 

4 0,11 

Aveloz 
Euphorbia tirucalli L. 

4 0,11 

Babosa 
Aloe vera 

(L.) Burm. f. 

15 0,42 

Balsamo 1 0,02 
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Mtroxylon balsamum (L.) Hams 
Banana nanica 

Musa cavendishii L. 
1 0,02 

Banana-da-terra 
Musa paradisiaca L. 

18 0,51 

Batata 
Solanum tuberosum L. 

3 0,08 

Batata doce 
Ipomoea batatas Lam. 

3 0,08 

Berinjela 
Solanum mammosum L. 

1 0,02 

Bocaiuva 
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex. Mart. 

3 0,08 

Boldo 
Plectranthus barbatus Andrews 

9 0,25 

Boldo chileno 
Peumus boldus Molina 

1 0,02 

Boldo hortelã 
Coleus amboinicus Lour. 

2 0,05 

Brilhantina 
Pilea microphylla (L.) 

3 0,08 

Bucha 
Luffa cylindrica M. Roem. 

2 0,05 

Cabaça 
Lagenaria vulgaris Ser. 

1 0,02 

Cabeluda 
Eugenia cabelludo Kiaersk. 

1 0,02 

Café 
Coffea arabica L. 

3 0,08 

Caferana 
Vernonia condensata Baker 

8 0,22 

Cajá-manga 
Spondias lutea L. 

2 0,05 

Caju 9 0,25 
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Anacardium corymbosum Barb. Rodr. 
Camomila 

Matricaria chamomilla L. 
1 0,02 

Cana de açúcar 
Saccharium officinarum L. 

8 0,22 

Cana do brejo 
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe 

5 0,14 

Cancerosa 
Maytenus ilicifolia Mart. 

2 0,05 

Cânfora 
Artemisia camphorata L. 

2 0,05 

Canjiru 
Arrabidaea chica (Bonpl.) B. Verl. 

2 0,05 

Capim cidreira 
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

12 0,34 

Capim santo 
Cymbopogon densiflorus (Steud.) Stapf 

3 0,08 

Cará 
Dioscorea trifida L. f. 

2 0,05 

Carambola 
Averrhoa carambola L. 

7 0,2 

Cardo santo 
Argemone mexicana L. 

1 0,02 

Carobinha 
Jacaranda obovata Cham. 

1 0,02 

Carqueja 
Baccharis trimera (Less.) DC. 

2 0,05 

Cebolinha 
Allium cepa L. 

25 0,71 

Chapéu de couro 
Echinodorus macrophyllus Miq. 

3 0,08 

Chico magro 
Guazuma ulmifolia Lam. 

1 0,02 

Cipo cravo 1 0,02 
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Tynanthus elegans Miers. 
Citronela 

Cymbopogon nardus (L.) Rendle 
2 0,05 

Coco 
Cocos nucifera L. 

22 0,62 

Coentrão 
Eryngium foetidum L. 

2 0,05 

Coentro 
Coriandrum sativum L. 

7 0,2 

Comigo ninguém pode 
Dieffenbachia picta Schott. 

1 0,02 

Confrei 
Symphytum officinale L. 

1 0,02 

Copaíba 
Copaifera langsdorffii Desf. 

1 0,02 

Coração roxo 

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt 

3 0,08 

Coração-de-jesus 
Caladium bicolor Vent. 

6 0,17 

Coração-magoado 
Solenostemon scutellarioides L 

7 0,2 

Couve 
Brassica oleraceae L. 

12 0,34 

Cupuaçu 
Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) K. Schum. 

3 0,08 

Dipirona 
Althernantera Forssk. 

2 0,05 

Doril 
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 

2 0,05 

Dracena-vermelha 
Cordyline terminalis (L.) Kunth 

6 0,17 

Embaúba 
Cecropia ficifolia Warb. Ex Snethl. 

2 0,05 

Erva cidreira 10 0,28 
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Melissa officinalis L. 
Erva de bicho 

Polygonum acre H.B.K. 
2 0,05 

Erva de santa Luzia 
Pistia stratiotes L. 

1 0,02 

Erva de santa Maria 
Chenopodium ambrosioides L. 

14 0,4 

Espada de são Jorge 
Sansevieria Thunb. 

1 0,02 

Espinheira santa 
Machaerium eriocarpum Benth. 

1 0,02 

Fedegoso 
Cassia occidentalis L. 

1 0,02 

Feijão 
Phaseolus vulgaris L. 

7 0,2 

Feijão andu 
Cajanus cajan L. 

3 0,08 

Figueirinha 
Ficus benjamina L. 

5 0,14 

Flor de liz 
Sprekelia formosissima (L.) Herb. 

1 0,02 

Folha imperial 
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. 

2 0,05 

Fruta do conde 
Annona reticulata L. 

24 0,68 

Gengibre 
Zingiber officinale Rosc. 

1 0,02 

Gergilim 
Sesamum indicum L. 

1 0,02 

Girassol 
Helianthus annuus L. 

1 0,02 

Goiaba 
Psidium guajava L. 

16 0,45 

Graviola 7 0,2 
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Annona muricata L. 
Gueroba 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc. 
1 0,02 

Guiné 
Petiveria alliacea L. 

4 0,11 

Hortelã 
Mentha sp. 

8 0,22 

Hortelã pimenta 
Mentha × piperita L. 

1 0,02 

Hortelazão 
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 

5 0,14 

Hortelãzinho 
Mentha x villosa Huds. 

2 0,05 

Hortência 

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 

1 0,02 

Insulina 
Cissus sicyoides L. 

1 0,02 

Jaborandi 
Pilocarpus jaborandi Holmes 

2 0,05 

Jabuticaba 
Myrciaria cauliflora L. 

8 0,22 

Jaca 
Artocarpus heterophyllus Lam. 

1 0,02 

Jambo 
Eugenia malaccensis L. 

4 0,11 

Jatobá 
Hymenaea stignocarpa Mart. ex Hayne 

1 0,02 

Jiló 
Solanum gilo L. 

2 0,05 

Jurubeba 
Solanum paniculatum L. 

2 0,05 

Laranja 
Citrus aurantium L. 

9 0,25 

Laranja mimosa 1 0,02 
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Citrus reticulata Blanco 
Laranja pera 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 
1 0,02 

Leite de nossa senhora 
Coix lacryma-jobi L. 

1 0,02 

Lima 
Citrus aurantifolia S. 

4 0,11 

Limão 
Citrus limonium Osb. 

10 0,28 

Limão Taiti 
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle. 

5 0,14 

Losna 
Artemisia absinthium L. 

4 0,11 

Macaé 
Leonorus sibiricus L. 

1 0,02 

Macela 
Achyrocline alata (Kunth) DC. 

1 0,02 

Mamão 
Carica papaya L. 

16 0,45 

Mamona 
Ricinus communis L. 

1 0,02 

Mandioca 
Manihot esculenta Crantz. 

15 0,42 

Manga 
Mangifera indica L. 

19 0,54 

Manjericão 
Ocimum basilicum L. 

4 0,11 

Maracujá 
Passiflora edulis Sims. 

3 0,08 

Marcelinha 
Anthemis cotula L. 

1 0,02 

Marrapinto 
Boerhavia diffusa L. 

1 0,02 

Maxixe 2 0,05 
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Cucumis anguria L. 
Melancia 

Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. 
1 0,02 

Melão 
Cucumis melo L. 

1 0,02 

Melão de são Caetano 
Momordia charantia L. 

2 0,05 

Mentrasto 
Ageratum conyzoides L. 

1 0,02 

Milho 
Zea mays L. 

1 0,02 

Morango 
Fragaria vesca L. 

2 0,05 

Neem 
Azadirachta indica A. Juss. 

3 0,08 

Negramina 
Siparuna guianensis Aubl. 

2 0,05 

Noni 
Morinda citrifolia L. 

4 0,11 

Pariparoba 
Pothomorphe peltata (L.) Miq. 

3 0,08 

Pata de vaca 
Bauhinia forficata Link 

1 0,02 

Pepino 
Cucumis sativus L. 

1 0,02 

Pequi 
Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

3 0,08 

Piãozinho roxo 
Jatropha gossypiifolia L. 

3 0,08 

Picão 
Bidens pilosa L. 

2 0,05 

Picão branco 
Galinsoga parviflora Cav. 

1 0,02 

Pimenta 15 0,42 
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Capsicum sp. 
Pimenta dedo de moça 

Capsicum baccatum var. pendulum (Willd.) Eshbaugh 
1 0,02 

Pimenta do reino 
Piper nigrum L. 

2 0,05 

Pimenta malagueta 
Capsicum frutescens L. 

3 0,08 

Pimentão 
Capsicum annuum L. 

1 0,02 

Pitanga 
Eugenia pitanga Arech. 

5 0,14 

Pitomba 
Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk. 

1 0,02 

Poaia 
Psychotria ipecacuanha (Brot.) Standl. 

2 0,05 

Pocã 
Citrus sp. 

7 0,2 

Poejo rasteiro 
Mentha sp. 

7 0,2 

Poleu 
Mentha pulegium L. 

1 0,02 

Pulga de lagarto 
Operculina alata (Ham) Urban. 

1 0,02 

Quebra pedra 
Phyllanthus orbiculatus Rich. 

3 0,08 

Quiabo 
Hibiscus esculentus L. 

7 0,2 

Rabo de caxinguelê 
Polypodium decumanum W. 

1 0,02 

Romã 
Punica granatum L. 

13 0,37 

Rosa 
Rosa gallica L. 

1 0,02 

Rosa branca 2 0,05 
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Rosa sinensis L. 
Rúcula 

Eruca sativa (L.) Cav. 
2 0,05 

Saião 
Kalanchoe brasiliensis Camb. 

1 0,02 

Salsa paredão 
Caladium Vent. 

1 0,02 

Salsaparrilha 
Smilax L. 

1 0,02 

Salsinha 
Petroselinum crispum L. 

6 0,17 

Samambaia 
Polypodium sp. 

1 0,02 

Seriguela 
Spondias purpurea L. 

2 0,05 

Serralha 
Sonchus oleraceus L. 

1 0,02 

Sofre do rim quem quer 
Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Saff. 

1 0,02 

Taioba 
Colocasia esculenta L. 

2 0,05 

Taiuiá 
Cayaponia ternata (Vell.) Cogn. 

1 0,02 

Tamarindo 
Tamarindus indica L. 

5 0,14 

Tansagem 
Plantago major L. 

2 0,05 

Tapera veia 
H. suaveolens (L.) Poit. 

1 0,02 

Terramicina 
Alternanthera brasiliana (L.) O. Kuntze. 

6 0,17 

Tomate 
Solanum lycopersicum L. 

5 0,14 

Urucum 5 0,14 
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Bixa orellana L. 
Vassourinha 

Stylosanthes guyanensis (Aubl.) SW. 
2 0,05 

Vique 
Mentha piperita L. 

3 0,08 

Fonte: Autora. 
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O significado do valor de uso para a comunidade em estudo 

está inserido quando se trata de qual ou quais espécies mais importantes 

para o consumo e também qual seria mais viável para produção 

econômica, já que supostamente têm mais aceitação.  

Allium cepa L. obteve uma representatividade maior que as 

demais espécies devida ser comumente cultivada e utilizada na 

comunidade em estudo principalmente como temperos para compor 

diversos pratos regionais. Posteriormente a esta espécie, as com 

importância significativa foram frutíferas: Annona reticulata L., Cocos 

nucifera L., Mangifera indica L., Musa paradisiaca L. e Carica papaya L., 

indicando a preferência da população por cultivar espécies que fornecem 

matéria prima para sucos, geleias, doces em geral.  

Não somente as espécies como os valores foram diferentes no 

trabalho de Pasa (2007 b) que obteve como resultado representativo para 

valor de uso as espécies Orbignya oleifera Burret., Copaifera langsdorffii 

Desf., Aspidosperma polyneuron M. Arg., Croton salutaris Muell. Arg., com 

valor de 2,50. 

Guarim e Pasa (2009) realizaram um estudo etnobotânico no 

município de Acorizal, Mato Grosso e obtiveram espécies com diversos 

usos, porém as de maior representaividade foram Hymenaea 

stigonocarpa Mart. e a Guazuma ulmifolia Lam., conhecidas 

respectivamente por “jatobá” e “chico-magro” e que possuem uma 

importância maior para a composição florística da área focalizada e para 

a produção de recursos. 

Oliveira (2009) estudou plantas medicinais nas comunidades 

rurais do município de Oeiras e obteve resultado contrario ao encontrado 

na comunidade de Santo Antônio do Caramujo afirmando ainda mais o 

fato de que o Valor de uso global (VUsp) depende da cultura de cada 

região estudada fator este que contribui para a autenticidade e 

caracterização de comunidades, cidades, municípios, distritos, povoados, 

vilas, entre outros. 

Amaral e Guarim Neto (2008) obtiveram resultados 

semelhantes quanto a categoria de maior importância, mas as espécies 

diferenciaram visto que no trabalho dos autores a bananeira (Musa sp.),  
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a acerola (Malpighia glabra), o coco-da-Bahia (Cocos sp.) e a mangueira 

(Mangifera sp.), foram os mais citados e encontrados. 

A importância de cada espécie também está evidente no 

número de citações que ela teve como encontrado por Costa e Mayworm 

(2011) cujas espécies hortelã (Mentha spp.) e a erva-cidreira 

(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) foram as plantas com o maior número 

de citações (22 e 20 citações, respectivamente).  

Outros autores também evidencia os usos das espécies de 

plantas como importância para o local de estudo como Ferraz et al. 

(2006), ao fazer levantamento de valor de uso em Pernambuco; Carneiro 

et al. (2010), no Pará ; Pasa (2011 b) na comunidade BomJardim em 

Cuiabá, Mato Grosso; Valadares e Pasa (2012) ao realizar estudos na 

comunidade Rio Vermelho em Mato Grosso, entre outros.  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em decorrência a toda trajetória durante a sua formação a 

comunidade de Santo Antônio do Caramujo demonstrou que a 

transmissão de conhecimento entre os participantes da pesquisa dá-se 

através do convívio diário entre parentes, vizinhos, além das informações 

obtidas por meios eletrônicos, e esse conhecimento está inserido nas 

raízes culturais de cada morador, as experiências de vida trazidas de 

outras regiões auxiliando a conservação das espécies. 

A comunidade de Santo Antônio do Caramujo por ser uma 

região com espécies pantaneiras, do cerrado e florestas torna-se um local 

propício para a realização de pesquisas voltadas para a relação homem-

natureza. 

O perfil da comunidade encontra-se em transição, pois há 

características de um desenvolvimento local abrangente o que resulta em 

perpectivas aos moradores em se tornar um município matogrossense. 

Durante as expedições pelos quintais pode-se observar que 

poucos informantes fazem uso de insumos agrícolas e os que utilizam 

esse manejo o faz com estercos bovinos e resíduos vegetais. Além disso, 

as regas são realizadas por meio de mangueiras ou regador e a fonte de 

água oriunda do encanamento publica. 

Houve uma percepção quanto à falta de estímulo para os mais 

jovens entre 15 a 20 anos de idade dar continuidade no aprendizado 

relacionado à importância da flora para o ambiente o qual estão inseridos. 

Talvez a falta de incentivo por parte das políticas públicas em fornecer 

alternativas sustentáveis e de alcance para desenvolver economicamente 

a comunidade fez com os jovens procurassem em outras locais novas 

formas de vida e de ganho econômico. 

Os quintais presentes na comunidade são fontes riquíssimas 

para serem utilizados como local de subsistência familiar 

independentemente à categoria de uso escolhida pelo proprietário. 
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Os dados obtidos através das entrevistas esclareceram quanto 

às espécies de maior importância e que seriam promissoras para iniciar 

um programa de incentivo à agricultura comunitária. 

A unidade de paisagem denominada de quintal trata-se de um 

espaço utilizado por essa comunidade somente para o cultivo de espécies 

de plantas. As reuniões familiares e festas são realizadas nas varandas 

das residências ou em locais abertos utilizados para festividades. 

 Realizar estudos quantitativos possibilita a real informação a 

respeito das espécies promissoras economicamente tanto para diminuir 

despesas com a compra de fármacos industriais quanto ao ganho 

econômico através da geração de renda com cultivos comercializados em 

pequena e larga escala. 

A questão religiosa está interligada a muitos fatores culturais 

como comportamento de uma população, os convívios familiares, a 

doutrina regida em cada família.  

O uso de plantas não abstém dessa afirmativa, visto que a 

maior parte dos informantes que hoje se consideram da religião 

evangélica já carregam cosigo o conhecimento obtido quando seguiam a 

religião católica como doutrina e em alguns casos, pertencer a religião 

evangélica faz com que a pessoa abdique do uso de plantas medicinais e 

principalmente para o uso das plantas místicas (Arruda (Ruta graveolens 

L.), Guiné (Petiveria alliacea L.) e Piãozinho roxo (Jatropha 

gossypiifolia L.)) com função de espantar mal olhado, purificar os 

ambientes sobrecarregados de “forças maléficas”, entre outros usos. 

Os terrenos da comunidade em estudo por serem de grande 

expansão proporciona o cultivo de plantas para diversas finalidades. A 

carência de mais uma fonte de renda interna faz com que pesquisas 

voltadas a investigação possibilite a “evolução” no desenvolvimento 

comunitário. 

Por ser uma comunidade localizada tanto no lado esquerdo 

quanto no lado direito da BR 174, percebe-se que o cultivo por frutíferas é 

maior que comparado a outras categorias por serem espécies de fácil 

comercio, entretanto o uso em si de plantas medicinais está evidenciado 

em muitos quintais, o que torna promissora a ideia de, para próximas 
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pesquisas, iniciar juntamente à comunidade um horto comunitário de 

plantas medicinais e condimentares auxiliando assim, em mais uma forma 

de ganho econômico e desenvolvimento da comunidade e ao Posto de 

Saúde Familiar (PSF).  

Realizar uma pesquisa que envolve o etnoconhecimento pode 

ser um meio de evitar que informações presente na cultura das 

comunidades se percam com o passar do tempo. Hoje, o papel de um 

pesquisador assim como a sua pesquisa é o de conservar toda uma 

historia de vida e luta na construção de uma comunidade. 

Este trabalho etnobotânico procurou resgatar e conservar o 

saber que cada entrevistador detem diante toda a sua experiência de 

vida, o que resultou na possibilidade de conhecer mais profundamente 

uma comunidade que percorre caminhos rumo ao seu desenvolvimento. 
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Alguns exemplos de tipo de sistemas de plantio encontrado em quintais da    
comunidade de Santo Antônio do Caramujo, Cáceres, MT, 2012. 
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