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RESUMO 
 

 

O presente estudo teve como objetivo conhecer a diversidade etnobotânica nos 

quintais rurais do Assentamento Santa Catarina, catalogar as plantas existentes nos 

quintais visitados, bem como os seus usos, identificar os fatores que determinam os 

tipos de plantas cultivadas nos quintais, verificar o conhecimento sobre as plantas 

encontradas nos quintais rurais e caracterizar a população quanto à ocupação da terra. 

A pesquisa etnobotânica do tipo quali-quantitativa, a partir de um estudo de caso, para 

obtenção dos dados utilizou-se um questionário semi-estruturado junto a uma turnê 

guiada pelo quintal. Foram citadas 110 etnoespécies, distribuídas em 53 familías 

botânicas diferentes sendo que as mais citadas foram Rutaceae com 10 espécies, 

Lamiaceae com 9 espécies, Myrtaceae com 7 espécies,  Asteraceae com 6 espécies e 

Rosaceae com 5 espécies. As espécies citadas são utilizadas na alimentação, para 

sombra, lenha, madeira, uso medicinal, místico e repelente. As espécies mais citadas 

foram Manga (Mangifera indica L.) citada 13 vezes, Laranja (Citrus sinensis L.) citada 

12 vezes, Pocam (Citrus reticulata Blanco) e Limão rosa (Citrus limon (L.) Osbeck.) 

citada 11 vezes cada espécie. 

 

 
 

Palavras-chave: Estudo etnobotânico. Quintais rurais. Conhecimento Tradicional.
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1 INTRODUÇÃO 
 

O termo etnobotânica foi utilizado primeiramente por John W.  Harshberger, o 

mesmo também promoveu o status de disciplina distinta (SHULTES; REIS 1995). Dentro 

desta questão Carniello (2007), afirma que: 

“Até a metade do século passado, o termo etnobotânica era usualmente 
interpretado como sinônimo de conhecimento indígena sobre plantas. 
Isto provavelmente ocorreu devido à associação desse termo aos 
trabalhos dos respectivos proponentes e dos seus contemporâneos. 
Outra justificativa pode estar fundamentada no contingente de trabalhos 
desenvolvidos até aquela época, envolvendo populações indígenas de 
diversas partes do globo, principalmente, relacionados às classificações 
autóctones” (CARNIELLO 2007 p. 17). 

 

De acordo com Perucchi (2009, p. 16), a etnobotânica compõe-se de uma 

interface entre as ciências humanas e uma ciência biológica, a botânica.  Devido à 

interface das disciplinas, os estudiosos tratam a etnobotânica como uma disciplina 

interdisciplinar.  

Alexiades (1999) citado por Morais (2011 p. 18), afirma que a etnobotânica é o 

estudo das sociedades humanas, passadas e presentes, e suas interações ecológicas, 

genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas.   

Maia et al. (2016), afirma que: 

A etnobotânica é uma ciência interdisciplinar e integrada às diferentes 
áreas das etnociências, que se dedica em estudar os fenômenos 
relacionados ao conhecimento popular de diferentes culturas, bem como 
seu modo vida e sua interação com os recursos vegetais (MAIA et al. 
2016, p. 2). 

 

A etnobotânica [...] busca analisar e enfatizar o conhecimento tradicional das 

populações locais sobre a vegetação, bem como a sua utilização em seu cotidiano 

(LIMA, 2013 p. 19).  

A valorização do conhecimento tradicional é importante, para Diegues e 

colaboradores (2000) citado por Costa (2013, p. 14), na qual o conhecimento tradicional 

pode ser definido como o conjunto de saberes e práticas sobre o mundo natural e 

sobrenatural que é transmitido oralmente ao longo das gerações.  

O conhecimento tradicional é produzido no cotidiano, por meio de observações, 

que podem ser realizadas dentro do quintal. Gonçalves e Pasa (2015), afirmam que o 

quintal, tanto rural quanto urbano, representa uma unidade importante da paisagem, 

pois é um local rico em diversidade vegetal e conservação da biodiversidade. 
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Os estudos etnobotânicos valorizam o conhecimento tradicional que é mantido e 

repassado entre as gerações, por meio do estudo no quintal rural sendo possível 

identificar as espécies vegetais que estão presentes no cotidiano das comunidades.  

Podemos utilizar a etnobotânica para melhorar a qualidade de vida na fronteira 

Brasil/Paraguai, valorizando o conhecimento tradicional que é mantido ao longo de 

gerações, sobre as diversas espécies de vegetais, bem como o entender o modo que 

tais plantas são utilizadas, no dia a dia da comunidade e com a valorização das 

espécies de plantas ocorre à conservação das mesmas no quintal. 

O presente trabalho discutiu sobre a diversidade etnobotânica de espécies nos 

quintais agroflorestais a partir da pergunta: qual a diversidade de espécies vegetais 

utilizadas pelos moradores do Assentamento Santa Catarina no município de Aral 

Moreira, Mato Grosso do Sul-Brasil? 

Diante desta questão definiram-se os seguintes objetivos: conhecer a 

diversidade etnobotânica nos quintais agroflorestais do Assentamento Santa Catarina, 

catalogar as plantas existentes nos quintais visitados, bem como os seus usos, 

identificar os fatores que determinam os tipos de plantas cultivadas nos quintais, 

verificar o conhecimento sobre as plantas encontradas nos quintais rurais e caracterizar 

a população quanto à ocupação da terra.   

A partir das observações definiu-se a seguinte hipótese: o assentamento Santa 

Catarina é um ambiente rural, devido a esta questão os quintais agroflorestais possuem 

uma diversidade de espécies etnobotânica maior. Os conhecimentos tradicionais sobre 

as plantas são bem amplo devido os proprietários estarem inseridos há muitos anos nas 

chácaras e por serem filhos de agricultores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1 RELAÇÃO HOMEM E PLANTA  

As relações dos humanos com os vegetais são complexas e podem ser 

consideradas mauitas variáveis, a mais visível é que o homem se tornou dependente 

diretamente e indiretamente das plantas para sobreviver (AMOROZO, 2007). 

Segundo Raven, Evert e Eichhorn (2005), os primeiros seres humanos que 

surgiram eram nômades. Eles coletavam o alimento das plantas, eles se alimentavam 

de frutos e sementes e colhiam folhas e galhos que eram comestíveis para sobreviver. 

Quando o alimento acabava eles mudavam de região em busca de novos recursos, pois 

eles ainda não sabiam o manejo das plantas. Com o passar do tempo perceberam que 

as sementes que caiam no chão originavam plantas iguais a que lhe originou, com isso 

passaram a cultivar as plantas sem necessidade de sair do local, com o tempo 

aprenderam a plantar, colher e armazenar os alimentos. 

Amorozo (2007), afirma que através das atividades relacionadas a manejo e 

cultivo, as plantas começaram a sofrer modificações para poder atender as 

necessidades culturais e ambientais e essa dependência tornou-se recíproca, pois as 

plantas também dependem do homem a partir do momento que se inicia a 

domesticação das mesmas.   

Com o passar do tempo, o cultivo das plantas tornou-se mais organizado, o 

homem foi aprimorando seus conhecimentos em relação ao cultivo e manejo dos 

vegetais, como técnicas relacionadas à colheita e processamento dos grãos incluindo o 

uso de pedras para moagem, já foram confeccionados pilões de pedra. Logo depois ele 

passou a produzir vasos de cerâmica para armazenar os grãos. Ao mesmo tempo, no 

Oriente Médio algumas espécies de animais já começaram a ser domesticadas 

(RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2005). 

Raven, Evert e Eichhorn (2005), afirmam que o ser humano aprendeu a 

domesticar as plantas se expandindo por todo mundo e passou a aprimorar o seu 

conhecimento. A agricultura desenvolveu-se independente de outras partes do mundo 

de forma desigual. No Velho Mundo eram cultivadas plantas como cevada, trigo, arroz, 

bananeira, entre outras. Já no Novo Mundo novas espécies foram cultivadas como 

abóbora, feijão, pimenta e várias outras sendo que nenhuma doméstica do Velho Mundo 

foi trazida pelo homem. 
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Depois que os homens aprenderam a utilizar as plantas eles foram guardando 

um conhecimento muito vasto sobre as mesmas, como por exemplo, a forma de utilizar. 

Ele aprendeu a manipular os poderes curativos das plantas sendo que esse 

conhecimento foi muito importante para o desenvolvimento da medicina, no decorrer de 

vários séculos. Os conhecimentos que foram acumulados a partir da experiência 

humana foram conservados e passados ao longo de gerações oralmente 

(FIGUEIREDO, 2007). A relação homem planta pode ser entendida através da 

etnobotânica, que é um ramo da etnobiologia. 

 

2.2  ETNOBIOLOGIA 

A etnobiologia é um campo de estudo muito amplo, que se encontram 

disciplinas como a etnobotância e faz também um estudo sobre o uso e manejo de 

recursos naturais que as comunidades locais realizam, ou seja, o conhecimento local e 

ecológico da população em relação ao ambiente onde a mesma vive (BEGOSSI, 2004). 

Uma definição de etnobiologia é feita por Posey (1987):  

“[...] a etnobiologia é essencialmente o estudo do conhecimento e das 
conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da 
biologia. Em outras palavras, é o estudo do papel da natureza no sistema 
de crenças e de adaptação do homem a determinados ambientes. Neste 
sentido, a etnobiologia relaciona-se com a ecologia humana, mas 
enfatiza as categorias e conceitos cognitivos utilizados pelos povos em 
estudo” (POSEY, 1987 p. 96). 

 

Segundo Stepp (2005) citado por Daher e colaboradores (2012), a etnobiologia 

é um estudo humanístico e científico do conjunto de relações entre o ambiente com o 

presente e o passado das sociedades humanas.  

Este campo de estudo pode ser dividido em três áreas principais de 

investigação: econômica (que é como as pessoas utilizam os animais e plantas), 

cognitivas (como as pessoas conhecem e conceituam as plantas e animais) e 

ecológicas (como as pessoas interagem com os animais e plantas no aspecto evolutivo 

e coevolutivo).  

Com base nos estudos de Daher e colaboradores (2012), um estudo 

etnobiológico, visa identificar, descrever e classificar os organismos que estão sendo 

estudados para reconhecer como o mesmo esta distribuído e suas relações ecológicas, 

identifica também a importância do mesmo para as comunidade, a forma de utilização e 

descreve a influencia histórica do uso e conhecimento adquirido, a etnobiologia abrange 



17 
 

 

os enfoques científicos de zoologia, botânica, ecologia humana, ecologia cultural e 

antropologia.  

 

2.3  ETNOBOTÂNICA 

A etnobotânica é uma área do conhecimento que visa compreender as relações 

que são mantidas entre comunidades humanas e as plantas, levando em conta os 

diversos aspectos em que o componente vegetal decorre a vida das populações 

(CARNIELLO, 2007). De acordo com Perucchi (2009, p. 16), a etnobotânica compõe-se 

de uma interface entre as ciências humanas e uma ciência biológica, a botânica.   

John W. Harshberg foi o primeiro a formular o termo etnobotância e também de 

defini-la com disciplina distinta, e utilizou o termo pela primeira vez no ano de 1895 

(ALBUQUERQUE, 2002 citado por PERUCCHI, 2009). 

Segundo Lima (2013), a etnobotânica é uma ciência que busca analisar e 

destacar o conhecimento tradicional que as populações locais possuem sobre a 

vegetação e também as formas como a mesma é utilizada no cotidiano. 

Com base nos estudos de Morais (2011), o estudo da etnobotânica tem como 

característica o contato direto com as populações, procurando uma aproximação e uma 

vivência que permita conquistar a confiança das mesmas, para poder resgatar todo o 

conhecimento possível sobre a relação entre os seres humanos e as plantas de uma 

determinada comunidade.  

A etnobotânica atual procura acrescentar conhecimentos nas áreas de uso e 

manejo de plantas, agroflorestais e o manejo de paisagens, domesticação das plantas, 

antropologia cognitiva, interpretações iconográficas etc.; o que exige uma interação 

interdisciplinar além do uso de metodologias adequadas para que seja possível alcançar 

os resultados esperados (STEENBOCK 2006, citado por LIMA, 2013). Por tal motivo, a 

etnobotânica é considera uma área interdisciplinar. 

De acordo com Corette-Pasa (2011), a etnobotânica tem como objetivo principal 

a busca de conhecimento e o resgate do saber botânico tradicional, que se relaciona 

com o uso dos recursos da flora.  

Quando se realiza um estudo etnobotânico percebe-se que as comunidades 

vegetais e as paisagens são afetadas pelas pessoas, tanto em aspectos negativos 

quanto nos aspectos positivos. 

Corette-Pasa (2011), ainda menciona que: 
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“[...] a investigação etnobotânica pode desempenhar funções de grande 
importância, como reunir informações acerca de todos os possíveis usos 
das plantas, contribuindo para o desenvolvimento de novas formas de 
exploração dos ecossistemas que se oponham às formas destrutivas 
vigentes” (CORETTE-PASA 2011, p. 4). 

 

2.4 CONHECIMENTO TRADICIONAL 

O conhecimento tradicional é passado de geração em geração por via oral, este 

conhecimento está relacionado com a necessidade dos povos em aplicá-las para seu 

proveito, muitas vezes este garante a sobrevivência humana (RODRIGUES; 

CARVALHO, 2001). 

Com base nos estudos de Posey (1992) citado por Costa (2013), o 

conhecimento tradicional é o acúmulo de práticas adquiridas por determinadas 

comunidades ao longo do tempo, e isso foi resultado dos valores, das crenças, e das 

descobertas adquiridas através das vivências experimentadas e todas essas 

experiências é que compõem o acervo cultural de uma sociedade. 

O conhecimento tradicional é transmitido no dia-a-dia por populações rurais, 

pois os conhecimentos constituem-se de crenças, conhecimentos sobre a natureza e 

também percepções, e a partir disso é formado o conjunto de práticas sobre o manejo 

de ecossistemas (PEREIRA, 2004 citado por COSTANTIN, 2005). 

O conhecimento tradicional pode também ser definido como um conjunto de 

saberes e práticas sobre o mundo natural e sobrenatural e este é transmitido oralmente 

ao longo das gerações (DIEGUES e colaboradores, 2000 citado por COSTA 2013). 

   

2.5 QUINTAL AGROFLORESTAL 

O quintal agroflorestal é definido como a área que fica ao redor da casa, onde 

as pessoas realizam o plantio de árvores e cultivam grãos, hortaliças, plantas 

ornamentais, medicinais e criam animais domésticos (cachorro, gato, suínos, frangos) 

tudo na mesma área delimitada como quintal (NETO e colaboradores, 2004). Os 

estudos realizados por Carniello (2007), ainda afirmam que o termo quintal, terreno e 

terreiro são utilizados para caracterizar áreas redor das casas.  

Segundo Costantin (2005), os quintais agroflorestais são uma forma de uso da 

terra, pois neste encontram-se diversas culturas onde os hábitos de crescimento são 

diferentes, e com isso gera uma estrutura parecida com florestas tropicais, onde existem 

diversas espécies vegetais e uma imagem que parece o processo de sucessão. Estas 
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espécies são usadas como material para construção, medicamentos, alimentação 

humana e ainda a forragem do solo.  

De acordo com Neto e colaboradores (2004), são as propriedades rurais 

pequenas que realizam o papel social de geração emprego e renda para as pessoas 

que moram no campo, como por exemplo, os assentamentos rurais, e nesses 

estabelecimentos rurais, os quintais agroflorestais são um dos sistemas bastante 

utilizados e disseminados.  

Amaral e Guarim (2008), afirmam que o quintal é uma das formas mais antigas 

de manejo da terra, e esse fato indica a sustentabilidade dos mesmos, porém existem 

poucos estudos científicos sobre este assunto. 

Os quintais agroflorestais representam sustentabilidade ecológica e biológica, a 

partir do mesmo ocorre uma produção diversificada, diminui o risco de perda da 

produção, ocorre à ciclagem de nutrientes.  

E nesse local é mais comum o trabalho feminino tanto para sua formação 

quanto para sua manutenção, devido o fato que este fica nas proximidades da casa e 

influência diretamente na dieta alimentar da família, pois produz frutos, hortaliças e os 

animais de pequeno porte (COSTANTIN, 2005). 

Segundo Rosa e colaboradores (2007), os quintais agroflorestais são 

considerados sistemas tradicionais que resultaram do conhecimento que foi acumulado 

e transmitido através de gerações.  

Costantin (2005), ainda afirma que o quintal agroflorestal é um tipo de sistema 

agroflorestal mais antigo, e que através dele se perpetua o conhecimento local, que é 

adquirido e passado entre as gerações, o que diferencia os vários modelos de quintais 

existentes é a cultura da população que são responsáveis por eles.  

O quintal também contribui para manter vivas as tradições da localidade, e 

alastrar germoplasma de interesse para a população, estes espaços também servem 

para a convivência onde a família se reúne nos finais de tarde e também onde recebem 

os amigos (AMOROZO, 2002). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
  
 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo está localizada na cidade de Aral Moreira-MS na qual a 

população estimada de 2016 é de 11.586 habitantes (IBGE, 2017) sendo que a 

densidade demográfica é de 6,2 habitantes por km² no território do município, o mesmo 

situa-se no sul da região Centro-Oeste do Brasil, no Sul do Mato Grosso do Sul 

(CIDADE BRASIL, 2012).  

O município de Aral Moreira-MS possui uma área de 1.655,660 km² e esta 

situado a 772 metros de altitude, latitude de 22º 55’ 43” Sul e longitude de 55º 37’ 34” 

Oeste (IBGE 2017).  

A área de estudo é o Assentamento Santa Catarina do município de Aral 

Moreira- MS e é assentada pelo INCRA e possui 78 famílias (PORTAL DA CIDADANIA, 

2017). O assentamento fica a 26 km da cidade de Aral Moreira. 

Devido aos poucos registros encontrados sobre o histórico do assentamento foi 

realizado um levantamento da constituição e formação da área de estudo, por meio da 

história oral para obter informações mais peculiares a região. Com base nos estudos de 

Albert (1989 p. 4), citado por Matos e Senna (2011): 

[...] a história oral apenas pode ser empregada em pesquisas sobre 
temas contemporâneos, ocorridos em um passado não muito remoto, isto 
é, que a memória dos seres humanos alcance, para que se possa 
entrevistar pessoas que dele participaram, seja como atores, seja como 
testemunhas. É claro que, com o passar do tempo, as entrevistas assim 
produzidas poderão servir de fontes de consulta para pesquisas sobre 
temas não contemporâneos (ALBERT, 1989 p.4 citado por MATOS; 
CENA, 2011) 

 

3.2 MÉTODOS 

O trabalho é uma pesquisa etnobotânica que descreveu as plantas e seus usos 

encontradas nos quintais rurais dos assentados do Assentamento Santa Catarina que 

está localizado no município de Aral Moreira-MS. 

A pesquisa foi do tipo qualiquantitativa que segundo Maia (2011), no mundo dos 

significados do etnoconhecimento, das relações humanas com o meio, no geral, nos 

estudos de fenômenos os dados quantitativos e as informações qualitativas se 

complementam. 
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A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, 

tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis 

da experiência humana (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009 p. 33). 

O método utilizado foi o estudo de caso, que segundo Gil (2002, p. 54), consiste 

no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 

delineamentos já considerados. Para realização do trabalho utilizou-se o questionário 

semi-estruturado, que de acordo com Albuquerque, Lucema e Alencar: 

[...] as perguntas são formuladas pelo pesquisador antes de ir ao campo, 
apresentando grande flexibilidade, pois permite aprofundar elementos 
que podem ir surgindo durante a entrevista, pois o pesquisador pode 
anunciar, de antemão, os temas e dispor de um guia para a entrevista 
(2010 p. 47). 
  

A partir da aplicação do questionário utilizou-se um gravador para coletar as 

informações obtidas durante a entrevista e uma câmera fotográfica para registrar 

imagens. Ao decorrer da entrevista realizou-se uma turnê guiada pelo quintal. Com base 

nos estudos de Albuquerque, Lucema e Alencar (2010), a turnê guiada: 

“... trata-se de um método utilizado para trabalhar em campo que, 
normalmente, necessita de um mateiro ou guia local (membro da 
comunidade reconhecidamente hábil em deslocar-se na vegetação da 
região e com um rico conhecimento da flora e/ou fauna local) ou alguns 
dos principais informantes escolhidos nas comunidades” 
(ALBUQUERQUE; LUCEMA; ALENCAR, 2010 p. 49). 

 

Os participantes foram escolhidos por meio de uma amostragem probabilística que 

segundo Albuquerque, Lucema e Neto (2010 p. 30) os elementos são escolhidos ao acaso. 

As chácaras são identificadas pela numeração de 1 a 75 e estes números foram utilizados 

para o sorteio, foram sorteados 15 números o que representa 20% da população. 

Os dados foram analisados e quantificados. A partir da quantificação constitui-se 

uma tabela com o nome comum das espécies e o nome científico. Realizou-se também 

uma tabela com a informação de como é utilizado o vegetal pelo proprietário da chácara. 

Para análise dos dados foi utilizada a diversidade de espécies que com base nos estudos 

de Barros (2007), que inclui tanto a variedade de espécies quanto a abundância relativa 

das espécies.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 HISTÓRIA ORAL DO ASSENTAMENTO SANTA CATARINA 

 História do Assentamento Santa Catarina, lembranças da moradora mais antiga da 

região. “O Assentamento Santa Catarina era uma fazenda, o dono era um médico que 

vendeu a chácara para o INCRA, nossa família trabalhava com ele. Inclusive temos um 

papel que ele deu recomendando nós para pegarmos chácara aqui, por isso nós 

conseguimos a chácara, aí meus filhos também ganha chácara. Meu marido trabalhava 

com ele. Essa fazenda, era uma fazenda de erva, tinha muita erva aqui, e tinha gente 

trabalhando aqui. Eles faziam erva pronta aqui e os caminhão levava para Ponta Porã.” O. 

F. D. com 75 anos de idade. 

 Segundo Matos e Senna (2011), a história oral centra-se na memória humana, que 

consegue rememorar o passado da testemunha do vivido, e esta memória é em 

fragmentos nunca em sua totalidade. 

 

4.2 ENTREVISTAS REALIZADAS 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram entrevistas 15 pessoas sendo que 60% 

do sexo feminino e 40% do sexo masculino como demonstrado na figura 01. 

Nos horários diurnos em que a entrevista foi realizada, a maioria dos homens não 

se encontrava presente, pois estavam nas lavouras realizando atividades ligadas com a 

mesma.  

 

4.3 IDADE DOS ENTREVISTADOS 

A idade dos entrevistados atingiu um intervalo entre 46 e 75 anos. Sendo 

detalhado na figura 01: 

 

Figura 01- Representação percentual da idade dos entrevistados. 
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A idade dos entrevistados está ligada com o tempo de resindências nos lotes, 

que corresponde em sua maioria 18 anos. 

 

4.4 ESTADO CIVIL DOS ENTREVISTADOS.  

Do total de 15 entrevistados, todos os homens são casados e oito mulheres são 

casadas o que representa 93 %.  E apenas uma mulher é viúva representando 7%. 

Como ilustrado na figura 02: 

 

Figura 02- Representação percentual do estado civil dos entrevistados 

 

 

 

4.5 NATURALIDADE DOS ENTREVISTADOS 

A naturalidade dos entrevistados varia de vários estados e cidades, sendo 

distribuídos em 5 estados e 8 cidades como detalhado na figura 03. 

 

Figura 03- Representação percentual da naturalidade dos entrevistados 
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Como o assentamento é representado pelo INCRA, várias pessoas vieram de 

cidades diferentes para acampar, e apenas 75 foram sorteadas para morar nas chácaras. 

   

4.6 GRAU DE ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS 

Das 15 pessoas entrevistadas 67% têm o ensino fundamental incompleto, 20% 

têm o ensino fundamental completo, 7% tem o 1º ginásio e 6% não estudou. 

Resultado semelhante foi encontado nos estudos de Morais (2011), onde o nivel 

de escolaridade variou de não alfabetizado a nível surperior completo, no qual o nível 

fundamental incompleto foi o de maior representação. 

 

4.7 TEMPO DE RESIDÊNCIA NAS CHÁCARAS 

Das 15 pessoas entrevistadas, 14 pessoas residem a 18 anos no Assentamento 

Santa Catarina, e uma pessoa reside 33 anos no local, pois quando a assentamento 

ainda era fazenda esta pessoa trabalhava com o proprietário da fazenda.  

 

4.8 RENDA MENSAL DOS ENTREVISTADOS 

Todos os 15 entrevistados (100%) recebem uma renda mensal de 1 a 3 salários 

mínimos. Estes salários são oriundos de atividades realizadas no lotes, benefícios 

federais e prestação de serviço municipal como demonstrado no gráfico a baixo. 

 

4.9 PRINCIPAL ATIVIDADE DE TRABALHO DOS ENTREVISTADOS 

A partir da entrevista os moradores se definiram como trabalhadores rurais, 

agricultores, produtor rural e funcionário público municipal, como demonstrado no 

gráfico abaixo.  
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Figura 04- Representação percentual da principal atividade de trabalho dos entrevistados 

 

 Resultado semelhante foi encontrado nos estudos de Morais (2011), em que a 

maioria dos entrevistados tem como principal atividade de trabalho atividades ligadas a 

lavoura. 

 

4.10 RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL POR 

PARTE DOS ENTREVISTADOS 

De todas as 15 pessoas entrevistadas 14 recebem benefício federal, dentre os 

quais 7 pessoas (47%) informaram receberem aposentadoria, devido a idade, 5 pessoas 

(33%) recebem somente o Bolsa Família, 1 pessoa (7%) recebe o Vale Renda e Bolsa 

Família. Apenas 2 pessoas (13%) informaram que não recebe nenhum benefício seja 

ele federal, estadual ou municipal.  

Os resultados estão de acordo com os estudos de Morais (2011), que identificou 

que todas as famílias recebem algum beneficio do governo federal. 

 

4.11 RELIGIÃO DOS ENTREVISTADOS 
 

Do total de 15 pessoas entrevistadas 87% das pessoas são evangélicas e 13% 

são católicas. E nenhum dos entrevistados utiliza plantas para rituais religiosos. 

Resultados semelhantes são encontrados nos estudos de Morais (2011), em que 82% 

dos entrevistados são católicos. 

 
4.12 PLANTAS CULTIVADAS NOS QUINTAIS AGROFLORESTAIS 
 

Os 15 moradores entrevistados citaram uma grande diversidade de espécies 

cultivadas em seus quintais agroflorestais. Foram citadas pelos entrevistados o total de 

110 espécies, incluídas em 52 famílias botânicas diferentes.  
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Abaixo segue o quadro demonstrando o nome das espécies citadas, bem como 

também o modo no qual são utilizadas. 

 

Quadro 01: Espécies citadas pelos moradores. 
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 

 

FAMÍLIA USO CITAÇÕES 

11 horas Portulaca grandiflora Hook. Portulacaceae Ornamental 1 

Abacate Persea americana Mill. Lauraceae Alimentação 8 

Abacaxi Ananas comosus (L.) Merril. Bromeliaceae Alimentação 8 

Abobrinha Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae Alimentação 1 

Acerola Malpighia emarginata DC. Malpighiaceae Alimentação 8 

Aipo Apium graveolens L. Apiaceae Medicinal 1 

Alecrim Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae Medicinal e alimentação 5 

Alface Lactuca sativa L. Asteraceae Alimentação 2 

Ameixa Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Rosaceae Alimentação 3 

Amora Morus alba L. Moraceae Alimentação 3 

Angico Anadenanthera macrocarpa 
(Benth.) Brenan 

Fabaceae Sombra 1 

Araticum Annona montana Macfad. Annonaceae Alimentação 1 

Aroeira Schinus terebinthifolius Raddi  Anacardiaceae Sombra e madeira 4 

Arruda Ruta graveolens L. Rutaceae Medicinal 4 

Babosa Aloe vera (L.) Burm. F. Asphodelaceae Medicinal 2 

Banana Musa L. Musaceae Alimentação 7 

Barbatimão Stryphnodendron barbatiman M. Fabaceae Medicinal 1 

Batata doce  Ipomoea batatas (L.) Lam. Convolvulaceae Alimentação 1 

Beijinho Impatiens parviflora DC. Balsaminaceae Ornamental 1 

Boldo  Plectranthus barbatus Andrews. Monimiaceae Medicinal 6 

Boldo da India Plectranthus barbatus Andrews Amiaceae Medicinal 1 

Butiá Butia capitata (Mart.) Becc. Arecaceae Alimentação 1 

Cacau Theobroma cacao L. Malvaceae Alimentação 1 

Café Coffea  L.  Rubiaceae Sombra e ornamental 2 

Cambara Gochnatia polymorpha (Less.) 
Cabrera 

Asteraceae Sombra e medicinal 2 

Cana Brava Gynerium sagittatum (Aubl.) P. 
Beauv. 

Poaceae Medicinal 1 

Cana de açúcar Saccharum officinarum L. Poaceae Alimentação 1 

Canela de veado Helietta apiculata Benth. Rutaceae Sombra 1 

Canela fedida Nectandra grandiflora  Nees Lauraceae Sombra 1 

Caqui Diospyros kaki Thunb. Ebenaceae Alimentação 1 

Carambola Averrhoa carambola L. Oxalidaceae Alimentação 1 

Cebolinha Allium schoenoprasum L. Amaryllidaceae Alimentação 3 

Cedro Cedrus  Trew  
Pinaceae 

Sombra, ornamental 
medicinal 

9 

Cenoura Daucus carota Hoffm. Apiaceae Alimentação 1 

Ceriguela Spondias purpurea  L. Anacardiaceae Sombra e alimentação 6 

Chapéu de coro Echinodorus grandiflorus (Cham. E 
Schltdl) Micheli. 

Alismataceae Medicinal 1 

Chuchu Sechium edule (Jacq.) Sw. Cucurbitaceae Alimentação 1 

Cipó Milome Aristolochia esperanzae K. Aristolochiaceae Medicinal 1 

Citronela Cymbopogon  Spreng. Poaceae Repelente 3 

Coco da Bahia Cocos nucifera L. Arecaceae Alimentação 1 

Cocoaçu Theobroma grandiflorum  (Willd. 
ex Spreng.) K. Schum. 

Malvaceae Alimentação 1 

Colorau Bixa orellana  L.  Bixaceae Alimentação 3 

Coqueiro Syagrus romanzoffiana  (Cham.) 
Glassman 

Arecaceae Nativo e alimentação 2 

Couve Brassica oleracea L. Brassicaceae Alimentação 2 

Erva cidreira Melissa officinalis L. Lamiaceae Medicinal 6 

Erva mate Ilex paraguariensis  A. St.-Hil. Aquifoliaceae Alimentação 6 

Erva Santa Maria Chenopodium anbrosioides (L.) A. Amaranthaceae Medicinal 1 

http://www.tropicos.org/Name/42000265
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Gray. 

Espada de São Jorge Sansevieria trifasciata Prain Asparagaceae Medicinal e ornamental 1 

Estomalina Gymnanthemum amygdalinum 
(Delile) Sch. Bip. 

Asteraceae Medicinal 1 

Eucalipto Eucalyptus citriodora Hook. Myrtaceae Sombra e lenha 7 

Flor de maio Schlumbergera truncata (Haw.) 
Moran 

Cactaceae Ornamental 1 

Flor do Amazonas Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. 
Gray 

Asteraceae Medicinal 1 

Framboesa Rubus idaeus L. Rosaceae Juss Alimentação 2 

Goiaba Psidium guajava L. Myrtaceae Medicinal e alimentação 9 

Gravióla Annona muricata  L. Annonaceae Medicinal e alimentação 1 

Guaimbê Philodendron bipinnatifidum Schott Araceae Ornamental 1 

Guajuvira Patagonula americana  L. Boraginaceae Sombra 1 

Guapuriti Myrciaria rivularis (Cambess.) O. 
Berg 

Myrtaceae Sombra 1 

Guavira Campomanesia adamantium 
(Cambess.) O. Berg 

Myrtaceae Alimentação 2 

Hibisco Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Ornamental 1 

Hortelã Mentha piperita L. Lamiaceae Medicinal e alimentação 4 

Imbauva Cecropia Loefl. Urticaceae Sombra 1 

Inga Inga edulis Mart.  Fabaceae Alimentação 2 

Ipê  Tabebuia Gomes ex DC. Bignoniaceae Ornamental 5 

Jabuticaba Plinia cauliflora  (DC.) Kausel Myrtaceae Alimentação 9 

Jaca Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae Alimentação 1 

Jamelão Syzygium cumini (L.) Skeels. Myrtaceae Sombra 3 

Jervão Stachytarpheta cayennensis 
(Rich.) Vahl 

Verbenaceae Medicinal 1 

Laranja Citrus sinensis L. Rutaceae Medicinal e alimentação 12 

Laranja azeda  Citrus aurantium L. Rutaceae Alimentação 1 

Lichia Litchi chinensis Sonn. Sapindaceae Alimentação 1 

Lima Citrus aurantiifolia Swingle Rutaceae Alimentação 1 

Limão galego Citrus aurantifolia  Swingle Rutaceae Alimentação 1 

Limão rosa Citrus limon (L.) Osbeck. Rutaceae Alimentação 11 

Limão Taiti Citrus  latifolia Tanaka Rutaceae Alimentação 3 

Losna Artemisia absinthium L. Asteraceae Medicinal 4 

Mamão Carica papaya L. Caricaceae Alimentação 6 

Mandioca Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae Alimentação 3 

Manga Mangifera indica L. Anacardiaceae Alimentação 13 

Manjericão Ocimum basilicum L. Lamiaceae Medicinal 2 

Manjerona Origanum majorana L. Lamiaceae Medicinal e alimentação 3 

Maracujá Passiflora edulis Sims. Passifloraceae Alimentação 7 

Mecherica Citrus reticulata Blanco Rutaceae Alimentação 2 

Melão São Caetano Momordica charantia  L. Cucurbitaceae Medicinal 1 

Menta Mentha spicata L. Lamiaceae Medicinal e alimentação 1 

Norvagina Achillea millefolium L. Asteraceae Medicinal 1 

Orquídea Solanum paniculatum  L. Solanaceae Medicinal 2 

Orquídea Dendrobium Sw. Orchidaceae Ornamental 1 

Painera Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) 
Ravenna 

Malvaceae Sombra e Ornamental 1 

Pata de vaca Bauhinia forficata Link Fabaceae Ornamental 1 

Peito de pomba  
Tapirira guianensis Aubl. 

Anacardiaceae Sombra 1 

Pepino Cucumis sativus L. Cucurbitaceae Alimentação 1 

Pêra Pyrus L. Rosaceae Alimentação 1 

Pêssego Prunus persica (L.) Batsch Rosaceae Alimentação 8 

Pimenta Capsicum baccatum L. Solanaceae Alimentação 3 

Pinho Pinus L. Pinaceae Ornamental 1 

Pitanga Eugenia uniflora L. Myrtaceae Alimentação 5 

Poejo Mentha pulegium L. Lamiaceae Medicinal 1 

Pocam Citrus reticulata Blanco Rutaceae Alimentação 11 

Primavera Bougainvillea Comm. Nyctaginaceae Ornamental 1 

http://www.tropicos.org/Name/42000104
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Rabanete Raphanus sativus L. Brassicaceae Alimentação 1 

Romã Punica granatum L. Lythraceae Alimentação 1 

Rosa Rosa gallica L. Rosaceae Ornamental 3 

Rúcula Eruca sativa Mill. Brassicaceae Alimentação 1 

Salsinha Petroselinum crispum (Mill.) Fuss Apiaceae Alimentação 2 

Sálvia Salvia officinalis L. Lamiaceae Medicinal 3 

Santa Bárbara Melia azedarach L. Meliaceae Sombra 1 

Terramicina Alternanthera dentata Suess. Amaranthaceae Medicinal 2 

Uva Vitis vinifera L. Vitaceae Alimentação 1 

Vick Mentha arvensis L. Lamiaceae Medicinal 1 

 

No levantamento realizado foram citadas 52 famílias de plantas, as famílias 

mais citadas foram Rutaceae com 10 espécies, Lamiaceae com 9 espécies, Myrtaceae 

com 7 espécies,  Asteraceae com 6 espécies e Rosaceae com 5 espécies.  

Os resultados estão de acordo com os estudos de Costa (2013), em que as 

famílias mais citadas foram Fabaceae, Lamiaceae, Asteraceae e Rutaceae. Nos estudos 

de Morais (2011), a família mais citada foi Lamiaceae com 6 espécies. 

No decorrer da pesquisa foram citadas 110 espécies, sendo que as espécies 

mais citadas foram Manga (Mangifera indica L.) citada 13 vezes, Laranja (Citrus sinensis 

L.) citada 12 vezes, Pocam (Citrus reticulata Blanco) e Limão rosa (Citrus limon (L.) 

Osbeck.) citada 11 vezes cada espécie. Espécies estas que são frutíferas e utilizadas na 

alimentação. 

O uso de diferentes espécies varia entre as formas de utilidade, entre elas estão 

citadas as espécies para a alimentação, para fins medicinais, nativas, espécies 

utilizadas para sombra e madeira. O que está em concordância com os estudos de 

Morais (2011), que identificou que diversas combinações são feitas nos quintais, pois os 

agricultores manejavam plantas nativas, e cultivavam plantas para a alimentação, como 

frutíferas, ervas medicinais, entre outros diversos usos. 

 

4.13 PLANTAS ALIMENTARES CULTIVADAS NOS QUINTAIS AGROFLORESTAIS 

Durante as entrevistas realizadas foram citadas 59 espécies que são utilizadas 

na alimentação como está representado na tabela abaixo: 

 

 

Quadro 02: Espécies citadas utilizadas na alimentação.  
NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO PARTE UTILIZADA MODO DE USO 

Abacate Persea americana Mill. Fruto e folha Comer e tratar os porcos 

Abacaxi Ananas comosus (L.) Merril. Fruto Comer,suco e vender 

Abobrinha Cucurbita pepo L. Fruto Comer 

Acerola Malpighia emarginata DC. Fruto Suco e comer 

Alecrim Rosmarinus officinalis L. Folha Tempero para carne 
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Alface Lactuca sativa L. Folha Comer 

Ameixa Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Fruto e folha Comer e chá 

Amora Morus alba L. Fruto Comer 

Araticum Annona montana Macfad. Fruto Comer 

Banana Musa L. Fruto Comer 

Batata doce  Ipomoea batatas (L.) Lam. Raiz Comer 

Butiá Butia capitata (Mart.) Becc. Fruto Comer e curtir pinga. 

Cacau Theobroma cacao L. Fruto Comer 

Cana de açúcar Saccharum officinarum L. Caule Comer 

Caqui Diospyros kaki Thunb. Fruto Comer 

Carambola Averrhoa carambola L. Fruto Comer 

Cebolinha Allium schoenoprasum L. Folha Comer e salada 

Cenoura Daucus carota Hoffm. Raiz Comer 

Ceriguela Spondias purpurea  L. Folha e fruto Sombra e comer 

Chuchu Sechium edule (Jacq.) Sw. Fruto Comer 

Coco da Bahia Cocos nucifera L. Fruto Comer 

Coco-açu Theobroma grandiflorum  (Willd. ex 

Spreng.) K. Schum. 

Fruto Comer 

Colorau Bixa orellana  L.  Fruto Tempero de comida 

Coqueiro Syagrus romanzoffiana  (Cham.) Glassman Fruto Comer 

Couve Brassica oleracea L. Folha Comer 

Erva mate Ilex paraguariensis  A. St.-Hil. Folha Fazer erva para tereré 

Framboesa Rubus idaeus L. Fruto Comer 

Goiaba Psidium guajava L. Fruto e folha Comer 

Gravióla Annona muricata  L. Fruto e folha Comer  

Guavira Campomanesia adamantium (Cambess.) 

O. Berg 

Fruto Comer 

Hortelã Mentha piperita L. Folha Tereré  

Ingá Inga edulis Mart.  Fruto Comer 

Jabuticaba Plinia cauliflora  (DC.) Kausel Fruto Comer 

Jaca Artocarpus heterophyllus Lam. Fruto Comer 

Laranja Citrus sinensis L. Fruto e folha Comer, suco, chá, venda 

Laranja azeda  Citrus aurantium L. Fruto Fazer doce da casca  

Lichia Litchi chinensis Sonn. Fruto Comer 

Lima Citrus aurantiifolia Swingle Fruto Comer 

Limão galego Citrus aurantifolia  Swingle Fruto Comer junto na comida 

Limão rosa Citrus limon (L.) Osbeck. Fruto Suco  

Limão Taiti Citrus  latifolia Tanaka Fruto Suco e vender 

Mamão Carica papaya L. Fruto Comer 

Mandioca Manihot esculenta Crantz Fruto Comer e vender 

Manga Mangifera indica L. Fruto Comer e suco 

Manjerona Origanum majorana L. Folha Comer e temperar comida 

Maracujá Passiflora edulis Sims. Fruto Suco e vender 

Mecherica Citrus reticulata Blanco Fruto Comer 

Menta Mentha spicata L. Folha Tomar no tereré  

Pepino Cucumis sativus L. Fruto Comer 

Pêra Pyrus L. Fruto Comer 

Pêssego Prunus persica (L.) Batsch Fruto Comer e fazer doce 

Pimenta Capsicum baccatum L. Fruto Molho em compota 

Pitanga Eugenia uniflora L. Fruto e folha Comer e chá 

Ponkan Citrus reticulata Blanco Fruto Comer 

Rabanete Raphanus sativus L. Raiz Comer 

Romã Punica granatum L. Fruto Comer 

Rúcula Eruca sativa Mill. Folha Comer e fazer salada 
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Salsinha Petroselinum crispum (Mill.) Fuss Folha Comer 

Uva Vitis vinifera L. Fruto Comer 
 

Das espécies utilizadas na alimentação a parte mais utilizada é o fruto (69 %), 

seguindo de folha (25%), raiz (4%) e caule (2%).  Como demonstrado no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Representação percentual da parte da planta utilizada na alimentação. 

 

 

Os entrevistados usam estas espécies para comer, fazer salada, suco, molhos 

em compota, doces, temperos de comida, curtir pinga, fazer erva para tereré e para 

vender. E algumas espécies apresentam mais de um modo de uso na alimentação. O 

abacate foi uma das plantas citadas, para tratar os animais especificamente os porcos. 

 “O abacate a gente come, e trata os porcos por que da muito e pra não joga 

fora a gente da pros porco”. M. A. S. 

 

4.14 PLANTAS MEDICINAIS CULTIVADAS NOS QUINTAIS AGROFLORESTAIS 

Foram citadas também 31 etnoespécies utilizadas para uso medicinal durante 

as entrevistas, abaixo segue o quadro de espécies citadas pelos entrevistados bem 

como a parte utilizada e para que serve o mesmo. 

 

Quadro 03: Espécies citadas como plantas medicinais.  
Nome comum Nome científico Parte utilizada Modo de uso Para que serve 
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Aipo Apium graveolens L. Casca Chá Febre e gripe 

Barbatimão Stryphnodendron 

barbatiman M. 

Casca Chá para lavar Cicatrizante 

Cipó Milome Aristolochia 

esperanzae K. 

Cipó Chá Estomago e má 

digestão 

Babosa Aloe vera (L.) Burm. 

F. 

Folha Abre a folha e raspa 

a resina 

Passar no cabelo e 

queimadura 

Boldo  Plectranthus barbatus 

Andrews. 

Folha Tomar na água Dor de estômago 

Boldo da India Plectranthus barbatus 

Andrews 

Folha Tomar na água Dor de estômago 

Chapéu de coro Echinodorus 

grandiflorus (Cham. E 

Schltdl) Micheli. 

Folha Chá Rim e cólicas 

Erva cidreira Melissa officinalis L. Folha Chá Gripe e calmante 

Erva Santa Maria Chenopodium 

anbrosioides (L.) A. 

Gray. 

Folha Chá Para vermes e 

machucados 

Estomalina Gymnanthemum 

amygdalinum (Delile) 

Sch. Bip. 

Folha Chá Diabetes e dor de 

estômago 

Flor do Amazonas Tithonia diversifolia 

(Hemsl.) A. Gray 

Folha Tomar na água Contra dores 

Losna Artemisia absinthium 

L. 

Folha Tomar a água Dores de estômago 

Manjericão Ocimum basilicum L. Folha Chá Gripe  

Melão São Caetano Momordica charantia  

L. 

Folha Chá Diabetes e câncer 

Norvagina Achillea millefolium L. Folha Chá Gripe e dor 

Poejo Mentha pulegium L. Folha Chá Tosse e alergia 

Salvia Salvia officinalis L. Folha Chá Calmante, febre e 

gripe 

Terramicina Alternanthera dentata 

Suess. 

Folha Chá Febre e gripe 

Vick Mentha arvensis L. Folha Chá Febre e gripe 

Alecrim Rosmarinus officinalis 

L. 

Folha Chá Rim e calmante 

Hortelã Mentha piperita L. Folha Chá Lombriga, gripe e 

cólica. 

Manjerona Origanum majorana L. Folha Chá Preção alta 

Menta Mentha spicata L. Folha Tomar no tereré e 

chá 

Vermes 

Cambara Gochnatia polymorpha 

(Less.) Cabrera 

Folha Chá Gripe  

Jervão Stachytarpheta 

cayennensis (Rich.) 

Vahl 

Folha e raiz Chá Machucados e 

câncer 

Cedro Cedrus  Trew Folhas e casca Chá Dor de garganta 

Goiaba Psidium guajava L. Fruto e folha Chá Dor de barriga 

Gravióla Annona muricata  L. Fruto e folha Chá Emagrecimento 

Laranja Citrus sinensis L. Fruto e folha Chá  Febre e gripe 
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Orquídea Solanum paniculatum  

L. 

Fruto e raiz Comer o fruto e chá Dor de estômago, 

fígado e intestino. 

Cana Brava Gynerium sagittatum 

(Aubl.) P. Beauv. 

Raiz Tomar na água Infecções 

 

Das 31 espécies citadas como medicinais, a partes das plantas utilizadas são, 

folha, raiz, casca, cipó e fruto. Sendo que a parte mais utilizada é a folha representando 

79% como demonstrado no gráfico abaixo. 

 

 

 

Figura 6- Representação percentual das partes das plantas medicinais utilizadas. 

 

 

As espécies citadas são utlizadas principalmente para fazer chá, como também, 

tomar junto com a água, para lavar ferimentos, entre outras maneiras. As informações 

estão de acordo com a pesquisa realizada por Morais (2011), onde a forma mais 

utilizadas das plantas medicinais é a partir de chás. As espécies são utilizadas para 

diversas doenças como infecções, câncer, diabetes pressão alta, entre outras. 

 

4.15 OUTROS USOS DAS PLANTAS CULTIVADAS NOS QUINTAIS 

AGROFLORESTAIS 

Durante as entrevistas foram citadas também 16 espécies para fazer 

sombreamento no quintal.  Sendo que a parte da planta que é mais utlizada são as 

folhas que são responsáveis por produzir a sombra no quintal.  

Amorozo (2002), afirma que o quintal é um espaço que serve para a 

convivência, onde a família se reúne nos finais de tarde e também onde recebem os 

amigos.  
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Por tal motivo torna-se importante haver sombra no quintal para que as pessoas 

possam se reunir de baixo da mesma. 

Foram citadas 15 espécies utilizadas para uso ornamental, onde as partes 

utilizadas são, flores e folhas. Uma espécie foi citada como utilizada para a produção de 

madeira Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi), onde a parte utilizada é o caule da 

planta.  

Uma espécie foi citada como utilizada para a produção de lenha o Eucalipto 

(Eucalyptus citriodora Hook.), sendo que a parte mais utilizada é o caule. Uma espécie 

utilizada como repelente a Citronela (Cymbopogon  Spreng.) contra insetos, onde utiliza-

se a folha com água para jogar na casa. E uma espécie foi citada com o uso místico 

Arruda (Ruta graveolens L.) que é utilizada contra o mal olhado. Por esta motivo a 

importância de ter a mesma plantada no quintal para proteção da casa contra “mal 

olhado”. 

 

4.16 CARACTERIZAÇÃO DO QUINTAL 

O número de espécies citadas pelos proprietarios por quintal variou de 8 a 42 

duas espécies citadas por quintal. Sendo quea maioria dos quintais apresenta de 10 a 

30 espécies citadas por quintal o que representa 80% no total como detalhado no 

gráfico abaixo: 

 

Figura 7- Representação percentual do número de espécies citadas por quintal. 

 

 

No decorrer da entrevistas foram citadas um número grande de espécimes por 

quintal representantes da mesma espécie. A etnoespécie que apresentou maio números 

de representantes foi a Mandioca (Manihot esculenta Crantz) com o total de 3400 
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espécimes citadas. Seguida pelo Eucalipto (Eucalyptus citriodora Hook) com 2755 

espécimes citadas. E o Maracujá (Passiflora edulis Sims.) como 594 espécimes citadas. 

Estas espécies citadas acima são utilizadas para a consumo e venda. Sendo 

que o maracujá faz parte de um projeto implantado no Assentamento, em que as mudas 

foram dadas gratuitamente para os produtores que fizeram contrato de venda com a 

empresa.  

E o eucalipto e a mandioca são plantadas em grandes quantidades pois muitos 

produtores vendem o produto, sendo assim uma fonte geradora de renda para as 

famílias produtoras.  

Neto e colaboradores (2004), afirmam em seus estudos que as propriedades 

rurais pequenas realizam um papel social de geração renda para as pessoas que 

moram nos assentamentos rurais, e nesses estabelecimentos rurais, os quintais 

agroflorestais são um dos sistemas bastante utilizados e disseminados. 

Nos quintais visitados as espécies citadas representam uma diversidade de 

hábito de crescimento, que vão desde hortaliças, arbustos, ervas até grandes espécies 

de árvores como o eucalipto que possui vários metros de altura. Esta diversidade 

encontrada nos quintais visitados é característica de um quintal agroflorestal.  

Costantin (2005), afirma que nos quintais agroflorestais encontram-se diversas 

culturas onde os hábitos de crescimento são diferentes, e com isso gera uma estrutura 

parecida com florestas tropicais, onde existem diversas espécies vegetais e uma 

imagem que parece o processo de sucessão ecológica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste trabalho, foi possível notar que o Assentamento Santa 

Catarina apresenta uma grande diversidade de espécies etnobotânicas, totalizando 110 

espécies encontradas em 15 quintais. As espécies estão divididas em 52 familías 

botânicas. As formas de uso são diferentes, variando desde espécies utilizadas na 

alimentação, como planta medicinal, de uso místico entre muitas outras. As plantas 

utilizadas na alimentação foi a que mais se destacou, seguindo das plantas medicinais. 

São vários os fatores que determinam o tipo de planta utilizada no quintal, o 

principal deles é para utilizar a espécie na alimentação e também como fonte de renda 

familiar, sendo que algumas espécies produzem produtos que são comercializados. 

Em relação ao conhecimento dos entrevistados sobre as espécies cultivadas 

notou-se que estes apresentam um conhecimento amplo em relação as formas de uso 

das plantas caracterizadas como medicinais. Das 110 espécies citadas, 31 foram 

citadas como medicinal, apresentando diversos usos, para tratamento e cura de 

diversas doenças. 

O quintal é caracterizado como um quintal agroflorestal, devido a diversidade e 

quantidade de espécies apresentadas por quintal, e o processo de sucessão ecológica 

que ocorre no mesmo. A quantidade de espécies citadas por quintal varia de 6 a 30 

etnoespécies. Ficou notável também que nem todas as espécies do quintal foram 

citadas, somente as de maior valor e importância para o entrevistado. 

O trabalho desenvolvido no Assentameno Santa Catarina foi de grande 

importância pois, a partir do mesmo foi possível identificar quais são as espécies 

encontradas nesses quintais e a importância de cada espécie para os moredores, onde 

também foi possível avaliar o conhecimento tradicional da população em relação as 

espécies botâncias.  

Foi o primeiro trabalho do ramo desenvolvido no Assentamento Santa Catarina, 

do tipo etnobotânico, o que possibilita abrir novas portas de estudo na região do 

assentamento como também no município. 

 



 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

ALBUQUERQUE, U. P. de; LUCENA, R. F. de P.; ALENCAR, N. L.. Métodos e 
técnicas para coleta de dados etnobiológicos. In: ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino 
de; LUCENA, Reinaldo Farias Paiva de; CUNHA, Luiz Vital Fernandes Cruz 
da. Métodos e técnicas na pesquisa Etnobiológica e Etnoecológica. Recife: 

Nuppea, 2010. Cap. 2, p. 41-64. (Estudos e Avanços). 
 
AMARAL, C. N. do; GUARIM NETO, G.. Os quintais como espaços de 
conservação e cultivo de alimentos:Um estudo na cidade de Rosário Oeste (Mato 

Grosso, Brasil). Ciências Humanas, Belém, v. 3, n. 3, p.329-341, 01 set. 2008. 
 
AMOROZO, M. C. M. Sistemas agrícolas tradicionais e a conservação da 
agrobiodiversidade. Disponível em: . Acesso em: 26 jan. 2007. 
 
AMOROZO, M.C.M. Uso e diversidade de plantas medicinais em Santo Antonio 
do Leverger, MT, Brasil. Acta Botanica Brasílica, v.16, n.2, p.189-203, 2002. 
 
ANDERSON, A. B. e colaboradores. Um sistema agroflorestal na várzea do 
estuário amazônico (Ilha das Onças, Município de Barcarena, Estado do 
Pará). Acta Amazonica, [s.l.], v. 15, n. 1-2, p.195-224, 1985. FapUNIFESP (SciELO). 
http://dx.doi.org/10.1590/1809-43921985155224. 
 
BARROS, R. S. M.. MEDIDAS DE DIVERSIDADE BIOLÓGICA. 2007. Monografia 

(Especialização) - Curso de Pós-graduação em Ecologia Aplicada Ao Manejo e 
Conservação de Recursos Naturais, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de 
Fora, 2007. 
 
BEGOSSI, A.. Ecologia de pescadores da mata atlântica e da Amazônia. São 
Paulo: Hucitec, 2004. p. 19-20. 
 
CARNIELLO, M. A.. Estudo etnobotânico nas comunidades de Porto Limão, 
Porto Alambrado e Campo Alegre, na fronteira Brasil-Bolívia, Mato Grosso 
Brasil. 2007. 198 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Biológicas (biologia 

Vegetal), Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, Rio 
Claro, 2007. 
 
CIDADE BRASIL. Município de Aral Moreira, 2017. Disponível em: 

<http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-aral-moreira.html > Acesso em: 30 mar. 
2017. 
 
CIDADES.IBGE.GOV.BR. Censo ibge Aral Moreira. Disponível em: < 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=500124>. Acesso em: 30 mar. 
2017. 
 
CORETTE-PASA, M.. Abordagem etnobotânica na comunidade de Conceição-
Açu. Mato Grosso, Brasil. Polibotânica, México,  n. 31, p.169-197, 2011. 
 
COSTA, R. de A.. A identidade e o conhecimento etnobotânico dos moradores 
da Floresta Nacional do Amapá. 2013. 105 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Biodiversidade Tropical, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2013. 



 
 

 

COSTANTIN, A. M.. Quintais agroflorestais na visão dos agricultores de Imaruí-
SC. 2005. 123 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenheira Ambiental, 

Universidade Federal de Santa Catarina., FlorianÓpolis, 2005. Disponível em: 
<http://livros01.livrosgratis.com.br/cp002441.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2017. 
 
DAHER, F. R. G. et al. Aspectos etnobiológicos na comunidade Coivaras, 
Chapada dos Guimarães, MT, Brasil. Revista de Ciências Agro- Ambientais, Alta 
Floresta, v. 10, n. 2, p.149-162, 22 ago. 2012.  
 
FIGUEIREDO A. C., J. G. BARROSO, L. G. PEDRO (Eds) (2007), Potencialidades 
e aplicações das plantas aromáticas e medicinais. Curso Teórico-Prático, Edição 
Centro de Biotecnologia Vegetal – Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, Lisboa, Portugal (3ª Edição ISBN: 978-972-9348-16-7). P. 168-174. 
 
GIL, A. C.. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
176 p. 
 
GONÇALVES, Karina Gondolo; PASA, Maria Corette. A etnobotânica e as plantas 
medicinais na Comunidade Sucuri, Cuiabá, MT, Brasil. Interações (campo 
Grande), [s.l.], v. 16, n. 2, p.245-256, dez. 2015. FapUNIFESP (SciELO).  
 
LIMA, J. R. S.. Etnobotânica e etnoecologia do cerrado: um estudo no 
Assentamento Santa Rita, Jataí (GO). 2013. 89 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Geografia, Universidade Federal de Goiás Campus de Jataí, Jataí, 2013. 
 
MAIA, S. G. C.; SOBRINHO, S. B.; CHAVES, C. M.; CAVALHEIRO, A. P.; MENDEZ, 
J. G. Classificação do cultivo de vegetais potencialmente úteis em quintais urbanos 
In: Agroecol, 2016. Dourados. 

 
MAIA, S.G.C. Aspectos do mecanismo de compensação da reserva em 
unidades de conservação de Mato Grosso: Parque Estadual “Encontro das 
Aguas”, Pantanal Mato-grossense. 2011.173f. Dissertação (Mestre em geografia, 
Área de compensação em ambiente e desenvolvimento regional). UFMT, Cuiabá, 
2011. 
 
MATOS, J. S.; SENNA, A. K. de. História oral como fonte: problemas e 

métodos. Historiae, Rio Grande, 2011.  
 
MORAIS, V. de M.. Etnobotânica nos quintais da comunidade de Abderramant 
em Caraúbas - RN. 2011. 112 f. Tese (Doutorado) - Curso de Agronomia, 

Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, 2011. 
 
NETO Marques Rondon, Rubens e colaboradores. Os quintais agroflorestais do 
assentamento rural rio da areia, município de Teixeira Soares, PR. 

CERNE,2004, 10 (janeiro-junho). 
 
PERUCCHI, L. C.. Etnobotânica da comunidade quilombola São Roquepedra 
Branca e os conflitos de uso de seus territórios sobrepostos aos parques 
nacionais aparados da serra e serra geral. 2009. 83 f. TCC (Graduação) - Curso 
de Ciências Biológicas, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2009. 



 
 

 

PORTA DA CIDADANIA. Mato Grosso do Sul, 2017. Disponível em: < 
http://portal.mda.gov.br/dotlrn/clubs/arcadasletras/matogrossodosulms/one-> Acesso 
em: 30 mar. 2017. 
 
POSEY, D. A. Etnobiologia e ciência de folk: sua importância para a Amazônia. 
Universidade Federal do Maranhão, São Luís, MA, 1987. 

RAVEN, P. H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, S. E.. Biologia Vegetal. 7. ed. Nova 

York: Guanabara, 2005. 830 p. 

Rodrigues, V.E.G.; Carvalho, D.A. 2001. Levantamento etnobotânico de plantas 
medicinais do domínio cerrado na região do Alto Rio Grande, Minas Gerais. 
Ciencia Agrotecnica, 25: 102-123. 
 
ROLIM, S. G.; NASCIMENTO, H. E. M.. Análise da riqueza, diversidade e relação 
espécie-abundância de uma comunidade arbórea tropical em diferentes 
intensidades amostrais. Scientia Forestalis. São Paulo, p. 7-16. dez. 1997. 

 
ROSA, L. S.; SILVEIRA, E. L.; SANTOS, M. M.; MODESTO, R. S.; PEROTE, J. R. 
S.; VIEIRA, T. A. Os quintais agroflorestais em áreas de agricultores familiares 
no município de Bragança-PA: composição florística, uso de espécies e divisão de 

trabalho familiar. Rev. Bras. de Agroecologia, v. 2, n. 2, p. 337-341, 2007. 
 
RUBENS NETO M. R., e colaboradores. Os quintais agroflorestais do 
assentamento rural rio da areia, município de Teixeira Soares, PR. 

CERNE,2004, 10 (janeiro-junho). 
 
SCHULTES, R. E.; REIS, S. V. (Ed.). Part 1 - General ethnobotany. In: 
Ethnobotany: evolution of a discipline. Dioscorides Press, p. 19-21. 1995. 

 
TULER, A. C.. Levantamento etnobotânico na comunidade rural de São José da 
Figueira, Durandé, MG, Brasil. 2011. 57 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal do EspÍrito Santo Centro de CiÊncias AgrÁrias, 
Alegre, 2011. Disponível em: 
<http://biologia.alegre.ufes.br/sites/biologia.alegre.ufes.br/files/TCC Amélia.pdf>. 
Acesso em: 24 jun. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



 
 

 

ANEXO A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E ESCLARECIDO 

Sou Jessica Ribeiro Vieira, estudante da Faculdade Magsul em Ponta Porã, e 

estou desenvolvendo um trabalho sobre o uso de plantas aqui no Assentamento 

Santa Catarina. O nome do meu trabalho é “Estudo etnobotânico dos quintais 

agro-florestais no Assentamento Santa Catarina, município de Aral Moreira, 

Mato Grosso do Sul-Brasil”. 

A etnobotânica é uma área de pesquisa em que se estuda o conhecimento 

tradicional de comunidades, sobre o uso das plantas. Além de mim, outra pessoa 

que esta participando deste trabalho, que é meu orientador: Sebastião Gabriel 

Chaves Maia. 

O que queremos com este trabalho é entender um pouco sobre o conhecimento que 

vocês possuem sobre as plantas, como as utilizam e qual a importância das plantas 

para a comunidade. Mas para que este trabalho possa ser realizado e possamos 

conhecer as plantas, gostaríamos de pedir autorização para visitá-lo(a), conversar 

sobre os usos e para conhecer algumas plantas em seu quintal, assim como utilizar 

um gravador para gravar sua fala , para que eu possa depois descrever tudo o que 

o senhor ou senhora falou , detalhadamente, e também peço licença para fotografar 

as plantas e sua comunidade. A qualquer hora o senhor ou a senhora pode parar 

nossa conversa ou desistir de participar do trabalho, sem trazer nenhum prejuízo. 

É importante destacar que não temos nenhum objetivo financeiro e que os 

resultados da pesquisa serão passados a vocês e só serão usados para comunicar 

outros pesquisadores e revistas relacionadas à universidade. 

Caso tenha alguma dúvida basta me perguntar, ou nos telefonar. Nosso telefone e 

endereço são: Meu telefone: (67) 996677330.  

Entrevistado: Depois de saber sobre o que a pesquisa, de como será feita, do 

direito que tenho de não participar ou desistir dela sem prejuízo para mim e de como 

os resultados serão usados, eu concordo em participar desta pesquisa. 

Assinatura do 

entrevistado:____________________________________________ 

Assinatura do entrevistador:___________________________________________ 

Aral Moreira, Assentamento Santa Catarina, Data__:__:__ 

 

 



 
 

 

ANEXO B 
 

Questionário Socioeconômico 

1) Nome:____________________________________________________________ 

2) Idade:_________     3) Estado Civil:_______________  4) Sexo:______________ 

5) Local de nascimento:________________________________________________ 

6) Tempo de residência no local:_________________________________________ 

7) Grau de 

escolaridade:________________________________________________ 

8) Principais fontes de renda:____________________________________________ 

9) Renda mensal familiar: ( ) até um Salário Mínimo ( ) de 1 a 3 Salários Mínimos; ( ) 

Mais que 3 salários mínimos. 

10) Recebem algum benefício do governo federal, governo estadual ou da 

prefeitura?___________________________________________________________ 

11) Quais as principais atividades de trabalho?______________________________ 

12) Possui alguma religião?_________ Qual?_______________________________ 

13) Utilizam alguma planta para rituais religiosos? (quais?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


