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1 Resumo 

 

Comunidades tradicionais possuem um amplo conhecimento sobre a flora das regiões onde 

vivem, pois aprenderam a manejar o meio ambiente para sua reprodução cultural e subsistência. 

Com estudos etnobotânicos é possível acessar o conhecimento sobre as plantas e seus usos a fim de 

promover o uso sustentável na atualidade, visando uma maior qualidade de vida da população. Para 

tal, o presente estudo investigou como o conhecimento etnobotânico está distribuído entre as 

diferentes classes socioeconômicas no distrito de São Bartolomeu, incluso na Área de Proteção 

Ambiental Estadual da Cachoeira das Andorinhas em Ouro Preto, MG. Foram entrevistados 28 

mulheres e 15 homens ao acaso. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de 

questionários semiestruturados contendo informações socioeconômicas, sobre as espécies vegetais 

que utilizam e com que finalidade. Outras metodologias etnobotânicas foram utilizadas como a 

listagem livre, a turnê guiada e a observação direta. As espécies vegetais foram herborizadas, 

identificadas de acordo com o APG III e descritas de acordo com a categoria de uso a que 

pertencem. Para a visualização do perfil socioeconômico da comunidade, os dados foram 

trabalhados a partir de estatística descritiva. Foi calculada a Frequência de Uso (FU) para cada 

espécie e feitas comparações entre diferentes categorias socioeconômicas em relação ao uso de 

espécies vegetais por testes de qui-quadrado. Foram calculados os índices de Shannon e Pielou. 

Foram registradas 241 espécies divididas em 74 famílias e 191 gêneros. As famílias mais citadas 

foram Asteraceae (25 spp.), Fabaceae (15 spp.), Solanaceae (14 spp.), Lamiaceae (13 spp.), 

Myrtaceae e Poaceae (12 spp.). A maior parte das espécies citadas é medicinal, seguidas por 

alimentares e madeireiras. A comunidade apresentou alto conhecimento no uso de plantas (H'= 4,97 

(base e); H’=2,16), com alta dominância no uso de poucas espécies (J= 0,6 (base e); J= 0,2).  Houve 

diferença significativa, no teste qui-quadrado, no número de espécies conhecidas em relação ao 

gênero, de forma que as mulheres conhecem mais plantas medicinais e alimentares e os homens 

conhecem mais plantas madeireiras. Com o presente trabalho foi possível reconhecer a importância 

do uso das plantas no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, Minas Gerais, ao longo dos anos, 

com destaque para alterações relacionadas à gestão ambiental e uso do território que acarretaram em 

mudanças nos modos de vida dos moradores. Sugerem-se diversas ações relacionadas ao uso 

sustentável dos recursos vegetais para a região do distrito. 
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Abstract 

 

Traditional communities, or that have developed relatively far from urban centers, have a broad 

knowledge of the flora of the regions where they live, since learned to manage the environment for 

their cultural and subsistence. These communities have the right to reproduce culturally and 

economically and, when residents of protected areas, often this comes up against the conservation 

interests. With ethnobotanical studies you can access the knowledge about plants and their uses in 

order to promote sustainable use and recovery of plant resources in the area. To this end, this study 

investigated how ethnobotanical knowledge is distributed among the different socioeconomic 

classes in São Bartolomeu district, included in the State Environmental Protection Area Cachoeira 

das Andorinhas in Ouro Preto, Brazil. This analysis will enable the development of social and 

environmental development strategies consistent with local realities. A total of 28 women and 15 

men, randomly selected, were interviewed. Data collection was performed by applying a semi-

structured questionnaire with socioeconomic information and questions about plant species and 

their uses. Other ethnobotanical methodologies were free list, guided tour and direct observation. 

We work the on hypothese that the socioeconomic characteristics of the residents of São 

Bartolomeu influence knowledge and use of plant resources. Plant species were herborized, 

identified according to the APG III and described according to the use category to which they 

belong. The frequency of use (FU) for each species was calculated based on the relative of citations. 

Comparisons were made between different socioeconomic categories related to the use of plant 

species by chi-square tests. 240 species grouped into 79 families and 198 genera were cited. The 

most frequent families were Asteraceae (25 spp.), Fabaceae (15 spp.), Solanaceae (14 spp.), 

Lamiaceae (13 spp.), Myrtaceae and Poaceae (12 spp.). The community showed high knowledge in 

the use of plants (H '= 4.97 (base e); H' = 2.16), with high dominance in the use of few species (J = 

0.6 (base e); J = 0.2). Most of the species mentioned are medicinal, followed by food and timber. 

There was a significant difference, in the chi-square test, in the number of known species in relation 

to gender, so that women know more medicinal and food plants and men know more woody plants. 

According to the present work, it is possible to recognize the importance of the use of plants over 

the years, especially changes related to environmental management and use of the territory that 

resulted in changes in the modes of life of the residents. We suggest various actions related to 

sustainable use of plant resources for the district region, among which the extraction of the species 

FLOE Uaimiíi and the inclusion of guava in the supply chain of handmade sweets. 
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1 Introdução geral 

Comunidades tradicionais detêm grande conhecimento sobre a biodiversidade local e apre-

sentam um alto grau de dependência do uso dos recursos florestais para subsistência e reprodução 

cultural (Diegues, 2000). Assim sendo, possuem uma relação repleta de significados individuais 

com o meio ambiente que as cerca. Os locais onde vivem essas populações muitas vezes coinci-

dem com os últimos fragmentos de floresta da atualidade (Benatti, 1999). Tais espaços têm impor-

tância crescente, pois detêm grande parte da biodiversidade mundial, sendo que muitos deles estão 

circunscritos em Unidades de Conservação (UC). As UC's têm servido como verdadeiros laborató-

rios de pesquisa pura e aplicada, de forma que alterações na dinâmica diária da comunidade, após a 

criação da UC, são inevitáveis.  

Muitas vezes os moradores são impedidos de continuarem seus modos de vida ancestrais 

após a criação da UC. Mesmo em Unidades de uso sustentável, é comum ocorrerem proibições a 

atividades que são importantes geradoras de renda e estruturadoras do convívio social, em benefício 

da conservação. Neste sentido, Narezi & Marques (2009) enfatizam que a tradicionalidade de uma 

cultura não é estática, mas sofre adaptações no decorrer de sua história. Isto, pois o saber tradicional 

é dinâmico, podendo ser fragilizado e até mesmo rompido frente a intervenções econômico-cultural 

externas (Amorozo & Gely 1988; Amorozo, 2002).  

O estudo da dinâmica socioeconômica e ambiental, bem como a reunião de dados em 

etnobiologia pode revelar o histórico de uso dos recursos de uma determinada região, auxiliando na 

visualização dos conflitos e potenciais da área. Para tal, a etnobotânica tem se destacado fornecendo 

subsídios para a análise da sustentabilidade de recursos naturais (Martin, 1994), contribuindo para 

pesquisas interdisciplinares, priorizando as espécies e o saber local (Oliveira, 2010). Com isso, é 

possível planejar estrategicamente futuras intervenções a serem priorizadas nos Planos de Manejos 

das áreas protegidas. O objetivo principal é a criação de novas formas de organização produtiva que 

respeitem a relação entre estes povos e a floresta, estejam em consonância com as atuais 

necessidades do mercado e com as recomendações para a proteção da natureza.  

Neste contexto, a existência de diversos e antigos distritos no município de Ouro Preto 

aponta para uma grande demanda de estudos etnobotânicos. As comunidades estão inseridas em 

locais considerados como “hot spots” de biodiversidade (Myers et al, 2000). Compartilham de um 

conjunto de conhecimentos sobre o manejo do ambiente que é fruto da adaptação local dos 

moradores. A maioria dos distritos foi fundada na época do ciclo do ouro na antiga Vila Rica, e 

ainda mantém traços culturais muito peculiares.  

O presente trabalho enfoca o estudo etnobotânico de São Bartolomeu, distrito cujo histórico 

de uso da terra pela população já passou por várias modificações. O distrito está inserido na Área de 
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Proteção Ambiental (APA) Estadual da Cachoeira das Andorinhas entre os domínios da Mata 

Atlântica e do Cerrado. Dessa forma, espera-se encontrar na comunidade um elevado conhecimento 

popular sobre os recursos naturais presentes, incluindo as plantas locais. 

O local vem passando, nos últimos anos, por várias alterações que podem levar à 

descaracterização e à perda do conhecimento tradicional da biodiversidade (Prado, 2010). O 

incremento no turismo, a chegada do asfalto, de novos moradores com características diferentes na 

comunidade e a existência de restrições em relação ao uso da terra são fatores que influenciam a 

cultura local, gerando a inclusão de novas características, bem como a perda de outras. Logo, 

ressalta-se a preeminência do resgate do conhecimento associado à flora como forma de 

preservação do conhecimento tradicional, da conservação dos recursos naturais, e, posteriormente, 

no manejo de espécies que sofram grande pressão extrativista. A aquisição de maiores informações 

sobre a relação dos moradores com os recursos disponíveis conduzirá a um melhor planejamento 

para a melhoria da qualidade de vida da população e para a conservação dos recursos vegetais. 

Busca-se desenvolver, a partir do conhecimento sobre as plantas, estratégias de 

empoderamento nessa comunidade, a partir de questões centrais, a saber: Quais plantas são 

conhecidas e utilizadas pela comunidade? Quais as categorias de uso? Como o conhecimento 

tradicional está distribuído entre os moradores em relação às condições socioeconômicas? O uso 

efetivo dos recursos vegetais foi alterado com a criação da UC? Existem condições satisfatórias 

para a manutenção e reprodução do conhecimento tradicional etnobotânico no distrito? 

Procura-se acessar o conhecimento dos moradores sobre plantas úteis na região e revalidar 

os benefícios potenciais deste conhecimento. Segundo Lino & Simões (2002), a ausência de 

pesquisa e estímulo neste sentido, pode levar a aquisição de práticas menos nobres e sustentáveis e, 

por outro lado, é urgente a necessidade de melhor preservar o patrimônio genético e cultural 

relacionados às plantas, pois a biotecnologia e o patenteamento ganham força no mercado 

globalizado. 
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2 Objetivos  

 

Objetivo geral: Realizar um estudo etnobotânico no distrito de São Bartolomeu, Ouro Preto – 

MG, visando acessar o conhecimento popular sobre plantas, levando-se em conta também as 

condições socioeconômicas dos agentes envolvidos. Objetiva-se embasar ações que promovam, por 

meio do uso da flora, a sustentabilidade, a geração de renda e a melhoria da qualidade vida da 

comunidade.  

Objetivos específicos: 

 
 Realizar o levantamento etnobotânico das espécies e seus diferentes usos pela comunidade 

local; 

 Descrever o uso de recursos vegetais a partir de categorias de uso, bem como as partes utili-

zadas (raiz, folhas, flores e/ou frutos) e locais de coleta; 

 Analisar as informações etnobotânicas e suas relações com as características sócio econômi-

cas dos moradores; 

 Analisar e propor estratégias de conservação dos recursos vegetais utilizados; 

 Fornecer informações que possam subsidiar a elaboração de estratégias de manejo florestal; 

 Investigar as condições para a reprodução e manutenção do conhecimento etnobotânico lo-

cal. 

 

4. Hipóteses: 

 

A) Espera-se encontrar um alto conhecimento etnobotânico na comunidade. 

Predição: Devido às características do local, como relativa distância do centro urbano, hot spot 

para a conservação da biodiversidade, histórico de uso dos recursos naturais, espera-se encontrar 

um grande conhecimento sobre plantas entre os moradores, o que será caracterizado pelo alto valor 

de diversidade (Índice de Shannon= H’) encontrado, em comparação com outros estudos em 

ambientes similares. 

 

B) As características socioeconômicas dos moradores de São Bartolomeu influenciam o 

conhecimento e uso dos recursos vegetais. 

Predição: Espera-se que o conhecimento popular sobre plantas seja diferente quali e 

quantitativamente em função do gênero, idade, nível sócio econômico, profissão, renda ou 

escolaridade. 
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5. Revisão Bibliográfica 

 

5.1 Diversidade vegetal: valor e uso 

 

 Os recursos da biodiversidade são fundamentais para o desenvolvimento econômico, social 

e cultural das sociedades. Nossa Constituição Federal em seu artigo 225 reconhece, como direito 

fundamental garantido, o acesso a um meio ambiente saudável, a saber: 

 

“Artigo 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações” (Brasil, 1988).  

 

Assim, o valor da biodiversidade ultrapassa um número imaginável. Principalmente quando 

consideramos seu valor intrínseco, pois a valia está condicionada a fatores subjetivos, que variam 

conforme o indivíduo e suas experiências prévias. 

 

“A diversidade biológica, (...) não é simplesmente um conceito pertencente ao mundo 

natural. É também uma construção cultural e social. As espécies são objetos de 

conhecimento, de domesticação e uso, fonte de inspiração para mitos e rituais das 

sociedades tradicionais e, finalmente, mercadoria nas sociedades modernas”. (Diegues 

et al. ,2000) 

 

 Do ponto de vista utilitarista, vê-se que a natureza preservada gera, em benefício, diversos 

serviços ecossistêmicos que dão suporte à vida, tais como purificação do ar e da água, a manutenção 

do balanço de carbono e oxigênio da atmosfera, a regulação do clima e a ciclagem de nutrientes do 

solo (Andrade e Romeiro, 2009). Além disso, a biodiversidade ainda provém uma ampla gama de 

produtos utilizados em larga escala, como fonte de insumos (Ferro & Bonacelli, 2006). Os produtos 

ligados ao extrativismo vegetal, por exemplo, cumprem um papel crucial para a produção de 

alimentos, remédios, forragem, fertilizantes, energia, fibra, resina, materiais de construção, entre 

muitos outros (Brito et al. 2011). 

 O beneficiamento e a venda destes produtos devem envolver uma cadeia produtiva 

sistêmica, atenta para a minimização e destinação correta dos resíduos, capacitando mão de obra 

local para o trabalho em associações e cooperativas. Esta é a base da sustentabilidade almejada para 

o próximo milênio. Sua concretização pede atenção e dedicação não somente em trabalhos de 

bioprospecção e desenvolvimento de novas tecnologias e materiais, mas também no investimento 
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em mercados socialmente justos e ambientalmente eficientes (Ferro et al, 2006). Nas esferas 

nacionais e internacionais, o valor agregado a este mercado de serviços e produtos é de crescente 

relevância, podendo trazer um imenso potencial de uso econômico para a conservação da 

biodiversidade. Em países considerados detentores de alta biodiversidade, com grande território 

como o Brasil, esta questão tem enorme relevância, de importância estratégica, incluindo o destaque 

político no contexto global (Alho, 2008). 

 Estima-se que das 300 mil espécies de plantas no mundo, apenas 15% delas tenham sido 

submetidas a algum estudo científico para avaliar suas potencialidades na obtenção de novos 

produtos (Brandão et al., 2010). Os valores atual e futuro desta diversidade são crescentes, visto que 

a maioria dos produtos e das substâncias ativas de plantas ainda estão para serem descobertos. 

Soma-se a esta situação o fato de que a perda de biodiversidade, na atualidade, ocorre em níveis 

altos, de forma que grande parte desta riqueza pode estar sendo perdida antes mesmo de ser 

conhecida.  

A criação de Unidades de Conservação da Natureza (UC's) constitui-se como um dos 

principais meios, na atualidade, para a conservação da biodiversidade. Nas áreas de uso sustentável, 

propõe-se que o planejamento necessário para manter o meio ambiente saudável ultrapasse a esfera 

ecológica e inclua ações na esfera social das comunidades residentes. Este planejamento, estendido 

para além das UC’s, pode ser útil para reverter a forma de uso da biodiversidade que vem sendo 

adotada no campo e nas regiões periféricas das cidades, baseada no declínio da produtividade local 

e maior dependência de centros urbanos, com populações que não produzem ou extraem produtos 

vegetais para sua subsistência. 

  

5.2 Comunidades residentes de UC’s: origens do conflito e paradoxos atuais 

 

As primeiras Unidades de Conservação legalizadas dos tempos modernos foram criadas com 

o objetivo de manter paisagens naturais de relevante beleza cênica e proteger os recursos naturais 

em seu interior (Diegues, 2000). Segundo o mesmo autor, para cumprir esse objetivo, durante os 

primeiros anos de criação de UC's pelo mundo, diversas populações tradicionais e tribos indígenas 

foram desalojadas de seu lugar de origem. Nestas áreas, não era permitido a ocupação humana ou 

serem vendidas, sendo destinadas à preservação perpétua, com vistas às gerações futuras, onde o 

homem seria apenas um visitante, nunca um explorador ou morador (Leite, 2004).  

 Com o passar do tempo e o crescente avanço das pesquisas em ciências naturais, as 

motivações para a criação de áreas de conservação foram se distanciando da finalidade puramente 

estética para priorizar a ciência ecológica (Diegues, 2000). Preocupada com a perda de habitat das 

espécies e possuindo um conhecimento mais aprofundado sobre os hábitos das mesmas, áreas antes 
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ignoradas pelos parcos atrativos estéticos, ganharam importância para a conservação (Drummond, 

2002). Concomitantemente, a expansão das áreas protegidas pelo mundo abrangeu territórios com 

características muito diferentes daquela para qual o modelo foi desenhado. 

 Dessa forma, inúmeras variações de “Parque” já existiam na prática, pois adaptações eram 

feitas para melhor atender às demandas regionais onde estes eram criados. Em cada país ele tomou 

características específicas (Milano, 2001). Além disso, o reassentamento forçado para o 

estabelecimento de parques nacionais levou ao confronto com os direitos dos povos nativos em todo 

o mundo, gerando conflitos de diversas ordens (Silveira, 2001). Principalmente nos países 

subdesenvolvidos, o descompasso entre os objetivos da preservação e a necessidade da população 

de retirar o sustento da terra começou a se tornar um impedimento real ao sucesso dos parques 

naturais (Leite, 2004). 

 Para resolver esses impasses, em 1948 foi criada a União Internacional para a Conservação 

da Natureza (IUCN) com o intuito de promover, monitorar e orientar o manejo destes espaços. Este 

órgão passou a organizar as Conferências Mundiais sobre Parques Nacionais, nas quais foram 

definidas importantes bases para o controle destas áreas. Segundo Leite (2004), a primeira 

Conferência realizada em 1962 em Seattle (EUA) já começou a trazer discussões sobre exceções à 

regra geral dos parques nacionais, debatendo o princípio de serem desabitados pelo homem, e 

definiu critérios para o zoneamento ambiental. Abriu-se a possibilidade de serem toleradas algumas 

atividades dentro dos parques, como a pesca, a caça, a agricultura, pecuária e a habitação pela 

população, embora a recomendação fosse para que os governos tomassem providências para a 

remoção destas comunidades, que só seriam toleradas em casos muitos restritos. 

 A tendência de inclusão, nos instrumentos legais da permanência das populações nos locais 

a serem protegidos recebeu ênfase a partir de diversos movimentos e tratados a partir dos anos 70, a 

saber: a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em 1972; o Programa “O 

Homem e a Biosfera: Desenvolvimento e o Meio Ambiente” lançado pela UNESCO, no ano de 1971, 

o Relatório “The Limits to Growth”, elaborado pelo Clube de Roma em 1972, o Relatório 

Brundtland, em 1987, mais conhecido como “Nosso Futuro Comum” e finalmente a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como ECO-92, da 

qual surgiram dois importantes documentos: A Convenção da Diversidade Biológica e a Agenda 21. 

 No decorrer desses encontros e, em grande parte, devido às conclusões e definições 

resultantes dos mesmos, os dilemas entre preservação da natureza e crescimento econômico 

passaram a ser encarados de forma integrada aos componentes sociais e políticos. A questão 

socioambiental consolidou-se como premissa para o bem estar da humanidade e em última instância 

o termo desenvolvimento sustentável foi definido com vistas a incentivar o “desenvolvimento 

humano que conjuga e harmoniza o desenvolvimento social e econômico com democracia, 
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liberdade e preservação dos recursos naturais disponíveis para a humanidade como um todo e para 

as futuras gerações” (Agenda 21, 2000). Sob o prisma da ética, defendeu-se o direito das 

comunidades em manterem suas raízes culturais e seus modos de vida e em seus lugares de origem, 

desde que sem efeito deletério para a integridade ecológica, ressaltando-se a importância da criação 

de alternativas viáveis para tal. Assim, as comunidades residentes de UC’s, no contexto mundial, 

passaram de invisíveis para protagonistas (Viana 2008). 

 Neste contexto, a CDB, assinada por representantes de 188 países, vale ser pormenorizada, 

pois durante essa convenção, pela primeira vez na história, surgiu um programa de trabalho voltado 

para áreas protegidas. Além disso, também foi pioneira a iniciativa de reconhecer a importância do 

conhecimento tradicional para a conservação e uso sustentável da diversidade biológica. 

 

“A CDB, ao absorver o reconhecimento de relações estreitas entre a biodiversidade e o modo 

de vida de comunidades tradicionais, albergando a teoria da ecologia social, reconhece a 

importância de zelar pelo relacionamento entre populações humanas e a biodiversidade 

e admite que a ‘paisagem é fruto de uma história comum e interligada: a história 

humana e natural’, de tal forma que a biodiversidade é ‘uma construção cultural e 

social’ (Diegues et al., 2000). 

  

 No Brasil após a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), novas 

iniciativas governamentais têm sido empreendidas para a maior valorização e proteção do 

conhecimento tradicional. Como exemplo, o Decreto nº 6040/2007, que reconhece a Comissão 

Nacional de Comunidades Tradicionais, como entidade representativa dos Povos Tradicionais 

Brasileiros. Nele está instituído a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais que apresenta normas que reconhecem a organização e os direitos destas 

populações, garantido os direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com 

respeito e valorização à identidade dos diferentes povos, suas formas de organização e instituições. 

 Silva e Andrade (2005) ressaltam que a simples implantação de Unidades de Conservação 

nas áreas de cobertura vegetal nativa remanescente não tem sido eficiente na proteção e recuperação 

dos ecossistemas ameaçados, sendo necessária a inclusão de projetos de manejo nessas áreas para 

que a própria sociedade e não apenas o poder público seja responsável pela conservação das 

mesmas. Todavia, apesar de terem ocorrido muitos avanços no que diz respeito a este quesito, 

Furlan (2000), reforça que as populações moradoras de UC's ainda precisam ser enxergadas pelos 

administradores como aliadas na conservação do ambiente natural: 

 

“Até hoje há uma enorme resistência do movimento ambientalista, bem como dos 

órgãos públicos, a qualquer tentativa de permitir a adequada permanência dessas 
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populações nas áreas que já ocupam. Recusam-se a reconhecer que as práticas 

tradicionais (intencionalmente ou não) permitiram a conservação da área. Desprezam o 

conhecimento para o desenvolvimento de formas sustentáveis de aproveitamento da 

floresta. Também não conseguem perceber que, se estas populações permanecerem na 

área, usufrutuárias que são da floresta, será do interesse delas protegê-las de eventuais 

ações predatórias, facilitando o controle sobre a área como um todo”. (Furlan 2000) 

 

 Outros trabalhos apontam como um dos problemas principais das Unidades de Conservação, 

a não participação da população local no processo de discussão e criação das UC’s. (Brito, 2000; 

Diegues, 2004). 

 

“A prática comum de ignorar os direitos tradicionais e as práticas da população local 

para criar novas unidades de conservação tem sido denominada ‘ecolonialismo’, devido 

a sua semelhança com os abusos históricos dos direitos dos nativos praticados por 

forças colonialistas de épocas passadas”.   (Cox & Elmqvist, 1993 apud Primack & 

Rodrigues, 2001) 

 

             5.2 SNUC: Ferramentas de gestão e participação comunitária 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Brasil, regulamentado pelos seguintes 

instrumentos legais: a Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000 e o Decreto Federal 4.340, de 22 

de agosto de 2002, estabeleceu os critérios e as normas para a criação e gestão das áreas de proteção 

ambiental no país, aí inclusas as reservas municipais, estaduais e federais. As UC´s integrantes do 

SNUC dividem-se em dois grupos: Unidades de Proteção Integral, cujos objetivos se concentram na 

preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais; e as Unidades 

de Uso Sustentável, com o propósito de compatibilizar a utilização sustentável de parcela dos recur-

sos. As categorias estão demonstradas na Tabela 01. 

 

Tabela 1: Tipos de unidades de conservação definidos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC 

2000). 

Unidades de Proteção Integral Unidades de Uso Sustentável 

I - Estação Ecológica I - Área de Proteção Ambiental 

II - Reserva Biológica II - Área de Relevante Interesse Ecológico 

III - Parque Nacional III - Floresta Nacional 
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IV - Monumento Natural IV - Reserva Extrativista 

V - Refúgio de Vida Silvestre V - Reserva de Fauna 

 VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

 VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural 

  

A categoria de UC a ser implantada em cada localidade é definida de acordo com os 

atributos específicos da área potencial, tais como a localização, a dimensão, os limites, o grau de 

ocupação humana, a presença de espécies raras ou em risco de extinção, o estado de conservação e 

a extensão das matas nativas. Estas características são levantadas durante a primeira fase de criação 

de uma UC, correspondente à elaboração de estudos técnicos. D’Antona (2000) ressalta a 

importância do desenvolvimento de estudos mais detalhados sobre questões socioeconômicas e 

demográficas nesta fase do planejamento como a alternativa viável para aperfeiçoar as etapas 

seguintes. Este autor exemplifica que o mesmo detalhamento que se dá, por exemplo, à tipologia 

dos solos de uma reserva e suas implicações não é dada à composição familiar ou à estrutura etária 

da população, poios, em longo prazo, a existência das unidades pode sofrer impactos decorrentes de 

dinâmica populacional não prevista e não considerada. 

  A segunda etapa diz respeito à consulta pública, que consiste em reuniões abertas à 

população residente da área proposta para a criação da UC e de seu entorno, durante a qual o poder 

público deve fornecer informações inteligíveis e discutir a localização, a dimensão e os limites da 

UC, buscando um consenso. A inclusão estratégica desta etapa visa promover a participação social 

com vistas a evitar futuros conflitos que possam prejudicar a função da unidade ou a sobrevivência 

das comunidades diretamente afetadas. Porém esta tarefa é mais complexa, dado que na maioria das 

vezes a população é meramente comunicada das decisões tomadas. Principalmente nos países 

subdesenvolvidos, muitas vezes a falta de tradição na atuação política das comunidades afetadas 

dificultam a expressão de suas demandas e interesses e as impede de participar do processo de 

forma incisiva. Várias metodologias tem sido desenvolvidas atualmente com vistas à garantir a 

participação das comunidades por meio de metodologias participativas (Drumond et al, 2009). 

 O objetivo a ser perseguido neste caso é permitir e estimular o protagonismo destes atores 

comunitários. Dentro desta esfera, Macedo (2007) caracteriza três formas de participação possíveis: 

presença, caracterizada por comportamentos essencialmente receptivos ou passivos, não havendo 

contribuição pessoal; ativação, na qual o indivíduo realiza atividades que lhe foram confiadas por 

delegação; e participação, para situações em que o indivíduo contribui de forma direta ou indireta 

para a uma decisão política. Para o autor, os fatores que condicionam a participação são a existência 
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de estruturas participativas e a cultura política.  

  Uma vez cumpridas as etapas anteriores a proposta resultante será encaminhada para 

aprovação pelo órgão responsável pela gerência da futura unidade. Após a constituição legal da área 

proposta, chega-se à fase de implantação da UC, que contempla três exigências: a regularização 

fundiária, o Plano Básico de Gestão e a instituição do Conselho Gestor. 

 A primeira diz respeito à legalização de posse de terras ou desapropriação das mesmas. A 

necessidade e a modalidade da regularização fundiária são definidas pela categoria de UC a ser 

implantada. Nas unidades de proteção integral, esta etapa envolve a desapropriação e a remoção das 

comunidades e acarretam conflitos de maior ordem. Há ainda o aspecto financeiro que dificulta a 

aquisição das terras e a indenização dos proprietários por parte do governo, gerando tensões e 

colocando em risco a viabilidade da unidade. O quesito sobre a incerteza legal relativa à posse das 

terras também é um problema nesta etapa, mais frequente quando da criação de unidades de uso 

sustentável, visto que as populações geralmente se instalaram no local em tempos remotos e não 

possuem documentos de titularidade dos locais em que residem. Devido a estes imperativos, esta 

fase costuma ser demorada e dispendiosa, principalmente quando o levantamento da situação 

fundiária não é feito de forma adequada durante a elaboração dos estudos técnicos sobre as áreas, 

ainda na etapa de planejamento.  

 Posteriormente, deve ser feita a elaboração do Plano Básico de Gestão, que consiste em um 

documento que antecede o Plano de Manejo e deve conter propostas iniciais para proteger o 

ambiente físico e natural. Ambos os documentos devem ser elaborados em parceria com o Conselho 

Gestor, que deverá ser presidido pelo órgão responsável pela administração da unidade e constituído 

por representantes dos órgãos públicos, proprietário de terras, populações tradicionais, quando for o 

caso, e por representantes da sociedade civil organizada. De acordo com o SNUC, o conselho será 

de caráter consultivo, no caso de UCs de proteção integral, e deliberativo no caso de UC's de uso 

sustentável.  

  

Os Conselhos constituem-se como fóruns de participação no planejamento e na gestão 

das UC's, como um canal de diálogo para resolver e prever problemas, minimizar 

conflitos, cobrar dos administradores as ações voltadas à preservação e integração das 

UC's e oferecer sugestões (Morsello, 2001). 

 

 Garantir a efetividade do conselho gestor é uma tarefa difícil devido a todos imperativos 

concernentes à participação social descrita anteriormente na etapa da consulta pública. Segundo 

Macedo (2007), dependendo do modo como são instituídos, regulamentados e compostos, os 

conselhos podem ser mais ou menos representativos, mais ou menos participativos e mais ou menos 
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espaços efetivamente decisórios. Gohn (2001), ainda ressalta que os conselhos gestores, hoje, têm 

um caráter duplo, pois ao mesmo tempo implicam na ampliação do espaço público e na mediação 

de conflitos e, por outro lado, podem eliminar os efeitos do empoderamento e reafirmar práticas 

fisiológicas e de criação de falsos consensos. De acordo com Leite (2004), a simples participação 

em conselhos, garantida pela lei, desperta na comunidade local um sentimento de 

corresponsabilidade no processo de administração da área, transformando o cidadão em um 

colaborador nas discussões e decisões de interesse da coletividade. 

 Não se pode negar que o SNUC trouxe muitos avanços para a questão da participação 

comunitária nos processos de gestão das unidades brasileiras, que a partir deste advento tornou-se 

obrigatória. É incontestável também o fato de que é necessária maior capacitação e envolvimento de 

ambas as partes, técnicos e comunidade, para que isto ocorra de forma satisfatória. Com certeza este 

é um processo longo e de aprendizado mútuo, porém, muito importante enquanto solução para a  

 

             5.3 Áreas de Proteção Ambiental (APA's) 

 

“Art. 15: A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.”  

(SNUC, 2000) 

 

A Área de Proteção Ambiental (APA) foi a primeira Unidade de Conservação (UC) de uso 

sustentável a ser regulamentada no Brasil. Em grande parte, este fato deve-se às características da 

categoria que se apresentam como vantagens tanto para o poder público quanto para as 

comunidades residentes. Em primeiro lugar, a APA pode ser criada em áreas que já apresentem um 

certo grau de ocupação humana, o que é bastante útil frente ao crescente cenário de fragmentação 

florestal da atualidade. Assim a APA possui emergente importância no que diz respeito à 

conectividade entre UCs de Proteção Integral ou entre outras áreas mais preservadas, possibilitando 

o trânsito da fauna ou a manutenção de populações viáveis que seriam impossíveis se ocorresse o 

crescimento desordenado nas áreas circundantes.  

Em segundo lugar, e não menos importante, a APA engloba terras privadas em seu interior, e 

dessa forma evita o ônus aos cofres públicos ligados a indenizações de proprietários durante a fase 

de regularização fundiária. A existência de um Conselho Gestor é outra característica deste tipo de 

UC que facilitaria a comunicação entre moradores e poder público, permitindo o ordenamento do 

território mais localizado. 
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Apesar disso, a temática das Áreas de Proteção Ambiental é controversa. A complexidade da 

associação entre seus propósitos e os fins para os quais vem sendo usada causa polêmica e certo 

descrédito à categoria (Euclydes e Magalhães, 2006). O mesmo autor argumenta que a aprovação da 

“Lei Robin Hood”, em 1995, que garante o repasse do ICMS ecológico para os municípios que 

possuem unidades de conservação, gerou um crescimento exagerado do número de APA’s pelo país. 

Entretanto, se ocorreram melhorias com as estatísticas da conservação no Estado, pouco se pode 

dizer sobre a qualidade da conservação ambiental que proporcionam estas UCs.  

O mesmo acontece com articulação socioambiental dessas categorias. As restrições de uso 

que a administração de uma UC desta categoria pode impor, muitas vezes, esbarram nos direitos de 

propriedade e/ou uso da área (Euclydes e Magalhães, 2006). Assim, é comum ocorrerem restrições 

de uso e atentados ao patrimônio natural por autóctones, pela simples manutenção de hábitos 

danosos ao meio ambiente aliados à desinformação. Também é comum acontecer uma 

superexploração turística de forma desordenada, trazendo prejuízos ao meio ambiente e provocando 

a descaracterização cultural das comunidades nativas pelo alto trânsito, não planejado, de 

indivíduos exógenos. 

 

5.4         Etnobotânica e comunidades tradicionais 

 

 O conceito de população tradicional, apesar de ainda ser recente e muito discutido entre 

pesquisadores da área, vem sendo comumente empregado para caracterizar comunidades rurais, 

indígenas, ou povos que, por muito tempo, ficaram em relativo isolamento e tiveram que adaptar 

seus modos de vida aos recursos naturais disponíveis (Nogueira e Fleischer, 2005). 

 

“Os conhecimentos desses povos são verdadeiros legados das gerações passadas que 

têm sido utilizados como chave de acesso à própria diversidade natural, principalmente 

pela agroindústria e pelas indústrias farmacêuticas e alimentícias” (Carneiro, 2007). 

 

Este conhecimento é conhecido com conhecimento ecológico tradicional – CET. Berkes et 

al (1998) afirmam que os conhecimentos, as práticas e as crenças das relações que ocorrem entre os 

seres vivos e o meio ambiente, é cumulativo, pode evoluir através dos processos adaptativos e é 

repassado por gerações através de transmissões culturais. Com a modernidade e o crescente avanço 

das fronteiras agrícolas e urbanas, peculiaridades da cultura tradicional vêm sendo perdidas e 

transformadas, sem que haja conhecimento ou registro da sabedoria popular.   

A etnobotânica utiliza-se de ferramentas da botânica e da sociologia, para investigar as 

relações entre povos e plantas (Balick e Cox, 1996). Fonseca-Kruel & Peixoto (2004) conceituam 
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etnobotânica como o estudo das sociedades humanas, sejam estas passadas e/ou presentes, suas 

interações ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas. No Brasil, as 

formas de utilização das plantas são de especial importância, uma vez que nosso território abriga 

uma das floras mais ricas de todo o planeta e mais de 200 grupos étnicos diferentes (Brasil, 1998). 

Neste sentido, a gestão da biodiversidade constitui-se não somente na proteção e valorização de sua 

flora, abrangendo os processos e sistemas ecológicos que mantêm e criam a diversidade biológica, 

mas também na valorização da cultura local, os saberes tradicionais e suas formas regionais de 

relação com os diferentes ecossistemas. 

Segundo Oliveira et. al (2009), etnobotânica é antiga em sua prática, mas jovem em sua 

teoria, já que ela não é tão recente quanto se pensa. Estudos demonstram que sua história remonta 

às relações entre os seres humanos e as plantas e aos domínios da botânica aplicada e da etnografia 

botânica (Balock & Cox, 1996). Inicialmente qualitativos, os trabalhos iniciais refletem uma 

abordagem essencialmente descritiva, fortemente carregada pela ideia de registro e catálogo das 

plantas úteis de uma região (Oliveira et al, 2009). Atualmente, há uma tendência em utilizar 

também, técnicas quantitativas para comparar os usos e a importância cultural de plantas diferentes. 

Estas análises são de grande interesse científico, pois refletem os sistemas de valores culturais, 

permitindo comparações e também subsidiando a conservação da biodiversidade (Byg & Balslev, 

2001). 

O interesse acadêmico a respeito do conhecimento que as populações detêm sobre plantas e 

seus usos têm crescido após a constatação de que a base empírica desenvolvida por elas ao longo de 

séculos pode, em muitos casos, ter uma comprovação científica, que habilitaria a extensão destes 

usos à sociedade industrializada (Farnsworth, 1988). Além disso, cada vez mais se reconhece que a 

exploração do ambiente natural por povos tradicionais pode fornecer subsídios para estratégias de 

manejo e exploração que sejam sustentáveis em longo prazo (Amorozo, 2002). 

Atualmente, vários autores têm proposto formas de se avaliar a interação destas populações 

com os recursos naturais de que dispõem (Berkes, 1999; Hanazaki, 2000; Souza & Kubo, 2006). O 

conhecimento tradicional deve somar-se ao conhecimento científico para fornecer experiências 

práticas pela vivência nos ecossistemas e, por conseguinte, responder a mudanças nestes 

ecossistemas  (Berkes et al., 1998; Hanazaki, 2003). Desta forma, os estudos em etnobotânica 

facilitam a determinação de práticas apropriadas ao manejo da vegetação com finalidade utilitária, 

pois empregam os conhecimentos tradicionais obtidos para solucionar problemas comunitários ou 

para fins conservacionistas (Beck e Ortiz, 1997). 

             Além disso, o estudo do conhecimento tradicional pode fornecer informações muito úteis 

no planejamento participativo de unidades de conservação com sustentabilidade (Hanazaki, 2002). 

Nesse caso, estudos de etnobotânica em UC's apresentam-se também como ferramentas 
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fundamentais no processo de elaboração de planos de manejo. Eles agregam informações de caráter 

ecológico, social e econômico, que podem resultar em estratégias de desenvolvimento melhor 

adaptados às condições locais, de preferência incentivando a geração de conhecimento voltado para 

o uso sustentável dos recursos naturais. 

 

5.7· Uso sustentável da flora 

 

 A agroecologia é a ciência que busca resgatar as formas naturais de manejo do ambiente, 

com menor uso de maquinário, pesticidas, herbicidas e fertilizantes químicos. É também um campo 

do conhecimento que visa religar os métodos empíricos de cultivo e os revalidados pela ciência, de 

forma a criar soluções mais sustentáveis para problemas agrícolas.  

 

 “É uma ciência que resgata o conhecimento agrícola tradicional desprezado pela 

agricultura moderna, e procura fazer sua sistematização e validação de forma que este 

possa ser (re)aplicado em novas bases (científicas)” (Assis & Romeiro, 2005). 

 

 Sob o viés social, a agroecologia propõe a readmissão de modelos de produção ligados à 

agricultura familiar, ou ao extrativismo responsável. Tais argumentos ganham espaço diante do 

crescimento demográfico constatado da população humana mundial, pois se torna necessário o 

investimento em tecnologias alternativas de produção para suprir a crescente demanda da 

humanidade de alimentos, remédios, madeira e outros recursos. Nota-se que a capacitação e o 

incentivo ao produtor rural local são soluções em busca de segurança alimentar para as classes mais 

pobres e de condições dignas de permanência do homem do campo em seu lugar de origem, 

evitando assim o êxodo rural e o inchamento das cidades. 

 

“O segmento da agricultura familiar apresenta características específicas na sua 

organização, como a utilização de mão-de-obra familiar, menor dimensão territorial da 

unidade produtiva e a lógica ou racionalidade camponesa está voltada em atender as 

demandas da própria família e não, de imediato, as necessidades do mercado (...). Estas 

características representam a possibilidade de transição de um modelo de agricultura 

convencional, pautado no excessivo uso dos recursos naturais não renováveis, para um 

sistema de produção agroecológico, que tem como base os pilares da sustentabilidade 

(ecológica, econômica, social, cultural, espacial/geográfica” (Finato & Salamoni, 2008). 

 

Dentro deste contexto, incluem-se os chamados produtos da sociobiodiversidade, que 

abrangem bens e serviços (produtos finais, matérias primas ou benefícios) gerados a partir de 

recursos da biodiversidade por meio da formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e 
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comunidades tradicionais e de agricultores familiares (PNPSB, 2009). De acordo com Grimes et al. 

(1994), o manejo sustentável destes produtos pode prover benefícios para a população local 

enquanto promove, simultaneamente, a conservação dos ecossistemas. 

 Localmente, os produtos e serviços ligados à sociobiodiversidade cumprem um papel crucial 

na vida diária de populações tradicionais, como fonte de importantes insumos, tais como alimentos, 

remédios, forragem, fertilizantes, energia, fibra, resina, goma, materiais de construção, entre muitos 

outros (Castellani, 2002). O valor cultural/espiritual destas espécies, também está presente, 

incluindo o apelo imaterial, as formas de processamento, de uso e de manipulação destas espécies 

em meio natural, conhecimentos estes que são passados de pai para filho, mantidos e aperfeiçoados 

pelas comunidades durante os séculos.  

 A principal forma de obtenção destes produtos é o extrativismo.  “O extrativismo é uma 

atividade cultural e econômica marcante, desde a época pré-histórica, estando associada à 

estratégias de sobrevivência e uso da terra” (Mukerji, 1997). Drummond (1996) define o 

extrativismo como uma maneira de produzir bens na qual os recursos naturais úteis são retirados 

diretamente da sua área de ocorrência natural.  

 

“A caça, a pesca e a coleta de produtos vegetais são os três exemplos clássicos de 

atividades extrativas de baixa tecnologia, sendo que estas atividades sustentaram várias 

sociedades humanas por dezenas de milhares de anos, e ainda permanece em algumas 

sociedades contemporâneas como parte de suas estratégias cotidianas de sobrevivência” 

(Drummond, 1996). 

 

 “O extrativismo vegetal é o mais expressivo, quanto à produção e quanto à importância na 

balança econômica” (Hironaka, 2000). Marshall & Newton (2003), destacam sua importância como 

fonte de subsistência e renda de populações rurais pouco favorecidas e distantes de grandes centros 

urbanos, áreas onde também se localizam grande parte das unidades de conservação (UC). No 

Brasil, dada a sua imensa gama de produtos de natureza extrativa, o exame do extrativismo tem 

grande importância (Hironaka, 2000).  

As plantas medicinais nativas, por exemplo, devido às suas características curativas de 

crescente valor no mercado, são focos de extrativismo predatório e merecem atenção especial neste 

âmbito. O status de conservação destas espécies é influenciado por um conjunto de fatores que vão 

desde os recursos terapêuticos oferecidos (cicatrizante, anti-inflamatório, antipirético, etc.), a parte 

da planta utilizada (folhas, cascas, raízes, flores, frutos, sementes, etc.), os produtos a serem gerados 

(óleos essenciais, extratos vegetais, exsudados, etc.), a forma de vida da espécie (árvores, arbustos, 

ervas, lianas), o grupo ecofisiológico desempenhado por ela (pioneira, secundária, clímax), sua 

estratégia reprodutiva (reprodução sexuada, propagação vegetativa, etc.), dentre várias outras 
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características relevantes. 

 
 

 Caso o incremento do esforço reprodutivo resulte em demandas energéticas 

conflitantes com aquelas relacionadas a outras funções essenciais da história de vida da 

planta, tais como crescimento e sobrevivência, é possível que estas práticas exerçam 

forte influência sobre o valor adaptativo (fitness) de suas populações naturais, com 

implicações para sua conservação e para a sustentabilidade do extrativismo (Bedê, 

2006). 

  

 Devido ao fato de que a sobrevivência das espécies e o sucesso das atividades extrativistas 

serem dependentes de tantas particularidades, a exploração não planejada pode levar à diminuição 

dos recursos, comprometendo sua disponibilidade futura.  

 

“Desta forma, é necessário desenvolver modelos de exploração que levem em 

consideração as peculiaridades dos processos biológicos que ocorrem nos ecossistemas 

naturais, promovendo ações menos impactantes à composição florística e ao ambiente” 

(Castellani, 2002).  

 

Para alcançar tal objetivo, é necessário obter um entendimento da estrutura e da dinâmica 

populacional da espécie, bem como uma análise quantitativa do impacto da extração nas populações 

naturais (Hall & Bawa, 1993; Guedje et al., 2007; Lima, 2008), bem como um estudo detalhado das 

formas como as populações locais utilizam e percebem os recursos naturais disponíveis.  “O 

princípio básico é ordenar a produção por um ciclo de rotação compatível com sua regeneração, de 

tal forma que se tenha produtores permanentes, capazes de vincular seus produtos a segmentos 

consumidores” (Castellani, 2002).  

De acordo com Souza (1996), o manejo da floresta natural engloba os sistemas de colheita, 

de monitoramento e silvicultura, devendo estes contribuir, no caso de plantas medicinais, na 

manutenção das propriedades terapêuticas. Porém, de acordo com Castellani (2002) não há total 

clareza sobre como conduzir estes processos de maneira que sejam sustentáveis, sendo necessário o 

desenvolvimento de mais pesquisas e metodologias, voltadas para o entendimento e otimização da 

atividade extrativista sustentável. A exploração pode ser ecológica e economicamente sustentável 

sempre que as taxas de extração não excedam do rendimento máximo sustentável (Fig. 01).  

 

“Porém, diversas evidências sugerem que em muitos casos os (PFNM), onde se 

incluem as plantas medicinais, não são explorados com base sustentável, colocando a 

população em declínio e, portanto, reduzindo a área total de colheita (Homma, 1993).” 
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Figura 1: Efeito do manejo humano sobre indivíduos vegetais úteis, espécies ou populações, mostrando a 

interação entre frequência de coleta e quantidade de material colhido (adaptado de Castellani 2002). 

 

6. Materiais e métodos 

6.1 Área de estudo 

 

6.1.1 Aspectos bióticos e físicos 

 

A Área de Proteção Ambiental Estadual da Cachoeira das Andorinhas, criada pelo Decreto 

Estadual nº30264 de 16/10/89, possui 18.700 ha, situada na vertente norte desta serra, no distrito de 

São Bartolomeu, município de Ouro Preto, em Minas Gerais. Foi estabelecida pelo fato desta área 

possuir alto valor biológico, paisagístico e turístico, assim como visando à preservação das 

nascentes de importantes rios da região, como o Rio das Velhas, principal fonte de abastecimento da 

região metropolitana de Belo Horizonte. Toda a delimitação da APA foi feita pensando-se na bacia 

deste rio como unidade de planejamento (Scalco, 2009). No interior da APA estão contidas outras 

áreas protegidas (Fig. 02). Estas são o Parque Natural Municipal da Cachoeira das Andorinhas e a 

Floresta Estadual do Uaimií. Encontra-se ainda inserida dentro dessa APA a Fazenda da Brígida, 

pertencente à Universidade Federal de Ouro Preto. Essa área tem sido destinada a pesquisa, e ações 

têm sido desenvolvidas para torná-la uma UC. 
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Figura 2: Unidades de Conservação no município de Ouro Preto, MG. Fonte: Dados IEF/UFV- Projeto de 

Zoneamento Ecológico Econômico da APA das Andorinhas, 2006, apud Scalco, 2009. 

 

A região de Ouro Preto ainda abriga outras unidades de conservação: a Estação Ecológica do 

Tripuí e o Parque Estadual do Itacolomi. Em conjunto, estas áreas formam um mosaico, o que 

reforça a importância do trabalho conjunto do poder público estadual e municipal na preservação 

dos recursos naturais. Somadas, as cinco unidades totalizam cerca de 25 mil hectares de áreas 

protegidas na região do Quadrilátero Ferrífero, uma das áreas mais importantes para a conservação 

do patrimônio natural de Minas Gerais (IEF, 2006). 

O distrito de São Bartolomeu localiza-se a noroeste do distrito-sede de Ouro Preto. O acesso 

pode ser feito pela BR 356 (Rodovia dos Inconfidentes), a 19 Km de Ouro Preto, sendo 12 km de 

estrada de terra, ou pelo distrito de Cachoeira do Campo, percorrendo 7 Km até Glaura, e mais 10 

km de estrada de terra. Limita-se com os distritos Sede, Antônio Pereira, Glaura e Cachoeira do 

Campo, além do município de Itabirito. Possui uma área aproximada de 162 Km², com uma 

população estimada em 729 habitantes (IBGE, 2010). 

O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cwb, mesotérmico seco, com verão 

brando (Nimer, 1989). Dados retirados do plano de manejo da FLOE indicam que a temperatura 
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média anual oscila entre 17ºC e 18,5ºC, sendo a média do mês mais frio entre 13,5ºC e 15,5ºC e a 

do mês mais quente entre 20ºC e 21ºC. Ainda segundo o plano de manejo da FLOE (IEF, 2011), a 

precipitação anual varia de 1300 a 1900 mm, caracterizando um regime pluviométrico tropical, com 

dois períodos bem distintos: um chuvoso, de outubro a março, com maior precipitação em 

dezembro; e um seco de abril a setembro, sendo agosto o mês de estiagem crítica.  

O relevo é bastante acidentado, apresentando cotas altimétricas que variam de 1020 a 1120 

metros (IEF/UFV, 2006). O conjunto das formas de relevo existentes divide a área em 05 unidades 

geomorfológicas principais, que refletem condicionantes litológicos e a evolução da paisagem: i) 

Planícies Fluviais com Sedimentos aluviais indiscriminados; ii) Colinas convexas do Alto Rio das 

Velhas; iii) Cristas alinhadas e ravinadas; iv) Serras e Escarpas estruturais em rochas 

metassedimentares dobradas; v) Patamares estruturais em rochas quartzíticas; vi) Vales suspensos 

(IEF/UFV, 2006).  

A rede de drenagem é fortemente encaixada, e compreende alguns dos principais rios e 

córregos formadores da Bacia do Rio das Velhas, em sua porção mais a montante, sendo parte da 

Bacia do São Francisco (IEF/UFV, 2006). A bacia de drenagem abriga uma das principais redes 

fluviais que abastecem o sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte e a contribuição é 

relevante devido à qualidade das águas da região, classificadas como Especial e Classe 01, os mais 

altos níveis de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005. (IEF, 2011). Porém, 

na área do Parque Natural Municipal Cachoeira das Andorinhas estão localizada várias quedas 

d‟água, mas que apresentam a qualidade da água comprometida, em função dos esgotos lançados 

(SCALCO, 2009). 

O distrito está localizado na região centro sul do Estado de Minas Gerais, numa zona de 

transição entre os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. Recentemente, alguns pesquisadores vêm 

questionando o enquadramento das florestas dessa região como semideciduais, e aconselham o uso 

de floresta tropical montana para caracterizar a vegetação da região. Porém, como ainda é a 

classificação mais aceita, usaremos esta denominação para descrever as fitofisinomias locais, visto 

que os estudos de botânica na região usam este enquadramento. Logo, segundo Scalco (2009), 

grande parte da APA (60%) é coberta por Floresta Estacional Semidecidual (Fig. 3), que se 

apresenta em vários estágios sucessionais. A formação florestal encontra-se bem preservada 

contendo espécies importantes da Mata Atlântica, como a embira-vermelha (Guatteria sellowiana 

Schltdl.) e a canela-sassafrás (Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer), espécies de distribuição natural, 

consideradas ameaçadas de extinção (Mendonça & Lins, 2000).  

Os candeais são encontrados entre essa fitofisionomia e os Campos Rupestres quartzíticos e 

ferruginosos (campos de canga), que se localizam nas partes mais elevadas. A área também 

apresenta regiões mais antropizadas, onde a vegetação foi ou ainda é alterada, principalmente nas 
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áreas próximas à urbanização. Ainda segundo IEF (2011), ao longo das linhas de drenagem 

encontra-se uma floresta úmida, que se aproxima às características da Floresta Ombrófila. Dentre as 

formações campestres e savânicas, encontram-se os Campos Rupestres com Lenhosas de Cerrado 

ou com Vellozia sp. Também são encontrados alguns eucaliptais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3: Vista parcial de um fragmento de floresta na APA Estadual Cachoeira das Andorinhas, Ouro Preto, 

MG. Foto: Amanda Prado. 

  

Segundo o relatório sobre a fauna da APA (IEF/UFV, 2006), uma análise preliminar da 

ictiofauna indica presença de espécies de lambaris, cascudos e traíras. A grande maioria da fauna 

herpetológica da região da APA/CA apresenta-se como típica dos biomas do Cerrado e da Mata 

Atlântica, com elementos característicos de cada um destas formações. Com relação à avifauana, 

ocorrem algumas espécies endêmicas do Brasil como Poospiza cinerea (capacetinho oco-de-pau), 

Embernagra longicauda (tibirro-rupestre), saíra-douradinha (Tangara cyanoventris), o teque-teque 

(Todirostrum poliocephalum). A mastofauna congrega mamíferos de médio e grande porte, como o 

lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e a onça 

parda (Puma concolor) (UFV/IEF, 2006). 

 

 6.1.2 Aspectos históricos, sociais e culturais. 

 

 Fundado no final do século XVIII, mais precisamente no ano de 1724, São Bartolomeu 

tornou-se um importante centro minerador para as jazidas de ouro e pedras preciosas às margens do 

Rio das Velhas (Ramos, 1999). A Floresta Estadual do Uaimií, próxima ao distrito, é composta por 

áreas antigamente pertencentes às fazendas da Ajuda, Paiol, Mata Pau e Tapera, fundadas nesta 

época (IEF, 2011). Posteriormente, com o crescimento de Vila Rica surgiu uma demanda por 

produtos agropecuários que passaram a ser produzidos no distrito. A rua central era um mercado ao 
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ar livre de produtos de origem vegetal, onde muitos viajantes e mercadores se abasteciam (Ramos, 

1999). Segundo o mesmo autor, após a decadência do ouro, a exploração de quartzito e bauxita e, 

principalmente, a produção de carvão vegetal a partir da Mata Atlântica tornaram-se a principal 

fonte de renda da comunidade e contribuiu para a degradação ambiental da região, apesar de haver 

relatos que dizem o contrário. 

 

Essa região tem muito remanescente de Mata Atlântica justamente por causa da 

atividade carvoeira. Como o pessoal dependia da floresta, eles não alteraram o uso do solo. 

(Funcionário do IEF, entrevista realizada em 16/07/2008, apud Scalco, 2009) 

 

 Segundo relatos dos moradores, não se escolhia o que servia e o que não servia para fazer 

carvão. Tudo era derrubado e queimado. De acordo com IEF (2011), com o fim da mineração na 

Tapera, no fim da década de 30, inicia-se a atividade carvoeira nas quatro fazendas que hoje 

compõem a FLOE Uaimií, tendo o seu auge em 1950 com várias famílias presentes em ranchos 

construídos no interior dos limites da atual Unidade de Conservação. No período das chuvas a 

atividade carvoeira praticamente paralisava e dava espaço dentro da área em determinados locais 

para o plantio de roças, principalmente milho e feijão, como também o semeio de capim gordura 

(Melinis minutiflora) Beauv para pastejo da tropa que descansava neste período (IEF, 2011). 

Durante todo o século XX, paralelamente às duas atividades citadas anteriormente, a renda 

familiar era complementada pela fabricação de doces, principalmente de marmelo, a pecuária, 

plantio de roças, com destaque para o alho, cenoura baroa e batata inglesa, e outras atividades nas 

fazendas do entorno (IEF, 2011). Segundo este mesmo documento, após o fim da escravidão, a 

mão-de-obra desta era obtida a partir de empreitadas ou diárias. Havia também os Mascates, que 

produziam e/ou compravam localmente para revender em Ouro Preto e Novo Lima (Mina Morro 

Velho).  

Todas essas atividades demandavam trabalhadores, gerando renda para a população da 

região. Nesse contexto, a área rural, incluindo o que hoje é a FLOE e o entorno, bem como a área 

urbana do distrito de São Bartolomeu tinham uma vida social intensa, com muitas famílias, 

casamentos, grupos de reza, comércio, bailes e festas. Este período está fortemente marcado na vida 

dos moradores locais. A partir da década de 60, observa-se um fluxo emigratório, onde parte dos 

jovens da área urbana e rural do distrito de São Bartolomeu saíram para trabalhar nas mineradoras e 

indústrias da região, destaque para Saramenha, antiga Alcan, que absorveu grande parte destas 

pessoas (IEF, 2011).  

Já no início da década de 80, ocorre uma grande reviravolta na dinâmica socioeconômica, 

em função da maior presença do estado e a fiscalização para cumprimento das leis ambientais, o 
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que causou o decréscimo significativo da atividade carvoeira. Isto fez com que um grande 

contigente de pessoas emigrasse para Ouro Preto, sede do município, como também para cidades 

circunvizinhas em busca de melhor sorte (IEF, 2011). 

Também em meados da década de oitenta o solo dos locais de lavoura foram contaminados 

por um fungo patogênico (Sclerotium sp.) que impedia a lavoura de tubérculos, apodrecendo as 

partes subterrâneas dos cultivares. Na época, a EMBRAPA realizou estudos e diagnosticou que o 

patógeno se extinguiria em cerca de dez anos com o solo em repouso, isto, pois o tratamento deste 

com remédios seria muito difícil e custoso, de forma que esta solução não seria viável. A presença 

deste fungo impossibilitou a permanência de agricultores no local, gerando outro fluxo emigratório 

de moradores, com o decréscimo daqueles que não mais podiam se manter de atividades ligadas ao 

uso da terra.  

Ainda no início da década de oitenta, houve a instalação da Mina da Serra Geral, o que 

possibilitou a manutenção de algumas famílias no local com a contratação de pessoal. No mesmo 

período o cercamento das duas margens da estrada férrea da CVRD que corta o distrito de São 

Bartolomeu, gerou grande demanda por mourões de candeia e valorização da mesma (IEF, 2011). 

Posteriormente, iniciou-se um intenso processo de exploração ilegal da candeia na região. 

Tais atividades foram proibidas anos mais tarde com a criação da APA e também devido à 

aprovação de outras leis ambientais como a Lei da Mata Atlântica e a legislação sobre Área de 

Preservação Permanente (APP). Com isso, o êxodo rural e o uso ilegal dos recursos naturais foram 

intensificados (Machado, 2001 apud Scalco & Gontijo, 2011).  

As comunidades do entorno trazem laços de parentesco e amizade construída na lida diária 

com os recursos naturais e são detentores de grandes saberes informais, constituindo grande capital 

social e cultural, com grande conhecimento e potencial para contribuir na efetivação do manejo 

dentro da FLOE Uaimií (IEF, 2011). Porém, a exploração predatória da candeia, nos últimos 20 

anos antes da virada do século XX, teve grande repercussão e induziu uma forte atuação do estado 

fiscalizando e reprimindo atividades ilegais referentes à legislação ambiental. 

 

“É por isso que atrapalhou pra muita gente até pra tirar um pauzinho pra fazer uma 

cerca, consertar um telhado. Não pode mais uai! Olha o quê que é: foi os roubo de 

candeia. Ai paga os justo pelos pecador!” ( Moradora da Serra do Mesquita apud IEF, 

2011) 

 
 

O processo de fabricação artesanal de doces foi o primeiro patrimônio imaterial registrado 

do município de Ouro Preto, através do Decreto N° 1.096 de 15 de Abril de 2008. A produção dos 

doces ainda é feita em fogões de lenha nos quintais das casas, com mão de obra familiar e em 
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tachos de cobre, como mostrado na Fig. 04 A e B. 

 

Figura 4A e B: Doceiras fazendo a tradicional goiabada cascão de São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto, MG. 

Fotos: Leo Lopes. 

 

Atualmente a população sobrevive principalmente da pecuária e agricultura familiar, 

produção de doces, artesanato, e em menor escala, da extração de espécies vegetais (Scalco, 2009). 

O comércio e o turismo também estão presentes em menor escala. A figura 5, A e B, mostra alguns 

moradores do distrito. Alguns também trabalham como acompanhantes de idosos, caseiros, 

pedreiros, cuidadores de hortas e jardins ou são vigias de casas de veraneio (Prado, 2010). Nota-se 

que os indivíduos que conseguiram se instruir fora do distrito alcançaram cargos públicos, como 

agentes de saúde ou professores e hoje gozam de um maior conforto financeiro. É importante 

ressaltar também que vêm ocorrendo a entrada de novos moradores, com alto poder aquisitivo e 

instrução, que procuram o lugarejo em busca de qualidadede vida e lazer (Prado, 2010).  

 

Figura 5A e B: Moradores de São Bartolomeu, APA da Cachoeira das Andorinhas, Ouro Preto, MG. Fotos Leo 

Lopes. 

A B 
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O conjunto arquitetônico colonial do distrito de São Bartolomeu, apresentado na Fig. 6, 

encontra-se preservado e inclui a matriz de São Bartolomeu, a igreja de N. Senhora das Mercês e o 

casario do centro, que se estende por uma rua comprida rua retilínea (Fig. 6 A e B). 

 

Figura 6 A e B: Distrito de São Bartolomeu com vistas para a Igreja Matriz, tendo a sua frente a Casa da Festa. 

Fotos Leo Lopes. 

 

 A Igreja Matriz de São Bartolomeu, uma das primeiras construída em Minas Gerais, foi 

tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) ainda em 1960. Os 

moradores se reúnem entorno da igreja, onde existe um gramado, após as missas, diariamente, e em 

festividades anuais, como a Festa do Divino, ocasião em que o distrtito fica cheio de visitantes. O 

povoado conta ainda com uma escola, a Escola Municipal Washington de Araújo Dias, que atende 

de 1ª a 4ª série e um posto de saúde, com atendimento médico apenas uma vez por semana. Na 

escola funciona também uma Sala Verde, onde foi criada uma biblioteca pública. Apenas parte das 

residências possui rede de esgoto. Em relação ao lixo, grande parte dele é queimado, enterrado ou 

lançado em terrenos baldios (Scalco, 2009).  

 O zoneamento econômico ecológico foi realizado em 2006, de forma participativa, gerido 

por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa e o então gerente da APA. Apesar de ter sido 

criada há mais de 20 anos, a área ainda não possui um Plano de Gestão, e consequentemente, nem 

Plano de Manejo. 

 

6.2 Levantamento etnobotânico 

 

Como exigido por lei, pelo acesso ao conhecimento tradicional (Resolução 196/96 do 

B A 
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Conselho Nacional de Saúde), este trabalho foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto em 22 de fevereiro de 2013.  

Os moradores foram selecionados ao acaso, sorteando-se em cada rua a primeira residência e 

amostrando-se sistematicamente 50% das residências, de forma que entrevistava-se uma casa e 

pulava a próxima, até se percorrer todas as ruas do distrito. Os entrevistados voluntários foram 

homens e mulheres moradores do distrito de São Bartolomeu, maiores de 18 anos. Foram excluídos 

voluntários não residentes efetivos do distrito, como turistas e pessoas que possuem casas, mas só a 

ocupam esporadicamente por um período inferior a 30 dias do ano. A coleta de dados foi realizada 

através da aplicação de questionários semi estruturados (Anexo 01), contendo informações 

socioeconômicas dos entrevistados, e das espécies vegetais e seus usos. 

Também foram realizadas duas turnês guiadas para reconhecimento e/ou coleta de plantas. A 

realização da turnê guiada consiste em fundamentar e validar os nomes das plantas citadas nas 

entrevistas (Albuquerque, 2009). Além disso, os colaboradores puderam complementar informações 

já mencionadas e/ou gerar novas informações. Durante os eventos de entrevistas e durante as turnês 

guiadas foi realizada a “observação direta” (Chizzotti 2006). As espécies vegetais foram coletadas, 

herborizadas, identificadas com o auxílio de bibliografia e consulta a especialistas e classificadas de 

acordo com o Angiosperm Phylogeny Group III (2009). 

 As exsicatas foram depositadas no Herbário Professor José Badini da UFOP. As espécies 

foram descritas de acordo com a categoria de uso a que pertencem. As espécies foram classificadas, 

baseando-se no trabalho de Albuquerque & Andrade (2002), nas seguintes categorias de uso, de 

acordo com os usos citados nas entrevistas: alimentício, artesanato, corante, combustível, forragem, 

madeireira, medicinal, mística, ornamental e tóxica. 

 

 

6.3 Análise dos dados 

 

 Os dados socioeconômicos foram trabalhados a partir de estatística descritiva, utilizando 

gráficos, tabelas e porcentagens. A suficiência amostral foi verificada através do procedimento 

adaptado ao conceito de curva espécie área (Magurran, 1988). Foi calculada a frequência de 

citações, que indica qual a importância de uma espécie em determinada comunidade de acordo com 

o número de pessoas que se utilizam da planta, a partir da fórmula: FU = ∑U/n (FU = Frequência de 

uso da espécie; U = número de citações por espécie; n = número de informantes). As fórmulas 

usadas para calcular o Índice de diversidade de Shannon-Wiener e o índice de equitabilidade foram: 

H'= -∑(pi )(LN pi); e = H'/log2 S. Onde: S = número de espécies; pi = ni/N; ni = número de 

citações por espécie; N = número total de citações; H'= índice de diversidade; e = índice de 
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equitabilidade de Pielou. Foram feitas comparações entre diferentes categorias socioeconômicas em 

relação ao uso de espécies vegetais, usando o teste de qui-quadrado (Zar, 1996). A adequação dos 

tipos de uso dos recursos vegetais em relação à categoria da UC foi realizada através da comparação 

entre as formas de utilização das plantas pela comunidade e as restrições impostas pela UC. As 

espécies citadas também foram verificadas quanto ao seu estado de conservação em listas de 

espécies ameaçadas do Brasil e do Estado de Minas Gerais e confrontadas com seu uso econômico. 

 

7. Resultados e Discussão 

 

7.1 Caracterização socioeconômica dos informantes 

 

Foram entrevistadas 42 pessoas, sendo 27 mulheres e 15 homens. Nota-se que o número de 

mulheres e homens entrevistados pode ter sido influenciado pelo método de coleta de dados, que foi 

a amostragem aleatória. Segundo Viu et al. (2010) o método de amostragem aleatória tende a 

recolher mais informações de entrevistados mulheres, enquanto no método amostral Snow Ball há a 

tendência em se entrevistar mais homens. Como as mulheres permanecem mais tempo em casa, 

ocupando-se de tarefas historicamente atribuídas a elas, estas são mais abordadas para participar de 

pesquisas de casa em casa do que os homens, que por sua vez tendem a trabalhar mais em 

atividades fora de casa. Esta situação é característica devido ao papel da mulher enquanto cuidadora 

das necessidades básicas da família, como limpeza, alimentação e saúde, enquanto o homem 

desempenha o papel de provedor material.  

Porém, segundo Heck & Langdom (2002), essas características, construídas num modelo de 

família em que a produção é atribuição do homem e a casa ocupação da mulher, se contradizem na 

atualidade, não correspondendo mais à distribuição conciliatória de valores.  No distrito em questão, 

por exemplo, embora as mulheres tenham o dever de cuidar de afazeres domésticos, muitas 

trabalham como professoras, enfermeiras, comerciantes e funcionárias públicas, tendo papéis 

sociais importantes para a mobilização social em torno de questões de interesse comum, como e 

política, e saúde pública e as atividades da paróquia. Estas cumprem jornadas duplas ou triplas ao 

conjugarem suas atividades com os deveres com a casa e os filhos. A Associação de Moradores no 

momento desta pesquisa também era chefiada por uma mulher, Dona Madalena. 

Dentro deste enfoque Maronhas et al (2014) enfoca que os processos de transição 

agroecológica tem sido capazes de proporcionar empoderamento e autonomia às mulheres 

envolvidas. Cardoso & Shottz (2009) relatam que o inverso também é verdadeiro, visto o sucesso 

dos processos em que a produção agroecológica foi articulada com a superação da divisão sexual do 
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trabalho, a promoção do acesso à informação e com estratégias de garantia da autonomia econômica 

e política das mulheres. Também nota-se a presença de mais mulheres do que homens a partir dos 

sessenta anos. Segundo Ploner (2008) a expectativa de vida aos 60 anos para as mulheres em 1990 

era de 18, 2 anos e para os homens de 15, 9 anos. Isso significa que as mulheres vivem em média 2, 

3 anos a mais que os homens, o que pode explicar a predominância delas nas classes mais 

avançadas de idade. Muitas relataram ter trabalhado na roça no passado principalmente plantando 

alho.  

 

“A gente levava os meninos no caixote e punha do lado enquanto panhava, 

plantava e trançava o alho. O peito da roupa ficava molhado de orvalho e na hora de 

trançar a gente cantava” (Entrevistada, 76 anos) 

 

A maioria dos entrevistados (59.5%) está localizada nas três faixas etárias centrais e 

possuem entre 46 e 75 anos (Média= 57, Desvio padrão=21) (Fig. 7). Nota-se a existência de 

indivíduos idosos, sendo que 35,7% dos entrevistados possuem mais de 65 anos. Segundo o Censo 

do IBGE de 2010, a população idosa na região sudeste cresceu para 8,1% do total (Lauriano & 

Duarte, 2011). Logo nota-se a prevalência de pessoas acima de 65 anos no distrito de São 

Bartolomeu, uma vez que a porcentagem de idosos neste local é maior do que a esperada para a 

região. 

Nota-se, também, a baixa frequência de jovens entre 18 e 25 anos, sendo que nesta amostra 

estes contabilizaram 11,9%. O intervalo de variação histórico vem oscilando entre 19% e 21% de 

poessoas com 18 a 24 anos de idade no Brasil (IBGE, 2000). Logo, comparando os dois vaores, 

vemos que em São Bartolomeu encontramos um valor reduzido de jovens em relação ao esperado 

para o Brasil.  

A existência de poucos jovens na comunidade pode ser explicada pela emigração destes em 

busca de melhores condições de educação, emprego e renda, uma vez que no local não existe ensino 

médio e as opções profissionais são reduzidas. Segundo Guarana de Castro (2009), a juventude 

rural no Brasil, e também em outros países, é constantemente associada ao problema da migração 

do campo para a cidade. As dificuldades enfrentadas pelos jovens no campo se dão, principalmente 

em relação ao acesso à escola e trabalho (Abramo & Branco, 2005; Carneiro, 2005), à atração do 

jovem pelo meio urbano, ou ainda, pelo estilo de vida urbano (Carneiro, 1998, 2005). Pereira (2007) 

ainda acrescenta a problemática da globalização e intensificação do desenvolvimento do 

capitalismo nas áreas rurais com a expropriação de terras camponesas e expansão de monoculturas 

altamente capitalizadas.  

          Em São Bartolomeu, o relato dos moradores explicita que o lugarejo já foi próspero para os 
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jovens fazerem a vida, no passado, na época em que os moradores mais idosos, por volta de seus 70 

anos, eram jovens. Segundo os moradores, antigamente tinha a opção de trabalhar na roça e muita 

gente criou a família assim, plantando batata baroa, alho, batata. Os relatos coincidem com a 

história levantada na bibliografia, que descreve as décadas de 1940 a 1970 como sendo uma época 

em que os moradores fabricavam carvão a partir da Mata Atlântica, e ainda fabricavam doces e 

plantavam em roças familiares. Na atualidade, há poucas atividades rentáveis para serem praticadas 

no distrito, estando os jovens com até 35 anos que foram entrevistados ocupados como agricultores, 

donas de casa, estudantes e funcionário público.  

           A questão da falta de emprego no distrito pode ser otimizada por meio da valorização e 

investimento em formas sustentáveis de uso da biodiversidade. Ações neste âmbito são favoráveis 

tanto à ascensão socioeconômica da população, quanto à melhoria ambiental e efetivação dos 

objetivos das duas unidades da área, que são de uso sustentável. Dessa forma, acredita-se que o 

investimento em práticas agroecológicas e uso sustentável da flora, bem como a valorização do 

conhecimento sobre as plantas locais ainda podem agir como força motriz do desenvolvimento 

socioambiental da região, fortalecendo os motivos para os jovens permanecerem no local.  

                Podem ser criadas alternativas como diferentes formas de uso do solo, investimentos 

maiores para a cadeia produtiva dos doces tombados pelo patrimônio histórico, auxílio à 

comercialização de outros produtos locais além dos doces, inclusive aqueles provenientes do 

extrativismo de produtos da floresta, apoio à criação de infraestrutura turística na região, 

treinamento e contratação de guias locais. Com a valorização da cultura e da tradição local, 

aumentam as chances de permanência dos moradores no distrito, diminuindo a migração dos 

mesmos para as zonas urbanas, onde buscam melhores salários e mudança no padrão de vida, o que 

já vem ocasionando acúmulo populacional nos centros urbanos, que geram maiores índices de 

criminalidade, miséria, e desigualdade social, bem como a descaracterização cultural e ambiental.  

                 Existem evidências de que práticas agroecológicas, que são desenvolvidas pelas 

populações tradicionais em parceria com o poder público, órgãos ambientais e instituições de 

pesquisa, podem favorecer um processo de reprodução dos modos de vida tradicionais. Segundo 

Petersen et al. (2007), o incentivo à adoção destas técnicas proporciona níveis crescentes de 

autonomia técnica e coesão sociopolítica em meio às famílias e comunidades envolvidas e 

revertendo o quadro de erosão cultural e desagregação das formas tradicionais de sociabilidade 

presentes no meio rural. Logo o investimento em ações voltadas para este cenário incentivaria a 

permanência de jovens no local, aparecendo como uma alternativa à migração. 

                O elevado número de moradores idosos indica que existe um cenário de estabilidade para 

os indivíduos mais velhos, o que poderia estar favorecendo a permanência destes indivíduos na 

comunidade. Mariosa (2008) ressalta que a alta porcentagem de idosos em uma população pode 
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indicar também aumento da expectativa de vida, e argumenta que este fato não depende apenas de 

fatores biológicos, mas igualmente de condições econômicas, sociais, ambientais, culturais e 

científicas específicas. Em São Bartolomeu, permaneceram muitas viúvas e casais, enquanto os 

filhos foram estudar e trabalhar em localidades da região ou em outras. Hoje se reúnem em eventos 

e feriado, durante os quais muitos visitam o distrito. O local conta com um posto de saúde com 

atendimento semanal de um médico. A relativa distância entre os municípios de Cachoeira do 

Campo e Ouro Preto necessita do transporte público que é escasso na região. Segundo relatos dos 

moradores a empresa de ônibus que seria responsável pelo trecho se recusa a realizá-lo diariamente 

pois são poucos passageiros e muitos idosos que não pagam passagem.                                                                                 

                Heck & Lagndom (2002) destacam que com a aposentadoria, no meio rural, os idosos, 

principalmente as mulheres, têm a possibilidade de viver de forma sadia em espaço independente, 

dispondo de tempo e dinheiro para reforçar as relações sociais. Por este motivo protagonizam uma 

valorização da identidade, uma nova possibilidade de envelhecer por meio da motivação e da 

participação no contexto social. A classe idosa pode ser parceira em atividades que promovam a 

transmissão de conhecimentos entre gerações, sendo interessante a reunião de relatos e 

conhecimentos destes pares para a divulgação de práticas e educação ambiental e resgate oral da 

história do distrito. Durante as oportunidades de entrevistas algumas moradoras se dispuseram a 

ministrar cursos para os mais jovens sobre artesanato e cultivo de hortas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Perfil etário e de gênero dos moradores entrevistados em São Bartolomeu, MG. 

 

 

Em relação à escolaridade, nota-se que a maioria dos entrevistados (28%) é alfabetizada, 

mas não concluiu o ensino fundamental (Fig. 8). O índice de alfabetização é de 88,3%. A segunda 

classe de escolaridade mais frequente foi ensino fundamental completo (21%). Os analfabetos e os 
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com ensino médio incompleto somam 11% cada um, enquanto 18,3% possuem ensino médio 

completo. Os que possuem ensino superior completo e incompleto somam 5,1 % cada.  

A ocorrência de indivíduos com nível intermediário de escolaridade deve-se ao fato de que 

no distrito só existe ensino fundamental. Além disso, indivíduos que possuem apenas nível 

fundamental permanecem no distrito, pois possuem menos oportunidades de emprego e renda em 

cidades grandes, uma vez que a educação garante melhores oportunidades para os mais instruídos.  

 

  

Figura 8: Perfil de escolaridade dos moradores entrevistados no distrito de São Bartolomeu, MG, em cada 

gênero.  

 

Segundo Queiroz (2009), na zona rural, diante do dilema entre trabalho e estudo, muitos 

jovens acabam optando pelo trabalho, pois, muitas vezes, precisam complementar a renda familiar 

e, além disso, estão imersos numa sociedade capitalista onde o ter torna-se uma premissa básica 

para o reconhecimento social enquanto sujeito. Diante disso, muitos abandonam a escola, antes 

mesmo de concluir o Ensino Fundamental, e migram para o espaço urbano em busca de trabalho.  

Em São Bartolomeu, parte destes retorna após um tempo para comunidade. Estes se dividem 

entre os que, não tendo escolaridade suficiente para empregar-se de maneira satisfatória na cidade, 

retornam com a garantia de segurança alimentar e tranquilidade para a velhice; e entre os que 

continuaram estudando, obtiveram posição de sucesso durante a vida profissional, mas optaram pela 

qualidade de vidade no campo, e por isso retornam ao distrito. Para os mais jovens, que ainda 

estudam e moram na região, existe o transporte escolar feito por um morador de São Bartolomeu, 

que todo dia leva e busca as crianças para a escola. Muitos vão residir em Ouro Preto ou Cachoeira 

do Campo para estudar.  
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            Mello et al (2003) explica que a reorganização da produção familiar para sua inserção nas 

novas oportunidades de mercado, certamente ficará facilitada se houver melhoria na educação 

formal da nova geração de agricultores. Afirma ainda que a educação formal não apenas aumenta os 

conhecimentos básicos de leitura e escrita, de operações matemáticas, mas também influencia 

atitudes como acreditar na capacidade de organização e na importância das inovações (Mello et al, 

2003). 

Em relação à renda, 48% dos entrevistados ganham até um salário mínimo por mês e outros 

34,8% recebem entre 1,1 a 2 salários mínimos por mês. Dentre os que recebem mais de 02 salários 

mínimos estão os restantes 16% dos entrevistados (Fig. 9). Logo, nota-se que a maioria dos 

entrevistados possui baixa renda, o que pode acarretar uma menor acessibilidade destes a serviços 

básicos como saúde, moradia, alimentação, transporte, educação, dentre outros. No distrito, pelo 

menos a segurança alimentar dos indivíduos é garantida, devido à disponibilidade de plantas, 

havendo ainda a realizaçãde permuta de alimentos entre os moradores. A comunidade também 

usufrui de escola e posto de saúde próprios, porém ainda assim a baixa renda acarreta em menor 

conforto e limitação do poder de consumo.  

 

 

Figura 9: Perfil de renda, em salários mínimos, dos moradores entrevistados no distrito de São Bartolomeu, MG. 

 

 Analisando o perfil de ocupação dos entrevistados, incluem-se agricultores (19%), 

aposentados (30,9%), do lar (16,6%), doceiros (4,7%), estudantes (7,1%), empregados (7,1%) e 

funcionários públicos (14,2%) (Fig. 10). Estas se referem à ocupação principal dos entrevistados, a 

que gera a maior parte da renda. A alta porcentagem de aposentados reitera o argumento anterior 

sobre a estabilidade para indivíduos idosos e enfatiza a necessidade de se dar atenção especial a esta 

classe em iniciativas públicas. Segundo Silva (2001), dada a queda da renda proveniente das 
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atividades agropecuárias, as famílias rurais brasileiras estão se tornando cada vez mais não-

agrícolas, garantido sua sobrevivência mediante transferencias sociais (aposentadorias e pensões ) e 

em ocupações não-agrícolas. Porém, em São Bartolomeu, a agricultura está presente em quantidade 

significativa, sendo a segunda profissão mais citada indicando a importância de atividades de 

incentivo aos produtores rurais na comunidade.  

Os empregados são acompanhantes de idosos, faxineiras ou vigias de casas de veraneio. Os 

funcionários públicos são professores, agentes de saúde ou empregados na Floresta do Uaimií. 

Nota-se que, apesar da reconhecida tradição da produção de doces de qualidade no distrito, foi 

baixa a presença de doceiros, pois foram computadas somente as respostas dos moradores referentes 

à ocupação principal, principal fonte de renda. Muitos doceiros têm esta atividade como fonte 

secundária de renda. Mesmo com a existência de uma associação local de doceiros e apesar do 

auxílio que o Instituto Estadual de Florestas (IEF) vem proporcionando para este fim no local, foi 

diagnosticado, a partir das entrevistas, que os doceiros têm tido dificuldade em conseguir frutos e 

lenha em quantidade e periodicidade necessárias para a fabricação dos doces.  

 

 

Figura 10: Perfil de ocupação principal dos moradores entrevistados no distrito de São Bartolomeu, MG 

 

 A atividade de fabricação de doces artesanais pode ser imensamente favorecida por um 

melhor planejamento na utilização dos recursos naturais locais. A extração de lenha da FLOE do 

Uaimií ou da APA das Andorinhas para a fabricação de doces ainda é proibida, sendo esta uma 

reclamação recorrente entre os moradores. Estes reivindicam seu direito de consumir pequenas 

quantidades de lenha das matas nos arredores, porém os órgãos ambientais não permitem e ainda 

não obtiveram sucesso na criação de alternativas para a solução do problema. A distribuição de 

lenha para os doceiros pelo IEF ocorreu algumas vezes, porém os moradores reclamaram, durante 
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reuniões ocorridas durante esta pesquisa, sobre a justiça na divisão dos caminhões de lenha. 

A diversificação de matérias primas para a produção dos doces é uma ação que pode 

diminuir a pressão de coleta sobre as goiabas nativas, evitando a sobre exploração, como já ocorreu 

com o marmelo, acarretando na extinção local deste fruto. Essas novas matérias primas podem ser 

diretamente coletados da mata, vista que a FLOE do Uaimií possui uma Zona de Manejo Florestal e 

Faunístico que poderia ser exporada para o extrativismo sustentável de frutos destinados à produção 

dos doces. Neste âmbito, também poderia ser possível a extração de castanhas, óleos, fibras, ervas e 

outros produtos de origem vegetal, que podem ser beneficiadas ou diretamente comercializadas in 

natura. A geração de empregos locais a partir do investimento neste mercado de produtos pode ser 

muito interessante para o distrito, bem como para a maioria das comunidades localizadas próximas 

à florestas. 

Dentre os funcionários públicos citados nesta pesquisa, somam-se alguns que trabalham na 

FLOE do Uaimií, tendo atividades ligadas à preservação do meio ambiente. A criação de mais 

empregos ligados à gestão da UC estimula níveis crescentes de participação das populações nas 

iniciativas de conservação e consequentemente, maior sucesso das áreas protegidas. Destaca-se a 

necessidade de formação de guias locais, com conhecimentos sobre a flora e a fauna da região bem 

como da história e cultura. Logo, nota-se a preeminência do investimento em projetos que 

propiciem a diversificação das ocupações em São Bartolomeu, com a geração de novas 

oportunidades que atuem no sentido de melhorar a renda dos moradores. 

 O tempo de moradia no distrito também foi analisado (Fig. 11), sendo que 26% dos 

entrevistados declaram ter se mudado para o local depois da criação da APA, enquanto outros 74% 

já residiam no local antes da sua criação, há 23 anos. Estudos anteriores (Prado, 2010) destacam que 

esta ocorrendo na comunidade a entrada de moradores com características diferentes na 

comunidade, o que pode acarretar em uma mudança significativa ao longo dos anos. Silva (2001) 

contextualiza o fato e explica que as novas dinâmicas em termos de geração de emprego e renda no 

meio rural brasileiro têm origem urbana, ou seja, são impulsadas por demandas não-agrícolas das 

populações urbanas, como é o caso das dinâmicas imobiliárias por residência no campo e dos 

serviços ligados ao lazer (turismo rural, preservação ambiental). 



47 

 

 

 

Figura 11: Tempo de moradia no local dos moradores entrevistados no distrito de São Bartolomeu, MG. 

 

 A chegada desses novos integrantes à comunidade deve ser pensado em termos de 

planejamento populacional no sentido de respeitar a capacidade de suporte dos ecossistemas locais, 

uma vez que a entrada de muits integrantes pode resultar na geração de resíduos excedentes, 

poluindo os ambientes que deveriam ser preservados para as gerações futuras. Por outro lado, essa 

nova camada social pode ser geradora de novas práticas empreendedoras e níveis superiores de 

articulação social, a medida que empregarem seus conhecimentos e virtudes para o 

desenvolvimento local. São moradores com maior escolaridade, que podem ainda estimular a 

organização em torno de questões comunitárias ou para o financiamento de iniciativas locais. 

 Todavia, predominam os moradores tradicionais, que se mudaram há mais de vinte anos e 

que possuem fortes ligações com o meio onde vivem. Muitos mudaram-se para trabalhar na terra e 

por isso cultivam relações de respeito na lida diária com os recursos, acumulando conhecimentos 

que podem ser úteis para o manejo ambiental na região. Estes moradores conhecem as trilhas, os 

córregos, e a localização de espécies ou populações de espécies úteis na mata. A maioria também 

mantém quintais em suas casas, que podem ser descritos como verdadeiros sistemas agroflorestais, 

contendo plantas para o consumo da família e venda do excedente, com baixo uso de tecnologias e 

insumos industrializados.  Alguns moradores tradicionais são hoje caseiros de casas de veraneio que 

foram compradas por moradores eventuais, estes costumam receber pela manutenção dos jardins, 

hortas, quintais e criações da propriedade.  

Habitats, formas de obtenção e categorias de uso das espécies vegetais. 

 

 Os habitats das espécies foram descritos pelos moradores de acordo com as características 
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de uso do solo e da vegetação. Segundo esta descrição, os principais são matas, hortas, quintais, 

plantações, campos rupestres e ruderais. Os ambientes florestais preservados possuem grande 

diversidade e espécies herbáceas, lianas, arbóreas e arbustivas. Os ambientes antrópicos que estão 

presentes nas periferias do distrito, incluindo terrenos baldios, calçadas e barrancos, são ruderais. As 

plantações são ambientes utilizados para o cultivo de espécies de valor econômico, destinadas à 

venda. Campos rupestres são ambientes de altitude elevada e com a presença de afloramentos 

rochosos. As hortas são os ambientes próximos às residências, utilizados para o cultivo de espécies 

herbáceas ou arbustivas. Quando o ambiente próximo à residência possui maior área e possui 

espécies arbóreas chama-se quintal. Os terrenos são ambientes afastados da residência destinados ao 

cultivo de espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas. 

 As formas de obtenção das espécies, segundo a descrição dos moradores foram: cultivo, 

quando as espécies são cultivadas em hortas, quintais ou terrenos; coleta, quando as espécies são 

extraídas de ambientes ruderais ou florestais; ou compra, quando as espécies são adquiridas no 

comércio. 

As categorias de uso são:  

 Alimentar: Espécies utilizadas para fins nutricionais, podendo ser consumidas in natura, 

sucos, refogada, cozida e frita. 

 Medicinal: Espécies utilizadas para fins terapêuticos, utilizadas in natura, em infusão, em 

decocto, como emplastro, maceradas, em água, em tintura ou como xarope. 

 Madeireira: Espécies utilizadas para construção, alvenaria, fabricação de cabos de enxada, 

cercas e moirões. 

 Mística: Espécies utilizadas para espantar mau olhado, benzer ou atrair sorte. 

 Forragem: Espécies fornecidas como alimento para animais. 

 Tóxica: Espécies utilizadas como veneno contra insetos e outros animais. 

 Corante: Espécies utilizadas para o preparo de tintas ou usadas para fornecer cor aos 

alimentos. 

 Artesanato: Espécies utilizadas para a fabricação de cestos, brinquedos e utensílios a partir 

de partes vegetais. 

 Ornamental: Espécies utilizadas com o fim decorativo 

 Combustível: Espécies utilizadas como combustível em fogões a lenha. 
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7.2 Levantamento etnobotânico 

 

Foram registradas 232 espécies divididas em 79 famílias e 198 gêneros (Fig. 11). Foram 

1221 citações no total, de forma que a suficiência amostral foi verificada como satisfatória através 

do procedimento adaptado ao conceito de curva de rarefação. 

   

 

Figura 12: Curva de rarefação para plantas úteis utilizadas por 25 moradores de São Bartolomeu, MG. 

 

 

As famílias mais citadas foram Asteraceae (25 espécies), Fabaceae (15 espécies), Solanaceae 

(14 espécies), Lamiaceae (14 espécies), Myrtaceae e Poaceae (12 espécies). Os gêneros mais 

citados foram Solanum (6 spp.), seguido de Capsicum, Citrus e Plectranthus, todos com 4 espécies.  
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Figura 13: Número de espécies úteis nas famílias botânicas mais citadas pela comunidade de São Bartolomeu, 

Ouro Preto, MG. 

 

Em ambiente similar ao estudado, Zuchiwsch et al (2010) entrevistaram 42 agricultores e 

encontraram 132 espécies, além de quatro plantas identificadas em nível de gênero, pertencentes a 

51 famílias botânicas. As principais famílias encontradas foram Fabaceae (19 espécies), seguida por 

Myrtaceae (13 espécies). Rodrigues (2007) entrevistou oito informantes e junto a esses, levantou 

351 espécies de plantas medicinais. As famílias que apresentaram maior número de espécies foram 

Fabaceae (11 espécies) e Asteraceae (10 espécies). Bratti et al (2013) entrevistaram 3 mateiros e 

registraram 61 espécies medicinais, distribuídas em 35 famílias, sendo Asteraceae e Fabaceae as 

mais citadas. Logo, as famílias mais citadas neste estudo, Fabaceae e Asteraceae aparecem também 

como famílias mais citadas em outros levantamentos etnobotânicos em florestas estacionais. 

Myrtaceae apareceu em quinto lugar neste estudo, englobando, em sua maioria, plantas 

alimentícias. 

 Pinto et al (2006) estudou as plantas medicinais em duas comunidades rurais de Mata 

tlântica bahiana e obteve a família Lamiaceae como a mais citada. Crepaldi (2006) também estudou 

comunidades em Mata Atlântica e obteve as famílias Asteraceae e Fabaceae como as mais citadas 

no Espírito Santo. Já Alves & Pohv (2013) investigaram as plantas medicinais de uma comunidade 

rural da Mata Atlântica em Minas Gerais e as famílias botânicas predominantes foram Lamiaceae e 

Asteraceae. Oliveira & Menini (2012) investigou outra comunidade de Mata Atlânica em Minas 

Gerais e observou as famílias Lamiaceae e Asteraceae como as de uso mais frequentes. Assim, nota-

se que as famílias Asteraceae, Fabaceae e Lamiaceae são relatadas como sendo frequentemente 

usadas por populações da Mata Atlântica. 
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 Já no cerrado, Cunha & Bortoloto (2011) listaram as medicinais mais usadas na comunidade 

de Monjolinho e Fabaceae e Asteraceae foram as mais citadas.  Lima (2013) estudando 

etnobotânica e etnoecologia de comunidades de Goiás encontrou a família botânica Fabaceae como 

a de maior destaque. Em um estudo sobre os usos múltiplos de plantas do cerrado, Moreira & 

Guarim- Neto (2009) também obtiveram a família Fabaceae como maior número de citações. Deste 

modo, nota-se que as famílias Fabaceae e Asteraceae são conhecidamente utilizadas no bioma do 

Cerrado. 

 A família Fabaceae é uma das maiores famílias botânicas, também conhecida como 

Leguminosae (leguminosas), de ampla distribuição geográfica. Uma característica típica dessa 

família é a ocorrência do fruto do tipo legume, também conhecido como vagem, exclusivo desse 

grupo. É subdividida em três subfamílias com características morfológicas muito distintas: 

Faboideae (ou Papilionoideae), Caesalpinioideae e Mimosoideae. Neste levantamento englobou 

espécies para uso alimentar madeireiro, medicinal e combustível, em ordem decrescete de número 

de citações. São em sua maioria plantas nativas. A planta mais citada desta família foi o jacarandá 

(Dalbergia frutescens (Vell.), utilizada com a finalidade madeireira. Uma exótica que se destacou 

com o feijão (Phaseolus vulgaris L.) com 0,11 de frequência de citação, que é frequentemente 

cultivado em quintais. 

 A família Lamiaceae (antiga Labiatae ou Labiadas) compreende muitas espécies 

importantes, entre outros usos, para extração de óleos essenciais (Mentha, Ocimum, Origanum, 

Rosmarinus, Salvia, dentre outros.), tanto para uso cosmético, como condimentar, aromático e 

medicinal, bem como para uso artesanal ou industrial. No presente estudo apenas foram levantadas 

Lamiáceas exóticas e medicinais. As mais citadas foram Hortelã (Mentha x villosa Huds.) com 0,79 

de frequência de citação, laçavenha (Leonurus japonicus Houtt.) com 0,42 e alecrim (Rosmarinus 

officinalis L.), com 0,38. As principais indicações medicinais para estas espécies foram para o 

sistema respiratório, digestivo e circulatório. Essa família também engloba diversas variedades de 

boldo do gênero Plechtranthus, que também são muito utilizados pela população. 

A família Asteraceae é a família botânica com o maior número de espécies entre as 

Magnoliophytas, é também conhecida por Compositae ou compostas. As inflorescências são 

tipicamente em capítulos, característica marcante da família. As formações em capítulo são várias 

flores, geralmente pequenas, assentadas em um receptáculo comum, geralmente plano, cercada 

por brácteas involucrais, dispostas em uma ou mais séries. No presente estudo este grupo foi 

representado por plantas, em sua grande maioria, medicinais, seguida por alimentares, ornamentais, 

combustível, místicas, tóxicas. As plantas macelinha (Achyrocline satureioides (Lam) DC.), 

carqueja (Baccharis crispa Spreng.), picão (Bidens pilosa L.) e almeirão (Cichorium intybus L.) 

foram as mais citadas com 0,26 de frequência de citação. 
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A família Solanaceae é uma família de grande importância para a alimentação da sociedade. 

O gênero Solanum é o maior contendo quase metade do total de espécies. Fazem parte dessa família 

botânica: a batata (Solanum tuberosum), o tomate (Lycopersicum esculentum) 

o tabaco ou fumo (Nicotiana tabacum). Apresentam folhas simples, alternas, margens inteiras, 

lobadas ou partidas, sésseis ou pecioladas, glabras ou pilosas, sem estípulas, com inflorescência, 

muitas vezes, cimosa. Do gênero Solanum também foram citadas neste levantamento o fruto do 

lobo (S. lycocarpum A. St.- Hill ), a jurubeba (S. paniculatum L.), o jiló (S aethiopicum L.), a baba 

de onça (S. cernuum Vell.) a berinjela (S. melongena L.). Também as espécies do gênero Capsicum 

como o pimentão (C. anuum L.), a pimenta (C. baccatum L.).  

A família Myrtaceae é uma família botânica que compreende plantas arbustivas ou arbóreas 

representadas nas Américas principalmente pelas plantas frutíferas. Geralmente há a presença 

abundante de ritidoma no caule, caracterizando a família devido à textura diferenciada que o 

ritidoma confere no caule, como um descascado. Observa-se também canais oleíferos na forma de 

pequenos pontos translúcidos que pode ser observado nas folhas, flores, frutos e sementes quando 

colocados contra um foco de luz. As registradas neste estudo são predominantemente nativas e 

possuem uso alimentar, madeireiro e medicinal. A mais citada foi a goiaba (Psidium guajava L) com 

0,62 de frequência de citação, largamente utilizada no local como matéria prima para os doces. 

Foram computadas 134 espécies exóticas e 88 plantas nativas. A predominância de espécies 

exóticas demonstra que a comunidade recebeu bastante influência externa, de forma que as plantas 

introduzidas já são mais conhecidas e utilizadas pelos moradores do que as plantas nativas da 

região. A categoria de uso medicinal é a que apresentou o maior em número de espécies, seguida da 

alimentar, ornamental e madeireira, respectivamente (Fig. 12).  Também foi citado um grande 

número de espécies alimentares, de forma que esta categoria recebeu o maior número de citações. 
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Figura 14: Número de espécies úteis citadas em cada categoria de uso principal pelos moradores de São 

Bartolomeu, em Ouro Preto, MG. 

 

 Moreira & Guarim-Neto (2009) também encontraram o uso medicinal como o mais citado 

em estudos sobre o uso múltiplo de plantas do cerrado. Damasceno & Barbosa (2008), estudaram 

usos da vegetação local em Uberlândia, também no cerrado e obtiveram as medicinais como as mais 

citadas. Christo et al (2006) estudando comunidades inseridas no bioma Mata Atlântica também 

encontraram as medicinais como mais citadas em uma reserva biológica do Rio de Janeiro.  

Albuquerque & Andrade (2002b) estudaram o uso de plantas na caatinga e também encontraram as 

medicinais como mais usadas. Já Botrel et al (2006) estudando comunidade de Ingaí, Minas Gerais, 

contabilizou a maioria das plantas na categoria madeireira. Fonseca-Kruel & Peixoto (2004) 

obtiveram as plantas alimentares como as mais comuns.  

A categoria com maior número de plantas conhecidas em uma comunidade revela uma 

vocação da região, em termos de uso de recursos vegetais. A maior citação de plantas medicinais 

indica que a comunidade mantém certa preferência pelo uso de plantas no combate a enfermidades, 

mantendo vivo o conhecimento etnobotânico para o uso das espécies com propriedade medicinais, 

por meio do uso frequente destas plantas. Segundo Borges & Almeida (2006), a utilização de 

plantas medicinais no tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto à existência humana 

e ainda simboliza, muitas vezes, o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos 

étnicos.  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000), cerca de 80% da população 

mundial utilizam plantas medicinais como principal opção terapêutica, devido em muitos casos, ao 

baixo poder aquisitivo de compra que possuem. No caso de São Bartolomeu, nota-se que o uso é 

intensificado em épocas em que o acesso à cidade é limitado devido à qualidade das estradas. 

 

“Em época de chuva a gente usa mais, porque fica mais difícil ir à cidade. Aí 

tem que tratar com o que tem aqui mesmo.” Entrevistado 14. 

 

Dada esta tendência dos moradores em usarem plantas medicinais, podem ser formulados 

projetos que contemplem especificamente o acesso destes moradores à variedade e qualidade das 

espécies mais importantes para a comunidade. A Universidade Federal de Ouro Preto, conta com 

um horto botânico de plantas medicinais e seria proveitoso estimular um intercâmbio maior entre a 

instituição e a comunidade neste âmbito. Projetos de pesquisa e extensão específicos para esta 

demanda são importantes no sentido de preservar o conhecimento local sobre plantas medicinais e 

também para garantir melhor acesso dos indivíduos aos medicamentos naturais. A seleção das 

plantas para esta horta pode ser feita a partir da lista de espécies disponibilizada neste trabalho, a 
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partir da escolha das que obtiverem maiores valores e de uso e maior número de indicações 

terapêuticas. Esta seria também uma forma de preservação in vivo de espécies raras e/ou ameaçadas, 

bem como de variedades crioulas. 

Em relação à orientação médica, ressalta-se que o governo federal aprovou a Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por meio do Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 

2006, a qual se constitui em parte essencial das políticas públicas de saúde, meio ambiente, 

desenvolvimento econômico e social como um dos elementos fundamentais de transversalidade na 

implementação de ações capazes de promover melhorias na qualidade de vida da população 

brasileira.  Como objetivos este projeto propõe a ampliação das opções terapêuticas e melhoria da 

atenção à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; o uso sustentável da 

biodiversidade brasileira; a valorização e preservação do conhecimento tradicional das comunidades 

e povos tradicionais; o fortalecimento da agricultura familiar; o crescimento com geração de 

emprego e renda, redutor das desigualdades regionais; o desenvolvimento tecnológico e industrial; a 

inclusão social, redução das desigualdades sociais, a participação popular e controle social. Desta 

forma, o uso de plantas medicinais é um assunto de especial importância para a atenção à saúde da 

comunidade, que coincide em muitos objetivos, com a intenção da própria Unidade de Conservação 

na qual esta se insere.  

A forma de obtenção de plantas mais citado foi o cultivo, seguido de coleta e compra. Este 

dado reflete a tendência da comunidade para a produção de plantas, seja para seu consumo próprio 

ou para venda. Alguns moradores citaram espécies que foram cultivadas no passado, como a batata 

baroa, a cebola e o alho. Muitas plantas medicinais também figuram entre as cultivadas, de forma 

que quase todos os moradores possuem uma pequena horta onde são cultivados temperos e plantas 

medicinais. Muitos têm também os quintais, que são verdadeiros sistemas agroflorestais, onde são 

empregados métodos de manejo tradicionais, com baixíssimo uso de tecnologia e insumos 

químicos. 
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Figura 15: Número de citações em relação à forma de obtenção das espécies. 

 

Segundo Amaral & Guarim-Neto (2008) os quintais são uma das formas mais antigas de 

manejo da terra, de forma que esses sistemas consistem em uma combinação de árvores, arbustos, 

herbáceas, algumas vezes associados a pequenos animais domésticos, crescendo próximos à 

residência. Kumar e Nair (2004) destaca a longa tradição em países tropicais e Oakley (2004) 

enfatiza a função dos quintais domésticos como reservatórios de biodiversidade em comunidades 

mundo afora. Pasa (2004) destaca que a produção nos quintais, especialmente a hortifrutífera, 

permite à população manter uma baixa dependência de produtos adquiridos externamente, ocasiona 

impactos mínimos sobre o ambiente, conserva os recursos vegetais e a riqueza cultural, 

fundamentada no saber e na cultura dos moradores locais. Segundo o mesmo autor, ao mesmo 

tempo, o quintal fortalece os vínculos sociais da comunidade por meio da utilização do espaço para 

atividades sociais, como rezas, festas e lazer. 

São nesses espaços onde são empregadas as técnicas relacionadas ao cultivo de plantas que 

foram desenvolvidas e aperfeiçoadas pelos indivíduos ao longo de anos de prática na lida diária 

com a terra. Ali são selecionadas e preservadas as variedades de plantas desejadas, são realizados 

controles biológicos, capina seletiva, poda do dossel, fertilização manual, transplantes, enxertia, 

estaquia, semeadura, compostagem, adubação, rodízios, queimadas e, ás vezes, uso de agrotóxicos.  

Durante a oportunidade desta pesquisa foram visitados vários quintais agroflorestais, e foi 

observada a demanda por mais técnicos rurais que auxiliem os moradores na aplicação de técnicas 

efetivas e práticas para transtornos ocasionais, como por exemplo, no controle de pragas ou no 

tratamento de doeças em plantas, estimulando a escolha por tratamentos menos impactantes para os 

ecossistemas locais. Vale lembrar que por enstar inserido em uma UC, o uso de defensivos químicos 

pode levar à contaminação de rios e solos que prejudicariam a sobrevivência das espécies nativas, 
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sendo assim uma atenção especial deve ser dada nesta questão. Técnicas agroflorestais podem e 

deve ser incentivadas, de forma que seria muito proveitoso a instalação de um sistema agroflorestal 

demonstrativo na localidade, bem como a realização de mais capacitações e treinamentos a fim de 

divulgar outras técnicas à população 

 Muitos entrevistados relataram que antigamente cultivava um maior número de variedade, e 

em maior quantidade também, e que hoje não cultiva mais, dentre os quais incluem-se os que 

relataram o cultivo em plantações nos tempos idos. O habitat que mais se destacou foi a horta, uma 

vez que a maioria dos moradores hoje possui menores porções de terra, com hortaliças e ervas 

medicinais para a subsistência da família. Nota-se que a idade avançada dos entrevistados revelou 

ser um impedimento ao cultivo de plantas em maior escala e variedade. As técnicas de manejo são 

executadas também nas hortas, porém em menor escala. 

 

“O pessoal aqui já tá mais velho, não aguenta lida de roça, aí não compensa 

mais cultivar e mão e obra tá cada dia mais caro na região.” (Entrevistado, 57 anos). 

 

Apenas um morador declarou cultivar plantas para venda na atualidade. Muitas hortaliças e 

verduras compradas no comércio do local são vindas do SEASA, e foram enquadradas neste estudo 

como cultivadas e vindas do habitat plantação. 

 

 
  Figura 16: Número de citações em relação ao habitat da espécie. 

 

A segunda forma de obtenção das plantas mais frequentemente citada foi a coleta. Esta 

abrange diferentes habitats como a mata e o ambiente ruderal, sendo a mata o ambiente mais 

procurado para a extração de plantas úteis. Estes dados reiteram o potencial da comunidade para o 

extrativismo de espécies florestais e apontam para a necessidade da regularização desta atividade, 
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especialmente em se tratando de espécies florestais, uma vez que existe uma Floresta Estadual na 

região.  

A FLOE do Uaimií foi criada na região em 2003 para conservar e possibilitar o manejo dos 

recursos florestais em seu interior. Porém, a extração sustentável de recursos da FLOE ainda não 

ocorre devido à ausência de estudos avançados para este fim. Nota-se que o Plano de Manejo da 

FLOE Uaimií possui, entre os seus planos de ação, um subprograma específico que trata do Manejo 

de Produtos Florestais Não Madeireiros que ainda não foi realizado. A área também foi reconhecida 

no projeto de Bosques Modelo em 2005. Este projeto de âmbito internacional tem a proposta de uso 

sustentável dos recursos florestais. 

 O uso de PFNM é histórico, porém a partir dos anos oitenta os PFNM tornaram-se um 

paradigma da conservação, pois seriam capazes de gerar inclusão social de comunidades locais, 

garantindo a conservação dos ecossistemas naturais (Nepstad & Schwartzman 1992, Plotkin & 

Famolare 1992, Evans 1993). Segundo esta perspectiva, as populações locais irão conservar mais se 

recebessem vantagens provenientes da realização de atividades que contribuam para a manutenção 

da floresta em pé (Hall & Bawa 1993, Phillips 1993, Berkes, 1999). Brito (2003) informa que a 

geração de emprego em florestas onde se trabalha com a obtenção de PFNM é de 5 a 15 vezes 

maior do que no processo da simples exploração madeireira. Além disso, os resultados econômicos 

de negociação PFNMs foram considerados financeiramente mais favoráveis, em longo prazo, do 

que outros tipos mais destrutivos de usos da terra (Peters, 1994) 

Todavia, para alavancar a economia dos países em desenvolvimento, estudos sobre manejo 

de PFNM ainda são incipientes (Soares et al., 2008), de forma que existe escassez de pesquisas em 

relação à biologia, distribuição e abundância reprodutiva das espécies da floresta (Wickens, 1991). 

Logo, é recomendada a realização de estudos específicos para viabilizar a extração sustentável de 

espécies da FLOE, o que poderia contribuir para a autonomia de extratores e para a efetivação da 

categoria de manejo a que a unidade se propõe. Seria interessante a elaboração de estudos técnicos 

específicos para a criação de planos de manejo para as espécies mais utilizadas pela comunidade, 

contribuindo para a conservação dos recursos florestais, a autonomia econômica da Unidade, as 

condições de trabalho e renda da população do entorno e a erradicação de atividades ilegais na 

Unidade de Conservação. 

Em relação à plantas coletadas em ambientes ruderais, sobressaem-se espécies de Plantas 

Alimentícias Não Convencionais (PANC’s). Estes alimentos são encontrados praticamante o ano 

todo, são gratuitos e são utilizados como “mistura” pelos moradores, para acompanhar o arroz e a 

carne na hora das refeições. As hortaliças não convencionais, como taioba (Xanthosoma 

sagittifolium (L.) Schott), orapronobis (Pereskia aculeata Miller), serralha (Sonchus oleraceus (L.) 

L.), mostarda (Sinapis alba L.), cariru arnica (Erechtites hierascifolia (L.) Raf) e mentruste 
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(Lepidium didymum L.), são as mais citadas. As PANC’s são uma alternativa alimentar e uma opção 

de diversificação cultural, na atividade agropecuária, sobretudo na agricultura familiar, para 

populações rurais e urbanas de baixa renda (Rocha et al., 2008) Segundo Knupp & Barros (2008), 

as frutas e hortaliças não-convencionais geralmente apresentam teores de minerais e proteínas 

significativamente maiores do que as plantas domesticadas, além de serem mais ricas em fibras e 

compostos com funções antioxidantes. 

O uso destes alimentos deve ser incentivado, visando uma desmistificação de seu uso, visto 

que muitos moradores não os concomem pois estes representam comida “de pobre”, ou para 

eventos de escassez. É um nicho a ser explorado por pesquisadores e educadores da área de 

Nutrição, que poderiam contribuir por meio da organização de palestras e informativos para a 

comunidade, no intuito de informar sobre os valores nutricionais destes alimentos e sobre novas 

formas de preparo e aproveitamento. 

 

7.2.1 Conhecimento etnobotânico nas diferentes classes socioeconômicas 

 

     Houve diferença significativa de conhecimento sobre plantas entre homens e mulheres no 

teste qui quadrado (X²= 36,41, g.l.= 10, p<0,01). As mulheres citaram um maior número de espécies 

medicinais do que os homens (Fig. 14). Trabalhos como os de Borges & Peixoto (2009), Zank & 

Hanazaki (2012) e Giraldi & Hanazaki (2010) apresentam resultados similares, reiterando o fato de 

que homens e mulheres geralmente possuem diferentes habilidades e conhecimentos relacionados 

ao uso da vegetação nativa (Kainer & Duryea 1992). O contexto histórico do papel feminino, no 

qual a mulher tem a função de cuidar da casa, da alimentação e da saúde da família possibilita 

maiores conhecimentos sobre plantas medicinais e alimentares, sobretudo de plantas herbáceas e 

exóticas (Voeks, 2007). De acordo com Vasconcelos (2001) as mulheres são as principais 

responsáveis pelo tratamento caseiro das doenças mais simples através de plantas.  

Já os homens, por outro lado, revelaram conhecer um maior número de plantas madeireiras 

o que também é um resultado esperado, uma vez que os homens realizam mais frequentemente tra-

balhos “externos” à residência, e assim conhecem melhor os habitats mais distantes, incluindo as 

áreas florestais, e consequentemente a flora arbórea. O resultado encontrado é similar a outros tra-

balhos que afirmam que mulheres geralmente coletam e processam mais os recursos não madeirei-

ros e os homens estão mais envolvidos com recursos usados em construções e ferramentas (Hana-

zaki et al. 2000; Shackleton et al. 2002). 
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Figura 17: Riqueza de espécies em relação a cada uma das categorias de uso de homens e mulheres entrevistados 

no distrito de São Bartolomeu. 

 

Não houve diferença significativa do número de espécies citadas em cada faixa etária (X²= 

6,60, g.l.= 7; p=0,47) (Fig 15). Lopes e Lobão (2013) também não encontraram diferenças 

significativas em relação às classes de idade em comunidades do litoral norte do Espírito Santo. 

Lima et al (2012) também não encontrou o padrão em comunidades de geraizeiros no norte de 

Minas. Os resultados encontrados indicam que o conhecimento tradicional de uso de plantas ainda 

está passando de geração em geração, de forma que a comunidade não apresenta grande disparidade 

no conhecimento entre jovens e mais velhos. 

Ainda assim este quadro não representa estabilidade para a manutenção do conhecimento 

etnobotânico, uma vez que se pode notar que os mais jovens são os que conhecem o menor número 

de espécies úteis, tendo citado uma média de 15 espécies. Este dado é preocupante, uma vez que a 

manutenção do conhecimento etnobotânico no distrito depende do interesse destes jovens em 

aprender sobre as plantas da região e seus respectivos usos. Nota-se que este fato pode afetar 

diretamente a sobrevivência do conhecimento tradicional no distrito, uma vez que sem o contato 

direto com a flora, o conhecimento sobre as plantas úteis deixa de ter aplicação na vida cotidiana e 

assim, fica mais fácil de ser desvalorizado e esquecido.  

 Os moradores inclusos na faixa etária de 56 a 65 anos citaram um maior número de 

espécies, sendo em média, 40 espécies (Fig. 15). Os moradores que possuem mais de 76 anos 

citaram um menor número médio de espécies em relação aos inclusos nas faixas etárias de 46 a 75 

anos. Acredita-se que esta queda no número de espécies a partir dos 74 anos pode dever-se a uma 
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perda cognitiva dos entrevistados que, já em idade avançada, apresentam limitações de memória. 

 

 

Figura 18: Número médio de espécies de plantas úteis citadas pelos moradores de São Bartolomeu, Ouro Preto, 

MG em cada classe de faixa etária (anos) 

 

 

Excluindo-se as duas últimas faixas etárias, percebe-se uma tendência no aumento do 

conhecimento, em termos de número de plantas citadas, conforme o aumento da idade. Outros 

autores, como Silva et al., (2011), Viu et al. (2010) e Albuquerque et al. (2011) buscando avaliar a 

influência da idade, já diagnosticaram uma tendência dos idosos terem maiores conhecimentos 

sobre as plantas e suas utilizações do que as pessoas mais jovens. Neste estudo, apesar de não ter 

havido diferença significativa no conhecimento entre jovens, adultos e idosos, nota-se que o maior o 

conhecimento dos indivíduos em idade madura já se faz presente e contrasta com o menor 

conhecimento entre os jovens. Logo, é importante fomentar a disseminação dos conhecimentos 

etnobotânicos entre os mais jovens. Acredita-se que esta informação deve se dar por meio do 

investimento em práticas agroecológicas, bem como da diversificação das fontes de renda ligadas 

ao uso dos recursos vegetais, conforme explicado anteriormente.  

 Em relação à escolaridade, não houve diferença significativa (X²= 2,19; g.l.= 6; p = 0,90). 

Porém, nota-se que moradores analfabetos e com ensino superior completo citaram maior número 

de espécies, cerca de 33 espécies, em relação aos moradores das demais categorias (Fig. 16). Existe 

uma tendência de diminuição no número de espécies citadas conforme se aumenta os anos de estu-

do, até o nível médio.  A partir do ensino superior completo ocorre um aumento significativo na 

riqueza de espécies citadas.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95

N
° 

M
ÉD

IO
 D

E 
ES

P
ÉC

IE
S 



61 

 

 
Figura 19: Número médio de espécies de plantas úteis citadas pelos moradores de São Bartolomeu, Ouro Preto, 

MG com diferentes graus de escolaridade. 

 

Esta tendência dos dados pode ser explicada pelo fato de que os entrevistados com poucos 

anos de estudo tendem a recorrer com maior frequência aos recursos da floresta para solucionar 

problemas diários. As plantas medicinais, por exemplo, são relatadas como preferidas em relação ao 

tratamento convencional. À medida que se aumenta os anos de estudo e o contato com o meio 

urbano, diminui-se o contato direto com o meio ambiente, de forma que o uso dos recursos vai 

perdendo importância na vida diária destes moradores. Desta forma, quanto menos anos de estudo, 

maior a dependência em relação aos recursos naturais.  

Este fenômeno é corroborada nos estudos de Lima et al. (2011) e Ruzza et al (2014), nos 

quais observa-se que o conhecimento sobre as plantas medicinais apresenta uma tendência a 

diminuir com o nível de escolaridade. Lima et al (2011) exemplifica que a relação entre o baixo 

nível de escolaridade e a maior familiarização com o poder medicinal das espécies vegetais pode 

refletir a busca, devido ao poder aquisitivo, de formas alternativas de tratar as doenças, que 

envolvam a compra de medicamentos caros. O autor ainda infere que o nível crescente de 

escolaridade envolve uma certa massificação dos costumes, principalmente frente à globalização, o 

que levaria a uma perda gradual dos hábitos ancestrais. 

Porém, entre os entrevistados com nível superior de estudo, vê-se que o conhecimento sobre 

os recursos, ultrapassa o dos analfabetos. Este resultado deve-se ao maior acesso destes ao 

conhecimento, uma vez que a partir do ensino superior, aumentam-se de forma considerável as 

fontes de conhecimento, que são mais diversificadas e eficientes, incluindo o acesso digital e por 
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meio de livros. Assim sendo, os entrevistados com nível superior de ensino passam a conhecer e 

consequentemente, dar mais importância aos recursos vegetais.  

 Não há diferença significativa entre o número de espécies citadas nos diferentes tipos de 

ocupação principal (X²= 10,340; g.l.= 6; p = 0,111) (Fig. 17). Isto pode ser explicado pelo fato de 

que além da ocupação principal, todos os entrevistados relataram possuir ocupações secundárias. 

Assim sendo, mesmo que a ocupação principal não tenha relação direta com o uso dos recursos, este 

fato pode estar presente nas demais ocupações.  

Nota-se que entre os funcionários públicos estão os professores, os funcionários da FLOE do 

Uaimií e profissionais da saúde.  Isso explica o grande número de citações por indivíduos que 

possuem estas ocupações, já que elas incluem os principais detentores de informação no distrito, 

indivíduos que são responsáveis por divulgar e ensinar boas práticas aos moradores, incluindo o 

valor e o uso sustentável da flora. 

 

 

Figura 20: Número médio de espécies de plantas úteis citadas pelos moradores de São Bartolomeu, Ouro Preto, 

MG, em relação a ocupação principal. 

 

Os agricultores citaram principalmente as plantas cultivadas por eles para venda, o que pode 

explicar o baixo número de espécies referidas. O principal motivo que impede o cultivo de 

hortaliças e verduras no distrito é a presença do fungo Sclerotium sp., que infecta os solos do 

distrito desde a década de 90, e a falta de mão de obra. Este fungo ataca principalmente espécies 

que apresentam órgãos de reserva subterrâneos, como a cebola, alho e batata baroa. A doença 

causada por este fungo é considerada uma das mais sérias ameaças ao cultivo dessas hortaliças, 

podendo inviabilizar o plantio (EMBRAPA, 2013). Segundo os moradores esta doença atacou as 

plantações dos principais vegetais cultivados na região e ainda persiste no solo até hoje em algumas 
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áreas, o que impossibilita a plantação na maioria dos locais que eram antes utilizados para tal. 

Os doceiros demonstraram conhecer uma grande variedade de plantas. Este resultado é 

esperado, uma vez que esta classe da comunidade está em contato direto com a diversidade vegetal 

colhendo frutos para fazer doce ou coletando lenha para abastecer os fornos artesanais de produção.  

 

 

Figura 21: Número médio de espécies úteis de plantas citadas pelos moradores de São Bartolomeu, Ouro Preto, 

MG, pertencentes a diferentes classes de renda mensal (em salários mínimos)  

 

Não há diferenças significativas entre as classes salariais quanto ao número de espécies 

citadas (X²= 0,66; g.l.=2; p=0,71) (Fig. 18). De forma geral, a renda na comunidade mostra-se 

bastante baixa e as diferenças encontradas nesta variável não são suficientemente grandes para 

explicar variações no uso de recursos. Toda via, nota-se que o conhecimento tende a ser menor 

conforme diminui-se a renda. 
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Figura 22: Relação entre número médio de espécies citadas e tempo de moradia dos moradores de São 

Bartolomeu, MG. 

 

Os moradores que se mudaram há menos de 20 anos apresentaram um menor conhecimento 

sobre as plantas (Fig. 19). A APA foi criada há 24 anos, no ano de 1989, sendo possível inferir que 

os moradores que se mudaram para a localidade após a criação da APA possuem menor 

conhecimento sobre as plantas da região. Este dado era esperado, uma vez que com a criação da 

APA várias restrições em relação ao uso dos recursos naturais passaram a ser adotadas na área que 

abrange o distrito. Dessa forma, provavelmente os novos moradores não se mudaram com a 

intenção de explorar o ambiente para retirar seu sustento, como ocorreu no passado, mas sim em 

busca de lazer e qualidade de vida (Prado, 2010). Nota-se que, no passado, a principal razão para os 

indivíduos se mudarem para o distrito, era a possibilidade de renda a partir da fabricação de carvão, 

exploração minerária ou plantação. 

A chegada de visitantes e de novos moradores com características distantes das tradicionais 

pode causar, ao longo dos anos, a introdução de novas características, gerando um processo 

determinado diretamente pelos impactos socioeconômicos produzidos pela atividade. Este fato é 

enfatizado por estudos anteriores de Murta et. al (2009) que relatam que ocorre em São Bartolomeu 

um processo que se reconheceu como de turistificação por parte dos visitantes, que desterritorializa 

os habitantes nativos, tomando-lhes espaços e reutilizando-os em determinadas frações temporais. 

Por conseguinte, desencadeou-se o aumento do custo do terreno, induzindo a um novo processo que 

se pode identificar como desterritorialização, de acordo com a perspectiva de Brito (2000). Segundo 

Murta et. al (2009), estas são transformações que não se limitam ao espaço físico ou ambiental, mas 

que se fazem sentir, inclusive, no meio cultural.  

Esta contribuição pode ser positiva, conforme ressalta Valentine (1992), quando ocorre para 

o aproveitamento e observação de áreas naturais, com baixo impacto no meio ambiente, gerando 
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uma contribuição social e econômica para a comunidade. Para isso, a conciliação entre o número de 

visitantes e a proteção dos recursos naturais deve ser almejada na busca de um turismo responsável 

e sustentável.  

 

 

Figura 23: Número de citações das partes das plantas utilizadas. 

 

 

As partes das plantas usadas no preparo dos medicamentos foram em sua maioria folhas, o 

que é benéfico para a conservação das espécies, uma vez que a coleta de folhas não causa grande 

impacto para a sobrevivência dos indivíduos. Segundo Castelucci et al. (2000) e Pereira et al. 

(2004) a alta frequência de coleta das folhas para suprir demandas em comunidades deve-se ao fato 

de que as folhas são coletadas com mais facilidade e são encontradas em praticamente o ano todo. 

 O índice de diversidade de Shannon para uso das espécies foi de H'= 4,97 (base e); H’=2,16 

(base 10). Botrel et al (2006) entrevistaram 17 moradores no município de Ingaí sobre quatro 

categorias de uso (medicinal, lenha, madeireiro e diversos) e encontraram H'=4,84 (base e). Lima et 

al (2012) entrevistaram 61 geraizeiros no norte de Minas Gerais e a diversidade encontrada foi de 

H’= 1.13 a 1.26 (base 10). Ruzza et al. ( 2011) estudando plantas medicinais no mato Grosso 

encontrou H’=5,12. O valor de H’ neste estudo pode ser considerado relativamente alto também 

quando comparado com os resultados do trabalho de Begossi (1996), que apresentou índices de 

diversidade para vários países variando entre 2,99 (Nicarágua) e 5,95 (México). Para essa autora, 

índices de diversidade altos sugerem que a população utiliza uma grande parcela da diversidade 

local e espera-se que quanto maior a diversidade florística local, maior a diversidade de espécies 

usadas. 

0 100 200 300 400 500 600 700

Estigma

Pétalas

Seiva

Casca do caule

Casca do fruto

Planta toda

Flor

Semente

Raíz

Partes aéreas

Caule

Fruto

Folha

Número de citações 



66 

 

O índice de equitabilidade de Pielou foi de J= 0,6 (base e) e J= 0,2 (base 10).  Botrel et al 

(2006) encontrou J= 0,95 para o uso da vegetação nativa em Minas. Lima (2008) encontrou índices 

de Pielou variando entre J=0,7 a 0,9 com plantas do cerrado também em Minas. Sander (2014) 

encontrou J’= 0,53 em relação ao conhecimento de quilombolas sobre buritizais. O valor de J’ neste 

estudo pode ser considerado baixo, indicando que há baixa predominância no uso de algumas 

espécies.  

Na catalogação das etnoespécies, notaram-se as ocorrências de: a) homonimia (um mesmo 

nome popular para designar plantas de espécies diferentes. Exemplo: Hortelã - utilizado para 

designar diferentes tipos de espécie do gênero Mentha; Boldo - empregado para designar diferentes 

tipos de Plectranthus e Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp.; e b) sinonimia 

(vários nomes populares pelos quais se denominam uma única espécie. Exemplo: capim-limão e 

capim-cidreira, utilizados para designar Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.). 

Ocorreram 135 citações espécies com uso apenas no passado, o que mostra que algumas 

espécies deixaram de ser utilizadas pela população.  A ausência de uso de plantas frequentemente 

utilizadas no passado pode levar a perda do conhecimento destas plantas nas gerações futuras, 

enquanto novos conhecimentos podem ser incorporados na comunidade (Gandolfo & Hanazaki, 

2011). 

7.3 Plantas medicinais 

 

Abrange 110 espécies, dentre as quais 45 também foram indicadas para outras finalidades. 

As plantas medicinais também foram as mais citadas em outros levantamentos etnobotânicos como 

em Lima (1996), no qual as populações tradicionais continentais do Paraná visitadas reconheceram 

323 espécies com usos medicinais, representando 67,3% do total estudado. Em Gandolfo (2010) a 

categoria de plantas medicinais também recebu o maior número de citações em áreas de restinga em 

Florianópolis. 

 Entre as espécies medicinais com maiores valores de uso destacam-se o hortelã (Mentha x 

villosa Huds) com 0,73, a laçavenha (Leonurus japonicus Houtt.) com 0,42, a transagem (Plantago 

major A. St.-Hill) com 0,33, o manjericão (Ocimum basilicum L.) com 0,35 e o alecrim 

(Rosmarinus officinalis L.) com 0,38 (Tab. 2). A laçavenha também é conhecida como lavadeira, 

macaé ou flor de besouro e é muito utilizada pelos moradores para tratar males da cabeça, ou do 

sistema nervoso central. Já a transagem é indicada para males genito-urinários, da pele e do sistema 

circulatório, digestivo e anti-inflamatório. O alecrim é usado para doenças respiratórias, do sistema 

circulatório, nervoso, como tônico e analgésico. O manjericão é usado contra doenças respiratórias, 

do sistema nervoso, circulatório e digestivo. 
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A principal indicação de uso medicinal foi para o sistema digestivo (18,3%), seguido de 

plantas analgésicas (12,8%), para o sistema respiratório e urinário (8,18%) e doenças do sistema 

circulatório (6,3%). A forma de obtenção das plantas medicinais mais citada foi o cultivo, corres-

pondendo a 55% das espécies. A coleta em habitats naturais, caracterizando o extrativismo, abran-

geu 41,2% das espécies e a compra correspondeu a apenas 3,8%. Quanto ao habitat das plantas no-

ta-se que a maioria são cultivadas em hortas (46%), enquanto as plantas extraídas da mata somam 

23,8% e as plantas ruderais correspondem a 14,6%. As plantas medicinais cultivadas em hortas do-

mésticas equivalem a 7,3% e as cultivadas em plantações a 3,6%. As espécies obtidas em campos 

rupestres e “terreno” somam 1.8% cada uma. 

Dentre as espécies medicinais coletadas na mata, podem ser citadas suma (Anchietea 

pyrifolia (Mart.) G. Don), candeia (Eremanthus erythropappus), jenipapo (Genipa americana L.) e a 

canela sassafrás (Ocotea odorifera Vell. Rohwer) sendo que esta última é ameaçada de extinção 

(Tab. 02). Dentre as que são coletadas em campos rupestres, segundo o relato dos moradores podem 

ser citada o velame (Mandevilla velame (A.St.-Hil.) Pichon), Lessingianthus linearifolius (Less.) H. 

Rob. e Lychnophora pinaster Mart.(ambas conhecidas como arnica).  

Entre as plantas medicinais que são comercializadas, atualmente, incluem-se o agrião grande 

(Apium prostatum Labill. ex Vent.), alfavaca (Ocimum gratissimum L.), espinheira santa (Argemone 

mexicana L.), camará de espinho (Lantana camara L.), fumo bravo (Lippia sp. 1) e jurubão 

(Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl. Estas espécies entram na composição de um xarope que 

dois moradores entrevistados fabricam e comercializam com a finalidade de tratar males do sistema 

respiratório. 

7.4 Plantas alimentícias. 

 

Dentre as plantas alimentícias somam-se 72 plantas, o que corresponde a 30,5% das espécies 

citadas neste trabalho. O grande número de espécies alimentares reforça a necessidade de maiores 

incentivos para a agricultura no distrito. Segundo Schuch (2007), a agricultura familiar é um setor 

estratégico para a manutenção e recuperação do emprego, para a redistribuição da renda, para a 

garantia da soberania alimentar do país e para a construção do desenvolvimento sustentável. Logo, é 

importante o investimento em projetos que visem à sobrevivência e sustentabilidade da agricultura 

familiar no distrito, com a finalidade de fortalecer a identidade local, melhorando a eficiência das 

práticas de manejo e cultivo e a geração de renda destas famílias. O mesmo ocorre com a fabricação 

dos doces, tradicionais no distrito, e que como a agricultura familiar, deve ser incentivada, ambas 

sob bases sustentáveis por se tratar de uma unidade de conservação.  

A parte das plantas preferencialmente consumidas nesta categoria são os frutos. As plantas 
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alimentícias com maiores valores de uso são: a couve (Brassica oleracea L.) com valor de uso igual 

a 0,57, a goiaba (Psidium guajava L.) com 0,61, a banana (Musa paradisiaca L.) com 0,57, a alface 

(Lactuca sativa L.) com 0,45 e a orapronobis (Pereskia aculeata Mill.) com 0,35. A forma de 

obtenção mais comum foi o cultivo, que é aplicado para 42 espécies. Outras 20 espécies são 

coletadas e apenas 10 são compradas.  

Dentre as espécies alimentares cultivadas no momento atual estão a couve (Brassica 

oleracea L.), a mostarda (Sinapis alba L.), a beterraba (Beta vulgaris L.), a alface ( Lactuca sativa 

L.) e a cenoura (Daucus carota L.) que são plantas de horta. Dentre as cultivadas no passado, 

destacam-se o alho (Allium sativum L.) e a batata baroa (Arracacia xanthorrhiza Bancr.). Nota-se 

que estas espécies deixaram de ser cultivadas devido a presença do fungo Sclerotium sp., que causa 

o apodrecimento destes plantas pela doença conhecida como mofo branco. Já se passaram 10 anos 

desde que o fungo foi diagnosticado na região, e segundo o relato dos moradores até os dias de hoje 

é possível encontra-lo no solo do distrito. Estas espécies eram comercializadas no passado, o que 

gerava uma boa fonte de renda para os moradores. Vale destacar que muitos entrevistados 

trabalharam e obtiveram a renda principal com a plantação dessas espécies nos tempos idos, e hoje 

são aposentados. O marmelo (Cydonia oblonga Mill.), também foi cultivado e comercializado no 

passado, e hoje não existe mais em quantidade suficiente no distrito para a fabricação de doces. 

Segundo relato dos moradores, falta mão de obra para plantar, pois a maioria dos moradores já tem 

idade avançada e não consegue mais trabalhar no campo E ainda, que para contratar alguém como 

trabalhador rural para cuidar de plantação ficaria muito oneroso, uma vez que o mercado foi 

inflacionado pelo turismo.  

Dentre as plantas alimentícias arbóreas cultivadas em terreno ou quintal temos a goiaba 

(Psidium guajava) o pêssego (Prunus persica (L.) Stokes), a manga (Mangifera indica L.) e a 

acerola (Malpighia glabra L.). Das plantas coletadas na mata destacam-se as seguintes espécies 

nativas: araçá (Psidium guineense Sw.), a guabiroba (Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O. Berg), 

o araticum (Annona crassiflora Mart.) e o ingá (Inga edulis Mart.). Das coletadas em ambiente 

ruderal estão varias espécies de PANC’s utilizadas no preparo de pratos típicos como a samambaia 

(Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon), da qual se comem os báculos, a serralha (Sonchus 

oleraceus (L.) L.), o carurú arnica (Erechtites hieracifolia (L.) Raf.) e a taioba (Xanthosoma 

sagittifolium (L.) Schott). Das plantas alimentícias comercializadas no presente encontram-se os 

frutos usados no feitio dos doces, como goiaba, laranja, cidra (Citrus medica L.) e figo, e também 

algumas hortaliças como alface, couve, cenoura e tomate (Lycopersicon esculentum Mill.). 
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7.5 Plantas madeireiras 

 

Nenhuma das plantas com fins madeireiros é comercializada no presente. De acordo com o 

depoimento dos moradores todas são de uso no passado e eram coletadas na mata. Porém, com a 

implantação da APA se tornou ilegal a extração da madeira no distrito, interrompendo o comércio e 

o uso da madeira nativa. Antigamente era comum a extração para uso próprio na construção de 

casas, como vigas, madeira de escoramento, para confecção da cobertura, portas e janelas, além do 

uso das mesmas em moirões ou cercas e também de mobiliário, o que pode ser comprovado pela 

observação das casas antigas, que possuem detalhes de marcenaria com plantas nativas da região. 

Apesar dessas espécies de uso madeireiro não serem mais usadas, o conhecimento a respeito destas 

ainda persiste nos entrevistados mais idosos. 

Foram citadas diversas espécies com uso madeireiro: angico (Parapiptadenia rigida 

(Benth.) Brenan), candeia (Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish), peroba (Aspidosperma 

polyneuron Müll. Arg.), o jacarandá preto (Dalbergia nigra (Vell.) Benth.), cedro (Cedrela fissilis 

Vell.), pau de espinho (Machaerium aculeatum Raddi), jacarandá (Macherium acutifolium Vogel), 

braúna (Melanoxylon brauna Schott), jacaré (Piptadenia gonoacantha (Mart.)J. F. Macbr), canela 

branca (Nectandra oppositifolia Nees.& Mart.), camboatá (Cupania vernalis Cambess.), embaúba 

(Cecropia hololeuca Miq.), dois tipos de imbira (Xylopia sp. 1 e Daphnopsis fasciculata (Meisn.) 

Nevling) e dois tipos de eucalipto. (Eucalyptus sp. 1, Eucalyptus sp. 2). Com exceção dos eucaliptos 

todas são espécies nativas da região.  

 

7.6 Plantas usadas como combustível 

 

As plantas usadas como lenha são coletadas na mata, quintais, terrenos ou ambientes 

ruderais. A grande maioria dos entrevistados revela coletar apenas os ramos secos para combustível. 

Dentre as espécies de maior uso está a candeia (Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish). Esta 

espécie foi a mais citada para uso combustível e merece ser destacada pois este é um uso pouco 

nobre desta espécie, que possui potencial para ter seu óleo essencial comercializado na região. O 

óleo de candeia é utilizado como fixador de fragrância e é amplamente utilizado na indústria 

cosmética. Ressalta-se que a Floresta Estadual do Uaimií possui como objetivo o manejo 

sustentável dos recursos nativos em seu interior, logo, este é um nicho de mercado que poderia ser 

explorado para o aumento da renda no distrito.  

Todavia, existe a informação que não há candeia suficiente de candeia dentro da FLOE que 

justifique o manejo da espécie. Isto pois a fase de exploração predatória da candeia, nos últimos 20 



70 

 

anos antes da virada do século XX, teve grande repercussão o que induziu uma forte atuação do 

estado fiscalizando e reprimindo atividades ilegais referentes à legislação ambiental. Há relatos de 

moradores que dizem que hoje só se encontra candeia nas beiradas das estradas, pois, no interior da 

mata, os exploradores já retiraram todo o estoque, pois ali atuavam escondidos da fiscalização que 

rondava pelas vias. 

As demais plantas utilizadas para lenha possuem menores valores de uso em comparação 

com a candeia, e são em ordem decrescente de valor de uso: folha miúda (Myrcia splendens (Sw.) 

DC.), aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), alecrim do campo (Baccharis dracunculifolia DC.), 

eucalipto (Eucalyptus spp.1), angico (Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan) uma espécie de pinus 

( Pinus sp.1), a quaresma (Tibouchina sp.1 ), o joão do rego (não identificada), o ruão vermelho 

(não identificada) e a sangra d´água (Croton urucurana Baill.). Apenas o angico teve seu uso 

restrito ao passado, as demais espécies são utilizadas atualmente.  

 

7.7 Plantas ornamentais 

 

As plantas ornamentais são usadas para a decoração das casas e aumentam o bem estar no local. 

Seu uso indica o alto nível de proximidade dos moradores para com as plantas, uma vez que estes 

cultivam espécies apenas pelo incremento paisagístico e por admirarem sua beleza. Estas são flor de 

maio ou flor de seda (Schlumbergera truncata (Haw.)Moran), rosa branca e vermelha (Rosa galica 

L.), beladona. (Brugmansia suaveolens Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl), macela 

(Achyroclyne satureioides DC.), caninha de macaco (Costus spicatus (Jacq.)), girassol 

(Helianthus annuus L.), antúrio (Anthurium andraeanum Linden ex Andre), begônia (Begonia 

sp.), duas espécies de orquídea (Indet.), pingo de ouro (Duranta repens L.), samambaia (Pteridium 

arachnoideum (Kaulf.) Maxon), azaléia (Rhododendron yedoense Maxim. Ex Regel), dama da noite 

(Cestrum nocturnum L.), estrelinha (Bidens sp.), costela de adão (Monstera deliciosa Liebm.), 

araucária (Araucaria angustifólia (Bertol.) Kuntze), bromélia (Indet.), cravo de defunto ( Tagetes 

patula L.), jardineira (Pelargonium peltatum (L.) L'hér). 

 

7.8 Plantas usadas como corantes 

 

O uso de plantas corantes também apresentou baixa expressividade entre os entrevistados. 

Apenas três espécies foram citadas nesta categoria. São as folhas da nogueira (Guarea guidonea 

(L.) Sleumer), a raíz da cenoura (Daucus carota L.) e a casca da cebola (Allium cepa L.). Todas 

foram citadas por apenas um morador que fabrica os corantes a partir da tintura ou da alcoolatura. 

Este morador fabrica peças de artesanato com estes corantes naturais.  
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7.9 Plantas místicas 

 

O uso místico se fez presente a partir das plantas usadas para benzeção, para espantar mau 

olhado e para atrair sorte. Nota-se que poucos entrevistados demonstraram acreditar no poder 

místico das espécies vegetais, fato explicado pela tradição religiosa, constituída principalmente por 

cristãos católicos. O uso místico das plantas também se fez presente por meio de espécies que, 

segundo a cultura popular, afastam “mau olhado”, atraem sorte ou protegem àqueles que utilizam as 

mesmas. A maioria é cultivada em hortas e quintais e são utilizadas, no presente, pelos moradores. 

Outras, como a avenca, são coletadas na mata ou em ambientes ruderais. As plantas místicas não 

são comercializadas. As partes utilizadas foram as partes aéreas ou a planta toda. Incluem plantas 

nativas, como a avenca, africanas, como a espada de São Jorge e europeias, como o alecrim. 

Foram identificadas nove plantas nesta categoria, sendo espada de são Jorge (Sanseviera 

trifasciata Prain), assapeixe, (Vernonanthura phosphorica (Vell.) H. Rob), saião (Briophyllum 

pinatum (Lam.) Oken), alecrim (Rosmarinus officinalis L.), alecrim do campo (Baccharis 

dracunculifolia DC.), quiabo (Abelmoschus esculentus (L.) Moench.), guiné ( Petiveria alliacea L.), 

arruda ( Ruta graveolens L.), comigo ninguém pode (Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott) e 

avenca. Algumas espécies, como arruda (Ruta graveolens L.), alecrim do campo e avenca são 

usadas para benzeção.  

 

7.10 Plantas usadas como forragem 

 

 Poucos entrevistados têm criação de animais, o que explica o baixo número de espécies 

citadas para forragem. Foram citadas apenas cinco espécies na categoria forragem. Estas são folha 

de beterraba (Beta vulgaris L.), cacto mandacarú (Pilosocereus brasiliensis (Britton & Rose), capim 

napier (Pennisteum purpureum Schumach), milho (Zea mays L.) e casca da batata inglesa (Solanum 

tuberosum L.). Nota-se que poucos entrevistados desenvolvem atividades relacionadas com a 

pecuária ou criação de animais em suas propriedades.  

 

7.11 Plantas usadas para artesanato 

 

Alguns moradores fazem artesanato a partir de espécies presentes no local. Este uso, apesar 

de pequeno, apresenta um grande potencial comercial, uma vez que os moradores podem ter acesso 

fácil à matéria prima e podem ainda agregar valor aos produtos fabricados. Alguns moradores 
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utilizam plantas da região no fabrico de peças de artesanato. As espécies utilizadas para este fim 

são: duas espécies de taquara (Xylopia sp. e Daphnopsis fasciculata) usadas para fazer cestos e 

esteiras, palha de milho (Zea mays L.) usada para fazer enfeites, cipó prego (Trigonia nivea 

Cambess.) para fazer cestos, pecíolo da folha da embaúba (Cecropia hololeuca Miq) para fazer 

cestos, piteira (Furcraea foetida (L.) Haw) para fazer esteira e o cipó de são joão (Pyrostegia 

venusta (L.) Haw) Miers) para fazer cesto. Com exceção do milho, as espécies são coletadas na 

mata. 

 

7.12 Plantas tóxicas 

 

Três espécies formam a categoria de plantas tóxicas. Estas são usadas como inseticidas ou 

repelentes contra pernilongos, moscas e piolho. As plantas citadas nesta categoria foram a citronela 

(Cymbopogon nardus (L.) Rendle), cujas folhas são usadas como repelente de insetos, a babosa 

(Aloe vera (L.) Burm.f.) cuja seiva é utilizada e a mamona (Ricinus comunis L.), que tem seus 

frutos e folhas utilizados. Estas últimas são usadas como purgativo. Os locais de coleta são o cultivo 

em hortas e a coleta em ambiente antrópico. 

  



73 

 

8 Conclusões e consideração finais 

 

Com o presente trabalho foi possível reconhecer a importância do uso das plantas no distrito de 

São Bartolomeu, em Ouro Preto, Minas Gerais. Conclui-se que os moradores possuem um alto 

conhecimento etnobotânico, de forma que há baixa predominância no uso de algumas espécies. O 

registro sobre o uso de recursos vegetais na comunidade estudada fornece informações que podem 

ser utilizadas para o desenvolvimento e conservação, baseadas no conhecimento local do ambiente.  

Alterações sócio ambientais ocorridas no distrito de São Bartolomeu influenciaram 

drasticamente no uso dos recurso vegetais. Nota-se que a forma de uso dos recursos vegetais mudou 

muito em relação a uma realidade anterior. Dois fatos provocaram essa alteração. O primeiro, a 

criação das Unidades de Conservação. O segundo a contaminação dos solos pelo fungo Sclerotium 

sp.  

Antes da criação da APA a extração de madeira para a construção de residências ou para a 

fabricação de carvão eram praticadas como principais formas de obtenção de renda pela 

comunidade. A proibição da fabricação de carvão a partir da flora foi muito importante para a 

conservação ambiental da área. A extração de madeira, por outro lado, poderia continuar sendo feita 

se fosse adotada uma ação de manejo sustentável para as espécies coletadas. Já a contaminação dos 

solos pelo fungo patogênico, alterou substancialmente as atividades agrícolas do distrito, onde o 

plantio de hortaliças foi praticamente interrompido, pela falta de viabilidade técnica. 

Todas estas alterações causaram mudanças sociais e econômicas visíveis na comunidade e 

afetaram o status de conservação da área.  Algumas atividades ainda persistem, como a extração de 

galhos secos para fogão a lenha, a utilização de ervas medicinais e a colheita de frutos para 

alimentação. Todavia, a realocação da mão de obra no distrito não foi feita de maneira satisfatória, 

causando o êxodo de jovens em busca de melhores condições de trabalho e sobrevivência.  

A hipótese deste estudo, que versa sobre a influência das características socioeconômicas 

dos moradores no uso dos recursos vegetais, foi confirmada. Nota-se que a hipótese foi corroborada 

para a característica gênero, que apresentou diferenças significativas. De um modo geral, mulheres 

citaram mais plantas medicinais e alimentares, enquanto os homens citaram mais plantas 

madeireiras. Para as demais características socioeconômicas não foi encontrado significância 

estatística entre o número de plantas úteis citadas. No entanto, foram encontradas tendências, 

principalmente com respeito à idade, onde indivíduos mais idosos conhecem mais plantas do que os 

mais jovens. 

Neste contexto, pode-se perceber que o conhecimento tradicional do distrito pode ser 

afetado num futuro próximo, uma vez que poucos moradores ainda se dedicam ao cultivo e extração 
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de plantas na localidade. O conhecimento tradicional se mantém pela prática cotidiana (Hunn 

1999). Logo, uma vez que o uso da flora não esteja presente na rotina diária da pequena população 

de indivíduos jovens, há uma tendência de que este conhecimento seja perdido com o tempo. A 

quase ausência de jovens na comunidade, aliada a falta de mais empregos rentáveis ligados ao uso 

da flora, são fatores preponderantes que podem contribuir para a perda do conhecimento 

etnobotânico tradicional. A pouca convivência com os indivíduos mais idosos, que são os detentores 

e transmissores deste tipo de sabedoria popular, é outro fator que pode acelerar a descaracterização 

cultural ligada ao uso das plantas.  

Para contornar esta situação, o incentivo ao uso sustentável da flora por meio da educação 

agroecológica é indicado. Com a instalação de um sistema agrofloestral (SAF) educativo na 

comunidade, por exemplo, seria possível preservar o conhecimento local sobre as plantas, 

apresentar tecnologias limpas de cultivo à população e, ao mesmo tempo, obter matérias primas 

para a fabricação dos doces típicos do distrito e plantas medicinais e alimentícias em maior 

quantidade e qualidade para os moradores. As técnicas aprendidas poderiam ser aplicadas nas 

hortas, quintais e terrenos dos moradores, trazendo maior qualidade e quantidade de alimentos e 

medicamentos naturais. As espécies a serem cultivadas no SAF poderiam ser selecionadas a partir 

deste estudo, uma vez que foram identificadas as plantas com maiores valores de uso pela 

população. 

  A criação de uma associação de agricultores também pode ser benéfica, pois permitiria a 

união dos esforços dos moradores interessados em aprender e ensinar técnicas sobre o cultivo 

sustentável de plantas com importância para os indivíduos residentes no distrito. Seria também uma 

porta de comunicação entre órgãos ambientais e moradores, otimizando a troca de informações 

sobre tecnologias sustentáveis. O envolvimento dos jovens poderia ser incentivado por programas 

que visem a maior convivência entre indivíduos jovens e idosos, e em busca de troca de 

experiências sobre agroecologia. Esta ação seria altamente eficiente para manter e incrementar o 

conhecimento etnobotânico local.  

Na região do distrio, a Floresta Estadual do Uaimií foi criada em 2003 para conservar e 

possibilitar o manejo dos recursos florestais. Porém, a extração sustentável de recursos da FLOE 

ainda não ocorre devido à ausência de estudos avançados para este fim. Neste âmbito julga-se ser 

vantajosa a elaboração de planos de manejo para as espécies vegetais da floresta, de forma a 

viabilizar sua utilização nas comunidades tanto para subsistência quanto para a geração um novo 

horizonte de emprego e renda a partir da sustentabilidade. O mercado de Produtos Florestais Não 

Madeireiros (PFNM) mostra-se como uma alternativa de renda para os moradores de zonas rurais e 

próximas a florestas, melhorando a qualidade de vida nessas regiões e impedindo o êxodo rural. A 

existência desta alternativa de renda também pode contribuir para a erradicação de atividades 
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ilegais de uso de recursos.  A possibilidade de aperfeiçoar a gestão das áreas protegidas a partir da 

maior participação das comunidades locais também é outro benefício do manejo dos PFNM.  

Em relação à sustentabilidade no uso dos recursos discriminados neste trabalho, conclui-se 

que a maioria das atividades não oferecem risco à sobrevivência das espécies, sendo que estas são 

utilizadas de maneira esparsa e em pequenas quantidades, e apenas para uso prórpio. Isto se aplica 

principalmente às plantas coletadas na mata. Caso haja um incremento na procura por estas espécies 

serão necessários estudos sobre a coleta máxima permitida, a fim de não prejudicar a reprodução e a 

sobrevivência das espécies in situ.  

Não foram observadas formas de uso dos recursos vegetais que esbarrem nas leis de 

proteção ambiental. Conforme explicitado anteriormente, os comportamentos que traziam 

malefícios para a conservação ambiental foram erradicados com a criação da APA. Atualmente, o 

uso que se faz dos produtos da mata são ambientalmente responsáveis, mas podem ser ainda mais 

eficientes, caso sejam adotadas medidas de educação ambiental e de incentivo a cultura 

agroecológica e ao manejo sustentável de PFNM.  

Vale ressaltar que apesar dos moradores terem consciência das atitudes que devem tomar 

para a conservação ambiental, poucos tem informação suficiente sobre a importância da existência 

de uma área de preservação ambiental no distrito. Muitos moradores apresentaram dúvidas sobre o 

que é uma APA e uma FLOE, e não se mostraram informados sobre seus deveres e direitos como 

moradores das UC’s e detentores de conhecimento tradicional. Falta-lhes informação sobre o que 

são Unidades de Conservação da natureza, bem como sobre o que são comunidades tradicionais. O 

acesso a estas informações são imprescindíveis para o sucesso da área, uma vez que moradores e 

órgãos competentes devem trabalhar juntos para a total efetivação dos objetivos da APA. 

A falta de informação da comunidade sobre UC’s pode ter maiores consequências com o 

aumento esperado do turismo na região, pois, sem o envolvimento comunitário aumentam-se as 

chances de que se desenvolva no local um turismo predatório, podendo levar ao processo de 

desterritorialização dos moradores e à depredação ambiental. Por outro lado, caso o processo de 

intensificação turística ocorra de maneira associada aos interesses de desenvolvimento 

socioambiental na região, poderá tornar-se um aliado a fim de valorizar a cultura, os costumes e as 

belezas naturais. O investimento em um turismo ecológico sustentável pode ser útil também para 

incrementar a renda dos moradores, diminuindo a desigualdade sócio econômica observada e 

também aumentando as oportunidades de geração de renda para os indivíduos mais jovens, 

diminuindo a migração destes para os centros urbanos. 

Em relação à lenha, nota-se que existe uma grande procura para a aquisição deste recurso, 

uma vez que a maioria da comunidade utiliza lenha para cozinhar ou no feitio dos doces 

tradicionais. Devidos a isto, recomenda-se o desenvolvimento do manejo de espécies utilizadas 
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como combustível, a fim de suprir a demanda dos moradores que dependem deste recurso.  

Concordamos com as posições de Mariosa (2009), que enfatiza ser de fundamental 

importância conceber projetos de desenvolvimento comunitário que compreendam, considerem e 

reorientem os processo sociais, econômicos e ambientas explícitos nas comunidades em unidades 

de conservação. Deve-se enfatizar uma aprendizagem que, além de valorizar os saberes 

tecnocientíficos, respeite, igualmente, os saberes locais, proporcionando experiências que ampliem 

seus conceitos mudando valores e posturas mediante seus pares e, conseqüentemente, o ambiente 

onde vivem. A tônica deste processo é, enfim, transformar as comunidades em gestoras de seus 

processos e participantes integrais da sociedade. 

Ressaltamos a relevância do planejamento ambiental integrado aos aspectos sócio 

econômicos e culturais, por meio da análise sistemática e contínua durante os processo de criação e 

gestão de áreas protegidas, analisando as oportunidades e potencialidades, bem como os riscos e 

perigos inerentes da utilização dos recursos ambientais por parte da sociedade. Para tal, reiteramos a 

utilidade dos indicadores e índices de sustentabilidade, facilitando a visualização dos inúmeros 

aspectos envolvidos nesta temática de maneira mais objetiva e resumida. Contudo, a simples 

organização dos dados brutos, em porcentagens ou frequências e tabelas cruzadas, conforme 

executado neste trabalho, já indica vários aspectos importantes relacionados à tradição e 

sustentabilidade nas comunidades. 

 Destacamos ainda que as diversas sugestões deste trabalho pedem um maior envolvimento 

de órgãos competentes em parceria com a comunidade e a universidade para serem efetivados. Faz-

se necessário fortalecer os canais de diálogo e mediação entre a comunidade e o órgão ambiental 

co-gestor da APA, e destes, com os demais espaços de articulação, a fim de tornar visível o caso da 

população de São Bartolomeu, aproximando-os de exemplos de iniciativas sustentáveis em âmbito 

nacional e internacional.  
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Tabela 2: Plantas utilizadas pelos moradores de São Bartolomeu, seus respectivos nomes popular, origem, parte usada, forma de uso, categoria de uso, indicação 

medicinal, valor de uso e número de registro (NC=não coletado). 

 

 

FAMÍLIA/ESPÉCIES NOME 

POPULAR 

ORIGEM PARTE 

USADA 

FORMA 

DE USO 

CATEGORIA 

DE USO 

INDICAÇÃO 

MEDICINAL 

VALOR 

DE USO 

Nº DE 

REGISTRO 

Adiantaceae         

Adiantum raddianum C. 

Presl 

Avenca Nativa Folha, 

partes 

aéreas 

Xarope, In 

natura 

Mística, 

medicinal 

Doenças 

respiratórias 

0,04 27947 

Aizoaceae         

Tetragonia tetragonioides 

(Pall.) Kuntze 

Espinafre Exótica Folha Refogado, 

In natura 

Alimentar  0,07 27948 

Alismataceae         

Echinodorus grandiflorus 

(Cham. & Schltdl.) 

Micheli 

Chapéu-de-

couro 

Nativa Folha Decocto, 

infuso 

Medicinal Doenças genito-

urinárias 

0,04 27949 

Amaranthaceae         

Alternanthera brasiliana 

(L.) Kuntze 

Perpétua Nativa Folha Infuso Medicinal Doenças genito-

urinárias 

0,02 27950 

Amaranthus viridis L. Carurú-de-porco Exótica Folha Refogado Alimentar  0,04 27951 

Beta vulgaris L. Beterraba Exótica Caule, 

Folha 

Cozido, In 

natura 

Alimentar, 

medicinal 

Anemia 0,19 NC 

Beta vulgaris L. Acelga Exótica Folha In natura, 

refogado 

Alimentar  0,02 NC 

Dysphania ambrosioides 

(L.) Mosyakin & 

Clemants 

Erva-de-santa 

maria 

Nativa Folha Decocto, 

infuso, 

macerado 

Medicinal Antihelmíntico, 

Doenças dos 

olhos 

0,23 27952 

Gomphrena sp. 1  Dipirona Nativa Folha Infuso Medicinal Analgésico 0,02 NC 

Amarylidaceae         

Allium cepa L. Cebola Exótica Caule, 

Casca do 

caule 

Emplastro, 

refogado, 

macerado 

Medicinal, 

alimentar, 

corante 

Doenças da pele 

e respiratórias 

0,11 NC 

Allium sativum L. Alho Exótica Caule Refogado, Medicinal, Doenças 0,23 27953 
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In natura alimentar respiratórias 

Allium fistulosum L. Cebolinha Exótica Folha In natura Alimentar  0,35 NC 

Anacardiaceae         

Mangifera indica L. Manga Exótica Fruto, 

partes 

aéreas 

In natura Alimentar, 

combustível 

 0,19 NC 

Schinus terebinthifolius 

Raddi.  

Aroeira Nativa Partes 

aéreas 

In natura Combustível  0,11 27954 

Annonaceae         

Annona crassiflora Mart. Araticum Nativa Fruto In natura Alimentar  0,04 NC 

Rollinia sylvatica (A. St. 

Hil) Martius 

Araticum-do-

mato 

Nativa Fruto In natura Alimentar  0,02 NC 

Xylopia sp. 1  Imbira Nativa Caule In natura Madeireiro  0,02  

Apiaceae         

Apium graveolens L. Aipo Exótica Folha Infuso, In 

natura 

Medicinal, 

alimentar 

Digestivo 0,02 27955 

Apium prostatum Labill. 

ex Vent. 

Agrião grande Exótica Folha Xarope, In 

natura 

Medicinal, 

alimentar 

Digestivo, 

Doenças 

respiratórias 

0,07 27956 

Arracacia xanthorrhiza 

Bancr. 

Cenoura 

amarela, batata 

baroa 

Exótica Raíz Cozido Alimentar  0,21 NC 

Centella asiática  

(L.) Urb 

 

Violina  Folha Emplastro Medicinal Celulite 0,02 28080 

Coriandrum sativum L. Coentro Exótica Folha In natura Alimentar  0,02 27957 

Daucus carota L. Cenoura Exótica Raíz In natura Alimentar  0,19 NC 

Foeniculum vulgare Mill. Funcho Exótica Raíz, 

fruto 

Infuso, 

decocto 

Medicinal Doenças do 

sistema 

circulatório, 

nervoso e 

digestivo 

0,33 27958 

Petroselinum crispum Salsa  Folha In natura, 

infuso 

Medicinal, 

alimentar 

Digestivo, 

cicatrizante, 

0,45  



79 

 

antiinflamatório 

Apocynaceae         

Aspidosperma polyneuron 

Müll. Arg. 

Peroba Nativa Caule Marcenaria Madeireiro  0,21 28094 

Mandevilla velame (A.St.-

Hil.) Pichon 

Velame Nativa Planta 

toda, Raiz 

Decocto Medicinal Doenças da pele 0,02 NC 

Aquifoliaceae         

Ilex paraguariensis A. St. 

Hill. 

Mate Nativa Folha infuso Alimentar  0,02 NC 

Araceae         

Anthurium andraeanum 

Linden ex Andre 

Antúrio Exótica Planta 

toda 

Refogado Ornamental  0,02 NC 

Colocasia esculenta (L.) 

Schott 

Inhame Exótica Caule, 

folha 

Cozido Medicinal, 

Alimentar 

Doenças da 

pele, e do 

sistema 

circulatório 

0,3 27960 

Dieffenbachia seguine 

(Jacq.) Schott 

Comigo-

ninguém-pode, 

Nativa Planta 

toda 

In natura Mística, 

Ornamental 

 0,09 27961 

Monstera deliciosa 

Liebm. 

Costela-de-adão Exótica Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,02 NC 

Xanthosoma sagittifolium 

(L.) Schott 

Taioba Exótica Folha In natura, 

refogado 

Alimentar  0,19 28084 

Araucariaceae         

Araucaria angustifolia 

(Bertol.) Kuntze 

Araucária Nativa semente Cozido, In 

natura 

Alimentar, 

Ornamental 

 0,02 NC 

Arecaceae         

Syagrus coronata (Mart.) 

Becc. 

Licuri Nativa Fruto Doce Alimentar  0,02 NC 

Asparagaceae         

Aloe vera (L.) Burm.f. Babosa Exótica Folha In natura Medicinal, 

Tóxico 

Digestivo 0,23 NC 

Asparagus setaceus 

(Kunth) Jessop 

Melindro Exótica Folha Infuso Medicinal Doenças do 

sistema 

circulatório,  

0,04 27963 
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Furcraea foetida (L.) Haw Piteira Exótica Folha In natura Artesanato  0,02 NC 

Sansevieria trifasciata 

Prain 

Espada de são 

jorge 

Exótica Planta 

toda 

In natura Místico  0,04 27962 

Asteraceae         

Achillea millefolium L. Novalgina Exótica Folha Infuso, 

decocto, 

macerado 

Medicinal Doenças genito-

urinárias, 

analgésico, febre 

0,04 27965 

Achyrocline satureioides 

(Lam.) DC. 

Macela Nativa Folha Infuso, 

macerado 

Medicinal Analgésico, 

febre, digestivo 

0,19 27966 

Arctium lappa L. Bardana Exótica Raiz Decocto Medicinal Doenças do 

sistema 

circulatório e  

genito-urinárias 

0,04 28064 

Artemisia absinthium L. Losna Exótica Folha Alcoolatura, 

infuso, 

macerado, 

decocto 

Medicinal Digestivo, 

antihelmíntico 

0,19 NC 

Artemisia alba Turra Alcanfor Exótica Folha Infuso, 

xarope 

Medicinal Digestivo, 

analgésico, 

doenças 

respiratórias 

0,07 27967 

Baccharis crispa Spreng. Carqueja Nativa Caule Infuso, 

macerado 

Medicinal Digestivo, 

infecção, 

emagrededor 

0,26 27968 

Baccharis dracunculifolia 

DC. 

Alecrim-do-

campo 

Nativa Partes 

aéreas, 

folha 

Lenha Combustível, 

mística 

Doenças do 

sistema 

circulatório 

0,09 27969 

Bidens pilosa L. Picão Exótica Planta 

toda, flor, 

folha, raiz 

Decocto, 

infuso, suco 

Medicinal Anemia, 

digestivo, 

Doenças genito-

urinárias, 

diabetes 

0,26 27970 

Bidens sp. 1  Estrelinha Exótica Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,02 27976 
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Chamaemelum nobile (L.) 

All. 

Macelinha Exótica Folha Macerado, 

macerado 

Medicinal Digestivo, 

Doenças do 

sistema 

circulatório,  e 

respiratório, 

febre 

0,26 27964 

Cichorium intybus L. Almeirão Exótica Folha In natura Alimentar  0,26 28065 

Dahlia pinnata Cav. Dália Exótica Caule, 

folha, raíz 

Decocto, 

macerado, 

emplastro 

Medicinal Doenças genito-

urinárias, 

analgésico, 

picada de 

escorpião 

0,04 28070 

Erechtites hieracifolia 

(L.) Raf. 

Carurú-arnica Nativa Folha Refogado, 

In natura 

Alimentar  0,04 NC 

Eremanthus 

erythropappus (DC.) 

MacLeish 

Candeia Nativa Partes 

aéreas 

In natura Madeireira, 

combustível 

 0,42 27971 

Gymnanthemum 

amygdalinum (Delile) 

Sch.Bip. ex Walp. 

Boldo grande, 

boldo árvore 

Nativa Folha Infuso Medicinal Digestivo, 

doenças genito-

urinárias 

0,04 28066 

Helianthus annuus L. Girassol Exótica Flor In natura Ornamental  0,02 NC 

Lactuca sativa L. Alface Exótica Folha In natura Alimentar, 

Medicinal 

Doenças do 

sistema nervoso 

0,45 27972 

Lessingianthus 

linearifolius (Less.) H. 

Rob. 

Arnica Nativa Partes 

aéreas 

Tintura, 

alcoolatura 

Medicinal Analgésico 0,02 28067 

Lychnophora pinaster 

Mart. 

Arnica Nativa Partes 

aéreas 

Tintura, 

alcoolatura 

Medicinal Analgésico, 

digestivo, 

doenças da pele 

e musculares  

0,19 28068 

Matricaria chamomilla L. Camomila Exótica Flor Infuso Medicinal Doenças do 

sistema nervosa 

0,02 NC 

Mikania glomerata 

Spreng. 

Guaco Nativa Folha Infuso, 

decocto, 

Medicinal Digestivo, 

doenças 

0,11 27973 
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xarope respiratórias 

Sonchus oleraceus (L.) L. Serralha Nativa Folha Refogado, 

decocto 

Alimentar, 

medicinal 

Doenças genito-

urinárias, 

digestivo 

0,21 27974 

Tagetes patula L. Cravo-de-

defunto 

Exótica Flor In natura Ornamental, 

tóxico 

 0,02 28069 

Taraxacum campylodes G. 

E. Haglund 

Dente-de-leão Exótica Folha Decocto Medicinal Digestivo 0,02 28095 

Vernonanthura 

phosphorica (Vell). H. 

Rob. 

Assapeixe Nativa Flor, 

folha, 

partes 

aéreas 

Tintura, 

infuso, 

xarope, In 

natura 

Medicinal, 

combustível 

Analgésico, 

Doenças da pele 

e respiratórias, 

digestivo 

0,19 28975 

Begoniaceae         

Begonia sp. 1  Begônia Nativa Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,02 NC 

Bignoniaceae         

Pyrostegia venusta (Ker 

Gawl.) Miers 

Cipó-de-são-

joão 

Nativa Caule In natura Artesanato  0,04 27978 

Bixaceae         

Bixa orellana L. Urucum Nativa Semente In natura, 

em pó, 

azeite 

Medicinal Doenças 

respiratórias, 

digestivo 

0,14 27979 

Boraginaceae         

Symphytum officinale L. Confrei Exótica Folha Infuso, In 

natura 

Medicinal, 

alimentar 

Doenças da pele 0,04 NC 

Brassicaceae         

Brassica oleracea L. Couve Exótica Folha Refogado, 

In natura 

Alimentar  0,57 27981 

Brassica oleraceae L. Brócolis Exótica Folha e 

Flor 

Refogado Alimentar  0,02 NC 

Brassica oleracea L. Repolho Exótica Folha Refogado, 

In natura 

Alimentar  0,19 NC 

         

Brassica oleracea L. Couve flor Exótica Folha Cozida Alimentar  0,02 NC 
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Eruca vesicaria (L.) Cav.  Rúcula Exótica Folha In natura Alimentar  0,07 27983 

Lepidium didymum L. Mestruste, 

mentrasto 

Nativa Folha Refogado, 

infuso, 

xarope 

Alimentar, 

medicinal 

Digestivo, 

Doenças 

respiratórias, do 

sistema 

circulatório. 

0,23 27982 

Nasturtium officinale 

R.Br 

Agrião Exótica Folha In natura Alimentar, 

medicinal 

Doenças 

respiratórias, 

digestivo 

0,19 27984 

Raphanus sativus L. Rabanete Exótica Caule In natura Alimentar  0,02 NC 

Sinapis alba L. Mostarda Exótica Folha In natura, 

refogado 

Alimentar  0,21 27980 

Bromeliaceae         

Ananas comosus (L.) 

Merr.  

Abacaxi Nativa Fruto In natura Alimentar  0,02 NC 

Bromelia sp. 1  Gravatá Nativa Fruto Xarope, In 

natura 

Medicinal, 

Alimentar 

Doenças 

respiratórias 

0,02 27985 

Vriesea sp.  Bromélia  Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,02 NC 

Cactaceae         

Pereskia aculeata Mill. Orapronobis Nativa Folha In natura Alimentar  0,33 27986 

Pilosocereus brasiliensis 

(Britton & Rose) Backeb. 

 

Cacto 

mandacarú 

Nativa Caule In natura Forragem  0,04 NC 

Schlumbergera truncata 

(Haw.) Moran 

Flor-de-maio Nativa Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,04 NC 

Caricaceae         

Carica papaya L. Mamão Exótica Fruto, 

folha e 

fruto 

In natura, 

decocto 

Alimentar, 

medicinal 

Digestivo 0,26 NC 

Convolvulaceae         

Cuscuta umbellata Kunth. Cipó-chumbo Nativa Caule Decocto Medicinal Doenças 

respiratórias 

0,02 27987 

Ipomoea batatas (L.) Poir. Batata doce Exótica Raiz Cozido Alimentar  0,14 NC 
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Costaceae         

Costus spicatus (Jacq.) 

Sw. 

Caninha-de-

macaco 

Nativa Folha Infuso Medicinal Doenças genito-

urinárias 

0,14 27988 

   Folha Infuso     

Crassulaceae         

Bryophyllum pinnatum 

(Lam.) Oken 

Saião Exótica Folha Macerado, 

In natura 

Medicinal, 

Místico 

Digestivo, 

Doenças 

respiratórias, 

otite 

0,16 27989 

Cotyledon orbiculata L. Baço, bálsamo Exótica Folha Emplastro Medicinal  0,19 27990 

Cucurbitaceae         

Cucumis sativus L. Pepino Exótica Fruto Suco Medicinal Diabetes 0,02 NC 

Cucurbita maxima 

Duchesne 

 

Abóbora- de- 

porco 

Exótica Flor, 

Fruto 

Suco, 

cozido 

Medicinal, 

Alimentar 

Otite  0,04 NC 

Cucurbita moschata 

Duchesne 

 

Abóbora Exótica Flor, fruto In natura, 

cozido 

Medicinal, 

Alimentar 

Câncer 0,11 NC 

Cucurbita pepo L. Abobrinha Exótica Fruto Refogado Alimentar  0,09 NC 

Luffa operculata (L.) 

Cogn. 

Buchinha Nativa Fruto In natura Medicinal Sinusite 0,02 NC 

Momordica charantia L. Melão-de-são- 

caetano 

Exótica Fruto, 

partes 

aéreas 

In natura, 

Infuso 

Alimentar. 

medicinal 

Gripe, febre 0,07 27991 

Sechium edule (Jacq.) Sw. Chuchu Exótica Fruto Refogado Alimentar  0,30 27992 

Dennstaedtiaceae         

Pteridium arachnoideum 

(Kaulf.) Maxon 

Samambaia Exótica Folha Refogado Alimentar  0,21 27993 

Dioscoreaceae         

Dioscorea alata L. Cará Exótica Caule Cozido Alimentar  0,04 27994 

Ebenaceae         

Diospyros kaki Thunb. Caqui Exótica Fruto Doce, In 

natura 

Alimentar  0,02 NC 

Equisetaceae         
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Equisetum giganteum L.  cavalinha Nativa Partes 

aéreas 

Infuso Medicinal Doenças genito-

urinárias 

0,09 28071 

Ericaceae         

Rhododendron yedoense 

Maxim. Ex Regel  

Azaléia Exótica Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,02 27995 

Euphorbiaceae         

Croton urucurana Baill. Sangra-d´água Nativa Caule In natura Combustível  0,02 27998 

Manihot esculenta Crantz Mandioca Nativa Raíz Cozido, 

farinha 

Alimentar, 

medicinal 

Digestivo 0,30 27996 

Ricinus communis L. Mamona Nativa Semente Óleo Medicinal Doenças genito-

urinárias, cura 

umbigo 

0,09 27997 

Fabaceae         

Arachis hypogaea L. Amendoim Exótica Semente In natura Alimentar  0,02 NC 

Bauhinia sp. 1  Pata-de-vaca Nativa Folha Infuso Medicinal Diabetes 0,02 NC 

Bauhinia sp. 2  Unha-de-vaca Nativa Folha Infuso Medicinal Diabetes 0,04 28089 

Machaerium brasiliese 

Vogel 

Jacarandá-preto Nativa Caule Marcenaria Madeireiro  0,02 28087 

Inga edulis Mart. Ingá Nativa Semente In natura Alimentar  0,02  NC         

Machaerium aculeatum 

Raddi 

Pau-de-espinho Nativa Caule In natura Madeireiro  0,02 NC 

Dalbergia frutescens 

(Vell.) 

Jacarandá Nativa Caule In natura Madeireiro  0,14 28086 

Melanoxylon brauna 

Schott 

Braúna Nativa Caule In natura Madeireiro  0,02 NC 

Phaseolus vulgaris L. Feijão Exótica Semente Cozido Alimentar  0,11 28001 

Piptadenia gonoacantha 

(Mart.)J. F. Macbr 

Jacaré Nativa Caule In natura Madeireiro  0,07 28003 

Pisum sativum L. Ervilha Exótica Fruto Cozido Alimentar  0,02 27999 

Senna alexandrina Mill. Sene Nativa Folha Decocto Medicinal Emagrecedor 0,02 NC 

Stryphnodendron 

polyphyllum Mart. 

Angico Nativa Caule In natura Combustível, 

madeireiro 

 0,04 28085 

         

Vigna sp. 1  Feijão miúdo Exótica Semente Cozido Alimentar  0,04 28002 
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Vigna sp. 2  Feijão de corda Exótica Semente Cozido Alimentar  0,04 20888 

Vigna sp. 3  Fava Exótica Semente Cozido Alimentar  0,07 28086 

Geraniaceae         

Pelargonium x hortorum 

L.H Bailey 

Jardineira Exótica Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,02 28004 

Pelargonium radula 

(Cav.) 

 

Malva Exótica Folha Decocto Medicinal Digestivo, 

doenças 

respiratórias 

0,07 28005 

Hypericaceae         

Vismia brasiliensis Choysi Ruão-vermelho  Caule In natura Combustível  0,02 28098 

Lamiaceae 

Hyptis nudicaulis Benth. 

 

Fumo bravo 

 

Nativa 

 

Raíz 

 

Xarope 

 

Medicinal 

 

Doenças do 

sistema 

digestivo 

 

0,02 

 

NC 

Leonurus japonicus 

Houtt. 

Laçavenha, flor-

de-besouro, 

macaé, lavadeira 

Exótica Partes 

aéreas 

Macerado, 

Infuso 

Medicinal Doenças do 

sistema 

circulatório, 

digestivo, 

respiratório e 

nervoso 

0,42 28006 

Mentha pulegium L. Poejo Exótica Folha Infuso Medicinal Doenças 

respiratórias e 

dos sistemas 

circulatório, 

digestivo 

0,26 28015 

Mentha spicata L. Elevante Exótica Folha Decocto, 

infuso 

Medicinal Doenças do 

sistema nervoso 

e respiratório, 

analgésico, 

digestivo 

0,11 28007 

Mentha x villosa Huds. Hortelã Exótica Folha Decocto, 

infuso 

Medicinal Digestivo, 

Doenças 

respiratórias, do 

sistema nervoso 

0,73 28008 
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e circulatório, 

anti-helmíntico,  

Ocimum basilicum L. Manjericão Exótica Folha Infuso Medicinal Doenças 

respiratórias, do 

sistema nervoso 

e circulatório, 

digestivo. 

0,33 NC 

Ocimum gratissimum L. Alfavaca Exótica Folha Xarope, 

infuso 

Medicinal Digestivo, gripe 0,14 28009 

Origanum majorana L Manjerona Exótica Folha Infuso Medicinal Doenças do 

sistema 

circulatório, e 

respiratório 

0,16 28010 

Plectranthus sp.1  Boldo Exótica Folha Infuso Medicinal Digestivo 0,02 28010 

Plectranthus barbatus 

Andrews 

Boldo Exótica Folha Decocto Medicinal Digestivo, 

doenças genito-

urinárias 

0,11 NC 

Plectranthus neochilus 

Schltr.  

Boldo miúdo Exótica Folha Infuso Medicinal Digestivo, 

analgésico 

0,11 28011 

Plectranthus 

scutellarioides (L.) R.Br. 

Sangue-de-

Cristo 

Exótica Folha Infuso Medicinal Doenças do 

sistema 

circulatório 

0,02 28013 

Rosmarinus officinalis L. Alecrim Exótica Partes 

aéreas 

Infuso Medicinal Doenças 

respiratórias, do 

sistema 

circulatório,  e 

nervoso, tônico, 

analgésico 

0,38 28012 

Salvia officinalis L. Sálvia Exótica Folha Infuso Medicinal Analgésico 0,02 28014 

Lauraceae         

Cinnamomum verum J. 

Presl. 

Canela Exótica Folha, 

caule 

Decocto, In 

natura 

Medicinal, 

madeireiro 

Gripe 0,11 28090 

Nectandra oppositifolia 

Nees.& Mart. 

Canela branca Nativa Caule In natura Madeireiro  0,02 28017 
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Ocotea odorifera Vell. 

Rohwer 

Canela cheirosa Nativa Folha Infuso Medicinal Reumatismo 0,09 28088 

Ocotea oppositifolia S. 

Yasuda 

Quina Nativa Folha Bala Medicinal Analgésico 0,02 28097 

Persea americana Mill. Abacate Exótica Folha, 

fruto 

Decocto, In 

natura 

Medicinal, 

Alimentar 

Doenças genito-

urinárias 

0,20 28016 

Loranthaceae         

Struthanthus marginatus 

Blume 

Erva-de-

passarinho 

Nativa Planta 

toda 

Decocto Medicinal Hemorróida, 

doenças 

respiratórias 

0,07 28018 

Lythraceae         

Cuphea carthagenensis 

(Jacq.) J.F.Macbr. 

Sete sangrias Nativa Folha Infuso Medicinal Doenças do 

sistema 

circulatório e 

genito-urinário e 

digestivo, ,  

0,19 NC 

Punica granatum L. Romã Exótica Casca do 

fruto 

Decocto Medicinal Amigdalite 0,14 28019 

Malpighiaceae         

Malpighia glabra L. Acerola Exótica Fruto In natura, 

doce 

Alimentar  0,04 NC 

Malvaceae         

Abelmoschus esculentus 

(L.) Moench 

Quiabo Exótica Fruto Refogada Alimentar  0,28 28021 

Ceiba speciosa (A.St.-

Hil.) Ravenna 

Paina Nativa Folha Pó Medicinal Doenças do 

sistema nervoso 

0,02 28091 

Gossypium hirsutum L. Algodão Exótica Semente Macerado, 

decocto 

Medicinal Analgésico, 

doenças genito-

urinárias e do 

ouvido 

0,07 28020 

Melastomataceae         

Tibouchina heteromalla  

(D. Don) Cogn. 

 

Quaresma Nativa Caule In natura Combustível  0,02 28081 
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Meliaceae         

Cedrela fissilis Vell. Cedro Nativa caule In natura Madeireiro  0,14 28022 

Guarea guidonea (L.) 

Sleumer 

Nogueira Nativa Folha Tintura Corante  0,02 NC 

Moraceae         

Ficus carica L. Figo Exótica Fruto Doce Alimentar  0,19 NC 

Morus alba L. Amora Exótica Folha, 

fruto 

Infuso, In 

natura 

Medicinal, 

alimentar 

Doenças genito-

urinárias,  

0,21 28023 

Musaceae         

Musa paradisiaca L. Banana Exótica Fruto In natura Alimentar  0,57 NC 

Myrtaceae         

Campomanesia 

xanthocarpa (Mart.) O. 

Berg 

Guabiroba Nativa Fruto In natura Alimentar  0,04 NC 

Eucalyptus sp. 1  Eucalipto Exótica Partes 

aéreas 

In natura Madeireiro  0,14 NC 

Eucalyptus sp. 2  Eucalipto Exótica Caule, 

folha 

In natura, 

decocto, 

xarope 

Madeireiro, 

medicinal 

Doenças 

respiratórias 

0,09 NC 

Eucalyptus sp. 3  Eucalipto Exótica Caule In natura Madeireiro  0,07 NC 

Eugenia brasiliensis Lam. Grumixama Nativa Fruto Doce Alimentar  0,02 NC 

Eugenia uniflora L. Pitanga Nativa Fruto Doce Alimentar  0,11 28073 

Myrcia splendens (Sw.) 

DC. 

Folha miúda Nativa Partes 

aéreas 

In natura Combustível  0,19 28024 

Plinia cauliflora (Mart.) 

Kausel 

Jabuticaba Nativa Fruto, 

casca do 

caule 

In natura, 

decocto 

Alimentar, 

medicinal 

Analgésico 0,26 28026 

Psidium guajava L. Goiaba Exótica Fruto, 

casca do 

fruto 

In natura, 

doce, 

decocto 

Alimentar, 

medicinal 

Digestivo 0,61 28025 

Psidium guineense Sw. Araçá Nativa Fruto In natura Alimentar  0,11 28027 

Psidium sp. 1  Araçá doce Nativa Fruto In natura Alimentar  0,02 NC 

Syzygium malaccense (L.) 

Mer. & L.M.Perry 

Jambo Exótica Fruto In natura Alimentar  0,02 NC 
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Orchidaceae         

Indet 1  Orquídea  Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,02 NC 

Indet2  Orquídea  Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,02 NC 

Oxalidaceae         

Averrhoa carambola L. Carambola Exótica Fruto, 

folha 

In natura, 

infuso 

Alimentar, 

medicinal 

Diabetes 0,04 NC 

Papaveraceae         

Argemone mexicana L. Espinheira santa Exótica Folha Xarope Medicinal Doenças 

respiratórias 

0,02 28028 

Passifloraceae         

Passiflora alatas Curtis Maracujá Exótica Folha, 

fruto 

Infuso, In 

natura 

Medicinal, 

alimentar 

Doenças do 

sistema nervoso 

0,14 28029 

Phylantaceae         

Phyllanthus niruri L. Quebra pedra Nativa Planta 

toda 

Infuso Medicinal Doenças genito-

urinárias 

0,16 28030 

Phytolacaceae         

Petiveria alliacea L. Guiné Exótica Folha In natura, 

infuso 

Místico, 

medicinal 

Febre 0,16 NC 

Pinaceae         

Pinus sp. 1  Pinus Exótica Partes 

aéreas 

In natura Combustível  0,02 NC 

Plantaginaceae         

Plantago major A. St.- 

Hill 

Transagem, 

tanchagem, 

língua de vaca 

Exótica Folha, 

planta 

toda 

Decocto, 

infuso, 

macerado, 

refogado 

Medicinal, 

alimentar 

Doenças genito-

urinárias, da 

pele e do 

sistema 

circulatório, 

digestivo, anti-

inflamatório, . 

0,33 28031 

Scoparia dulcis L. Vassourinha Nativa Partes 

aéreas 

Tintura Medicinal Analgésico, 

doenças do 

sistema 

0,04 28032 
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circulatório 

Poaceae         

Bambusa vulgaris Schrad. Bambu Exótica Caule Cozido, In 

natura 

Alimentar, 

madeireira 

 0,16 NC 

Cymbopogon nardus (L.) 

Rendle 

Citronela Exótica Folha Infuso Tóxico  0,14 NC 

Cymbopogon citratus DC. 

Stapf 

Capim limão, 

capim cidreira 

Exótica Folha Infuso, 

sorvete 

Medicinal, 

alimentar 

Doenças do 

sistema nervoso, 

e respiratório, 

digestivo 

0,19 28033 

Imperata brasiliensis 

Trin. 

Sapê Nativa Caule Xarope Medicinal Doenças do 

sistema 

respiratório 

0,02 28034 

Parodiolyra sp.1  Taquara do mato  Caule In natura Artesanato  0,11 28078 

Indet 2  Taquara  Caule Esteira Artesanato  0,11 NC 

Melinis minutiflora 

P.Beauv. 

Capim gordura Exótica Folha Infuso Alimentar  0,02 NC 

Oryza sativa L. Arroz Exótica Semente Cozido Alimentar  0,02 NC 

Pennisetum purpureum 

Schumach. 

Capim napier Exótica Folha In natura Forragem  0,02 28035 

Saccharum officinarum L. Cana  Exótica Caule, 

folha 

In natura, 

decocto 

Alimentar, 

medicinal 

Doenças do 

sistema 

circulatório 

0,16 NC 

Zea mays L. Milho Exótica Estigma, 

semente 

Infuso, 

cozido 

Medicinal, 

alimentar 

Doenças do 

sistema genito-

urinário 

0,33 28074 

Polygonaceae         

Persicaria maculosa Gray 

 

Erva de bicho Nativa Planta 

toda 

Decocto Medicinal Hemorróida, 

Doenças genito-

urinárias 

0,07 28082 

Portulaceae         

Portulaca oleraceae L. Beldroega Nativa Folha Refogado Alimentar  0,02 28075 

Proteaceae         

Macadamia integrifolia Macadâmia Exótica Semente Doce Alimentar  0,02 NC 
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Maiden & Betche 

Rosaceae         

Cydonia oblonga Mill. Marmelo Exótica Folha, 

fruto 

Decocto, 

doce 

Medicinal, 

alimentar 

Digestivo 0,09 NC 

Eriobotrya japonica 

(Thunb.) Lindl 

Ameixa Exótica Fruto In natura Alimentar  0,14 28076 

Prunus persica (L.) 

Stokes 

Pêssego Exótica Fruto In natura, 

doce 

Alimentar  0,19 28037 

Pyrus communis L. Pêra Exótica Fruto In natura Alimentar  0,02 NC 

Rosa centifolia L. Rosa Exótica Planta 

toda 

In natura Ornamental, 

medicinal 

Doenças genito-

urinárias 

0,23 28038 

Rubus rosifolius Sm. ex 

Baker 

Morango 

silvestre 

Exótica Fruto In natura Alimentar  0,04 28036 

Rubiaceae         

Chiococca alba (L.) 

Hitchc. 

Cainca Nativa Raíz Infuso Medicinal Febre 0,02 28041 

Coffea arabica L. Café Exótica Semente Decocto, 

em pó 

Medicinal, 

alimentar 

Febre 0,16 28039 

Genipa americana L. Jenipapo Nativa Folha Infuso Medicinal Doenças genito-

urinárias 

0,07 28040 

Calycophyllum 

spruceanum (Benth.) 

Hook.f. ex K.Schum. 

Pau mulato Nativo Caule Cabo de 

enxada 

Madeireira  0,04 NC 

Rutaceae         

Citrus aurantiifolia 

(Christm.) Swingle 

Lima Exótica Fruto In natura, 

Doce 

Alimentar  0,02 NC 

Citrus aurantium L. 

 

Laranja da terra Exótica Folha, 

fruto 

Decocto, 

doce 

Medicinal, 

alimentar 

Doenças do 

sistema nervoso, 

e respiratório 

0,23 28042 

Citrus medica L. Cidra Exótica Fruto In natura, 

doce 

Alimentar Doenças do 

sistema 

circulatório 

0,19 28044 

Citrus sinensis (L.) 

Osbeck 

Laranja Exótica Folha, 

fruto 

Infuso, In 

natura 

Medicinal, 

alimentar 

Doenças do 

sistema nervoso 

0,50 NC 
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e respiratório 

Citrus reticulata Blanco Mexerica Exótica Fruto, 

casca do 

fruto 

In natura, 

infuso 

Alimentar, 

medicinal 

Gripe 0,33 NC 

Citrus x limon (L.) 

Osbeck 

Limão Exótica Fruto Infuso, In 

natura 

Medicinal, 

alimentar 

Digestivo, 

Doenças 

respiratórias 

0,47 28043 

Ruta graveolens L. Arruda Exótica Folha In natura, 

macerado 

Místico, 

tóxico, 

medicinal 

Doenças dos 

olhos, e genito-

urinárias, 

antihelmíntico 

0,38 28045 

Sapindaceae         

Cupania sp.1 

 

Camboatá 

 

 

Nativa 

 

 

Caule 

 

 

In natura 

 

Madeireiro 

 

 

 0,02 

 

 

28046 

Serjania gracilis  

Radlk. 

Cipó prego Nativa Caule In natura Artesanato  0,02 28079 

Cupania sp2. João do rego Nativa Caule In natura Combustível  0,02 28047 

         

Schrophulariaceae         

Buddleja stachyoides 

Cham. & Schltdl 

Babaço Nativa Folha Decocto Medicinal Doenças 

respiratórias, 

digestivo 

0,07 28048 

Solanaceae         

Brugmansia suaveolens 

(Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) Bercht. & J.Presl 

Beladona Exótica Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,02 28050 

Capsicum annuum L. Pimentão Nativa Fruto In natura Alimentar  0,04 NC 

Capsicum baccatum L.  Pimenta Nativa Fruto In natura, 

conserva 

Alimentar  0,02 28051 

Capsicum sp. 1  Pimenta branca Nativa Fruto In natura, 

conserva 

Alimentar  0,02 NC 

Capsicum sp. 2  Pimenta de 

passarinho 

Nativa Fruto In natura, 

conserva 

Alimentar  0,02 NC 
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Cestrum nocturnum L. Dama da noite Exótica Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,04 28052 

Lycopersicon esculentum 

Mill. 

Tomate Exótica Fruto In natura Alimentar  0,09 28077 

Nicotiana tabacum L. Fumo Exótica Folha Macerado Medicinal Cura umbigo 0,04 NC 

Solanum paniculatum L. Jurubeba Nativa Fruto Cozido Alimentar Digestivo, 

doenças do 

Sistema 

nervoso, câncer 

e tônico 

0,07 28055 

Solanum aethiopicum L. Jiló Exótica Fruto In natura, 

emplastro 

Alimentar, 

medicinal 

Picada de inseto 

e de cobra 

0,21 28049 

Solanum cernuum Vell. Baba-de-onça Nativa Folha Decocto Medicinal Doenças do 

sistema 

circulatório e  

genito-urinário 

0,02 28053 

Solanum lycocarpum A. 

St.- Hill 

Flor-de-lobo Nativa Flor, folha Xarope Medicinal Digestivo, 

Doenças 

respiratórias, 

diabetes, gripe 

0,16 28054 

Solanum melongena L. Berinjela Exótica Fruto Refogado Alimentar, 

medicinal 

Doenças do 

Sistema 

circulatório, 

emagrecedor 

0,02 NC 

Solanum tuberosum L. Batata Exótica Caule, 

casca do 

caule 

Cozido, In 

natura 

Alimentar, 

forragem 

 0,11 NC 

Thymelaeaceae         

Daphnopsis fasciculata 

(Meisn.) Nevling 

Imbira  Caule In natura Madeireiro  0,02 28092 

Tropaeolaceae         

Tropaeolum majus L. Capuchinha Exótica Flor, folha In natura Alimentar, 

medicinal 

Doenças 

infecciosas 

0,02 28056 

Urticaceae         
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Cecropia hololeuca Miq. Embaúba Nativa Folha In natura, 

xarope 

Madeireiro, 

medicinal 

Digestivo, 

doenças do 

sistema 

circulatório 

0,07 28057 

Urtica dioica L. Urtiga Exótica Folha refogado Alimentar  0,04 25058 

Verbenaceae         

Duranta erecta L. Pingo-de-ouro Nativa Planta 

toda 

In natura Ornamental  0,02 NC 

Lantana camara L. Camará-de-

espinho 

Nativa Folha, 

flor 

Xarope Medicinal Digestivo, 

Doenças 

respiratórias 

0,07 28060 

Lippia alba N.E.Br ex 

Britton & P. Wilson 

Melissa, erva 

cidreira 

Nativa Folha, 

flor 

Infuso Medicinal Doenças do 

sistema nervoso, 

emagrecedor, 

gripe 

0,47 28061 

Stachytarpheta 

cayennensis (Rich.) Vahl 

Jurubão Nativa Raíz Xarope Medicinal Digestivo, 

antiinflamatório, 

analgesico, 

respiratório 

0,07 28059 

Violaceae         

Anchietea pyrifolia 

(Mart.) G. Don 

Suma Nativa Raiz, 

casca do 

caule 

Decocto Medicinal Gripe, Doenças 

do sistema 

circulatório e da 

pele, depurativo 

0,09 28083 

Viola sp. 1  Violeta-do-mato Exótica Flor Decocto Medicinal Gripe 0,02 NC 

Vitaceae         

Cissus verticillata (L.) 

Nicolson & C.E.Jarvis 

Insulina Nativa Folha Decocto Medicinal Diabetes, 

doenças do 

sistema 

circulatório 

0,11 28062 

Zingiberaceae         

Zingiber officinale Roscoe Gengibre Exótica Caule Decocto Medicinal Doenças 

respiratórias, da 

garganta e do 

0,14 28063 
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sistema 

circulatório 

analgésico 

         

         

Indeterminada         

         

sp. 2 Paratudo  Casca do 

caule 

Decocto Medicinal Digestivo, 

doenças do 

sistema 

circulatório 

0,07 NC 

         

sp. 4 Praga-de-urubu  Folha Infuso Medicinal Doenças do 

sistema nervoso 

0,02 NC 

sp.6 Varinha  Caule In natura Madeireira  0,02 NC 
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Universidade Federal de Ouro Preto 

Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente 

Programa de Pós Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

    

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa Levantamento etnobotâni-

co no distrito de São Bartolomeu, Ouro Preto-MG: Conhecimento e uso 

efetivo de recursos vegetais. A pesquisadora MARIA CRISTINA TEIXEIRA 

BRAGA MESSIAS solicita sua colaboração em conceder uma entrevista, onde o Sr (a) 

responderá perguntas sobre suas características pessoais, como idade, sobre seu traba-

lho, escolaridade e as plantas que utiliza. Vai ser preenchido um formulário com as in-

formações que o Sr (a) fornecer, que permitirá reunir o conhecimento sobre as plantas 

utilizadas na comunidade. Este estudo tem como objetivo catalogar, sistematizar e ana-

lisar o conhecimento que os moradores do distrito de São Bartolomeu (município de 

Ouro Preto, MG, Brasil), possuem a respeito à utilização da flora local. Também serão 

realizadas fotografias pessoais e do ambiente que ilustrarão os documentos finais da 

pesquisa, artigos, livros, teses e documentários. Sua participação é voluntária, mas se 

concordar em participar não terá nenhuma despesa ou receberá qualquer pagamento por 

isso. A vantagem de sua participação é apenas de caráter científico. Mesmo após sua 

autorização terá o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, independente do motivo e sem qualquer prejuízo à sua pessoa. As informa-

ções fornecidas serão utilizadas apenas na realização desse projeto. Os dados serão ana-

lisados e os resultados serão divulgados, porém sua identidade será mantida em sigilo 

para sempre. Se você quiser saber mais detalhes e os resultados da pesquisa, poderá 

fazer contato com a pesquisadora MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS, 

pelo telefone (31) 3559-1706 ou pelo e-mail: cristina@iceb.ufop.br, ou ainda com a 

bióloga AMANDA CRISTINA COSTA PRADO, pelo telefone (31)8447-4086/ 

(31)3551-6788, ou pelo e-mail: amandacprado@gmail.com.  

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

Eu, _______________________________________________________________, 

residente no distrito de São Bartolomeu, entendi o que a pesquisa vai fazer e aceito 

participar de livre e espontânea vontade. Por isso dou meu consentimento para inclusão 

como participante da pesquisa e atesto que me foi entregue uma cópia desse documento.  

( ) Concordo ou ( ) Não concordo em ceder o uso de imagem para utilização em 

documentário científico sobre esta pesquisa. 

Assinatura do entrevistado: _______________________________________________ 

Impressão do polegar 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR 
 

 

Eu, MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS, Pesquisadora Responsável pelo 

Projeto “ETNOBOTÂNICA EM SÃO BARTOLOMEU- APA DAS ANDORINHAS, OURO PRETO, 

MG: POPULAÇÕES TRADICIONAIS E USO DOS RECURSOS VEGETAIS EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO.”, declaro que:  

 Conheço e cumprirei integralmente todas as Resoluções do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, relacionadas com as 

minhas atividades de pesquisa e publicadas até a presente data; 

 Cumprirei as atividades de pesquisas estabelecidas no referido Projeto, 

prestando ao CEP-UFOP, aos sujeitos da pesquisa e as Instituições 

executoras ou participantes toda e qualquer informação solicitada; 

 Utilizarei as informações obtidas exclusivamente na realização da presente 

pesquisa e os resultados serão apresentados aos sujeitos da pesquisa a 

partir da produção de um artigo a ser divulgado na internet, na forma escrita 

e em apresentações, na forma oral. 

 Divulgarei, ao término do projeto, os resultados em publicações técnico-

científicas de circulação nacional ou internacional e em outros veículos de 

divulgação de informação para a sociedade, visando ofertar os 

conhecimentos para uso pelos participantes ou órgãos responsáveis; 

 Comprometo-me a não patentear e a não divulgar informações de 

conhecimento tradicional, obtidas de forma não intencional e relacionadas 

ou não com a presente pesquisa, durante ou após a mesma. 

 

Ouro Preto, 04 de março de 2012. 

 

 

________________________ 

Assinatura do coordenador 
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Universidade Federal de Ouro Preto 

Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente 

Programa de Pós Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais 

 

Questionário semi estruturado  

 

1-Nome:_______________________________________________________________ 

2-Idade:  

3-Sexo: a(  ) Masculino      b(  ) Feminino 

4-Profissão: a(  ) agricultor    b(  )doceiro      c(  ) funcionário púbico  d (  )aposentado   

          e(  )empregado  f(  )comerciante  g(  ) autônomo  h(  ) outro________________ 

 

5-Renda (SM): até 1  (  ) 1 a 2 (  ) 2 a 3  (  ) 3 a 4 (  ) 4 a 5  (  )5 a 6  (  ) 6 a 7 (  ) 7 a 8 (  

) 8 a 9(  )  

9 a 10 (  ) acima de 10 

 

6-Escolaridade: (  )analfabeto  (  )alfabetizado  (  )fundamental incompleto  (  

)fundamental completo(  )médio incompleto(  )médio completo  (  )superior incompleto  

(  )superior completo   

 

7-Tempo de moradia: (  )recente (  )mais de 5anos (  )mais de 10anos (  )mais de 20anos 

(  ) mais de 30 anos (  ) mais de 40 anos(  ) mais de 50 anos 

 

8-Local de nascimento:_______________________ 

Listagem Espécies vegetais utilizadas 

Nome Parte 

usada 

Utilidade Forma de uso e 

preparo 

Local da coleta Uso/ 

venda 

observações 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

N° 
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Sobre o alho, o xarope e o santo padroeiro 

Amanda Cristina Costa Prado 

Essa estória começa com a imagem, do alto, de um vilarejo encravado entre florestas. 

Uma igreja barroca com seu sino a badalar e o barulho do rio borbulhando frescor. Uma casa 

antiga soltando fumaça para o céu, pela janela, e uma senhora sorridente espreguiçando na 

porta. 

 Em suas mãos não há nada. Ela esfrega uma na outra como quem se prepara para um 

serviço bem feito. Os pés, no chinelo, esticam os dedos e o corpo, disposto, começa a cami-

nhar pelos morros. Como quem visita uma galeria, a senhora caminha sem pressa. 

 Passa e percebe cada canto dessa mata. O alecrim do campo, a suma, a embaúba, ho-

je só recebem reverência. São suas conhecidas e merecem cumprimentos. Os olhos treinados 

buscam outra antiga amiga. Dona Maria quer fruta do lobo, pra engrossar seu xarope que já 

tem encomenda. O moço da cidade disse que quer um vidro, sua filha precisa respirar melhor 

e a mandinga feita no fogo há de ser mais eficaz que o remédio da prateleira. 

 Achou. Até parece que a planta a chamou para si. É o mesmo pé que já curou sua fi-

lha, e depois, sua neta. Ela escolhe um fruto bem maduro. Há de ser suficiente, deixa os outros 

para a próxima garrafada ou para o lobo. O sol frio de manhã bem cedo ainda não esquentou o 

fruto, que está coberto de sereno da noite anterior. A umidade refresca suas mãos. Os pés 

sobre os chinelos molhados pela relva apontam para seu quintal, onde ela escolhe alguns ga-

lhos secos para ferver seu xarope. Uma resma, há de ser suficiente. 

 Às oito da manhã tem missa, e ela quer ouvir o novo padre. Diz que este veio da capi-

tal, que é moço estudado e há de ajudar nas tarefas da paróquia que andam vagarosas como 

as tardes dormentes.  

Recomeça sua tarefa por tantas vezes repetida. Ferve a água e o mel, põe fruta do lo-

bo, põe gravatá e mentruste, assapeixe, serralha, alcanfor, agrião grande, põe mais um tanto 

de plantas amigas, todas colhidas criando calos nas mãos. Obedece a ordem das plantas, das 

mais suculentas para as mais tenras. Ferve. Engarrafa e pronto, agora é só esperar o carro do 

moço apontar naquela curva da esquina. Deve ser no próximo feriado, quando todos os visi-

tantes chegam e transformam a vila em uma espécie de clube. 

 Dona Maria gosta do movimento, tem a sensação de que sua vila fica parecida com o 

que era nos tempos idos. Cheia de gente e de vida. É certo que hoje em dia é muito diferente. 

Não tem a graça da feira que acontecia nas ruas de antigamente. O burburinho dos comprado-

res negociando a produção. Não tem a beleza das hortaliças, abóboras e batatas baroas relu-

zindo nas barracas montadas para receber os compradores. E seus olhos também já não são os 

mesmos. 
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 Mas tem algo especial em ver a cidade cheia de gente. Era como se a cidade fosse 

cheia de riquezas novamente. Cheia de gente querendo ver o tudo que tem de bom nesse 

mundo particular da Dona Maria. Ela ria-se ao ver os turistas encantados, tirando fotos até das 

pedras no chão. Achava graça da boca boa de comer goiabada. Pois ali todo mundo fazia esse 

doce no fundo das casas, usando goiaba nativa e tachos de cobre sobre o fogão a lenha. 

 Dona Maria sabe que sua terra é importante. Tombada pelo patrimônio histórico, co-

mo diziam os políticos. Vez ou outra estes apareciam e exaltavam tudo que há de belo por 

aqui, as matas, o rio e o verde. Exaltam as pessoas e as construções, prometendo que o povo 

dali merecia mais do que já tem. Ora, mas o que sabiam eles sobre o que é viver aqui?  

Ela pensa que gente que é dali mesmo, guarda na memória os tempos idos do alho. 

Poucos sortudos podiam dizer de boca cheia: Sou filho dessa terra! Era feliz que a gente traba-

lhava, ela pensa. A baixada era de um verde claro que até brilhava sob o sol. Antigamente ela 

até parava, e olhava, só pra ver. 

 Pela manhã ia com as crianças em caixotes plantar e colher. O colo da roupa ficava 

úmido porque, agachadas, o mato encostava no peito. Cantavam cantigas de trabalho ou en-

toavam o hino do padroeiro, São Bartolomeu. Esse é o nome da vila, o mesmo de seu santo.  

O relógio já marca oito e a manda para a igreja. Vai com calma, perfumada e com os 

melhores sapatos. Lá chegando, procura por costume a imagem do santo protetor no seu lugar 

cativo, no degrau mais alto, e estranha. Onde ele está? Preocupa-se enquanto a vista escorre e 

alcança o São Bartolomeu, lá na base do altar.  

_Mas quem foi que rebaixou nosso santo? Onde já se viu mudar ele de lugar, foi lá que 

ele sempre esteve e onde merece ficar. 

 O padre já arrependido tenta explicar que no ápice do altar deve estar Jesus, pois a 

igreja representa Deus e logo abaixo de Deus está Jesus, seu filho. Por isso São Bartolomeu, 

obedecendo, a hierarquia divina, deve estar na base, abaixo de Jesus Cristo. 

_ Com todo o respeito senhor padre, São Bartolomeu tem que ficar no primeiro lugar, 

porque Jesus é representado pela igreja e Deus é o mundo todinho...  

O mundo todinho era então aquele pedaço de chão. 

 

 


