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RESUMO 

 

A presente pesquisa objetivou registrar o conhecimento local e diversidade dos macrofungos 

conhecidos e/ou utilizados em uma região de Caatinga, no intuito de colaborar com a 

preservação e conservação da biodiversidade ali existente, bem como, contribuir com o 

resgate, a valorização e a manutenção da cultura tradicional local. Realizou-se 56 entrevistas 

(23 homens e 33 mulheres), com formulário semiestruturado acompanhado de cheklist-

entrevista para coleta de dados etnomicológicos, com os remanescentes da antiga Zabelê. 

Procedeu-se com a técnica “turnê-guiada” utilizando informantes-chave para as coletas 

micológicas. O material biológico coletado foi identificado e incorporado ao Laboratório de 

Micologia da Universidade Federal do Piauí e, todas as informações dos dados foram 

submetidas às análises qualitativas e, quantitativas através do programa Freelist e Pilesorte 

Multidimencional Scaling do Antropac Software e, ao programa Statistica 8.0, assim como 

também com o índice Valor de Uso (VU). Foram reconhecidas 08 espécies distribuídas em 12 

etnoespécies de macrofungos de ocorrência em planta e solo, sendo mais citadas as “orelhas-

de-pau” pertencente à família Ganodermataceae do Complexo Ganoderma applanatum 

(Pers.) Pat., com citações nas categorias que mata planta e uso medicinal. A maioria dos 

informantes os classifica como diferentes de plantas e animais. A diversidade observada está 

diretamente relacionada à variável climática, distribuída em substratos vegetais e solo. As 

atribuições ecológicas foram bem descritas quanto à decomposição da matéria orgânica. 

Retrataram memórias da infância onde os fungos eram utilizados como objeto lúdico nas 

brincadeiras. Registraram-se espécies de fungos de uso medicinal para os sistemas digestivo, 

reprodutor, tegumentar e anticancerígeno, onde pequena parcela (18%) da comunidade faz ou 

fez uso desses organismos, sendo que parte destes está apenas na memória. Não houve 

diferença significativa entre o conhecimento em idosos e adultos, porém acrescentou novas 

informações entre os jovens, na relação fungo e animais. Os idosos apresentaram mais 

detalhes nas informações do que os adultos e os jovens, destacando-se maior atribuição para a 

natureza, seguida de uso medicinal. O conhecimento local acerca da biodiversidade pode 

contribuir no processo de conservação da biodiversidade da Caatinga, visto que a comunidade 

apresenta algum tipo de conhecimento a respeito dos macrofungos, onde tal conhecimento é 

importante no auxílio para o entendimento do dinamismo das espécies em questão, assim 

como  na inserção dos mesmos nas ações que se destinem a este fim ou, como uma alternativa 

de conciliar a manutenção da biodiversidade e da cultura local, já que se trata de 

remanescentes de áreas protegidas, como o Parque Nacional Serra da Capivara, criadas para 

atender a necessidade de preservar a biodiversidade.  
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ABSTRACT 

 

This research aimed to register the local knowledge and diversity of known and used 

macrofungi in a Caatinga region in order to contribute to the preservation and conservation of 

the local biodiversity and contribute to the rescue, recovery and maintenance in the traditional 

local culture. We conducted 56 interviews (23 men and 33 women) with semistructured form 

accompanied by cheklist-interview to collect ethnologic data with the remnants of the old 

Zabelê. We proceeded with the "tour-guided" technique, using key informants for the 

mycological collection. The biological material collected has been identified and incorporated 

into the Federal University of Piauí Mycology Laboratory and all the information of the data 

were submitted to qualitative and quantitative analysis through FREELIST and Pilesorte 

multidimensional Scaling from Antropac Software and to the Statistica 8.0 program, as well 

as with the Use Value index (VU). It were recognized 08 species distributed in 12 

ethnospecies of macrofungi occurring in plant and soil. It was more cited the "ears-to-stick" 

belonging to Ganodermataceae family from Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. Complex, 

with quotes in the categories that kills plant and medicinal use. Most informants classifies 

them as different from plants and animals. The observed diversity is directly related to 

climate, distributed in plant and soil substrates. The ecological functions have been well 

described as the decomposition of organic matter. They portrayed childhood memories where 

the fungi were used as a playful object in play. It were registered species of medicinal use 

fungi to the digestive, reproductive, integumentary and anticancer where small portion (18%) 

of the community does or did use of these organisms, and part of these are only in memory. 

There was no significant difference of knowledge between elderly and adults, but added new 

information among young people, about fungus and animals relationship. Older people had 

more details on the information than adults and young people, most award highlighting for 

nature, followed by medicinal use. Local knowledge about biodiversity can contribute to the 

process of conservation of the Caatinga biodiversity, as the community has some kind of 

knowledge about the macrofungi. Such knowledge is important in helping to understand the 

dynamics of the species concerned as well as the insertion of them in the actions that are 

intended for this purpose or as an alternative to reconcile the maintenance of biodiversity and 

local culture, as it comes to remnants protected areas (E.g. the Serra da Capivara National 

Park), created to meet need to preserve biodiversity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é um país que possui uma grande diversidade biológica, podendo abrigar 

variedades de espécies nos grandes biomas. Porém, ainda necessita avançar em pesquisas para 

conhecer essa megadiversidade (LEWINSHON E PRADO, 2005; FORZZA et al., 2010). 

Para atender essa necessidade, as comunidades tradicionais contribuem com conhecimento da 

biodiversidade local promovendo a conservação e uso sustentado dos recursos (DIEGUES et 

al., 1999). 

A Etnobiologia surge na Etnociência para compreender as conceituações do mundo 

natural desenvolvidas pela sociedade, o papel da natureza no ambiente das crenças, 

percepções em organizar as coisas a partir das observações do ambiente natural, dedicando-se 

num contexto interdisciplinar das interações entre seres humanos e, seu ambiente vegetal, 

animal e fúngico (DIEGUES, 1999; TOLEDO, 1992). É compreendida também como sendo 

“estudo do conhecimento e das conceituações desenvolvidas por qualquer cultura sobre os 

seres vivos e os fenômenos biológicos”, podendo atuar no campo da Etnozoologia, 

Etnoecologia, Etnobotânica, entre outros (ALBUQUERQUE, 2005). 

Como parte da Etnobiologia, a Etnomicologia estuda as relações entre o homem e os 

fungos, os conhecimentos locais e uso desses organismos, por meio de comunidades 

tradicionais, investigando saberes ligada a importância ecológica e cultural, assim como a 

utilização dos recursos fúngicos, compreendendo o valor dado a esses recursos a partir da 

vivência local (RUAN-SOTO  et al., 2009). 

O uso de fungos na terapia faz parte de tradições milenares (AMAZONAS; 

SIQUEIRA, 2003). Apresenta descrições há 3000 anos, na Guatemala e na civilização Grega 

no uso de fungos medicinais e místico (MOLITORIS, 1994). 

Estudos de cunho etnomicológico no Brasil tiveram início na década de 60 em 

comunidades indígenas por o pesquisador Oswaldo Fidalgo onde este concluiu que os índios 

brasileiros demonstram pouco interesse para com os fungos, na década seguinte registrou-se 

uso na categoria medicinal e alimentação (FIDALGO; PRANCE, 1976). 

Na região Nordeste, as pesquisas realizadas sobre fungos estão mais concentradas no 

estado de Pernambuco, porém, voltadas ao levantamento taxonômico da micota em geral 

(PIRES  et al. 2014). No estado do Piauí, a pesquisa etnomicológica é pioneira, fato que é 

relevante para iniciar uma série de discussões no Estado, visando aprofundamento no 

conhecimento tradicional que poderá contribuir tanto para preservação, quanto para outras 

necessidades que venham surgir na sociedade. 
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A comunidade Zabelê, localizada no município de São Raimundo Nonato, sertão 

piauiense, está situado em assentamento rural Novo Zabelê, criado através do Programa de 

Reforma Agrária do governo brasileiro, em 1997. É constituída por grupo social secular, 

formado entre os anos de 1800 e 1900, cujo território teve que ser desocupado pelas famílias 

que lá viviam devido à implantação do Parque Nacional Serra da Capivara, em 1989 

(MATOS, 2012), motivo que levou a investigação dos saberes dessa comunidade, devido sua 

relação com uma Unidade de Conservação.  

Assim, propõe-se realizar um estudo etnomicológico da comunidade Zabelê 

relacionando variáveis ambientais, cultural e socioeconômica. Para tal estudo, necessita-se 

dos conhecimentos biológicos, ambientais, antropológicos e econômicos da comunidade 

pesquisada. Justifica-se estudo nessa comunidade por possui um histórico cultural e ambiental 

bastante interessante, possibilitando investigação socioambiental, pois moraram em área que 

pertence atualmente ao Parque Nacional Serra da Capivara e, sendo que de alguma forma 

pode retratar conhecimentos da biodiversidade do semiárido brasileiro. 

 Diante do contexto histórico em que se encontra a comunidade, reflete-se, 1) a 

população da comunidade Zabelê reporta algum conhecimento sobre macrofungos no 

contexto da biodiversidade da Caatinga? 2) Existe alguma forma de uso desses fungos? 3) 

Que tipo de vínculo é mantido entre a população remanescente e os fungos?. Como hipótese 

supõe-se que, pelas condições de convivência em região do semiárido, a população 

remanescente da comunidade Zabelê pode apresentar saberes etnomicólogicos importantes 

quanto à representação ambiental e uso desses recursos na Caatinga que pode variar quanto ao 

gênero e faixa etária.  

 Definiu-se como objetivo principal dessa pesquisa, registrar o conhecimento local 

sobre a diversidade os macrofungos conhecidos e/ou utilizados da comunidade Zabelê, 

situado no município de São Raimundo Nonato, Piauí/Brasil. Assim, na perspectiva de 

discutir a relação homem/fungos existente na comunidade, no que diz respeito ao 

conhecimento e uso desses recursos biológicos, optou-se por organizar este trabalho do 

seguinte modo: introdução geral, seguida pelos tópicos de revisão de literatura, histórico da 

comunidade, referências segundo as normas da ABNT vigentes em 2011. Seguiu-se, com a 

apresentação dos artigos científicos intitulados: Classificação folk dos macrofungos por uma 

comunidade rural, Nordeste do Brasil, publicado na Revista Espacios, Percepção sobre fungos 

no semiárido brasileiro e Uso dos fungos em região de Caatinga, Nordeste do Brasil, que 

serão submetidos a Revista Ambiente & sociedade e, a Revista Gaia Science, 

respectivamente.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Os Macrofungos 

Os fungos são definidos pelos biólogos como organismos eucarióticos, aclorofilados e 

produtores de esporos, com nutrição absortiva, que geralmente reproduzem-se assexuada e 

sexuadamente e cujas estruturas somáticas filamentosas, conhecidas como hifas, são rodeadas 

por paredes celulares (ALEXOPOULOS MIMS; BLACKWELL, 1996). Por sua vez, as 

“partes somáticas”, até recentemente chamada de “corpos de frutificação” e, os macrofungos 

possuem cores vivas, formas curiosas e outras atribuições como toxidade, valor nutricional e 

efeitos medicinais, que sempre atraíram a atenção de povos de diferentes culturas 

(AMAZONAS; SIQUEIRA, 2003; RAVEN; EVERT; EICHORN, 2001). Formam estruturas 

reprodutivas que proporcionam a continuidade da espécie, desenvolvendo como conhecido 

popularmente os cogumelos, orelhas de pau, e outras estruturas reprodutivas visíveis a olho 

nu (ISHIKAWA et al. 2012).  

Na classificação dos seres vivos os fungos apresentam características típicas como 

formas de vida diferenciada dos demais organismos, o que levou a sistemática moderna a 

agrupá-los em um reino à parte. Quanto ao metabolismo apresentam semelhança com animais 

por serem heterotróficos e, na reprodução está mais próximo das plantas devido o crescimento 

multicelular e a presença da parede celular (AMAZONAS; SIQUEIRA, 2003). Quando se 

trata de evidências moleculares, recentes sugerem que os fungos estão mais relacionados com 

os animais do que com as planta, devido sua parede celular ser constituída por quitina, sendo 

o mesmo revestimento encontrado no exoesqueleto dos insetos, aracnídeos e crustáceos e, por 

armazenarem glicogênio (ALEXOPOULOS MIMS; BLACKWELL, 1996; RAVEN; 

EVERT; EICHORN, 2001).   

O Brasil apresenta registros de macrofungos com finalidade de conhecer a micota 

brasileira, no entanto, apesar de ser um país que apresenta uma megadiversidade de seres 

vivos, a maior informação existente está restrita a alguns tipos de organismos, como plantas 

superiores e vertebrados (BONONI et al., 2008). A diversidade de vida pertencente ao reino 

Fungi é surpreendente, constituindo o segundo grupo mais variado de organismos eucariontes 

terrestre, apesar de serem poucos conhecidos (FORZZA et al. 2010). Contribuindo com 

grande parte da diversidade fúngica, o Brasil, apesar de ser pouco conhecida a micota das 

regiões, tem ocorrência de registro com distribuição em variados ecossistemas (PIRES et al. 

2014). 
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A região nordeste, considerando registros em geral sobre diversidade de fungos, 

apresenta referência sobre a micota bastante significante para o Brasil, possuindo cerca de 

1.749 espécies, sendo que o estado de Pernambuco registrou maior número (937 spp) (PIRES  

et al., 2014). Na categoria dos macrofungos, registrou-se o basidiomiceto Graphiola 

phoenicis (Moug.) Poit. (Graphiolales) ocorrentes em folhas de Phoenix dactylifera, no 

município do Crato no Ceará (FREIRE; GONÇALVES, 2012) e com espécies Ganoderma 

lucidum (W. Curt:Fr.) Karst. Ganoderma parvulum Murrill nos Estados de Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte (GILBERTONI; RYVARDEN; 

CAVALCANTE, 2004), assim como registro de espécie da família Agaricaceae no estado de 

Pernambuco Agaricaceae (WARTCHOU, 2005). Dentre os macrofungos registrados na região 

Nordeste, encontra-se estudos farmacognósticos e atividade biológica com o gênero 

Ganoderma (PEREIRA JUNIOR, 2013).  

 

2.2 A Etnomicologia 

 A Etnomicologia estuda a relação entre o homem e os fungos (RUAN-SOTO, 2009). 

Tem como principais categorias: gastronomia, com consumo de espécies que complementam 

a dieta de muitos povos; medicinal, desenvolvido principalmente no extremo oriente e 

associado à Polyporales e espécies afins, com relevância nas práticas da medicina; 

alucinógenos, onde o consumo é tradicionalmente associado a ritos xamânicos em muitas 

culturas da Ásia, da África e da América e, na categoria toxidade, relacionado a espécies 

nativas comestíveis, consumidas acidentalmente (OLIVEIRA; CALADO; ROSADO, 2003; 

VARGAS-ISLA; ISHKANA; DANIELA, 2013). 

Por os fungos exercerem papel importante ao longo da história da humanidade, 

populações têm sido distribuídas pelos micologistas modernos como povos micófilos, que 

sempre demonstraram atração pelos fungos em seus diversos usos e, não micófilos que nunca 

manifestaram interesse pelos fungos ou que tem aversão por eles (FIDALGO, 1968) e que, a 

forma de demonstração de interesse pode ser influenciada por eventos culturais de migração 

humana (LEFF, 2010). Nesse sentido, na formação de um grupo humano, torna-se possível 

refletir como a cultura pode modular a nossa relação com os fungos (FERREIRA JUNIOR; 

ALBUQUERQUE, 2014).  

 

2.2.1 Usos de macrofungos 

Para Boa (2004), mais de 200 gêneros de macrofungos são utilizados por populações 

no mundo, principalmente pelas suas propriedades comestíveis e, cerca de 100 espécies de 
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cogumelos nativos podem ser cultivadas. Nesse contexto, destacam-se comunidades na região 

do México que usam fungos em suas dietas e, fazem comercialização desse produto.  

Em região florística do Golfo do México, pesquisas foram desenvolvidas no intuito de 

descrever o conhecimento micológico tradicional de grupos étnicos em mercados de doze 

municípios, onde registrou venda de espécies Schizophyllum commune Fr. e Polyporus 

tenuiculus (Beauv.) Fr. como também de Auricularia polytricha (Mont.) Sacc., Auricularia 

delicata (Fr.) Henn. e Pleurotus djamor (Fr.) Boedijn; que são comercializados e apreciados 

por a população, sendo a espécie Schizophyllum commune a mais preferida de toda região 

devido o sabor e a consistência. Foi relatado fungos de concepções tóxicas, alucinógenos e 

relatos de saberes ecológicos dos fungos conhecidos e utilizados ( RUAN-SOTO; 

GARIBAY-ORIJEL; JOAQUI, 2004). 

Ainda sobre consumo e comercialização no México, foi relatado uso de fungos 

comestíveis em mercados de Chalco, Amecameca e Ozumba, determinando o valor de uso das 

espécies encontradas, onde foram registradas 67 espécies de fungos comestíveis nos quatro 

mercados pesquisados e, os fungos consumidos representam uma riqueza de importância 

cultural herdada através de geração e, reiterada no conhecimento tradicional dos compradores 

com geração de renda familiar, tendo preferência por espécies de Morchella por ter maior 

Valor de Importância Etnomicológica (VIE), observada em pequenas vendas dos mercados 

regionais (ESTRADA-MATÍNEZ et al., 2008). 

Uso e comercialização, também foram verificados em região de Oaxaca, México, 

identificando 20 espécies de fungos comestíveis, descritos em 12 gêneros em mercados 

regionais, das espécies de fungos relatadas, reportando diferentes usos com potencial de 

exportação, valor nutricional, propriedades medicinais e biotecnológicos. Os fungos 

comestíveis silvestres em mercados podem ser utilizados em modelos de sustentabilidade por 

comunidades rurais da região (JIMÉNEZ-RUIZ et al., 2013). Na mesma região revelou 

importância da espécie Tremelloscypha gelatinosa no aspecto do seu valor cultural e 

ecológico. O fungo, que é apreciado na culinária local é percebido localmente, fazendo 

associação com raízes de plantas, considerada indicador do valor ecológico do sistema de 

redes de micorrizas da Gymnopodium floribundum (BANDALA et  al., 2014). 

Uso comestível em comunidades rurais, foi encontrado no trabalho de Burrola-Aguilar 

et al., (2012) registrando conhecimento micológico no município de Amanalco, México 

partindo do conhecimento das  espécies consumidas e a valorização dada a esse recurso com  

importância para o manejo e proteção. Assim, recopilaram o conhecimento tradicional dessas 

comunidades evidenciando variações quanto às espécies conhecidas, os nomes tradicionais 
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dados, a preferência de consumo e o aproveitamento, apresentando índice de importância 

cultural dos fungos usados. Foram registrados 56 fungos comestíveis, onde 38 eram 

comercializados, sendo de maior importância as espécies de Helvella crispa, H. lacunosa, H. 

sulcata (gachupines), Amanita caesarea (tecomates)  e  Lyophylum decastes (clavitos). 

Em Chiapas, região sul do México, pesquisadores analisaram diferentes práticas 

culturais no uso de fungos por três comunidades migrantes, com histórico de antecedentes há 

300 anos, por meio de uma aproximação qualitativa, sendo relatado conhecimento mais 

difundido nas comunidades, o uso comestível de preferência da espécie Pleurotus djamor, 

seguido do conhecimento de fungos venenosos, medicinais e os lúdicos. A comunidade 

identifica os fungos comestíveis, os que frutificam em madeira e, os venenosos no solo 

(RUAN-SOTO et al., 2009). 

Na categoria medicinal, os fungos tiveram atuações muito importantes na Antiga 

Grécia, Índia e Mesoamérica, segundo Conceição et al. (2010),  onde a população cultuavam 

esses organismos, por acreditavam que seus benefícios terapêuticos reduziam infecções e, 

agia como afrodisíaco. Em termo mundial, o continente asiático também contribui com o 

conhecimento de uso medicinal, onde povos da China para fins terapêuticos espécies do 

gênero Ganoderma (MILES; CHANG, 1997).  A utilização desse gênero tem sido 

amplamente usada para promoção da saúde em geral na medicina tradicional, onde era 

comum o uso como agente de quimioterapia do câncer desde a China antiga, sendo 

comprovada ação de suas propriedades bioativas (SLIVA, 2003). 

No trabalho de González (2013), utilizando técnicas como entrevistas estruturadas, 

não estruturadas e semiestruturadas, seguido de estímulos fotográficos, turnê-guiada, técnica 

de bola de neve, com sitiantes idosos, verificou-se espécies de fungos usados na medicina 

popular de forma regionalizada em cinco comunidades do México, atribuindo cura para 

diversas enfermidades, tendo citações para uso tópico e alívio de queimadura com espécies 

Ustilago maydis e Claviceps gigantea, tratamento de diarréia com espécies Lactarius 

deliciosus e, atribuições com princípio ativo comprovado para ação antibiótica dos gêneros 

Ganoderma e Fomitopsis.  

Na categoria alucinógena, os cogumelos são reportados desde a antiguidade através de 

rituais mística religioso, como descrito no trabalho de Robert Gordon Wasson que, após 

participar de uma cerimônia religiosa no México, em 1955, ingeriu cogumelos psicoativos e, a 

partir de então, desenvolveu pesquisas acerca da relação entre o uso de cogumelos 

alucinógenos e religiosidade (WASSON; HOFMANN; RUCK, 2008). 
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A Etnomicologia brasileira, historicamente não teve tanto progresso como no México, 

por conta do modelo de colonização. Os portugueses tinham propósito voltado apenas à 

exploração das terras e de sua gente, extraindo as riquezas naturais, porém, com mercado em 

Portugal. Dessa forma, não sendo os portugueses micófilos por sua natureza, os fungos 

escaparam da fúria exploradora, assim como também não foram incorporados os hábitos dos 

nativos brasileiros quanto à utilização dos fungos na alimentação, remédios e culto religioso, 

como ocorre com os índios mexicanos (FIDALGO, 1985).  

Registro sobre o uso de fungos no Brasil teve início na década de 60. Na categoria 

comestível com o trabalho do botânico brasileiro Oswaldo Fidalgo publicado em 1965, 

intitulado “Conhecimento micológico dos índios brasileiros”, é considerado o ponto de 

partida para os estudos da Etnomicologia brasileira. Em seus estudos iniciais, constatou que 

pouco ou quase nada se sabia sobre consumo de fungos em índios brasileiros, salvo algumas 

indicações que consta apenas uso na medicina tradicional ou alimentação (FIDALGO, 1968). 

Assim, a Etnomicologia brasileira demonstrou progresso na década de 60 e 70 com 

conhecimento dos índios Yanomamõ no consumo em sua dieta diária, porém com poucos 

relatos em outras tribos no reconhecimento dos fungos como alimento, sendo as espécies mais 

comuns utilizadas pertence às subfamílias Polyporoideae e Lentinoideae e dos 

Aphyllophorales e os Agaricales. As tribos mostraram saberes na taxonomia e nomes nos 

fungos superiores (FIDALGO; POROCA, 1986). 

Na década de 70 Prance (1973) reportou que a etnia Yanomamõ do território de 

Roraima usava fungos extensivamente em sua dieta, sendo identificadas as espécies Favolus 

brasiliensis (Fr.) Fr., Favolus tessolatus Mont., Polyporus stipirius Berk. & Curt. e 

Neoclitocybe bissiseda (Bres.) Sing. Em 1974, Fidalgo e Prance revisitaram a tribo 

Yanomomõ e relataram usos na dieta dos índios com espécies das subfamílias Polyporoideae 

e Lentinoideae do gênero Favolus, Polyporus (sensu stricto), Lentinus e Pleurotus 

(FIDALGO; PRANCE, 1976). 

Recentemente, Vargas-Isla et al. 2013 pesquisou o conhecimento etnomicológico dos 

povos indígenas da Amazônia relatando uso de 34 espécies de cogumelos comestíveis. Dentre 

estas, os gêneros Auricularia, Favolus, Lentinula, Lentinus sensu stricto, Panus e Pleurotus 

apresenta maior consumo. Estas espécies apresentam potencial de cultivo de cogumelos 

nativos para a região Amazônica. 
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2.2.2 Classificação Folk 

Cada povo possui um sistema único de perceber e organizar as coisas, os eventos e o 

comportamento (DIEGUES, 1999; PEREIRA; DIEGUES, 2010). Sustentando a maneira 

como o homem organiza o que está ao seu redor, a Etnobiologia vêm buscando compreender 

por meio da cultura, os sistemas de classificação do mundo vivo e a forma de interação com 

seu ambiente vegetal, animal e fúngico (ALBUQUERQUE, 2005; TOLEDO, 1992). 

Basicamente, trata-se do papel da natureza no sistema de crenças e adaptações do homem a 

determinados ambientes, enfatizando os conceitos utilizados pelos povos pesquisados 

(POSEY, 1986), acontecendo o que é chamado de taxonomia folk ou sistema de classificação 

biológica tradicional (ALVES et al. 2014). 

Existem duas correntes teóricas sobre sistema de classificação folk. Uma defende que 

a classificação tradicional é norteada a partir do caráter utilitário dos recursos ambientais, 

tendo como defensor o antropólogo Eugene Hunn. Outra corrente é a intelectualista ou 

cognitivista, sugerindo que o sistema de classificação biológica acontece por meio de que as 

pessoas classificam os organismos para satisfazer uma necessidade de organizar os 

organismos que estão a sua volta ou, simplesmente por meio de curiosidades, tendo como 

defensor Brent Berlin (ALVES et al. 2014). Mediante as duas correntes, surgiram trabalhos 

no campo vegetal, animal e fúngico que confirmam as teorias descritas.  

A etnoclassificação dos seres vivos é relatada em trabalhos com comunidades rurais 

do nordeste brasileiro, destacando a Etnobotânica com plantas úteis, onde os informantes 

demonstraram critérios de classificação predominantemente morfológico e utilitários 

(ABREU et  al., 2011) e, na Etnozoologia com categorização de insetos, sendo que os animais 

conhecidos nessa categoria, muitos não são classificados dentro da categoria lineana Insectae, 

ocorrendo de forma como que os informantes os percebem (MONTENEGRO et al. 2014; 

ALMEIDA NETO et al. 2015).    

Mediante estudos etnomicográfico em duas comunidades em região de serra, nos 

municípios de Marqués e de Comilla, no México, por meio de técnica de bola de neve, a 

população relatou conhecimentos tradicionais para abordagem de nomes, classificação e 

percepção dos fungos silvestres dessas comunidades. O registro do reconhecimento dos 

fungos ocorreu por ter algum significado do nome ou por ter alguma utilidade. Os nomes em 

sua maioria fazem alusões a morfologia de membros corporais e objetos da vida cotidiana. As 

comunidades classificam os fungos dentro de uma categoria hierárquica, correspondente a cor 

e ao substrato e, percepções de atribuições a podridão de planta. Concluíram com a pesquisa 
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que a forma de perceber os fungos leva em conta os fatores históricos e culturais das 

comunidades pesquisada (RUAN-SOTO et al., 2007). 

No México, também foi realizado estudo apresentando conhecimento da diversidade 

biológica através da classificação folk, relatando nomes dos fungos na língua zapotecos. 

Destaca-se nessa pesquisa a importância da conservação cultural nessa língua sendo que, 

apesar de apresentar uma variação nos nomes, os fungos Amanita caesareas, Cantharellus 

cibarius  e Hydnum repandum , foram preservados por apresentarem importância na categoria 

alimentícia nessa comunidade indígena (GARIBAY-ORIJEL, 2009). 

A etnoclassificação possibilita conhecer a biodiversidade local. É o que acontece com 

o grupo indígena sul-americano Hoti da Amazônia venezuelana que reporta conhecimento 

sobre uso em 31 taxon de fungos, sendo relatado uso na alimentação, rituais místicos e uso 

medicinal. O grupo classifica os fungos conhecidos e utilizados como diferentes de plantas e 

animais e, a forma como organizam esses seres, apresenta um significado para biodiversidade 

local (ZENT; ZENTS; ITURRIAGAT, 2004). 

No Brasil, os índios da Amazônia do grupo Yanomami, devido provavelmente ao seu 

comportamento micofílico antigo, apresentam um amplo conhecimento em etnoclassificação 

de fungos baseado em características morfológicas, sendo alguns casos similares à 

classificação filogenética. O conhecimento tradicional indígena pode ser importante para o 

desenvolvimento da sistemática de fungos, reforçando a validade epistemológica dessas 

formas distintas de conhecimento do mundo natural ( CARDOSO et al., 2010). Nessa mesma 

região, Vargas-Isla et al. (2013) relatou a contribuição dos indígenas para a Etnomicologia, 

correlacionando os saberes com a taxonomia filogenética, na tentativa de realizar um 

rearranjo da taxonomia dos fungos relatados na literatura.  A etnoclassificação dos fungos por 

tribos indígenas demonstrando saberes na taxonomia e nomes nos fungos superiores que 

utilizam já demonstrados na década de 80 no estudo de Fidalgo e Poroca (1986).  

 

2.2.3 Representação local 

A construção da história biológica e cultural humana acontece com base nas interações 

com os outros seres vivos, estabelecendo vínculos cognitivos, perceptivos, econômicos e 

comportamentais com os elementos da natureza. A percepção por sua vez, na Etnobiologia, 

leva em consideração fatores psicológicos adquiridos por meio de estímulos visuais externos e 

o fator cultural, substituindo a percepção por representação, sabendo que o acesso às 

informações de um grupo social pesquisado sobre elementos ambientais não é o que de fato é 

percebido, mas sim, uma representação da realidade interna da mente dos indivíduos em 
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relação à realidade externa (SILVA; ALBUQUERQUE, 2014).  E assim, são construídas 

representações ambientais na sociedade moderna com elementos fúngicos, como acontece, 

por exemplo, com os povos nativos do México e Guatemala que acreditam no surgimento de 

certos fungos como Amanita muscaria, relacionando-o com raios e trovões 

(ALEXOPOULOS MIMS; BLACKWELL, 1996). 

As representações quanto ao uso e conhecimento têm diferença de gêneros como 

relatado no trabalho de Garigay-Orijel (2012), onde pesquisou distribuições de saberes 

etnomicológico através de revisão de literatura, demonstrando que as mulheres conhecem 

mais o ambiente fúngico, enquadrando-se em todas as fases desde a coleta, processamento e 

comercialização. Foi levado em consideração uso dos fungos na alimentação, medicina e 

objetos recreativos, assim como o suporte na economia familiar. A pesquisa constatou que as 

mulheres apresentam vasto conhecimento micológico tradicional em todas as regiões do 

mundo, sendo vital na transmissão dos saberes, tanto no processamento dos fungos quanto na 

inovação.  

A relação entre os seres vivos está entre observações nas representações ambientais. 

Neste contexto, Vasco-Palacios et al, (2008), destacaram contribuição do conhecimento 

etnoecológico por populações indígenas de etnias Uitoto, Andoke e Muinane que habitam a 

região do Médio Caquetá, na Amazônia colombiana, descrevendo a relação dos fungos com 

animais e plantas. Essas etnias conhecem algumas espécies de vegetais que servem de 

substratos para fungos que usam na alimentação. Reconhecem várias espécies de insetos que 

alimentam habitualmente de fungos. A população indígena pesquisada apresenta pensamento 

integrador e holístico nas concepções ecológicas e são transmitidas oralmente em gerações. 

Nesse sentido, é evidente que a forma de perceber os fungos leva em conta os fatores 

históricos e culturais, visto que regiões distintas apresentam a mesma conclusão, como é 

verificado em comunidade camponesa no trabalho de Ruan-Soto et al.  (2007).  

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1 Localização 

 O estudo foi desenvolvido em área da Caatinga do estado do Piauí/Brasil, 

especificamente na comunidade Zabelê, município de São Raimundo Nonato, que tem 

antecedentes históricos. O município possui uma população de 32.327 habitantes, com área 

territorial de 2.415,602 km
2 

e uma densidade demográfica de 13,38 hab/km
2 

localizado no sul 

do Piauí (Figura 1), na chapada das Mangabeiras, distante 530 km de Teresina, capital do 

estado (IBGE, 2010). Pertencente a microrregião de São Raimundo Nonato, fazendo limites 
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ao norte com João Costa e Brejo do Piauí; sul, Fartura do Piauí; leste, Coronel José Dias e São 

Lourenço do Piauí e oeste com São Braz do Piauí e Bonfim do Piauí. O clima é tropical 

semiárido quente, com duração do período seco de oito meses e a vegetação é de caatinga 

arbórea e arbustiva (CEPRO, 2010). 

 

Figura 1 Localização da Comunidade  Zabelê. São Raimundo Nonato-PI/ Brasil 

 

 

 

3.2 Perfil histórico da  antiga comunidade  Zabelê  

Para entender o processo histórico da comunidade, denominado pelos moradores como 

antigo Zabelê, tem-se como base a obra de Godoi (1999), trazendo subsídios para 

compreensão da ocupação camponesa da região em parceria com a FUNDAM – Fundação 

Museu Homem Americano.   

 A comunidade Zabelê foi constituída na mesma época do município de São Raimundo 

Nonato, através do processo de colonização espontânea, pertencente ao tronco véio do 

Vitorino. O nome do povoado Zabelê provém do descobrimento do lugar que, segundo relato 

etnográfico foi através dos filhos do Velho Vitorino, bisavô de todo o povo da comunidade. 

Sem saber o nome do lugar, os primeiros ocupantes, explorando aquelas terras, perceberam 

que voou uma zabelê que se enganchou num garrancho de pau, caiu e ficou batendo pra voar. 
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Assim, colocaram o nome daquele lugar de Zabelê. Por partilharem do mesmo território, 

incluem-se juntamente com o Zabelê, a tradição dos povoados Rua Velha, Barreiro Grande e 

Barreirinho. Nessa linhagem indicam grupos de parentes espalhados pelos povoados 

perfazendo um total de 82 unidades familiares (GODOI, 1999). 

Até os anos 80, o povoado era instalado próximo aos paredões da Serra, onde hoje 

pertence ao Parque Nacional Serra da Capivara. Ficava cerca de 45 km de distância da cidade 

de São Raimundo Nonato/PI. A estrada era esburacada e a população se deslocava a bordo do 

caminhão de feira e animal.  

A economia do povoado inicialmente ocorria com o extrativismo da maniçoba, quando 

tinha importância para o Piauí, principalmente no período de 1897-1987, época que era 

economicamente viável. Período conhecido como o ciclo da borracha, acompanhando o 

crescimento das indústrias automobilísticas e elétrica (GODOI, 1999).  

Os moradores relataram cultivo na agricultura familiar, que apresentava perfil de 

subsistência, sendo intenso na produção de mandioca (Manihote sculenta Crantz), feijão 

(Phasealus vulgaris L. e Vigna unguilata L.Walp), milho (Zea mays L.), Abobóra (Curcubita 

maxima (ou pepo) Chesne), Mamona (Ricinus communis L.) e palma (Opuntia sp). Realizava 

ainda, criação de pequenos animais e caça de animais silvestres que faziam parte do sustento 

das famílias. Após a institucionalização do Parque teve proibição da caça na região, gerando 

conflitos que dura até o presente momento.  
Na década de 80, a população da comunidade Zabelê foi transferida para outra 

localidade porque suas terras foram incluídas no Parque Nacional Serra da Capivara, criado 

por Decreto de 05 de junho de 1979, sendo o Presidente da República João Figueiredo e, 

declarado Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1991. Os moradores foram indenizados pelo Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF)e, posteriormente assentados fora do Parque 

Nacional Serra da Capivara (PARNA).  

O local que estava inserida a comunidade Zabelê foi preservado e identificado cada 

parte que constituía a cultura do povo que habitava aquelas terras, como escola, cemitério, 

casa de pedra, barragem (figuras 2), preservando parte da história construída pelos moradores.  
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Figura 2. Estrutura física da antiga comunidade Zabelê, Parque Nacional Serra da Capivara, 

São Raimundo Nonato/PI. 

 

A: Barragem do Zabelê; B: Escola; C: Placas de identificação; D: Casa de pedra. 

Foto: autora (2014) 

 

3.3. Caracterização da atual comunidade Zabelê.  

Localizado a dez quilômetros da cidade de São Raimundo Nonato, a comunidade 

atualmente chamada Assentamento Fazenda Lagoa - Novo Zabelê está composta por 256 

famílias. A elevada quantidade de assentados deve-se a ocorrência migratória de famílias 

oriundas de várias localidades da microrregião de São Raimundo Nonato e, não somente os 

remanescentes da antiga comunidade Zabelê.  

Em decorrência da criação do Parque, na década de 70, a população da antiga Zabelê 

em 1987 passa por um contexto de conflito devido a dualidade de mundos “Velha e Nova” 

caracterizada pela desterritorialidade, substituição de verdades e conhecimentos orientadores 

da relação com a natureza, baseada na racionalização da

ciência e as leis. Isso trouxe introdução de outras crenças, valores que coabitam com a 

memória de um mundo destruído e a reconstrução de um novo mundo. A população
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passa pelo processo de aceitação de validação dos direitos, por meio de reivindicações de 

indenizações, direitos nos “negócio do parque
”1

  e tratamento adequado (SOUSA, 2010, 

2011). 

Algumas organizações não governamentais vêm implantando projetos que promovam 

convivência com o seminárido contribuam para melhoramento de renda das famílias 

assentadas.  Entre estes, está assessoria técnica prestada pelas Cáritas Diocesana de São 

Raimundo Nonato e a FETAG/PI e, o Projeto Dom Helder. Dentre as ações desenvolvidas 

está a formação do grupo de mulheres, possibilitando meios de apoio a beneficiamento e 

comercialização de frutas nativas da caatinga, sobretudo o umbu (Spondias tuberosa, Arr.). O 

objetivo é garantir ao grupo de mulheres condições de aproveitamento, agregação de valor e 

comercialização das frutas do semiárido, com base nos princípios agroecológicos, pautada na 

preservação e no equilíbrio ambiental da Caatinga. Dessa forma, esse grupo produz doces, 

geléias, polpas, rapadura de caju e cajuína. A formação do grupo iniciou com sete mulheres e, 

atualmente já participam vinte e duas (JALFIM et al., 2010) 

 

3. 4. Perfil socioeconômico  

A abordagem socioeconômica se deu no sentido de entender em que contexto se 

encontra a comunidade, a fim de fornecer subsídio para compreensão da relação entre os 

moradores entrevistados e o meio ambiente.  

Entre a população entrevistada sobressai o número de aposentados (52%), agricultores 

(27%), donas de casa (9%), funcionários públicos (5%),funcionário privado (3%), autônomo 

(2%), sem ocupação (2%) (Figura 4). 

  

                                                             
1 A expressão “negócio do parque”, relatado pela autora, trata-se de reinvindicação em pleitear no sistema 

administrativo e judiciário a garantia de seus direitos como pertencentes e a correção do que foi violado por parte 

dos deslocados/desterritorializados da comunidade Zabelê. 



28 
 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Figura 3. Gráfico de ocupação da população pesquisada da comunidade Zabelê, São 

Raimundo Nonato, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta (2014-2015) 

 

Os aposentados em sua maioria também praticam a agricultura de subsistência. Tem 

como fonte de renda complementar os que participam da casa de beneficiamento das frutas do 

semiárido e, o aproveitamento de sementes da região. Tudo que é produzido é vendido para 

população local e, principalmente para os turistas que visitam o Parque Nacional Serra da 

Capivara. (Figura 4).  

 

Figura 4. Fonte de renda complementar dos habitantes da comunidade Zabelê, São Raimundo 

Nonato, Brasil. 
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A: Sementes da região; B: Bijuterias confeccionadas; C: Frutas da região; D: Produtos para 

comercialização.  

Fonte: Autor (2015) 

 

Dentre as atividades desenvolvidas por meio de projetos que buscam alternativas de 

convivência com o semiarido, tem produção de medicamentos caseiros de plantas medicinais 

da região com participação de 8 (oito)  pessoas, incluído homens e mulheres. O produto é 

comercializado tanto na comunidade, quanto na região de São Raimundo Nonato/PI.  

Todas as ações desenvolvidas pelas instituições que dão assistência no assentamento 

estão voltadas para valorização dos recursos disponíveis, ajudando no desenvolvimento local 

a partir de situações de convivência no semiárido. O sistema de captação de água para 

aproveitamento da chuva também é bastante marcante nas residências. Contribuíram para 

construção das cisternas o INCRA e as Cáritas Diocesana de São Raimundo Nonato. Foi uma 

alternativa para captura e armazenamento de água em uma região que é tão carente de chuva e 

sistema de abastecimento. 

As faixas etárias foram citadas segundo IBGE (2010), onde jovens (entre 18 e 24), 

adultos (entre 25 e 59) e idosos (a partir dos 60). A maioria dos entrevistados era Adulta 

(48%), seguido por idosos (44%) e jovens (7%). Vale ressalvar que a comunidade Zabelê, já 

estar com 26 anos que foi deslocada para localização atual. Dentre eles, 43% é do gênero 

masculino e, 59% do gênero feminino, como destacado na figura 5. 

 

Figura 5. Gráfico da distribuição por gênero e faixas etárias da população pesquisada da 

comunidade Zabelê, São Raimundo Nonato, Brasil. 

 

Fonte: Pesquisa direta (2014-2015) 
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Por pesquisar apenas os saberes das famílias remanescentes da comunidade Zabelê, 

observou-se que os jovens estão atualmente morando em outra cidade para aprofundamento 

dos estudos, ou em busca de emprego. O que explica a grande participação dos adultos e 

idosos e, a baixa quantidade dos jovens nas famílias pesquisadas.   

Em se tratando do ensino, a comunidade possui duas escolas de Educação Básica, a 

Unidade Escolar Elzair Rodrigues de Oliveira, e a Unidade Escolar Josélia Paixão. Dos 

entrevistados, 39,00% não frequentaram a escola, não dominando deste modo a leitura ou 

escrita, mas em alguns casos aprendem apenas a escrever o próprio nome, 34,00% possuem o 

Ensino Fundamental Incompleto, 7,00% possuem Ensino Fundamental Completo, 13,00% 

tem Ensino Médio Incompleto, 5,00% com Ensino Médio Completo e, 2,00% com Ensino 

Superior Completo.  A grande quantidade de pessoas que não frequentaram escola deve-se ao 

número de idosos que estão na pesquisa. Estes declararam que era muito difícil frequentar 

escola porque não tinham tanta facilidade como hoje. O entrevistado que possui Ensino 

Superior Completo, já morou em São Paulo (Figura 6).  

 

Figura 6. Gráfico da distribuição quanto à escolaridade da população pesquisa da 

comunidade Zabelê, São Raimundo Nonato/PI, Brasil. 

 

Fonte: Pesquisa direta (2014-2015) 

 

No quesito religião, a população local é dividia entre Católica Apostólica Romana, 

tendo como padroeiro Santo Expedito, com realização das festividades no dia 19 de abril e, 
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Evangélicos, predominando a Assembleia de Deus, Adventista do Sétimo Dia e, a Cristã 

Evangélica.  

O levantamento de dados sobre a religião é importante para identificação a relação do 

uso dos recursos naturais em rituais religiosos. Um caso característico é a  utilização de 

material botânico em ritual religioso, observado no ato de benzer e curar enfermidades, 

acompanhadas de orações pertencentes à igreja católica, como relatado em estudo com grupo 

de benzedeiras no município de Jurema, Mato Grosso (MACIEL; GUARIM NETO, 2006) e, 

uso de espécies botânicas em práticas de cura por rezadores no estado da Paraíba/Brasil, 

sendo que os informantes da comunidade pesquisada, em seus relatos de uso, apresentaram 

forte influência africana nas práticas místicas, uma vez que tais espécies são originárias do 

continente africano (OLIVEIRA; TROVÃO, 2009).  

Na comunidade Zabelê não foi registrado nenhuma forma de uso dos macrofungos 

relacionados a rituais religiosos. Esse fato pode ser em decorrência da população ser 

composta por católicos e evangélicos que não fazem uso de elementos naturais para 

exposições sobrenaturais, como acontece no xamanismo, candomblé e umbanda que usam 

plantas e fungos como alucinógenos.  
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Resumo  

Buscou-se levantar saberes tradicionais sobre a classificação dos macrofungos da Caatinga, na 

comunidade Zabelê, São Raimundo Nonato, Piauí. Os dados foram obtidos por meio de 

entrevistas semiestruturadas, aplicadas a 48 informantes, acompanhadas de álbum seriado 

com fotografias de macrofungos, de novembro/2014 a março/2015. Na análise utilizou-se 

programa do ANTHROPAC. Reconheceram 08 táxons genéricos, classificando-os como 

sendo diferentes das plantas e animais, identificando-os por sua cor e forma e, a diversidade 

depende da sazonalidade.  Retrataram memórias da infância, com os fungos que sai do chão. 

Os resultados confirmam que os seres vivos são organizados pelo homem a partir do contato 

com o ambiente natural.  

 

Palavras-chave: Populações Tadicionais, Etnomicologia, Caatinga. 

 

Abstract 

We seek to raise traditional knowledge on the classification of macrofungi of Caatinga in 

Zabelê community, São Raimundo Nonato, Piauí. Data were collected through semi-

structured interviews, applied to 48 informants, accompanied by flipchart with macrofungi 

photographs, November/2014 to March /2015. In the analysis, we used ANTHROPAC the 

program. They recognized 08 generic taxa, classifying them as being different from plants and 

animals, identifying them by their colorand shape and that their diversity depends on 

seasonality. They portrayed childhood memories, with the fungi that sprouts the ground. The 

results confirm that living things are organized by man from the contact with the natural 

environment. 

 

Keywords: Traditional populations, ethnomycology, Caatinga. 
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1. Introdução 

 

As classificações biológicas formam um sistema geral de referência sobre a 

diversidade biológica e são verdadeiros depósitos de informações. Neste sentido, as 

classificações etnobiológicas também o são, na medida em que, contém uma riqueza enorme 

de informações sobre a biologia, ecologia e etologia de diversos grupos de animais e plantas 

(Hennig, 1966)  

A classificação folk é a forma tradicional como as comunidades classificam os seres 

vivos (Albuquerque, 2005). Trata-se de um dos objetos de estudos da Etnobiologia para 

analisar como as diversas culturas humanas organizam o mundo que é percebido (Begossi, 

1993).Verifica o papel da natureza no sistema de crenças e adaptações do homem a 

determinados ambientes, enfatizando os conceitos utilizados pelos povos pesquisados (Posey, 

1986). Apresenta duas correntes, a utilitarista e a intelectualista ou cognitivista (Alves et. al. 

2014).   

Os fungos estão entre os grupos de organismos mais diverso do planeta e possui uma 

versatilidade do modo de vida que podem ser encontrados e se desenvolver em ambientes 

extremos (Queiroz et. al. 2006). A diversidade desse reino é surpreendente, constituindo o 

segundo grupo mais variado de organismos eucariontes terrestre (Forrza et. al. 2010). 

O Brasil contribui com grande parte da diversidade fúngica, apesar de ser pouco 

conhecida a micota das regiões, apresentando registro de distribuição em variados 

ecossistemas (Pires. et al. 2014). No grupo dos macrofungos, encontram-se relatos na Floresta 

Estacional Semidecidual (Quevedo et. al. 2012), Floresta Ombrófila (Pires et. al. 2014), 

Floresta Estacional Decídua (Lazarotto et. al. 2014), Floresta Amazônica (Ishikawa et. al. 

2012) e na  Caatinga (Freire, Gonçalves, 2012). 

A Caatinga é considerada o mais fragilizado dos tipos vegetacionais brasileiro, em 

decorrência do processo de colonização e clima semiárido, porém apresenta riquezas 

particulares onde os macrofungos estão incluídos (Freire, Gonçalves, 2012). A micota da 

região Nordeste possui registro significante para o Brasil, cerca de 1.749 espécies, sendo que 

o estado de Pernambuco registrou maior número, 937 espécies (Pires et. al. 2014). 

Em meio à biodiversidade, as populações tradicionais trazem contribuição para o 

conhecimento da diversidade biológica local e a conservação, pressupondo que cada povo 

possua um sistema único de perceber e organizar as coisas por meio de observação da 

natureza (Pereira, Diegues, 2010), o que possibilita uma organização taxonômica relacionada 

por categorias cognitivas relacionadas aos elementos percebidos na natureza (Posey, 1987).    
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Na Amazônia colombiana os índios Uitotos, Muinanes e Andokes, descrevem a 

relação etnoecológica entre fungos e plantas, atribuindo uma espécie de simbologia entre o 

corpo de frutificação visível a olho nu e os troncos das árvores, relatando que os macrofungos 

são como a última alma das árvores (Vasco-Palagio, 2008). Quanto ao reconhecimento dos 

seres vivos, os fungos são classificados pelos povos micófilos, por meio de sua utilização, 

tendo importância na significação cultural (Ruan-Soto et. al. 2007; Estrada-Matinez et. al. 

2009; Aguilar et. al. 2012; Bandala et. al. 2012; Ruiz et. al. 2013).  

No Brasil, a Etnomicologia iniciou na década de 1960 e intensificou-se na década 

posterior por meio de investigações com grupos indígenas que fazem uso de macrofungos em 

sua dieta (Fidalgo, Prance, 1976). A classificação folk dos macrofungos por etnias é obtida 

por meio de longo tempo de observação e experiências dos índios, fornecendo conhecimentos 

que são importantes na correlação com a sistemática filogenética (Fidalgo, Poroca, 1986; 

Cardoso et. al., 2010).  

Levantando a hipótese de que os fungos apresentam características próprias que os 

agrupam em um reino separado dos demais seres vivos e, esse agrupamento está relacionado à 

observação e experiências próprias de cada povo e cultura, procurou-se retratar como uma 

comunidade rural, localizada na Caatinga, classifica os macrofungos a partir da sua relação 

com o ambiente natural.  

 

2. Métodos 

A pesquisa foi desenvolvida na Comunidade Zabelê, município de São Raimundo 

Nonato, no sul do Piauí, que possui uma população de 32.327 habitantes, com área territorial 

de 2.415,602 km
2 

e uma densidade demográfica de 13,38 hab/km
2 

localizada na chapada das 

Mangabeiras, distante 530 km de Teresina, capital do Estado (IBGE, 2010). Pertencente à 

microrregião de São Raimundo Nonato limitando-se ao norte com João Costa e Brejo do 

Piauí; ao sul com Fartura do Piauí; ao leste com Coronel José Dias e São Lourenço do Piauí e 

oeste com São Braz do Piauí e Bonfim do Piauí. O clima é tropical semiárido quente, com 

duração do período de estiagem de sete a oito meses e a vegetação é de caatinga arbórea e 

arbustiva (CEPRO, 2001).   

O processo de colonização da comunidade aconteceu de forma espontânea, 

localizando-se no entorno dos paredões da Serra da Capivara, teve como atrativo inicial o 

extrativismo da maniçoba (Manihot sp), distante 45 quilômetros da sede do município (Godoi, 

1999). Atualmente está situada em um assentamento rural denominado Nova Zabelê, criado 

através do Programa de Reforma Agrária do Governo brasileiro, em 1997. É constituída por 
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grupo social secular, formado entre os anos de 1800 e 1900, cujo território teve que ser 

desocupado pelas famílias que lá viviam devido à implantação do Parque Nacional Serra da 

Capivara, em 1989 (Matos, 2012).  

Devido a Comunidade Zabelê assentar grande número de famílias advindas de toda a 

microrregião, optou-se por visitar todas as residências para então restringir o universo 

amostral somente com os moradores provenientes da antiga comunidade Zabelê, com 

finalidade de registrar os saberes etnomicológicos, pressupondo que os fatores históricos e 

culturais podem ser relevantes para o conhecimento da Caatinga.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI), com registro 36066214.4.0000.5214, atendendo ao que pressupõe a 

Resolução 466/2012 da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa do Ministério da Saúde.  

A coleta de dados foi obtida com a utilização de entrevistas auxiliadas por formulário 

semiestruturado (Albuquerque et. al. 2010) com 48 informantes da comunidade (28 mulheres 

e 20 homens), os quais  concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), no período de novembro de 2014 a março de 2015.  

As entrevistas semiestruturadas sobre conhecimento de macrofungos seguiu-se com 

utilização projetiva de álbum seriado com fotografias das espécies locais (Medeiros et. al. 

2010), elaborado no momento das visitas para o reconhecimento da área e, durante as 

entrevistas, a fim de registrar como os classificam. O formulário utilizado nas entrevistas 

abordava também o perfil socioeconômico do informante. Aplicou-se a técnica da “Turnê-

Guiada” (Bernard, 1988), referida também por alguns autores como método informante de 

campo (Albuquerque et. al. 2010), que consiste na realização de  caminhadas no campo 

acompanhadas por moradores que possuíam maior conhecimento sobre o local e os 

macrofungos da região, em áreas da antiga Zabelê, localizada dentro do PARNA Serra da 

Capivara e, no Novo Zabelê. Dessa forma, obteve-se confirmação dos nomes vernaculares, 

correspondendo com seus respectivos atributos na natureza, objetivando validar e 

fundamentar os saberes citados nas entrevistas (Albuquerque et. al. 2010). Durante as turnês 

foram coletados exemplares do material fúngico, conforme procedimentos preconizados por 

Vargas-Isla et. al. (2014) e, por Fidalgo e Bonine (1984).  No Laboratório de Micologia da 

Universidade Federal do Piauí - UFPI identificou-se o material, por meio de observações 

macro e microscópicas, utilizando-se chaves analíticas contidas em literatura especializada.   

Os dados coletados foram organizados em tabelas do Microsoft Exel 2010 e analisados 

por meio de representação das categorias, com utilização do programa Pilesort 
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Multidimensional Scaling do ANTROPAC, software (Analytic Technologies & Medical 

Decision Logic, Inc. versão 1.0). 

Como critério de divisão dos grupos por faixa etária, seguiu-se a delimitação utilizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010): jovens (entre 18 e 24 anos), 

adultos (entre 25 e 59) e idosos (a partir dos 60). 

 

3. Resultados e Discussão 

Observou-se que o sistema de classificação seguiu a proposição de Posey (1987), onde 

a forma como as populações tradicionais classificam os seres vivos está relacionada à 

percepção da visão da natureza, os fenômenos naturais e, a utilidade dos recursos naturais, 

relacionada a corrente cognetivista de Berlin.   

Após reconhecimento, os informantes agruparam os macrofungos na categoria dos 

seres vivos, reunindo-os, conforme observado na natureza, em três grupos distintos, como 

sendo diferentes de plantas e animais (81%), como plantas (17%), como fungos (2%) (Figura 

1). A observação da maioria apresentou semelhança com etnias indígenas da Amazônia 

brasileira, onde separaram os macrofungos das plantas e animais (Fidalgo, Prance 1976; 

Cardoso et. al. 2010). O sistema de classificação etnobiológica dos entrevistados corresponde 

ao proposto por Posey (1987) quando categorizam os macrofungos na natureza por meio do 

que é percebido e por sua utilização. 

 

Figura 1. Identificação dos macrofungos, na classificação dos seres vivos, citados pelos 

informantes da Comunidade Novo Zabelê, São Raimundo Nonato/Piauí  
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Dos 81% que organizaram os macrofungos como diferentes de planta e animal, 61% 

são idosos e, a forma como os fizeram enquadrar nessa categoria parece estar ligado a 

observações das características particulares nesses seres. O resultado corrobora com as 

informações de Albuquerque et. al. (2007) de que o homem, por meio da convivência com o 

meio ambiente, consegue identificar diferenças e semelhanças nas diversas formas de vida, 

estabelecendo relações entre conhecimento, comportamento, natureza e cultura. O 

enquadramento na categoria de fungos foi citado por informantes adultos, sendo observado 

durante a entrevista que, provavelmente a resposta ao reconhecimento teve influências 

exógenas, como o nível de escolaridade, visto 58% já  frequentou séries da educação básica e 

educação superior e, a maioria dos idosos não tem escolarização. As informações também 

podem ter sido obtidas por meio de comunicação de massa, como a televisiva, haja que foi 

observado citações com referência desse meio.   

Na classificação folk de Berlin (1992) são estabelecidos alguns critérios que são 

utilizados pela sociedade para incluir os seres vivos em categorias, sendo possível ordenar em 

cinco categorias sistemáticas, o que o tornam semelhante à científica. A população pesquisada 

demonstra conhecimento quanto à inclusão dos macrofungos em uma categoria única da 

classificação folk, o que corresponde à sistemática moderna que agrupa os fungos em um 

reino distinto das plantas e dos animais.  Cientificamente, do ponto de vista metabólico estão 

mais próximos dos animais por serem heterotróficos e, quanto à reprodução está mais 

próximo das plantas devido o crescimento multicelular e a presença da parede celular 

(Amazona, Siqueira, 2003). Evidências moleculares recentes sugerem que os fungos estão 

mais relacionados com os animais do que com as planta, devido sua parede celular ser 

constituída por quitina, mesmo revestimento encontrado no exoesqueleto dos insetos, 

aracnídeos e crustáceos e, por armazenarem glicogênio (Alexopoulos et. al. 1996; Raven et. 

al. 2001).    

Comparando a classificação folk dos macrofungos com plantas e animais, observou-se 

que houve uma maior aproximação com plantas do que com animais (Figura 2), apresentando 

semelhança com a categoria de indicador único de Berlin (1992). Desse modo, as categorias 

fungo e nem planta/nem animal foram consideradas no mesmo nível de categorização.    
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Figura 2. Agrupamento dos macrofungos citados pelos informantes locais da comunidade 

Novo Zabelê, São Raimundo Nonato/Piauí, utilizando o programa do ANTROPAC. 

Os informantes foram conduzidos a justificarem porque os macrofungos são diferentes 

das plantas e dos animais. As palavras mais citadas para estabelecer essa diferença foram 

“nascer e gerar” (Tabela 1). As citações que revelam a diferença assemelham-se ao 

comportamento enzimático dos fungos, visto que o seu desenvolvimento necessita estar 

dentro ou sobre seu alimento (substrato), sendo responsável pelas percepções tanto positivas 

quanto negativas (Raven et. al. 2001), do qual os informantes observam esse comportamento, 

comparando com plantas e animais, é expresso em  citações como “se alimenta da planta” ( E 

40 anos), “ninguém planta” (E 68 anos), “gerado não sei de quê” (E 76 anos), “porque nasce 

nas plantas” (E 55 anos), “gerado de algum limo na planta e da terra (E 55 anos), “nasce 

quando o pau quer morrer e chão” (E 78 anos). “Nasce da terra sem plantar e não é animal” ( 

E 75 anos).  

  



47 
 

Tabela 1. Palavras que justificam o agrupamento dos macrofungos na categorização “nem 

planta/nem animal”, citada pelos informantes locais da comunidade Nova Zabelê, São 

Raimundo Nonato/Piauí, utilizando o programa do ANTROPAC.   

 

 

 

 

 

 

 

A referência que é dada a um organismo diferente surge também em considerá-lo 

como um grupo não cultivado, utilizando as citações “nativas da terra”, “tempo para crescer”, 

“não planta”, representações vinculadas ao modo de vida rural e a cultura de formação de 

roças que os moradores ainda possuem. As expressões “diferentes dos outros”; “porque é 

diferente, parece um pó”; “uma coisa que sai do chão”, entre outras citações, confirmam o 

agrupamento dos macrofungos em um grupo separado das plantas.     

Observou-se que a forma como identificam os macrofungos, em sua maioria, tomam 

suas variadas cores e formas, corresponde à classificação de Berlin, verificando características 

morfológicas na identificação (Tabela 2). Ao longo dos anos, outros pesquisadores foram 

registrando diferentes critérios utilizados pelas populações tradicionais para organizarem o 

universo animal e vegetal (Berlin, 1976; Mourão e Nordi 2002b; Jinxiu et. al. 2004; Kakudidi, 

2004), contudo o que predomina de forma geral é o critério morfológico, assim como foi 

registrado no presente estudo. A escolha desse critério e do utilitário tem sido enfatizada em 

diversas culturas em diferentes partes do mundo (Berlin, 1976; Hun, 1982; Hanazaki et. al. 

2006; Haverroth, 2007). Na comunidade estudada não foram encontrados outros critérios, 

como por exemplo, o linguístico registrado por Berlin (1976). 

Os macrofungos, assim como os vegetais, formam estruturas reprodutivas para 

proporcionar a continuidade da espécie, desenvolvendo cogumelos, orelhas de pau, e outras 

estruturas reprodutivas visíveis a olho nu (Ishikawa et. al. 2012), comumente chamado de 

Item Frequência (%) Saliência 

Nascer 23,8 0,238 

Gerar 14,3 0,143 

Diferente 9,5 0,095 

Nativo 7,1 0,071 

Tempo 7,1 0,071 

Terra 7,1 0,071 

Plantar 4,8 0,048 

Fruto 4,8 0,048 

Força 4,8 0,048 
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“partes somáticas”, até recentemente chamada de “corpos de frutificação” (Raven et. al. 

2001). As partes somáticas por sua vez, possuem cores vivas, formas curiosas e outras 

atribuições como toxidade, valor nutricional e efeitos medicinais, que sempre atraíram a 

atenção de povos de diferentes culturas (Amazonas, Siqueira 2003). A identificação de 

macrofungos por a forma e cor já foi relatado por índios sul americano, na região amazônica 

do Brasil, demonstrando conhecimento taxonômico dos fungos que são utilizados em sua 

dieta (Fidalgo, Poroca, 1986).  

 

Tabela 2. Formas de identificação dos macrofungos citadas pelos informantes locais da 

comunidade Novo Zabelê, São Raimundo Nonato/ Piauí, utilizando o programa do 

ANTROPAC. 

Item Frequencia (%) Saliencia 

Forma 35,4 0,354 

Cor 22,9 0,229 

Cor e forma 18,8 0,188 

Tamanho e forma 8,3 0,083 

Cor, tamanho e forma 8,3 0,083 

Tamanho 2,1 0,021 

Cor e tamanho 2,1 0,021 

Não identificado 2,1 0,021 

 

Verificou-se que a população entrevistada da comunidade Novo Zabelê correlacionam 

as etnoespécies com habitat de ocorrência, separando-as em função do substrato sobre o qual 

crescem, constituindo duas variantes, os que são encontrados em plantas e no solo, fazendo 

alusões à morfologia dos membros do corpo como a orelha e, a objeto da vida cotidiana como 

chapéu e sobrinha. As características para dar nomes aos fungos utilizando a análise 

morfológica, já foi observada em comunidades rurais no trabalho de Ruan-Soto et al. (2004, 

2007). Neste contexto, foram registrados 12 nomes vernaculares locais distribuídas em oito 

taxa genéricos (Tabela 3), possibilitando conhecer como os informantes denominam esses 

organismos culturalmente. Houve um equilíbrio entre o número de fungos com nomes 

monotípicos e politípicos, registrando-se 4 e 3, respectivamente. Já nos estudos que 

registraram muitas espécies de animais ou planta houve um predomínio considerável dos 

genéricos monotípicos, como por exemplo, Hays (1974) só registrou 14% de politípicos, 
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Berlin et. al. (1974) 16%, Brunel (1974) 11%, Berlin (1976) 18%, Mourão e Nordi (2002a) 

23%.  

Os macrofungos são comumente classificados por populações tradicionais, levando em 

consideração a linguagem específica de cada etnia, tendo reconhecimento dos vocabulários, 

variando nomes locais de acordo com sua cultura (Fidalgo, Prance, 1976; Garibay-Orijel, 

2009; Cardoso et. al. 2010; Burrola-Aguilar et. al. 2012; Bandala et. al. 2012 Vargas-Isla et. 

al. 2013) 

 

Tabela 3. Nomes vernaculares que são classificados conforme substratos, citados pelos 

informantes locais da comunidade Novo Zabelê, São Raimundo Nonato/PI. 

Família/Espécie Nome Local Substrato Observações dos substratos 

Gonodermataceae 

Complexo Ganoderma 

applanatum (pers.) Pat 

 

Orelha-de-pau 

 

 

 

 

Planta 

 
 

“troncos dos paus”, “cercas”, 

“pau pubo “pau quando 

começa a apodrecer”, “troncos 

de pau podre”, “pau quase 

morto e tronco grosso”, 

“troncos de pau seco e vivo”. 

Complexo Ganoderma 

lucidum (W. Curt:Fr.) 

Karst. 

Orelha-de-pau 

Orelha-de-porco 

Polyporaceae  

Picnoporus sanguineos 

(L.: Fr.) Murr. 
 

 

Orelha-de-pau 

 

Planta 

Agaricaceae  Chapéu-de-sol  

 

 

 

 

 

Solo 

“onde tem água e estrume”, 

“no roçado, “canteiros e beira 

de mato”, “estercos de 

animais”, “cercas e nos 

entulhos com estrumes”, 

“terreiro e nas estradas”, “na 

roça e em local molhado”, 

“lixo, no terreiro e no adubo”, 

“jardim e na roça” 

Agaricus sp Chapéu-do-cão 

 Cogumel-do-sol 

 Coquinho-do-sol 

 Sombrinha 

 Cogumel-da-terra 

 Chapéu-da-terra 

 Flor-do-chão 

 Cogumel-do-mato 

Coprinaceae   

Solo 

“Nasce do chão” 

Coprinu 

 

Bufa-do-cão 

 

As etnoespécies do grupo orelha-de-pau foram mais reconhecidas, sendo a maioria 

identificada como sendo de um único gênero Ganoderma e, agrupadas em complexos com 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAIahUKEwjk2q3-3YnJAhUDHJAKHeCBCMo&url=https%3A%2F%2Frepositorio.ufsc.br%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F112298%2F178777.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNHOs_2tHEka7XK9_ZsM4Szce_JMkQ&sig2=uM_MLRn1spl7BqEnY0C6vA&bvm=bv.107406026,d.Y2I
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afinidades em duas espécies, Complexo Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. e, Complexo 

Ganoderma lucidum (W. Curt:Fr.) Karst. Durante as entrevistas, observou-se que nas citações 

dos nomes vernaculares pode ter ocorrido influência de outras culturas, por meio de 

comunicação televisiva e/ ou convívio com pessoas de outras regiões,quando os informantes 

citam “Cogumel-do-mato” e “Cogumel-da-terra”, sendo que foi observado no momento da 

entrevista, por o informante fazer uso de um cogumelo, recriou nome da etnoespécie baseado 

no conhecimento local. 

A disponibilidade dos macrofungos na natureza apresentou referências climáticas, 

onde a sazonalidade é bastante observada pelos informantes quando descreveram em qual 

estação do ano é encontrada e o que precisam para crescerem. Na visão dos informantes, a 

diversidade de fungos tem diminuído devido à “escassez” de chuva, sendo mais 

predominantes as espécies conhecidas como orelhas-de-pau. Quando solicitados para 

responder em que estação do ano veem mais os macrofungos, eles distribuíram em dois 

períodos: quando chove e todo tempo (Figura 3). A distribuição dos macrofungos, conforme 

representado na Figura 3 revela que esses organismos apresentam maior diversidade quando 

chove, porém, a orelha-de-pau está mais disponível durante todas as estações. Em geral, os 

fungos dependem das variáveis ambientais, incluindo dessa forma as precipitações ocorrentes, 

umidade do solo, temperatura e variedade de substratos existentes (Lazarotto et. al. 2014).  

 

Figura 3. Agrupamento dos macrofungos conforme sazonalidade, citadas pelos informantes 

locais da comunidade Novo Zabelê, São Raimundo Nonato/Piauí, utilizando o programa do 

ANTROPAC (Modificado).  

 

O grupo de macrofungos que foram observados somente no período de chuva e, 

substrato de solo, do gênero Agaricus e Coprinus, representou uma forma de classificação 

relacionada à infância, quando eram usados por a maioria dos informantes como objeto 
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lúdico nas brincadeiras, sendo que o Agaricus é reconhecido por sua beleza e morfologia, e 

o Coprinus por tratar-se de fungo que libera esporos quando são tocados e, assim eram 

usados como brincadeiras. Esse grupo foi o que apresentou maior número de etnoespécie, 

seguindo o critério cognitivo descrito por Berlin (1992). A forma de utilização dos 

macrofungos como objeto lúdico já foi retratado no México em relatos do estudo de Ruan–

Soto et. al. (2009) com espécies Cookeina sulcipes (Fr.) Dennis e Cookeina tricholoma . 

(Mont.) Kuntze.  

 

4. Conclusão 

O presente estudo evidenciou o conhecimento tradicional na classificação dos 

macrofungos, que tem descrição própria para comunidade estudada, com apresentação de 

características predominantemente morfológica e substratos encontrados, assemelhando a 

corrente cognitivista de Berlin. Esses saberes são representados na categorização dos seres 

vivos, onde a representatividade dos 79% dos informantes que reúnem os fungos como sendo 

nem planta e nem animal demonstra conhecimento tradicional semelhante à populações 

indígenas brasileiras presentes na literatura consultada. Os resultados confirmam a ideia de 

que os seres vivos são organizados pelo homem a partir do contato com o ambiente natural e, 

são importantes para manutenção da cultura local e o conhecimento da biodiversidade. 
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A percepção do homem para com os macrofungos ocorre por meio das cores, formas e ação 

no meio, despertando curiosidades e o interesse por eles. Dessa forma, objetivou-se 

compreender como uma comunidade rural manifesta os fenômenos observados dos 

macrofungos conhecidos/usados, com base em suas experiências particulares e a manutenção 

do conhecimento pela transmissão intergeracional dos saberes. Utilizou-se entrevista 

semiestrutura acompanhada de álbum seriado de fotografias com 56 informantes da 

comunidade Novo Zabelê, seguida de turnê-guiada.  A percepção está relacionada com 

surgimento no ambiente, sazonalidade, utilização lúdica e medicinal, condição climática e 

função ecológica. A maioria (91%) retrata a infância como início do conhecimento sobre os 

fungos, onde a família contribuiu para obtenção dos saberes, por meio da tradição oral quanto 

aos nomes vernaculares e função na natureza, sendo transmitido intergeracionalmente, onde a 

percepção negativa foi expressa pela afirmação de que fazem mal para saúde ou não são uteis 

e a positiva com atribuição de importância para natureza e uso na medicinal popular.  Os 

dados reforçam que a percepção sobre os fungos é constituída culturalmente e, podem 

contribuir para o conhecimento da biodiversidade local e a etnoconservação da Caatinga.  
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1. Introdução 

 

Na história da humanidade, todo conhecimento sobre o mundo e sobre as coisas, tem 

estado condicionado pelo contexto geográfico, ecológico e cultural em que produz e reproduz 

uma determinada formação social, gerando formas de percepções (LEFF, 2010). Nesse 

sentido, busca-se compreender como a natureza é percebida pelos membros de grupos 

culturais distintos por meio do conhecimento sobre o meio ambiente (ROSA; OREY, 2014).  

É natural olharmos as belas paisagens e, observarmos as plantas, animais, rios, o 

homem que aí vive, mas, ignoramos as redes de fungos que sustentam esse espaço com seu 

importante papel decompositor de matéria orgânica. Isso porque os fungos têm função 

semelhante a atores coadjuvantes, executando ações fundamentais, porém, são poucos 

percebidos (ISHIKAWA et al. 2012). No entanto, o conhecimento das populações tradicionais 

suscita pensamento nas concepções ecológicas que podem contribuir para o conhecimento 

científico em aspectos particulares das florestas, como as interações ecológicas entre os 

organismos, como o caso entre fungos-plantas e fungos-animais (VASCO-PALÁGIOS et al. 

2008). 

Em comunidades rurais, por meio da cultura micófila, conseguem observar ambientes 

em que os fungos crescem, em decorrência da utilidade para o consumo e obtenção de renda, 

o que fazem perceberem dentre eles, os que são comestíveis e os venenosos (RUAN-SOTO; 

GARIGAY-ORIJEL, 2004; RUAN-SOTO et al. 2009; BURROLA-AGUILAR et al. 2012). 

Em decorrência da utilização dos fungos por população micófila, comunidade da região do 

México atribuiu o aparecimento de certas espécies em tempo de chuva, fogo e apodrecimento 

da madeira, percebendo a origem do fungo, os substratos em que eles se desenvolvem, os 

tipos considerados comestíveis e os cogumelos venenosos, sendo que as diferentes formas de 

perceber os fungos estão ligadas a fatores históricos e culturais (RUAN-SOTO et al. 2007). 

Na relação homem e fungos é estabelecida percepção principalmente por meio de 

observação das cores e formatos dos fungos que despertam a curiosidade e estimulam 

aproximação com esses organismos (AMAZONAS; SIQUEIRA, 2003). No contexto dessa 

relação, não foram encontrados relatos do estudo de percepção de fungos ou da ação desses 

no ambiente na Caatinga do Nordeste brasileiro. Entende-se que a relação do homem com os 

macrofungos por meio da população local pode ser um instrumento que propicia direcionar 

uma série de discussão da biodiversidade local dentro de um contexto cultural. A falta do 

conhecimento sobre a relação das comunidades rurais nordestinas com os fungos pode deixar 

de registrar informações importantes relacionadas ao conhecimento tradicional e predição do 
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clima, tão marcante para essa região, assim como conhecer as representações, crenças e 

valores por meio da utilização dos fungos.     

Na perspectiva de relatar a representação dos elementos ambientais relacionada à 

realidade interna da mente dos indivíduos em relação à realidade externa (SILVA; 

ALBUQUERQUE, 2014), objetivou estudar percepções sobre macrofungos na comunidade 

Zabelê, visto que a mesma possui um processo histórico cultural bastante relevante e, por 

manter relação com uma Unidade de Conservação. Dessa forma, o trabalho tenta 

compreender como os moradores manifestam as percepções sobre os macrofungos 

conhecidos/usados, com base na cultura e suas experiências particulares e, como acontece a 

manutenção do conhecimento pela transmissão intergeracional dos saberes desses 

macrofungos.  

 

2. Metodologia  

O estudo foi desenvolvido na Comunidade Zabelê, localizada no município de São 

Raimundo Nonato, no sul do Piauí (Figura 1). O município possui uma população de 32.327 

habitantes, com área territorial de 2.415,602 km
2 

e uma densidade demográfica de 13,38 

hab/km
2 

localizada na chapada das Mangabeiras, distante 530 km de Teresina, capital do 

Estado (IBGE, 2010). O clima da região é tropical semiárido quente, com duração do período 

de estiagem de sete a oito meses e a vegetação é típica de Caatinga arbórea e arbustiva 

(CEPRO, 2010).   

 

Figura 1. Mapa de localização da antiga e nova comunidade Zabelê, São Raimundo 

Nonato/PI. 



61 
 

O processo de colonização da antiga comunidade Zabelê aconteceu de forma 

espontânea, localizando-se no entorno dos paredões da Serra da Capivara, teve como atrativo 

inicial o extrativismo da maniçoba (Manihot sp), distante 45 quilômetros da sede do 

município segundo Godoi (1999), onde sua  constituição ocorreu por grupo social secular, 

formado entre os anos de 1800 e 1900, cujo território teve que ser desocupado pelas famílias 

que lá viviam devido à implantação do Parque Nacional Serra da Capivara, em 1989 

(MATOS, 2012). Atualmente, está situada em assentamento rural denominado Nova Zabelê, 

criado através do Programa de Reforma Agrária do governo brasileiro, em 1997. Embora a 

comunidade tenha se deslocado, o cenário ambiental atual permanece o mesmo, ou seja, 

continua no mesmo bioma e com as mesmas condições ambientais.  

Como o assentamento conta com pessoas vindas de toda a microrregião de São 

Raimundo Nonato, optou-se por visitar todas as residências da comunidade nova Zabelê com 

finalidade de restringir o universo amostral somente com os moradores provenientes da antiga 

comunidade Zabelê, pressupondo que o conhecimento relativo aos macrofungos é mantido 

por transmissão intergeracional na comunidade. Considerando ainda, que os fatores históricos 

e culturais podem ser relevantes para o conhecimento da relação homem e fungos no bioma 

Caatinga. Dessa forma, foram entrevistadas 35 famílias, incluindo pelo menos um mantenedor 

(pai ou mãe) e um filho maior de 18 anos, perfazendo um total de 56 moradores com faixa 

etária de 19 a 90 anos, sendo 33 do gênero feminino e 23 do gênero masculino.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI), com registro 36066214.4.0000.5214, atendendo ao que pressupõe a 

Resolução 466/2012 da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa do Ministério da Saúde. A 

coleta de dados foi obtida com a utilização de entrevistas auxiliadas por formulário 

semiestruturado (ALBUQUERQUE et al. 2010), os quais  concordaram em assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no período de novembro de 2014 a março de 

2015.  

As entrevistas semiestruturadas sobre conhecimento de macrofungos seguiu-se com 

utilização projetiva de álbum seriado de fotografias (MEDEIROS et al. 2010) do qual foi 

confeccionado com espécies locais antes das entrevistas, realizando teste piloto com pessoas 

da comunidade, adequando uma melhor visualização, , a fim de identificar os saberes 

etnomicológicos, por meio de registros do surgimento dos fungos no ambiente, sazonalidade, 

condições climáticas, utilização, e importância ecológica. O formulário utilizado nas 

entrevistas abordava também o perfil socioeconômico do informante. Seguiu-se com 

aplicação da técnica da “Turnê-Guiada” preconizada por Bernard (1988), referida também por 



62 
 

alguns autores como método informante de campo (ALBUQUERQUE et al. 2010),que 

consiste na realização de  caminhadas no campo acompanhadas por moradores que possuíam 

maior conhecimento sobre o local e os macrofungos da região, em áreas da antiga Zabelê, 

localizada dentro do Parque Nacional Serra da Capivara e, na nova comunidade Zabelê  

Durante as turnês foram coletados exemplares do material fúngico, conforme procedimentos 

preconizados por Vargas-Isla, Cabral, Ishikawa (2014) e, Fidalgo, Bononi (1984).  No 

Laboratório de Micologia da UFPI, identificou-se o material, por meio de observações macro 

e microscópicas, utilizando-se chaves analíticas contidas em literatura especializada e foi 

depositado na coleção de fungos do referido laboratório.   

Os dados coletados foram organizados em tabelas e gráficos e analisados seguindo 

informações dos atores envolvidos na pesquisa, buscando comparar com bibliografias 

específicas. Para testar o conhecimento entre faixa etária, foi utilizado o programa 

STATISTICA 8.0. 

Como critério de divisão dos grupos por faixa etária, seguiu-se a delimitação utilizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010): jovens (entre 18 e 24 anos), 

adultos (entre 25 e 59) e idosos (a partir dos 60).  

 

3. Resultados e discussão 

 

O relato sobre os fungos percebidos pelos entrevistados está relacionado às 

observações no surgimento no ambiente: em plantas e no solo; sazonalidade: períodos de 

chuva ou de estiagem; condição climática: dia de sol ou de chuva; uso: lúdica e medicinal e, 

função ecológica: parasitismo e saprofitismo (decomposição orgânica).  

As representações das percepções relatadas ocorreram quanto a utilidade e 

conhecimento dos macrofungos no ambiente. A forma de reconhecimento dos fungos por 

utilização é verificada em comunidades rurais que perceberam os fungos utilizados como 

alimentos e os venenosos nesse mesmo contexto e, está relacionada a fatores históricos e 

culturais da comunidade (RUAN-SOTO et al. 2007). 

Os fungos mais citados nas percepções dos informantes foram os que mantêm função 

ecológica na relação fungo-planta-ambiente, pertencentes à classe dos Basidiomycetes, das 

famílias Ganodermataceae, Polyporaceae e Agaricaceae. Sendo a família Ganodermataceae 

mais bem representada com gênero Ganoderma com destaque a dois complexos de espécies: 

complexo do Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.  e complexo do Ganoderma lucidum 
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(W.Curt: Fr.) Krst. , conhecidas popularmente como orelha-de-pau por crescerem sobre 

plantas que parasitam.  

Com esse grupo de fungos, verificou-se que os entrevistados observam a relação 

fungos/plantas, detalhando característicos particulares. A percepção ambiental relatada pelos 

entrevistados foi validade pelos estudos de campo (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Percepção ambiental dos informantes na relação fungo-planta-ambiente. 

 

Percepção Relatos  

 

 

 

 

 

 

 

Parasitismo 

 

“Porque adoece a planta (E 59 anos); “Mata a planta, se 

sair demais” (E 73 anos); “Quando a orelha aparece, a 

planta está enfraquecendo” (E 64 anos); “Quando a 

orelha-de-pau aparece, a planta está condenada a morte” 

(E 49 anos); “Quando cria muito, mata a planta” (E 76, 

55 anos); Quando dá no tronco, a planta morre (E 76 

anos); “onde a orelha-de-pau nasce a planta morre” (E 76 

anos). “O Chapeu-de-sol fofa a planta e mata”. (E 52 

anos) “A planta ta pra morrer porque ta criando orelha-

de-pau” (E 61 anos); “Quando o pau quer morrer, nasce a 

orelha” (E 78 anos); “Quando uma planta chega no fim, 

solta a orelha-de-pau ...” (E 37 anos);  

Sazonalidade 

(Mudança de estação) 

“Quando a orelha de pau está muchando, o inverno esta 

acabando” (E 74 anos). 

 

Saprofitismo 

 “Eles surgem em planta morta” ( E 57 anos), “a orelha-

de-pau aparece em tronco de pau que está morrendo ou 

morto” (E 45 anos); “A orelha-de-pau aparece mais na 

planta que está morrendo” (E 64 anos). 

 

Ambiente 

 

“Não aparece em plantas que cultiva, aparece nas plantas 

nativas” (E 68 anos) “Quando a orelha dá no tronco, a 

planta vai morrer; quando dá na metade a parte de cima 

morre”, “encontra em local aberto e não em mata 

fechada, porque recebe mais sol” (E 62 anos). “A mãe 

dizia que era coisa da terra” (E 63 anos).  

Condição climática 

(Temporal breve) 

“Quando chovia muito e o chapéu aparecia era sinal que 

o sol ia abrir” (E 76 anos), “quando o chapéu de sol sai, a 

chuva suspende” (E 64 anos), 

 

Utilização Lúdica 

“deixar de brincar porque pode dar micróbio”(E 73 anos), 

“os mais velhos diziam que não era para brincar com a 

bufa do cão porque o pó pode cair na boca ou no olho e 

pode fazer mal” (E 71 anos),  

 

Utilização medicinal 

“O cogumel do sol serve para remédio” (E 20 anos).  “A 

orelha-de-pau era boa para fazer remédio” (E 50 anos). A 

orelha-de-pau ser para fazer chá, a bufa-do-cão não 

serve” (E 78 anos).   

 

 

 

“Não podia comer porque mata” (E 51 anos), “não pegar 

porque é venenoso” (E 54 anos, E 68 anos), “não podia 

botar na boca porque tem veneno” (E 44 anos), “os mais 
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Toxidade velhos falavam que tem veneno” ( E 56 anos); “quando 

saia com meus pais para a roça, eles diziam que não era 

para não mexer porque podia fazer mal” (E 32 anos), 

“não podia pegar porque faz mal” (E 19 anos). 

 

Os relatos das percepções demonstram particularidades nas observações dos 

informantes presentes em cada categoria, conforme experiência verificada ambientalmente 

que são retratados por meio de uma visão holística. Em outros ecossistemas já foram relatados 

resultados de percepções dos fungos conhecidos e utilizados dentro do conhecimento 

tradicional, retratando pensamento integrador e holístico das relações ecológicas dos fungos 

com as plantas (VASCO-PALÁGIO et al. 2008; RUAN-SOTO, 2007; RUAN-SOTO et al. 

2004).  

Diante da percepção ambiental dos fungos, os informantes relataram importância por 

meio das observações verificadas percebidas. Assim, 65% atribuem importância para 

natureza, relatando possuir algumas funções, dentre elas como controladores da natureza. 

Essa visão de “controladores da natureza” pode ser interpretada como a função ecológica dos 

fungos, sendo extremamente importante para manutenção da vida na terra, agindo como 

decompositores, reciclando a matéria orgânica tão necessária à continuidade da vida quanto os 

produtores de alimentos - sintetizadores (FIDALGO; BONONI, 1984; ALEXOPOULOS; 

MIMS; BLACKWELL, 1996; RAVEN; EVERT; EICHORN, 2001; ISHIKAWA et al. 2012).  

Os informantes foram conduzidos a responderem em que fase da vida passaram a 

perceber os macrofungos e de que forma. A maioria (91%) se referiu à fase da infância, como 

primeiro momento de reconhecimento dos macrofungos, seguido da adolescência (7%) e da 

fase adulta (2 %) (Figura 2). 

 

Figura 2. Fase da vida na aquisição do conhecimento sobre macrofungos da população 

pesquisada da comunidade Zabelê, São Raimundo Nonato, Brasil. 
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 A fase da infância retratada pela maioria dos informantes é semelhante ao observado 

em alguns estudos de Etnoentomologia, em que os primeiros contatos com insetos ocorreram 

na infância, sendo repassado principalmente por pessoas da família (LOPES et al,. 2014; 

ALMEIDA NETO, 2015). Assim, o contexto cultural é relevante na origem da informação 

para comunidade pesquisada, visto que a maioria teve o núcleo familiar como fonte primária 

no repasse do conhecimento como demonstrado na Figura 3.   

Figura 3. Relação intergeracional na transmissão dos saberes sobre os macrofungos, citados 

pelos informantes da Comunidade Novo Zabelê, São Raimundo Nonato, Brasil. 

  

O núcleo familiar, representado pelos pais, avôs e tios, foi mais citado no repasse dos 

saberes, transmitindo conhecimento que tem influência perceptiva que vai desde os aspectos 

positivos aos negativos. Surge, pois, que o conhecimento sobre os macrofungos acontece nos 

primeiros contatos na infância, por citações da família, configurando, desse modo, a 

transmissão intergeracional dos saberes sobre macrofungos na comunidade. Membros mais 

velhos do grupo social que não sejam da família também foram citados como atores no 

repasse de informações.  A aquisição do conhecimento também teve influencia exógena ao 

núcleo familiar, como o caso da escola, o qual contribuiu positivamente na aquisição do saber.    

A transmissão de saberes na mesma geração, entre irmãos e primos, não foi citada, no 

entanto, percebe-se que a aquisição de conhecimento através de experiências “da vida” 

representa uma forma de construção cognitiva importante. Nesse sentido, Soldati (2013) 

reforça que essas observações particulares são positivas, pois apresentam característica que 
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pode incorporar constantemente os dados disponíveis no meio ambiente por meio de 

cognição. 

Dentre o repasse das informações, foi observado ocorrência de percepção negativa 

com o grupo de macrofungos dos gêneros Agaricus e Coprinus, observados no período de 

chuva. O Agaricus foi retratado em memórias da infância, quando eram usados como 

ingrediente de fazer comida quando brincava de cozinhar e, com os Coprinus se divertiam, 

chutando os cogumelos que encontravam no caminho. Brincar com os fungos já foi registrado 

no estudo de Ruan-Soto et al. (2009) com espécies Cookeina sulcipes e C. tricholoma em 

comunidade do México onde pegava o cogumelo e soprava no copo, em seguida, colocava a 

orelha para ouvir sons de vento.   

Os informantes relataram que quando brincavam, membros da família falava que “não 

podia comer porque mata” (E 51 anos), “deixar de brincar porque pode dar micróbio” (E 73 

anos), “não pegar porque é venenoso” (E 54 anos, E 68 anos), “os mais velhos diziam que 

não era para brincar com a bufa do cão porque o pó pode cair na boca ou no olho e pode 

fazer mal” (E 71 anos), “não podia botar na boca porque tem veneno” (E 44 anos), “os mais 

velhos falavam que tem veneno” (E 56 anos); “quando saia com os pais para a roça, eles 

diziam que não era para não mexer porque podia fazer mal” (E 32 anos), “não podia pegar” 

(E 19 anos).  A representação negativa com os macrofungos tem certa semelhança com 

estudos de percepções na etnoentomologia em comunidades rurais quanto a conceituação de 

insetos, causadores de ofensas e injúrias, gerando desconfortos emocionais, registrado no 

trabalho de Almeida Neto et al. (2015).  

A relação com eventos climáticos também foi percebido pela comunidade, o que era 

esperado na visão do sertanejo que, ao longo dos anos vem procurando compreender eventos 

climáticos através dos elementos da natureza. Assim, plantas e animais podem apresentar 

características que são interpretadas como previsões ou sinais nas crenças populares durante 

os meses de verão e inverno no sertão brasileiro. Para os sertanejos, verão e inverno 

correspondem ao tempo de estiagem e chuvoso respectivamente. Os sinais podem representar 

inverno intenso ou suspensão de chuva. Isso é uma prática entre os sertanejos, que tanto 

sofrem com a seca, observam a natureza para dela buscar explicações nos fenômenos naturais 

(GALENO, 1998; FOLHES; DONALD, 2007; PENNESI; SOUZA, 2012). Entre os animais, 

muitos insetos são profetizadores como observado em comunidade rural no estado do Piauí, 

sinalizando a presença ou ausência de chuva ou do inverno (ALMEIDA NETO et al. 2015).  

Os fungos foram citados nas previsões dos entrevistados em três relatados, apontando esses 

organismos como sinais que revelam tempo e clima. Dentre os relatos aparecem “Quando 
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chovia muito e o chapéu aparecia era sinal que o sol ia abrir” (E 76 anos), “quando o chapéu 

de sol sai, a chuva suspende” (E 64 anos), “quando a orelha de pau está muchando, o inverno 

esta acabando” (E 74 anos). 

Foi analisada como os informantes atribuem importância aos macrofungos. Dentre as 

respostas, houve relatos de forma negativa e positiva entre todas as faixas etária. A percepção 

negativa ocorreu por meio de que fazem mal ou não são utilizados. No aspecto positivo é 

referenciada por ser útil em algum aspecto (Figura 4). 

 

Figura 4. Histograma da categorização das variáveis de gênero quanto a importância dos 

macrofungos, citados pelos informantes da Comunidade Novo Zabelê, São Raimundo 

Nonato, Brasil, utilizando o programa do ESTATISTA. 
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A representação negativa nas variáveis de idade é observada nos adultos e idosos, 

atribuindo essa percepção principalmente por não apresentarem uso. No aspecto positivo, 

percebe-se que entre idosos, adultos e jovens há um consenso de utilidade para a natureza e na 
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medicina popular. O aspecto positivo e negativo foi caracterizado no contexto de sentimento 

ambíguo da população pesquisada, observado na citação “eles são importantes, mas é 

preguiçoso porque precisa matar os outros para viver” (E 62 anos). A atribuição utilitária 

reforça a ideia que o homem, através de suas observações, apreende conhecimento detalhado 

sobre determinados seres vivos a partir de sua utilização e, são passada de geração em geração 

(BEGOSSI, 1993) e, constitui em processo oral de transmissão do conhecimento por parte de 

populações tradicionais (PEREIRA; DIEGUES, 2010). Houve aquisição do conhecimento na 

faixa etária jovem no aspecto positivo, diferenciando dos adultos e idosos, quando afirma que 

os macrofungos são importantes porque “os animais consomem” (E 22 anos), para espécie do 

gênero Agaricus, demonstrando que os fungos participam da cadeia alimentar dos animais.  

Durante as entrevistas, observou-se que as representações citadas estão ligadas a 

atividade agrícola e esta, é transmitida oralmente entre gerações e, por construção cognitiva. 

Esse fato é recorrente mesmo entre os informantes jovens que possuem escolaridade mais 

avançada, como descrito nas citações “quando andava na roça com minha mãe e meu avô 

eles falavam o nome e diziam que era para não pegar” (E 19 anos), “andando na roça o pai e 

a mãe dizia o que era” ( E 64 anos) “ quando via na roça e quando ia pegar lenha” (E 71 

anos).  O resultado demonstra que a transmissão do saber por parte dos membros familiares 

tem forte influencia no conhecimento sobre os macrofungos o que viabiliza fonte de obtenção 

de dados para projetos de levantamento da biodiversidade e etnoconservação, sobretudo com 

espécies lúdicas citadas, onde a maioria dos entrevistados demonstrou atitudes não 

conservacionistas, o que poderia desenvolver atividades de Educação Ambiental para com 

esse grupo de seres vivos.  

 

4. Conclusão 

De acordo com as informações obtidas, sugere-se que há necessidade de mais estudos 

etnomicológicos com macrofungos, principalmente em áreas de Caatinga no estado do Piauí, 

para verificar se a metodologia usada e os relatos de percepção encontrados na comunidade 

Zabelê são semelhantes em outras comunidades rurais, visto que o trabalho é pioneiro no 

estudo etnomicológico realizado no estado. Esses achados podem ser importantes para 

etnoconservação da Caatinga por viabilizar a visão do sertanejo no papel que desempenha os 

macrofungos na natureza.  

Sugere-se que o conhecimento etnomicológico da comunidade Zabelê seja 

considerado em projetos que são desenvolvidos no Parque Nacional Serra da Capivara para 
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que sejam mantidos os saberes ao longo das gerações e assim, valorizar o conhecimento local 

nas ações do PARNA. A população pesquisada, embora não descreva de forma clara, 

demonstram que não são micófobas. 

 

5. Referências 

 

ALBUQUERQUE, U. P.; LUCENA, F. P. R.; ALENCAR, L. N. Métodos e Técnicas para 

coleta de dados etnobiológicos. In: Albuquerque, U. P.; Lucena, R. F. P.; Cunha, L.V..F.C. 

2010. (Orgs). Métodos e Técnicas na pesquisa Etnobiológica e Etnoecológica. Recife-PE: 

NUPEEA, 41-63 p, 2010.  

 

ALEXOPOULOS, C.J.; MIMS, C.W.; BLACKWELL, M. Introductory Mycology. New 

York, 865 p, 1996. 

 

ALMEIDA NETO; J. R; COSTA NETO, E. M;SILVA P. R. R; BARROS, R. F. M. 

Percepções sobre insetos em duas comunidades rurais da Serra do Passa Tempo, Nordeste do 

Brasil. Revista ESPACIOS , Vol. 36  (Nº 11), 2015. 

 

AMAZONAS, M. A. L.; SIQUEIRA, P. Champignon do Brasil (Agaricus brasiliensis): 

Ciência, Saúde e Sabor,Colombo: Embrapa Florestas, 2003, 45 p. 

 

BEGOSSI, A. Ecologia Humana: um enfoque das relações homem-Ambiente, Interciência 

18(1): 121-132, 1993.  

 

BURROLA-AGUILAR, C.; MONTIELL, O.; GARIBAY-ORIJEL, R.; ZIZUMBO-

VILLARREAL L. Conocimiento tradicional y aprovechamiento de los hongos comestibles 

silvestres em la región de Amanalco, Estado de México. Revista Mexicana de Micologia, 

v.35, n. 2012. 

 

CEPRO – Fundação Centro de Pesquisas. Perfil dos municípios, Teresina: Fundação 

CEPRO, 2010. 

 

FIDALGO, O.; BONONI, V. L. R. Técnicas de coleta, preservação e herborização de 

material botânico. Instituto de Botânica, São Paulo nº 4, 1984, 62 p. 



70 
 

FOLHES, M. T.; DONALD, N. Previsão tradicional de tempo e clima no Ceará: o 

conhecimento popular a serviço da ciência. Sociedade & Natureza, Uberlândia, 19 (2): 19-

31, 2007.  

 

GALENO, A. S. Seca e inverno “experiências” dos matutos. Fortaleza: Coopcultura, 97 p, 

1998.  

 

GODOI, P. E. O trabalho da memória: cotidiano e história no sertão do Piauí. Campinas, 

SP: Unicamp, 1999 55 p.  

 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2010. Aspectos físicos de São 

Raimundo Nonato. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. 

Acesso em: 10 ago. 2014 

 

ISHIKAWA, N. K., VARGAS-ISLA, R.; CHAVES, R. S.; CABRAL, T. S.  Macrofungos da 

Amazônia: importância e potencialidades. Ciência &Ambiente, 44 : 129-139, 2012. 

 

LEFF, Enrique. Epistomologia Ambiental. Cortez, São Paulo,5. Ed, 239 p, 2010.  

 

LOPES, P. P.; FRANCO, I.L; OLIVEIRA, L. R.M; REIS, V.G.R. ; “Insetos na escola: 

desvendando o mundo dos insetos para as crianças”, Revista Ciência em Extensão.,9(3), 

125-134 p, 2013 

 

MATOS, T.C. C. Imperativos político-normativos da política ambiental e da reforma agrária: 

impactos da comunidade Zabelê. In: XV ENCONTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO NORTE 

E NORDESTE e PRÉ-ALAS BRASIL, 2012,Teresina-PI/Brasil. Anais... Teresina, 2012. 

 

MEDEIRO, P. M.; ALMEIDA, A. L. S.; LUCENA, R. F. P.; SOUTO, F. J. B.; 

ALBUQUERQUE, U. P.O uso de estímulos visuais em Pesquisa etnobiológico. 2010. In: 

ALBUQUERUQE, U. P.; LUCENA, R. F. P.; CUNHA, L.V..F.C (Org). Métodos e Técnicas 

em Etnobiologia e Etnoecologia. Recife-PE: NUPEEA, 2010, 558 p. 

 



71 
 

PENNESI, K.; SOUZA, C. R. B. O encontro anual dos profetas da chuva em Quixadá, Ceará: 

a circulação de discursos na invenção de uma tradição. Horizontes antropológicos, Porto 

Alegre, vol.18 n..38, 2012. 

 

PEREIRA, B. E.; DIEGUES, A. C. Conhecimento de populações tradicionais como 

possibilidade de conservação da natureza: uma reflexão sobre a perspectiva da 

etnoconservação.  Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 22, p. 37-50, 2010.  

 

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHORN, S. E. Biologia Vegetal. Ed. Guanabara Koogan 

S.A,874 p, 2001. 

 

ROSA, M; OREY, D. C. Aproximando diferentes campos de conhecimento em educação: a 

etnomatemática, a etnobiologia e a etnoecologia. Vidya, v. 34, n. 1, p. 1- 14, 2014.  

 

RUAN-SOTO, F.;,GARIBAY-ORIJEL, R.; JOAQUIM, C. Conocimiento micológico 

tradicional em la planície costera del Golfo de México. Revista Mexicana de Micologia, v. 

19, p. 57-70, 2004.  

 

RUAN-SOTO, F.; MARIANCA, M. R.; CIFUENTES, J. ; AGUIRRE, L. F. ;PÉREZ-

RAMÍREZ, L.; SIERRA-GALVÁN, S. Nomenclatura, classificación y percepciones local es 

acerca de los hongos em dos comunidades de La selva Lacandona, Chiapas, México. 

Etnobiología, 5: 1-20,  2007. 

 

RUAN-SOTO, F.; CIFUENTES, J ; MARIANCA, M. R.; LIMON, F.; PÉREZ-RAMIRY, L.; 

SIERRA, S. Uso y manejo de hongos silvestres em dos cumnidades de la Selva Lacadona, 

Chiapas, México. Revista Mexicana Micologia. Xalapa,v.29, 2009. 

 

SILVA, T. C.; ALBUQUERQUE, U. P. O que é percepção ambiental? In:  ALBUQUERQUE 

U. P. Introdução à Etnobiologia. Recife-PE: NUPEEA, 55-58 p.2014  

 

SOLDATI, G.T. Transmissão de conhecimento: origem social das informações e da evolução 

cultural. In: Albuquerque, U.P. (org.) Etnobiologia:bases ecológicas e evolutivas. Recife, PE: 

NUPEEA, 37 - 51p, 2013. 



72 
 

VASCO-PALACIOS, A. M.; SUAZA, S. C.; CASTAÑO- BETANCUR, M.; FRANCO-

MOLANO, A. E. Conhecimento etnoecológico de fungos entre os indígenas Uitoto, Muinane 

e Andoke da Amazônia Colombiana. Acta Amazônica, vol. 38(1):17 – 30, 2008. 

 

VARGAS-ISLA, R; CABRAL, T S; ISHIKAWA, N K..Instruções de coleta de 

macrofungos Agaricales e gateroides. INPA, Manaus, 2014, 30p 

  



73 
 

 

USO DE MACROFUNGOS EM REGIÃO DE CAATINGA NO NORDESTE DO 

BRASIL 

 

 

Santina Barbosa de Sousa
1
, José de Ribamar de Sousa Rocha

1,2
, Reinaldo Farias Paiva 

Lucena
3
,Roseli Farias Melo de Barros

 1,2 

 
1Universidade Federal do Piauí. Núcleo de Referência em Ciências Ambientais do Trópico Ecotonal do 

Nordeste (TROPEN). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA). 
2Universidade  Federal do Piauí , Centro de Ciências Naturais. Departamento de Biologia, Teresina, Piauí. 

3Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Agrárias. Departamento de Fitotecnia e Ciências 

Ambientais. Laboratório de Etnoecologia, Areia, Paraíba, Brasil. Autor para correspondência: 

sbarbosadesousa@gmail.com 

 

Resumo 

O uso dos macrofungos por populações tradicionais tem destaque nas categorias alimentícia, 

medicinal e místico religiosa, sendo útil nas práticas cotidianas com importância para a 

qualidade de vida humana de tradições milenares que utilizam esse recurso. Objetivou-se 

conhecer e discutir usos dos fungos conhecidos e utilizados na comunidade Novo Zabelê, São 

Raimundo Nonato/PI, Brasil, inserida na Caatinga, a fim de obter-se conhecimento dos 

recursos fúngicos desta região. As coletas seguiram metodologia usual e foram incorporadas 

ao acervo do Laboratório de Micologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI). O 

levantamento dos dados etnomicológicos foi realizado por meio de entrevistas 

semiestruturadas, conversas informais e turnês-guiadas. Foram referidas e identificadas oito 

espécies de macrofungos, distribuídas em três famílias, Ganodermataceae, Coprinaceae e 

Agaricaceae. As espécies que apresentaram maior Valor de Uso (VU) foram do Complexo 

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat e  Agaricus sp. O maior conhecimento de uso micológico 

está contido nas faixas etárias adulta e idosa. O uso dos macrofungos, em alguns casos, foi 

semelhante ao de outras regiões, como México e China. A partir dos dados foi possível 

estimar a importância do conhecimento micológico, bem como a interação dos pesquisados 

com os bens naturais. Sugere-se que sejam levados em consideração os conhecimentos 

etnomicológicos em projetos de conservação da biodoversidade do PARNA Serra da 

Capivara, do qual a comunidade estudada é oriunda, para preservar e valorizar o patrimônio 

biológico e cultural.   

 

Palavras-chave: Etnomicologia, Utilização de macrofungos, Comunidade Rural, 

Conservação. 
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Introdução  

 

O Brasil apresenta pequeno consumo de cogumelos, quando comparado a outros 

países, podendo ser atribuído tal fato a falta de tradição (Urben e Oliveira 1998). Isso implica 

a ausência de registros da utilização dos fungos pelos nativos que não foram registrados no 

período da colonização (Fidalgo 1985), sendo os primeiros registros descritos somente na 

década de 60, tendo como pioneiro Oswaldo Fidalgo, (Fidalgo e Prance 1976). 

O homem relaciona-se com os fungos desde as primeiras civilizações.  O uso desses 

organismos por populações tradicionais tem destaque nas categorias alimentícia, medicinal e 

mística, sendo útil nas práticas cotidianas com importância para qualidade de vida humana de 

tradições milenares na utilização nas diversas categorias de uso, onde a aplicação médica tem 

relatos dos escritores da antiga Grécia, principalmente na aplicação médica e mística religiosa 

(Alexopoulos et al. 1996, Molitoris 1994, Amazonas e Siqueira 2003). 

Mundialmente, cerca de 20 espécies dominam o comércio de cogumelos comestíveis e 

dezenas de medicamentos à base de metabólicos fúngicos salvam ou prolongam a vida de 

milhares de pessoas, como o caso da penicilina que mudou a história da humanidade no 

século passado (Ishikawa et al. 2012). 

O conhecimento das populações tradicionais é relatado no aspecto do uso de fungos 

comestíveis e da sua comercialização em mercados por populações rurais em regiões do 

México, onde para essas, os fungos representam importância para conservação da riqueza 

biológica, apresentando valor cultural e ecológico (Estrada-Martínez et al. 2009, Burrola-

Aguilar 2012, Benítez-Badillo 2013, Mario et al. 2013 Bandala 2014). Encontram-se também 

relatos de uso tradicional de macrofungos na categoria gastronômica na região Colombiana, 

verificando saberes culturais semelhantes ao México (Peña-Cañón e Enao-Mejía 2014). 

Os fungos comestíveis também são retratados em populações tradicionais amazônicas 

que apresentam saberes quanto à potencialização do cultivo de cogumelos, denotando 

informações de cunho cultural, biológico e ecológico acerca das espécies utilizadas, 

ressaltando que os primeiros estudos etnomicológicos brasileiros foram desenvolvidos com 

populações indígenas por consumiam fungos em sua dieta (Vargas-Isla et al. 2013; Vasco-

Palacios et al. 2008; Fidalgo e Poroca 1986; Fidalgo e Prance 1976). 

Por possuir propriedades nutricionais de grande valor, com utilização por povos 

orientais, os cogumelos vêm sendo introduzidos em hábitos alimentares usuais da população 

devido as suas substâncias bioativas com propriedades farmacológicas e baixo teor de 

gorduras (Orsine et al. 2012; Bett e Perondi 2011).  
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Os macrofungos possibilitam uso com potencial medicinal que são utilizados para cura 

das enfermidades na medicina popular (Gonzaléz 2013, Garibay-Orijel et al. 2010) e, que é 

demonstrado sua eficiência na medicina convencional no tratamento de pacientes com câncer, 

agregando valores com sua propriedade medicinal ou nutracêutica  (Fortes et al. 2009, Abreu 

et al. 2015). 

Uso de fungos em rituais religiosos como alucinógenos tem consumo tradicional 

associado às culturas há muito tempo, onde é considerado algo sobrenatural (Vargas-Isla et al. 

2013). Fungos dessa natureza apresentam substâncias que atuam no sistema nervoso, 

alterando algumas percepções do tipo sensorial, estímulo externo e corporal (Wasson et al. 

2008). 

No Nordeste brasileiro não foi encontrado relatados de uso dos fungos. Sendo que, os 

poucos registros existentes no Brasil, estão concentrados em populações indígenas. Nesse 

contexto, têm-se questionamentos se essa ocorrência tem origem na história? e, ou ausência 

de pesquisadores interessados nessa área.  

Na perspectiva de encontrar relatos sobre usos de fungos, pesquisou-se uma 

comunidade rural do sertão nordestino, objetivando levantar os usos dos fungos conhecidos e 

utilizados na comunidade, pressupondo que a população pesquisada reporta alguma forma de 

uso desses organismos que pode contribuir para o conhecimento da utilização dos recursos 

biológicos em região de Caatinga.  

  

Metodologia  

A pesquisa foi desenvolvida na Comunidade Nova Zabelê, município de São 

Raimundo Nonato, sul do Piauí (Figura 1). O município fica distante 530 km de Teresina, 

capital do Estado e, pertence a microrregião de São Raimundo Nonato, limitando-se ao norte 

com João Costa e Brejo do Piauí; ao sul com Fartura do Piauí; ao leste com Coronel José Dias 

e São Lourenço do Piauí e oeste com São Braz do Piauí e Bonfim do Piauí. O clima é tropical 

semiárido quente, com duração do período de estiagem de sete a oito meses e a vegetação é de 

caatinga arbórea e arbustiva (CEPRO 2010). 
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Figura 1. Mapa de localização da comunidade Novo Zabelê, São Raimundo Nonato/PI, 

Brasil.  

 

A formação da comunidade ocorreu de forma espontânea, localizando-se 

anteriormente no entorno dos paredões da Serra da Capivara, teve como atrativo inicial o 

extrativismo da maniçoba (Manihot sp), e distava 45 quilômetros da sede do município 

(Godoi 1999), constituído por grupo social secular, formado entre os anos de 1800 e 1900, 

cujo território teve que ser desocupado pelas famílias que lá viviam devido à implantação do 

Parque Nacional (PARNA) Serra da Capivara em 1989 (Matos  2012). Atualmente está 

situada em terras de assentamento rural denominado Nova Zabelê, criado pelo Programa de 

Reforma Agrária do governo brasileiro, em 1997. Embora a comunidade tenha se deslocado, 

o cenário ambiental atual permanece o mesmo, ou seja, continuam sobrevivendo na mesma 

fitofisionomia, com as mesmas condições ambientais. 

Optou-se por visitar todas as residências da comunidade Nova Zabelê com finalidade 

de restringir o universo amostral com os moradores provenientes da antiga comunidade 

Zabelê, em especial os que possuem notório saber sobre macrofungos, pressupondo que o 

conhecimento de uso é mantido por transmissão de geração em geração e, levando-se em 

consideração que os fatores históricos e culturais podem contribuir para esse conhecimento 
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em região de Caatinga. Dessa forma, foram entrevistadas 35 famílias, incluindo pelo menos 

um mantenedor (pai ou mãe) e um filho maior de 18 anos, perfazendo um total de 56 

moradores com faixa etária entre 19 a 90 anos, sendo 33 do gênero feminino e 23 do gênero 

masculino. Após a realização das entrevistas, foram visitadas todas as famílias que citaram 

uso das espécies de macrofungos, para obtenção de informações mais detalhadas.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI), com registro 36066214.4.0000.5214, atendendo ao que pressupõe a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados foi obtida com a 

utilização de entrevistas auxiliadas por formulário semiestruturado (Apolinário 2006) os quais 

concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no período 

de novembro de 2014 a abril de 2015.  

As entrevistas semiestruturadas sobre conhecimento de uso de macrofungos seguiu-se 

com utilização projetiva de álbum seriado de fotografias das espécies locais (Medeiros et al. 

2010), a fim de identificar os saberes etnomicológicos. 

Aplicou-se a técnica da “Turnê-Guiada”, preconizada por Bernard (1988), referida 

também por alguns autores como método informante de campo (Albuquerque et al. 2010), que 

consiste na realização de  caminhadas no campo acompanhadas por moradores que possuíam 

maior conhecimento sobre o local e os macrofungos com referência de uso na região. Durante 

as turnês foram coletados exemplares do material biológico, conforme procedimentos 

preconizados por Vargas-Isla et al. (2014) e, Fidalgo e Bonine (1984). No Laboratório de 

Micologia da Universidade Federal do Piauí, identificou-se o material, por meio de 

observações macro e microscópicas, utilizando-se chaves analíticas contidas na literatura 

especializada, do qual se encontra incorporado ao acervo. 

Os dados coletados foram organizados em tabelas e gráficos e analisados seguindo 

informações dos atores envolvidos na pesquisa, buscando comparar com bibliografias 

específicas. Assim, utilizou-se para cada espécie o cálculo do Valor de Uso mediante a 

fórmula (VU = ∑ Ui/n) proposto inicialmente por Phillips & Gentry (1993ª) e, adaptado 

Rossato et al. (1999), onde: Ui= número de usos mencionados por cada informante, n= 

número total de informantes. Na análise houve distinção entre as citações de valor de uso 

atual (VU atual) e valor de uso potencial (VU potencial). Dessa forma, assume-se, por meio 

deste índice, a importância relativa do fungo pelo número de usos que apresenta.  

Para o VU atual, considera os usos ainda realizados rotineiramente pelos informantes, 

e o VU potencial, considera os usos presentes na memória, mas, que não são mais utilizados 

por elas (Rossato et al. 1999; Lucena et al. 2009).   
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Para analisar o conhecimento por faixa etária, seguiu-se a delimitação utilizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010): jovens (entre 18 e 24 anos), 

adultos (entre 25 e 59) e idosos (a partir dos 60).  

 

Resultado e Discussões  

Analisando os resultados obtidos, verificou-se que os macrofungos reconhecidos e 

utilizados pelos entrevistados da comunidade Novo Zabelê recebem citações, sobretudo, para 

cura de enfermidades (16%) e uso combustível (2%). Os que apenas reconhecem, mas, não 

citaram uso, corresponde 82% (Figura 3 ).  

 

Figura 2. Citação de uso de macrofungos pelos informantes da comunidade Novo Zabelê, 

São Raimundo Nonato/PI. 

  

Na utilização dos fungos silvestres é recorrente o uso medicinal e, ocasionalmente o 

uso combustível. Foram identificadas sete espécies de macrofungos com citação de uso, 

listadas com sua respectiva forma de transmissão dos saberes (Tabela 1). As espécies do 

gênero Ganoderma foram agrupadas em dois complexos que reúnem espécies afins e de 

difícil determinação em nível específico, conforme relatado por Hapuarachchi et al. (2015), 

sendo 04 do Complexo Ganoderma applanatum (Pers.) Pat e,  01 do Complexo Ganodema 

lucidum (W. Curt:Fr.) Karst. 
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Tabela 1. Citações de uso de  macrofungos com forma de transmissão na comunidade Novo 

Zabelê – São Raimundo Nonato/PI.  

NC=Nome Científico; NL =Nome Local. NE= Número de Espécies . FT= Forma de 

Transmissão.  

NC NL NE FT 

Ganodermataceae 

Complexo Ganoderma 

applanatum (Pers.) Pat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orelha-de-pau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O meu tio fazia remédio para 

abortar” (E 52 anos). 

“A orelha-de-pau serve para dor 

no pé da barriga, quando está com 

problema no intestino” (E 55 

anos). 

“Fazia chá para dor de barriga, 

quando as crianças estavam com 

dor de barriga” (E 78 anos).  

“Meu pai fazia remédio da orelha-

de-pau, junto com pedaço da casca 

do angico” (E 71 anos). 

“Meu avô fazia xarope de orelha-

de-pau e a casca do angico para 

gripe” (E 49 anos).   

“Ouvi falar na televisão que a 

orelha-de-pau serve para transferi 

fogo”( E 40 anos) 

Ganodermataceae 

Complexo Ganoderma 

lucidum (W. Curt:Fr.) 

Karst. 

 

Orelha-de-porco 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

“Meu avô colocava a orelha-de-

porco em cima de queimaduras 

para aliviara dor e em furo de 

espinho para puxar o pus” (E 55 

anos).  

Agaricaceae 

Agaricus sp 

 

Cogumel-do-sol 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

“O cogumel-do-sol serve para o 

câncer. Eu usei quando estava com 

câncer” (E 50 anos).  

“O cogumel-do-sol serve para 

remédio porque a mãe tomou para 

o câncer “ (E 20 anos).   

Coprinaceae 

Coprinus sp 

Bufa-do-cão 

 

 

 

01 

 

 

 

“No tempo em que remédio era 

difícil, eu usava o pó da bufa-do-

cão que encontrava na estrada e 

colocava na ferida braba” (E 73 

anos).  

 

Das famílias registradas, a Ganodermataceae foi mais bem representada nas citações, 

seguida da família Agaricaceae e Coprinaceae (Figura 4).  Das espécies encontradas, todas 

são registradas pela primeira vez para o estado do Piauí.  
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Figura 3. Ilustração de Macrofungos com citação de uso na comunidade Novo Zabelê, São 

Raimundo Nonato/PI.  

A. Ganoderma sp1; B. Ganoderma sp2; C. Ganoderma sp3; D. Coprinus sp; E. Agaricus sp. 

 

Foto: autor 

 

Com base nas informações, o gênero Ganoderma (Ganodermataceae) aparece com 

maior citação de uso na categoria medicinal, sendo referido uso por membro da família, 

porém atualmente caiu em desuso. Observou-se que tempos atrás o uso medicinal dos fungos 

ocorria com mais frequência devido os medicamentos convencionais serem de difícil 

aquisição, como observado na fala do informante: “No tempo que não tinha remédio fácil 

usava a bufa-do-cão para sarar ferida braba” (E 73 anos). O resultado é um indicativo que 

esse cenário mudou e que o uso tradicional diminuiu, podendo até deixar de existir em 

gerações futuras.    

Os usos medicinais foram agrupados em cinco sistemas corporais, de acordo com a 

Organização Mundial da saúde - OMS (2000). O que representa maior Valor de Uso pertence 

ao Complexo Ganoderma applanatum (pers.) Pat com indicação para os sistemas digestivo, 

respiratório e reprodutor (VU= 0,107) e, o gênero Agaricus (VU= 0,053) citado com uso para 

o câncer (Tabela 2).  
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Tabela 2. Utilização de espécies de macrofungos na comunidade Novo Zabelê – São 

Raimundo Nonato/PI, Brasil.  

NR= Número de Registro. CU= Categoria de Uso. CD= Categoria de Doenças. C= Citações. 

VUA= Valor de Uso Atual. VUP= Valor de Uso Potencial FP= Forma de preparação local.  

 

 

 

NR 

 

Espécie 

 

 

CU 

 

CD 

 

C 

 

VUA 

 

VUP 

 

FP 

0019 

 

 

 

 

 

 

0022 

Complexo 

Ganoderma 

applanatum 

(Pers.) Pat. 

 

 

 

 

M 

0

0

1

9 

 

 

 

Doenças do 

Aparelho 

digestivo/Reprodutor 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0,107 

 

 

 

 

Colocar um 

pedaço da orelha-

de-pau na água e 

fazer o chá.  

 

 

 

 

Doenças do 

Aparelho 

respiratório 

Cozinhar a 

orelha-de-pau 

completa junto 

com a casca do 

angico em 1 litro 

de água, coar e 

voltar a cozinhar 

com açúcar para 

fazer o xarope. 

 

0040 

 

 

 

Agaricus sp 

 

 

 

M 

 

 

 

 

Anticancerígena 

 

 

 

3 

 

0 

 

 

0,053  

 

 

Colocar 3 

pedaços 

pequenos secos 

em meio litro de 

água. Depois de 

cozinhar colocar 

mais meio litro 

de água filtrada. 

Colocar na 

geladeira e beber 

durante o dia.  

 

0027 

 

Complexo 

Ganoderma 

lucidum (W. 

Curt:Fr.) 

Karst. 

 

 

M 

 

Doença da Pele/ 

Queimadura, 

infecção.  

 

 

 

Doença da Pele/ 

ferimentos. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

0 

 

0,017  

 

 

Uso tópico no 

ferimento. 

Colocar quando a 

orelha está mole 

porque é fria. 

 

 

0039 

Coprinus  

sp 

 

M 

0 0,017 Pegar o pó 

(esporos) do 

fungo desidratado 

e colocar no 

ferimento. 
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O índice de Valor de Uso descrito não indica que a espécie seja realmente utilizada, 

evidenciando apenas que tem ou teve um tipo de uso na comunidade. Nesse sentido, ocorreu 

mais citação de uso com espécies do Complexo Ganoderma applanatum (Pers.) Pat seguida 

do Agaricus. O gênero Ganoderma foi reconhecido e indicado pelos informantes em mais de 

um sistema corporal, como Aparelho Digestivo (infecção intestinal), Aparelho Respiratório 

(gripe, dor de cabeça e bronquite) e Aparelho Reprodutor (abortivo).  

Informação de uso terapêutico para o gênero Ganoderma foi registrada em outras 

regiões como o continente asiático, onde tem sido utilizada amplamente por comunidades 

tradicionais, contribuindo para o conhecimento de uso, principalmente pelos povos da China, 

Japão, Ásia, Coreia (Miles e Chang 1997, Hapuarachchi et al. 2015; Singh et al. 2015), 

possuindo  agente  quimioterápico, com comprovação da ação de suas propriedades bioativas 

(Sliva 2003), sendo a espécie Ganoderma applanatum pode ser usado como medicamento 

para várias doenças mortais (Acharya et al. 2005), utilizando como medicamento antigo de 

grande relevância para a era moderna (Russell e Paterson 2006),  usada na região do México 

para tratamento de hemorragias nasais (Gonzaléz 2013), com princípio ativo comprovado, 

conferindo propriedade antibiótica, imuniestimulante, anticancerígena, hipoglicêmico, 

antihipertensivo e cardiotônico (Rogers 2011), ação antibacteriana (Moradali et al. 2006) e, 

antitumoral ( Sasaki et al. 1971, Acharya et al. 2005). 

O uso tópico em ferimentos na pele citado na pesquisa, com espécie do Ganoderma 

lucidum (W. Cut: Fr) Karst.,  é reconhecida por suas propriedades farmacológicas, na 

medicina tradicional chinesa desde 4.000 anos e, estudada as inúmeras substâncias ativas 

como antialérgico, anti-tumorais e antiinflamatórios (Oliveira et al. 2003; Russell e Paterson 

2006). Em estudos posteriores, concluiu-se que a natureza mais interessante deste tipo de 

fungo é a sua ação antitumoral (Lin e Zhang 2004). 

Na comunidade estudada a citação da categoria de doença anticancerígena foi relatada 

pelos informantes para o gênero Agaricus, o qual foi referenciado por uma família em todas 

as faixa etária,  que vivenciaram um caso de câncer de mama em um dos membros. Nas 

citações houve narração de cultivo e seleção do cogumelo para o uso medicinal, por meio de 

critério morfológico “Colocava bagaço da cana com estrume de cavalo e, aguava 

constantemente para nascer; o cogumel que serve é o todo de uma cor e mais duro que os 

outros, ele dá em estrume e bagaço de cana” (E 50 anos). O informante relata que depois de 

ingerir dosagem maior, passou mal e, a partir do ocorrido utilizou cogumelo desidratado 

industrializado. O relato corrobora na aplicação terapêutica com espécie do mesmo gênero 

Agaricus sylvaticus (Schaeff) conhecido como cogumelo-do-sol, que é utilizado no tratamento 
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do câncer, por apresentar propriedades medicinais ou nutracêuticas, incrementando o seu 

valor agregado (Fortes et al. 2009, Abreu et al. 2015).  

Coprinus sp foi reconhecido e identificado por um informante como fungo que cura 

ferimentos “brabo”, nome conhecido na cultura popular nordestina para descrever um 

ferimento infeccionado. O uso foi citado para cicatrização, utilizando os esporos  sobre a área 

afetada (Figura 4). Registro semelhante ocorreu em comunidades na região do México que 

utilizam espécie de fungos que se tornam puverulentos quando maduros como Lycoperdon 

(Pers.), Scleroderma (Pers.), Bovista (Pers.), Geastrum (Pers.), Pisolithus (Pers.), Astraeus 

(Pers.), Ustilago maydis (DC) Corda, com indicação de uso semelhante para infecção da pele 

(Gonzaléz, 2013). 

 

Figura 4. Esporos de Coprinus sp utilizado como cicatrizante para ferimento da pele na 

comunidade Novo Zabelê, São Raimundo Nonato/PI.  

 

Foto: autor 

As espécies de macrofungos reconhecidas e utilizadas foram observadas pelos 

informantes com representação ambiental do seu habitat natural e do período em que estão 

disponíveis na natureza conforme citações “as orelhas-de-pau encontra todo tempo nos 

troncos dos paus” (E 55 anos); “a orelha-de-porco encontra no período de chuva em local de 

sombra” (E 55 anos); “a orelha encontra todo tempo na mata em qualquer pau e precisa da 

força do pau para crescer” (E 71 anos) e “a bufa-de-cão encontra em tempo de chuva na 

beira da estrada” (E 73 anos). As orelhas-de-pau foram as mais utilizadas, provavelmente em 

decorrência das condições climáticas locais serem favoráveis ao crescimento dessas espécies, 

aumentando sua disponibilidade na natureza ao longo do ano.     

Além das citações de uso para categoria medicinal, houve um informante que atribui 

uso de macrofungos da família Ganodermataceae do Complexo Ganoderma applanatum 
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(Pers.) Pat. , na categoria combustível. Em seu relato, informou que a orelha-de-pau que 

aparecia no cajueiro servia para transferir fogo de um lugar para o outro na roça e, que 

adquiriu a informação através da televisão.  

A utilização para fins terapêutico dos macrofungos mostrou-se diferente entre os 

homens e mulheres, na comunidade pesquisada. Das citações de uso para fins medicinais, 

78% são mulheres, corroborando com registros em outros trabalhos etnobotânicos, onde há 

predomínio das mulheres no conhecimento sobre espécies medicinais (Lawrence et al. 2005, 

Lucena et al. 2012a, Lucena et al. 2012b). Os informantes maiores de 60 anos demonstraram 

maior conhecimento sobre os fungos utilizados, no reconhecimento da forma e habitat, época 

que estão disponíveis e preparação, porém, entre a atual geração percebeu-se que houve 

quebra do conhecimento intergeracional na maioria das citações de uso, evidenciando perda 

desse conhecimento nos jovens. Somente para o gênero Agaricus foi citado o uso medicinal 

nas três gerações (avó, mãe e neto). Esses achados corroboram com resultados semelhantes 

em comunidades rurais colombiana, com o uso de fungos comestíveis, constando perda de 

conhecimentos na população mais jovem na tradição de consumo (Peña-Cañón e Enao-Mejía 

2014).   

Os relatos dos entrevistados apontam a maioria declaram não usam fungos, porém, não 

demonstram aversão a eles, evidenciando que a ausência do uso pode estar mais ligada ao 

desconhecimento da utilização desses recursos, do que serem considerados povos não 

micófilos.   

 

Considerações finais  

Os dados confirmam que os informantes têm conhecimento dos macrofungos, porém 

apenas 18% reportaram algum tipo de uso, sobressaindo citações na categoria medicinal, 

demonstrando que a utilização terapêutica foi semelhante, em alguns casos, com populações 

tradicionais de outras regiões como México, China e Japão. O achado da pesquisa suscita a 

idéia que os macrofungos incluem como um dos recursos na medicina popular em 

comunidade rural, porém, as respostas de pessoas na faixa etária 60 à 70 anos,  referindo uso 

por seus avós deixa evidente que o emprego das espécies como medicinais está caindo em 

desuso há pelo menos duas gerações, o que pode desaparecer.  Nesse sentido, é importante 

que pesquisa no campo da Etnomicologia deva ser continuada em comunidades rurais 

brasileiras.  
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Levando em conta o fator histórico da área estudada no que diz respeito à ligação com 

o Parque Nacional Serra da Capivara, sugere-se que nas ações que envolvam a conservação da 

biodiversidade local seja levada em consideração a participação dos membros da comunidade 

Novo Zabelê para preservação e valorização do patrimônio cultural.  
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6. CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

Os dados obtidos na presente pesquisa possibilitaram uma caracterização da 

comunidade estudada para uma melhor compreensão de sua relação com a natureza, 

principalmente no contexto histórico que foi vivido antes e depois do remanejamento da 

população pesquisada, especialmente no que diz respeito ao conhecimento e uso dos recursos 

biológicos dos moradores da Antiga Zabelê.  

A atividade econômica principal esta relacionado à agricultura, sendo a maioria já 

aposentados, incluindo atividades complementares como beneficiamento de frutas da região e 

das sementes para construção de bijuteria, o que caracteriza uso dos recursos naturais no 

convívio do semiárido.     

A população pesquisada em sua maioria demonstra conhecimento sobre os fungos 

apresentados e, usaram esses recursos para fim medicinal, como acontece com outros recursos 

botânicos. O uso faz parte da memória, estando resguardado aos adultos e idosos, porém, um 

informante da classe jovem reconhece uso desse recurso também na medicina popular. 

Nas citações de conhecimento e uso, merece destaque a família Ganodermataceae na 

representação ecológica e uso terapêutico. Na categorização dos seres vivos, reconhecem em 

sua maioria 79% que os fungos são diferentes de plantas e animais, incluindo-os em um reino 

a parte. Em menor proporção foram incluídos na categoria plantas 17%. Apesar de a 

sistemática moderna apontar maior aproximação dos fungos com os animais, os informantes 

apresentam em seus saberes uma ligação maior com as plantas. A forma como categoriza os 

seres vivos tem semelhança com etnias indígena brasileira, fato que merece atenção em 

investigar melhor a Etnomicologia no Brasil nas comunidades rurais.  

A representação ambiental está bem definida quando relatados a interação que os 

fungos mantêm com as plantas, apresentando atribuições de percepção existentes na natureza 

tais como “matar planta”, especialmente aqueles que são encontrados em substratos de 

madeira viva e mortos.  

Os fungos com propriedades medicinais são relatadas entre as faixas etárias e, é 

utilizado para o tratamento de enfermidades como doenças do sistema digestivo, sistema 

respiratório, pele e, anticancerígeno. Com esses dados, percebe-se que os macrofungos 

incluem entre os recursos disponíveis e com potencial de uso. 

 Os idosos manifestam maior detalhe no conhecimento dos macrofungos e, não tem 

uma variação significante entre os gêneros. Isso pode ser em decorrência do maior tempo de 

convívio com ambiente natural. 
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Por o trabalho ser pioneiro no Piauí, a metodologia utilizada deve ser aplicados em 

estudos posteriores para medir sua eficiência para realidade local e, apesar da limitação 

quanto à coloração do material biológico, este é importante para ser apresentada na checklist-

entrevista, visto que ajuda na complementação das informações através da visualização e, 

assim ter dados mais precisos. 

Uma vez que os informantes da comunidade Zabelê apresentam conhecimento da 

micota local, levando em conta o fator histórico da área estudada no que diz respeito à ligação 

com o Parque Nacional Serra da Capivara, sugere-se que nas ações que envolvam a 

conservação da biodiversidade local seja levada em consideração a participação dos membros 

da comunidade Zabelê, a fim de preservar e valorizar a cultura tradicional, antes que seja 

perdida, sendo que tem muito a contribuir na busca das relações sustentáveis e, no convívio 

com o semiárido. 

Trabalhos futuros podem ser desenvolvidos para aprofundamento dos saberes sobre 

fungos em comunidades rurais. Pode-se questionar sobre a percepção da população quanto à 

relação do desmatamento e a presença dos fungos, existência de outras comunidades que 

fazem uso para fins medicinais entre outras formas, possibilitando variáveis formas de 

conhecer a biodiversidade local através da cultura, não ficando restrito apenas a pesquisas 

com populações indígenas, como vem acontecendo no Brasil. 
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APÊNDICE  FORMULÁRIO SEMIESTRUTURADO  

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO ETNOMICOLÓGICODE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Reconhecimento dos fungos através de checklist com fotografias (Medeiros et al 2010) 

Obs: Serão apresentadas imagens dos fungos daregião  

 

I. CLASSIFICAÇÃO 

1.Pergunta-se: O que é isso? 

Planta ( )  animal ( ) Não sei( ) Não conheço ( )  Outros ( ) Nome: ______________________. 

1.1Se “Não sei”, por que a dúvida? ______________________________________________.  

1.2. Que lembrança essa imagem lhe trás? 

___________________________________________________________________________. 

OBS: depois serão criadas categorias, dependendo das respostas dadas. 

 

2. Com que nome você conhece esse organismo?  

(   ) Frieira: _______________________________ 

(   ) Chapéu de sol: _________________________ 

(   ) Gongo: _______________________________ 

(   ) Cogumelo: ____________________________ 

(   ) Orelha-de-pau: _________________________ 

(   ) Outro: ________________________________ 

 

3. Como você identifica esses organismos? 

(   ) Cor: _________________________________ 

(   ) Tamanho: _____________________________ 

() Forma: _________________________________ 

( ) outra forma _____________________________ 

 

II. ABUNDÂNCIA 

4. Qual o período do ano em que se ver mais desses organismos? 

4.1 Imagem.__________________________ 

Período: _____________________________ 

4.2 Imagem: __________________________ 

Período: _____________________________ 

 

5.Quais desses que você encontra na mata ou ao redor da comunidade? 

5.1 Mata.______________________________________ 

Local: ________________________________________ 

5.2. Comunidade. _______________________________  

Local: ________________________________________ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

Entrevista da Pesquisa: SABERES, USOS E REPRESENTAÇÕES AMBIENTAIS 

SOBRE ETNOMICOLOGIA EM UMA REGIÃO DE CAATINGA NO PIAUÍ, 

NORDESTE DO BRASIL 
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6. O que eles precisam para crescer?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

III. USO E PRESERVAÇÃO 

 

7. Em que momento você começou a conhecer esses organismos? 

Criança (  )  adolescente (   )  Adulto (  ) 

 

8. Quem lhe falou/ensinou sobre eles? 

Pai (  ) Mãe(  ) Avô(  ) Avó (  ) Professor(a) (  )Ninguém  (  ) outro : ____________ 

Como foi:_____________________________________.  

 

9. Você considera algum deles importante?  

Sim (  )  Não(  ) 

Qual?________________________________________.  

Por quê? ______________________________________. 

 

10. Faz uso deles ou conhece alguém que faz uso? 

Sim (  )  Não(  ) 

10.1 Qual?____________________________________ 

10.2 Por quê? __________________________________ 

10.3 Motivo/uso:________________________________. 

Onde encontrar/coletar: ___________________________ 

 

11. Existe algum deles que pode ser usado como remédio para tratar alguma doença ou algum 

sintoma/ ou mal? 

Sim(   ) Não(  ) 

11.1.Qual : __________________________________ 

 Doença/Sintoma/mal:_________________________ 

Tratamento:_________________________________ 

Onde encontrar/coletar: ________________________ 

 

12. Existem deles que serve para comer? 

Sim (    )   Não(   ) 

12.1.Qual :_____________________________________ 

Como: ________________________________________ 

12.2 Onde encontrar/coletar: ______________________ 

 

13. Existem deles que brilha? 

Sim (    )   Não(   ) 

13.1.Qual :_____________________________________ 

Como: ________________________________________ 

13.2 Onde encontrar/coletar: ______________________ 

 

14. Existem deles que mata planta? 

Sim (    )   Não(   ) 

14.1.Qual :_____________________________________ 

Como: ________________________________________ 



95 
 

14.2 Onde encontrar/coletar: ______________________ 

 

Obs: Depois da importância dada serão criadas categorias, dependendo da importância 

(utilidade) citada pelo entrevistado. 

 

 

15.Existe alguma história/conto/lenda/música que você conhece que fale deles?  

Sim (  )   Não (  ) 

15.1 Fungo: ____________________________________ 

Descrição: _____________________________________ 
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ANEXOS  

DIRETRIZES DAS REVISTAS 

 

Espacios es una publicación de carácter interdisciplinario cuyo objetivo fundamental 

es ladifusión de lãs experiencias y resultados de lãs investigacion esenel campo de lagestión 

tecnológica, en Venezuela y a nivel internacional. En esta revista serán publicados artículos 

que constituyan una contribución original. 

 

Enviar sus artículos a/ Sendyourarticleto/ Envie seu artigo para 

editor@revistaespacios.com 

 

Forma y preparación de los manuscritos 

 Todos los artículos deberán enviarse en versión electrónica, como e-mail, vía internet, 

preferiblemente utilizando procesador de texto word. En caso contrario indicar 

elprocesador de texto utilizado.  

 El apellido principal por el que se va a indexar el autor debe ir todo en 

MAYÚSCULAS (CAPITALES).  

Rafael José VALBUENA Yépez 

Rogelio Fernando Chávez Cesare VOZA 

María Eugenia LÓPEZ de Suárez 

 Es importante que los gráficos y figuras sean entregados en JPG o TIFF. Las Tablas y 

Cuadros de benser entregados en formato Excel (XLS o XLSX) 

 

Artículos 

 Los artículos deberán ser originales no publicados em otras revistas, salvo em los 

casos en que elConsejo Editorial asílo determine.  

 La extensión máxima de cada trabajo será de 20 páginas tamaño carta (A4) con 32 

líneas por página (espacio y medio) y 62 golpes por línea. En esta 20 páginas deberán 

estar incluídos los gráficos, tablas y referencias bibliográficas. Estas últimas podrán 

presentar se a um espacio (50 líneas por página).  

mailto:editor@revistaespacios.com
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 Los artículos deberán incluir um resumen Del mismo, tanto eninglés como enelidoma 

original (español, portugués...), con una extensión no mayor de 100 palabras y una 

breve reseña curricular con losdatos básicos de él o los autores del artículo.  

 Se deberá evitar, emlo posible, las notas al pie de página. Si son estrictamente 

necesarias deberán ser colocadas antes de la referencias bibliográficas, al final del 

artículo.  

 

Referencias 

 Las referencias dentro del texto serán señaladas indicando elapellido del autor seguido 

por el del segundo autor o por et. al., si fueran más de dos y elaño de lapublicación. Ej. 

(Frohman, 1974); (Abernathy, Utterback, 1982); (Trigo et. al. 1982).  

 Las referencias bibliográficas deberán ser incluidasal final deltrabajo, 

conteniendolossiguientes elementos: autor(es), año de lapublicación, título deltrabajo, 

lugar de publicación y editorial. Se seguiránlossiguientescriterios: a) Los títulos de los 

artículos deberán ir entre comillas; elnombre de lapublicación periódica en que fueron 

publicados deberán ir en cursivas; b) Los títulos de libros deberán ir ennegrillas. A 

continuación ejemplos de referencias bibliográficas de 1) Libro; 2) Revista; 3) 

Capítulo de libro y 4) Congresos y otrasreuniones.  

 

FROHMAN, A. (1974); "Critical funtions for an innovative R and D organization", Business 

Quaterly, 39(4), 435-442. 

 

TRIGO, E.;Piñero, M.; Ardila, J. (1982); Organización de La investigación agropecuária en 

América Latina; San José, IICA, 293 p.  

 

ABERNATHY, W.; Utterback, J. (1982); Patterns of industrial innovation, en: Reading in the 

mamagement of innovation; Tuchman, M.; Moore, W. (ed); Mauchfiel, MA; Pittman 

Publications, 18-47 p.  

 

CORSO, P. (1981); Alternativas del manejo de la uva de mesa en Venezuela. 3er. Seminario 

Nacional de Fruticultura, Valencia.  
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Las referencias de revistas en formato electrónico serán señaladas como sigue: 

ARIAS M. Igor A. Apuntes para una discusión sobre desarrollo rural en Venezuela. Espacios 

[on line] mayo 2005, vol. 25. n2 [citado 15 diciembre 2005],p1-1.Disponible en la World 

Wide Web: http://www.scielo.org.ve. ISSN 0798-1015 

 

Las colaboraciones serán sometidas a revisión por parte de árbitros especialistas enel tema 

tratado. 

El envío de un manuscrito por parte del autor y suaceptación por parte del Editor em 

representación del Consejo Editorial representa un contrato por médio del cual se transfiere 

los derechos de autor a la Revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.scielo.org.ve/
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PROCESSO DE ANÁLISE DE MANUSCRITOS DA REVISTA AMBIENTE & 

SOCIEDADE 

 

O processo de análise dos manuscritos funciona da seguinte forma: 

(1) Triagem inicial: Os editores assistentes da revista revisam o manuscrito para verificar a 

adequação as normas de publicação que constam no site. Nesta fase não há rejeição de artigos, 

os editores apenas sugerem aos autores adequações no manuscrito conforme os critérios 

editoriais da revista*. Quanto antes o autor atender às exigências, mais rápido será o processo 

de avaliação.  

(2) Pré-análise: o manuscrito passará pelo crivo do editor chefe e editores adjuntos. Nesta 

etapa são analisados alguns requisitos, tais como atendimento ao escopo da revista, 

originalidade, solidez metodológica e discussão interdisciplinar. Nesta fase, há rejeição de 

trabalhos. A avaliação é feita sem a identificação dos autores. 

(3) Designação: Caso os artigos sejam aprovados na etapa de pré-análise, os manuscritos 

serão designados aos editores associados da revista. Estes acompanham a avaliação e indicam 

os pareceristas que devem proceder com a revisão do artigo. 

(4) Avaliação: Nesta última etapa, o manuscrito é avaliado por uma dupla de revisores em 

método duplo-cego, em alguns casos, segue para o desempate ou segunda rodada. É muito 

comum que os avaliadores sugiram uma série de adequações, novamente, quanto antes o autor 

providenciar as alterações, mais rápido é o processo de análise. 

Se o artigo for aprovado na etapa 4, ele será aceito para a publicação em volume a ser 

agendado pela revista. 

* Consulte as regras de submissão da revista antes de submeter seu manuscrito no link 

abaixo: 

Mais informações sobre as regras de submissão: 

http://submission.scielo.br/index.php/asoc/about/submissions#onlineSubmissions 

Os textos devem ser submetidos no link: https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-scielo 

Foco e escopo 

A Revista Ambiente & Sociedade é uma publicação quadrimestral da ANPPAS-Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, que busca contribuir com a 

http://submission.scielo.br/index.php/asoc/about/submissions#onlineSubmissions
https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-scielo
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produção do conhecimento na interface das questões do Ambiente e Sociedade, com foco 

interdisciplinar. 

Publica trabalho de colaboradores nacionais e internacionais, mediante avaliação dos editores 

e pareceres emitidos por assessores ad hoc. 

A revista publica artigos teóricos e resenhas de livros inéditos na área interdisciplinar que 

trata do processo de interação entre Sociedade e Meio Ambiente. 

Novo sistema de submissão 

A Revista Ambiente e Sociedade migrou para a plataforma de submissão Scielo ScholarOne 

e espera com isso otimizar todo o processo da submissão à publicação do periódico. Para 

enviar artigos acesse: https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-scielo 

Pedimos aos autores que leiam com atenção todos os requisitos do processo de submissão 

abaixo. 

 

A) FORMATO DO MANUSCRITO 

Na redação do artigo os autores deverão observar as seguintes orientações: 

1. O manuscrito deve ser estruturado da seguinte forma: Título, Resumos, Palavras-

chave, Abstract, Key-words, introdução, desenvolvimento do texto, referências. Notas 

de rodapé e/ou de fim de página são opcionais. 

2. Para a avaliação, o texto pode ser redigido nos idiomas: português, espanhol ou 

inglês. 

3. O documento deve ser submetido em formado doc. ou docx.  

4. Fonte Arial 12 e espaçamento 1,5 (um e meio) entre linhas. 

5. Todas as folhas do manuscrito devem trazer o seu número sequencial de página. 

6. O texto deverá apresentar resumo, abstract, resumen e referências. 

7. O texto deverá ter o mínimo de 35.000 e máximo de 50.000 caracteres, considerados 

os espaços. 

8. Título do artigo deve ter, no máximo, 15 palavras. 

9. O Resumo, abstract e resumen, devem conter cada, de 100 a 150 palavras. Não deve 

ser redigido em primeira pessoa e deve incluir tema geral, problema de pesquisa, 

objetivos, métodos e principais conclusões. 

10. As Palavras-chave, keyword e palabra clave devem ser no mínimo 3 e no máximo 

5, nas três línguas. 

11. Agradecimentos (opcionais) devem ser citados em nota de rodapé junto ao título. 

Eles não podem conter referências, diretas ou indiretas, à autoria. 

https://mc04.manuscriptcentral.com/asoc-scielo
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12. Elementos gráficos (Tabelas, quadros, gráficos, figuras, fotos, desenhos e mapas). 

São permitidos apenas o total de cinco elementos ao todo, numerados em 

algarismos arábicos na sequência em que aparecerem no texto. Observar as normas da 

ABNT para referências e inserção de legendas e fontes em cada elemento. Devem 

estar em formato original que permita edição, no corpo do texto. 

13. Imagens coloridas e em preto e branco, digitalizadas eletronicamente em .jpg com 

resolução a partir de 300 dpi, apresentadas em dimensões que permitam a sua 

ampliação ou redução mantendo a legibilidade. 

14. As notas de fim de página são de caráter explicativo e devem ser evitadas. Utilizadas 

apenas como exceção, quando estritamente necessárias para a compreensão do texto e 

com, no máximo, três linhas. As notas terão numeração consecutiva, em arábicos, na 

ordem em que aparecem no texto. 

15. As citações no corpo do texto e as referências deverão obedecer as normas da 

ABNT para autores nacionais e Vancouver para autores estrangeiros. Consulte um 

guia rápido, caso tenha dúvidas no link: http://www.bvs-

sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_08.htm 

16. Avaliação cega: Ao submeter o artigo pelo sistema eletrônico, o autor deve suprimir 

todas as identificações de autoria (diretas e indiretas) do texto que seguirá para as 

avaliações cegas de avaliadores externos. As informações autorais ficarão registradas 

no sistema. Ao salvar o documento, retire o nome do proprietário do Word, de modo 

que não conste a identificação do autor. 

17. As Resenhas podem ser redigidas em português, espanhol e inglês. O documento deve 

ser submetido em formato .doc ou docx. A fonte deve ser Arial 12 e espaçamento 1,5 

(um e meio) entre linhas. Todas as folhas do original devem trazer o seu número 

sequencial de página. As resenhas devem ter entre 10 a 15 mil caracteres com espaços 

e conter a referência completa do livro, além de título e de identificação do(a) autor(a) 

no final do texto (nome completo e filiação institucional). Serão aceitas resenhas que 

versem sobre livros publicados nos últimos três anos. As resenhas consistem em 

revisão bibliográfica razoavelmente completa sobre determinado assunto. Em resenhas 

de livro editado, solicita-se rever o livro como um todo, evitando-se uma revisão de 

cada capítulo, se possível. 

 

 

 

http://www.bvs-sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_08.htm
http://www.bvs-sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_08.htm
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B) SISTEMA DE COBRANÇA 

Em função da redução no suporte financeiro de agências de apoio e fomento à pesquisa, a 

Revista Ambiente & Sociedade, desde 2009, passou a cobrar a submissão online de 

manuscritos. 

1. O valor é de R$ 115,00 (Cento e quinze reais) por manuscrito submetido à avaliação. 

O valor não será reembolsado no caso de recusa do manuscrito. Os editores 

esperam contar com a colaboração de todos os autores, no sentido de garantir a 

continuidade da revista. 

A taxa poderá ser paga no Banco do Brasil: 

Pedro Roberto Jacobi 

Agência: 7068-8 

Conta Corrente: 5613-8 

2. O autor deve anexar o comprovante de pagamento da taxa no sistema de submissão 

Online junto com o manuscrito como “Supplemental File NOT for Review”. 

 

C) PUBLICAÇÃO BILÍNGUE OU EM INGLÊS 

Para expandir o público da revista e atender à tendência do Scielo, a partir do Volume 16.1 

(Jan/Mar 2013), a revista Ambiente & Sociedade passou a publicar todos os artigos na língua 

inglesa, além de seu idioma original (quando português ou espanhol). 

Os artigos traduzidos para o idioma inglês são obrigatórios apenas em caso de 

aprovação para publicação, na etapa de análise é suficiente apenas o trabalho em idioma 

original (português ou espanhol). Para a tradução, indicamos uma lista de tradutores visando 

manter o padrão de tradução. O custo de tradução dos artigos é de responsabilidade dos 

autores. 
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Diretrizes para Autores 

TIPOS DE TRABALHOS 

 

O período de submissão de manuscritos será de 01 de março a 30 de novembro de cada ano. 

Submissões fora deste período serão rejeitadas de imediato. 

Deve ser enviada uma carta de anuência com a assinatura do autor principal e de todos os co-

autores, evidenciando assim a concordância na submissão do artigo.  

Revisões. Revisões são publicadas somente a convite do Editor-Chefe. 

Artigos. Os artigos devem ser subdivididos nas seguintes partes:  

1.Título;  

2.Resumo, Abstract e Resumen (escrito em sequencia, com até 250 palavras ou menos, sem 

abreviações), com suas respectivas palavras-chave, keywords e palabras clave; O resumo é 

OBRIGATÓRIO nos 3 idiomas;  

3.Introdução;  

4.Material e Métodos;  

5.Resultados e Discussão (o autor pode optar por separar ou unir estes itens);  

6.Agradecimentos (quando necessário, fica a critério dos autores);  

7. Conclusão e;  

8. Referências.  

Onde se aplicar, a parte de Materiais e Métodos deve indicar o Comitê de Ética que avaliou os 

procedimentos para estudos em humanos ou as normas seguidas para a manutenção e os 

tratamentos experimentais em animais. Todos os trabalhos na área da Etnobiologia e 

Etnoecologia são obrigados a apresentar as informações do Comitê de Ética.  

Breves comunicações ou Resenhas 

Só serão aceitas mediante consulta prévia com o Editor Chefe 

 

Breves comunicações devem ser enviadas em espaço duplo. Depois da aprovação não serão 

permitidas alterações no artigo, a fim de que somente correções de erros tipográficos sejam 

feitos nas provas. 
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Os autores devem enviar seus artigos somente em versão eletrônica. 

Preparação de originais 

 

FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS 

Os artigos podem ser redigidos em português, inglês ou espanhol, mas a revista recomenda a 

publicação em inglês. Devem ser preparados em espaço simples, fonte Times News Roman, 

tamanho 11, com folha A4 (210 x 297 mm), obedecendo todas as margens com 2,5 cm. 

Depois de aceitos nenhuma modificação será realizada, para que nas provas haja somente 

correção de erros tipográficos. 

Tamanho dos artigos. Os artigos devem ter no máximo 30 laudas. Artigos sucintos e 

cuidadosamente preparados, têm preferência tanto em termos de impacto, quando na sua 

facilidade de leitura. 

Tabelas e ilustrações. Somente ilustrações de alta qualidade serão aceitas. Todas as 

ilustrações serão consideradas como figuras, inclusive desenhos, gráficos, mapas e 

fotografias. A localização provável das figuras no artigo deve ser indicada. 

Figuras digitalizadas. As figuras devem ser enviadas de acordo com as seguintes 

especificações:  

1.Desenhos e ilustrações devem ser em formato .PS/.EPS ou .CDR (Postscript ou Corel 

Draw) e nunca inseridas no texto;  

2. Imagens ou figuras em meio tom devem ser no formato .TIF ou .PNG e nunca inseridas no 

texto;  

3. Cada figura deve ser enviada em arquivo separado;  

4. Em princípio, as figuras devem ser submetidas no tamanho em que devem aparecer na 

revista, i.e., largura de 8 cm (uma coluna) ou 12,6 cm (duas colunas) e com altura máxima 

para cada figura menor ou igual a 22 cm.  

As legendas das figuras devem ser enviadas em espaço duplo e em folha separada. Cada 

dimensão linear das menores letras e símbolos não deve ser menor que 2 mm depois da 

redução. Somente figuras em preto e branco serão aceitas. 5. Artigos de Matemática, Física ou 

Química podem ser digitados em Tex, AMS-Tex ou Latex; 6. Artigos sem fórmulas 

matemáticas podem ser enviados em .RTF ou em WORD para Windows. 

Agradecimentos (opcional). Devem ser inseridos no final do texto. Agradecimentos pessoais 

devem preceder os agradecimentos a instituições ou agências. Notas de rodapé devem ser 

evitadas; quando necessário, devem ser numeradas. Agradecimentos a auxílios ou bolsas, 

assim como agradecimentos à colaboração de colegas, bem como menção à origem de um 
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artigo (e.g. teses) devem ser indicados nesta seção. 

Abreviaturas. As abreviaturas devem ser definidas em sua primeira ocorrência no texto, 

exceto no caso de abreviaturas padrão e oficial. Unidades e seus símbolos devem estar de 

acordo com os aprovados pela ABNT ou pelo Bureau International des Poids et Mesures (SI). 

Referências. Os autores são responsáveis pela exatidão das referências. Artigos publicados e 

aceitos para publicação (no prelo) podem ser incluídos. Comunicações pessoais devem ser 

autorizadas por escrito pelas pessoas envolvidas. Referências a teses, abstracts de reuniões, 

simpósios (não publicados em revistas) e artigos em preparo ou submetidos mas ainda não 

aceitos, NÃO podem ser citados no texto e não devem ser incluídos na lista de referências. 

As referências devem ser citadas no texto como, por exemplo, (Smith 2004), (Smith and 

Wesson 2005) ou, para três ou mais autores, (Smith et al. 2006). Dois ou mais artigos do 

mesmo autor no mesmo ano devem ser distinguidos por letras, e.g. (Smith 2004a), (Smith 

2004b) etc. Artigos com três ou mais autores com o mesmo primeiro autor e ano de 

publicação também devem ser distinguidos por letras. 

As referências devem ser listadas em ordem alfabética do primeiro autor sempre na ordem do 

sobrenome XY no qual X e Y são as iniciais.  

A abreviatura para os Anais da Academia Brasileira de Ciências é An Acad Bras Cienc. Os 

seguintes exemplos são considerados como guia geral para as referências. 

 

ARTIGOS 

García-Moreno J, Clay R and Ríos-Munoz CA. 2007. The importance of birds for 

conservation in the neotropical region. Journal of Ornithology, 148(2):321-326.  

Pinto ID e Sanguinetti YT. 1984. Mesozoic Ostracode Genus Theriosynoecum Branson, 1936 

and validity of related Genera. Anais Academia Brasileira Ciências, 56:207-215. 

Posey DA. 1983. O conhecimento entomológico Kayapó: etnometodologia e sistema 

cultural Anuário Antropológico, 81:109-121. 

 

LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS 

Davies M. 1947.An outline of the development of Science, Athinker's Library, n. 120. 

London: Watts, 214 p. 

Prehn RT. 1964. Role of immunity in biology of cancer. In: National Cancer Conference, 5, 

Philadelphia Proceedings …., Philadelphia: J.B. Lippincott, p. 97-104. 

Uytenbogaardt W and Burke EAJ. 1971. Tables for microscopic identification of minerals, 

2nd ed., Amsterdam: Elsevier, 430 p. 
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Woody RW. 1974. Studies of theoretical circular dichroism of Polipeptides: contributions of 

B-turns. In: Blouts ER et al. (Eds), Peptides, polypeptides and proteins, New York: J Wiley 

& Sons, New York, USA, p. 338-350. 

 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

International Kimberlite Conference, 5, 1991. Araxá, Brazil. Proceedings ... Rio de 

Janeiro: CPRM, 1994, 495 p. 

Siatycki J. 1985. Dynamics of Classical Fields. University of Calgary, Department of 

Mathematics and Statistics, 55 p. Preprint n. 600. 

 Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. Os manuscritos devem ser apresentados na seguinte sequência: página de rosto, 

resumos em português, espanhol e inglês, palavras chaves, palabras clave e key words, 

texto, tabelas, agradecimentos, referências bibliográficas. 

2. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, justificar em "Comentários ao Editor". 

3. Todos os endereços de páginas na Internet (URLs), incluídas no texto (Ex.: 

http://www.ibict.br) estão ativos e prontos para clicar. 

4. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 

para Autores, na seção Sobre a Revista. 

5. A identificação de autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção 

Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso 

submetido para avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis em 

Assegurando a Avaliação por Pares Cega. 

 

 

http://www.ibict.br/
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/about/submissions#authorGuidelines
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/about/submissions#authorGuidelines
javascript:openHelp('http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/help/view/editorial/topic/000044')

