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Introdução

A natureza reserva uma variedade de recursos 
indispensáveis para a vida dos seres humanos, 
incluindo a utilização de plantas e animais na produção 
de alimentos e remédios visando não somente a cura de
enfermidades, como também uma fonte de alimentação 
indispensável para sua sobrevivência.

Durante muito tempo, uma atenção maior foi voltada 
à divulgação da flora medicinal, relegando-se os 
estudos sobre animais medicinais a um segundo plano 
[1].

Atualmente, a utilização de animais como recurso 
medicinal, ao contrário do que se imagina, é uma 
prática bastante comum no Brasil e dentre os 
organismos utilizados para esse fim, há destaque para 
os insetos [2,3].

Já na alimentação, centenas de espécies de insetos 
têm sido catalogadas, sendo mais de 1500 delas 
utilizadas como alimento por cerca de três mil grupos 
étnicos em mais de 120 países [4]. Estes organismos 
são consumidos nos diferentes estágios de seu 
desenvolvimento: de alguns se consomem os ovos, de 
outros as larvas ou então as larvas e pupas, e ainda 
somente os adultos. Produtos elaborados e/ou 
excretados por eles, como o mel e o maná, também são 
largamente consumidos. Os insetos constituem um 
recurso alimentar natural renovável e são consumidos 
como suplemento alimentar ou como constituinte 
principal da dieta de diferentes povos em muitas 
regiões do mundo [5].

Com base nessa concepção esse trabalho teve o 
objetivo de realizar um levantamento dos insetos
utilizados na alimentação e medicina por comunidades 
do sertão de Pernambuco.

Material e métodos

O trabalho desenvolveu-se mediante visitas às
comunidades previamente selecionadas localizadas nos
municípios de São José do Egito - PE (Zona urbana e 
comunidade de Serrinha localizada na zona rural da 
mesma localidade) e Ibimirim - PE.

Os dados foram obtidos através da aplicação de 
questionários e entrevistas (baseadas numa lista de 
tópicos previamente selecionados ou de conversas 
casuais). Foi levada em consideração a composição da 
comunidade quanto ao sexo, idade, dentre outros 
aspectos. O registro das informações foi feito através 
de anotações, fotografias e áudio, de acordo com a 
necessidade e disponibilidade do entrevistado.

As entrevistas foram realizadas durante os meses de 
julho e agosto do corrente ano, em contextos 
individuais e coletivos, buscando-se sempre registrar o 
conhecimento das pessoas sobre a utilização de insetos 
na medicina e alimentação.

Os dados obtidos foram avaliados sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, sendo apresentados na 
forma de percentagem.

Resultados

Na cidade de São José do Egito (zona urbana e zona
rural) foram entrevistadas 50 pessoas, sendo 44% do 
sexo masculino e 56% do sexo feminino. Estas 
apresentavam idade variando entre 20 e mais de 60 
anos, entretanto, a faixa etária mais representativa foi a 
de 20 a 30 anos, correspondendo a 76% dos 
entrevistados. 

Em Ibimirim foram entrevistadas 25 pessoas. Destas,
28% eram do sexo masculino e 72% do sexo feminino, 
predominando pessoas com mais de 60 anos.

Ao serem questionados sobre a utilização de insetos 
como medicamentos, os entrevistados ficaram 
entusiasmados e muitas vezes surpresos em saberem 
que essas informações eram relevantes para a ciência.

Quando foi perguntado sobre os insetos que eram 
utilizados na alimentação, muitos apresentaram 
expressões de repugnância, ao passo que outros
relataram ser comum este hábito na região. 

De acordo com Costa-Neto [5], a maioria dos seres 
humanos considera o consumo de insetos como prática 
de “gente primitiva”. O problema principal é que, por 
razões estéticas e psicológicas, muitos insetos são 
considerados apenas como animais nocivos, sujos, 
transmissores de doenças e vistos como pragas.



Vale salientar que os entrevistados da zona rural do 
município de São José do Egito não possuem acesso
fácil a determinados recursos como os que vivem na 
zona urbana, se valendo de artifícios caseiros no que se 
refere à utilização de remédios, uma vez que não há 
hospital na comunidade. Além disso, também utilizam 
os insetos na alimentação.

Dentre os entrevistados, constatou-se que 92%
utilizam insetos como medicamento, sendo um número 
bastante relevante, levando em consideração que a 
cidade, mesmo sendo uma região em desenvolvimento, 
apresenta pessoas ainda com hábitos dessa natureza.

Em Ibimirim, 84% dos entrevistados relataram que 
utilizam insetos como recurso medicinal. Apesar do 
município ter uma população menor que a de São José 
do Egito, observou-se uma grande diversidade de 
insetos utilizados para este fim.  

Foram citados 17 animais incluídos na etnocategoria 
inseto: 07 artrópodes, 07 répteis, 02 mamíferos e 01 
peixe. Dos 6 artrópodes citados, todos pertencem  à 
Classe Insecta (Tab. 1).

O mel de abelha Cupira foi o recurso mais 
representativo em algumas localidades, podendo ser 
utilizados para inúmeros fins, como gripe, tosse, 
problemas de garganta, anemia, entre outras doenças 
relacionadas ao trato respiratório (Tab. 1).

Já em relação aos insetos como alimento, em São 
José do Egito - PE, apenas 28% dos entrevistados 
relataram utilizar este tipo de recurso. Dentre os insetos 
citados houve predominância da tanajura que, na 
maioria das vezes, é consumida frita. 

Em Ibimirim - PE 40% dos entrevistados consomem 
este tipo de alimento, demostrando que a cultura local
das comunidades influencia nos modos de vida de toda 
a população. Os insetos que são mais consumidos são 
lagartas de diferentes espécies que podem ser 
apreciadas fritas ou “in natura” e as tanajuras fritas.

Além dos organismos pertencentes à Classe Insecta, 
outros animais pertencentes a diferentes grupos 
zoológicos foram citados, principalmente para o uso 
medicinal, como algumas cobras, o camaleão, o 
carneiro e o cágado, dentre outros (Tab. 1).

No que se refere ao modo pelo qual os entrevistados 
adquiriram o conhecimento acerca das práticas 
utilizadas, estes foram bastante variados. Em ambos os 
municípios avaliados, a maior parte dos entrevistados 
dizem ter recebido esses “ensinamentos” através de
pessoas mais velhas, que representaram 52% em São 
José do Egito (Fig. 1A) e 48% em Ibimirim (Fig.1B).

Além disso, em São José do Egito, 22% dos 
entrevistados informaram ter obtido esse conhecimento 
por meio de contos populares e leitura, o que reforça a 
importância de se registrar informações dessa natureza, 
de maneira que possam ser utilizadas por um maior 
número de pessoas (Fig. 1B). 

Fleming-Moran [6] ressalta que os conhecimentos e 
práticas zooterapêuticas são transmitidos de geração a 
geração, especialmente por meio da tradição oral, e 
estão bem integrados com outros aspectos da cultura da 
qual fazem parte, devendo assim ser compreendidos 
segundo uma perspectiva cultural.

De acordo com Costa-Neto [5] o potencial 
zooterápico, como também o entomofágico, dos insetos
representa uma contribuição importante para o debate 
da biodiversidade, bem como abre perspectivas para a 
valorização econômica e cultural de animais 
considerados inúteis, nojentos e daninhos. Isso reforça 
a importância da continuação de estudos mais 
aprofundados nesta área, permitindo que mais variáveis 
sejam descritas acerca deste tema tão instigante.
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Figura 1. Modo pelo qual os moradores dos municípios de São José do Egito - PE (A) e Ibimirim – PE (B) adquiriram o 

conhecimento acerca do uso de insetos na medicina e alimentação.

Tabela 1. Animais incluídos na etnocategoria “inseto” e sua utilização como recurso alimentar e medicinal por moradores dos

municípios de São José do Egito - PE e Ibimirim – PE.

NOME 
POPULAR

GRUPO 
ZOOLÓGICO

FORMAS DE 
USO

FINALIDADE

Abelha Cupira Arthropoda: 
Hymenoptera

Pingar o mel Problemas de visão 

Abelha Italiana Arthropoda: 
Hymenoptera

Chá Garganta

Cobra Chordata:
Reptilia

Soro do veneno Dores; 
Contra picada de cobra

Teiú Chordata:
Reptilia

Óleo Dor de ouvido e 
inflamações.

Cágado Chordata:
Reptilia

Óleo Dor de ouvido; 
rachadura nos pés

Camaleão Chordata:
Reptilia

Óleo Expulsar espinho do 
corpo; inflamações

Lagarta de feijão 
verde

Arthropoda:
Coleoptera

Cozido Alimentação

Jibóia Chordata:
Reptilia

Óleo ou banha Coluna

Lagarta de coco Arthropoda:
Coleoptera

Frita Alimentação

Boi Vertebrata:
Mammalia

Fel + álcool Dor na Coluna; dores 
nas juntas

Bicho de 
Amendoim

Arthropoda:
Coleoptera

“in natura” Alimentação

Lagarta de 
ouricuri

Arthropoda:
Lepidoptera

“in natura” ou 
frita

Alimentação

Carneiro Vertebrata:
Mammalia

Óleo, banha Reumatismo; rachão nos 
pés e ferida

Cururu Chordata:
Reptilia

Banha Matar ferida braba

Jaboti Chordata:
Reptilia

Óleo Dores

Crumatã Chordata: 
Pisces

Óleo, banha Dor de dente, de ouvido 
e inflamações

Tanajura Arthropoda: 
Hymenoptera

Frita Alimentação;
Dor de garganta

16%

6%

5%

22%51%

Através dos pais Contos populares e leitura
De geração em geração Por outras pessoas
Por pessoas mais velhas

A

12%

12%

20%

8%

48%

Através dos pais De geração em geração 

Outros Por outras pessoas
Por pessoas mais velhas

B


