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Introdução

A caatinga é uma vegetação semiárida, característica 
do Nordeste brasileiro, destacando-se por apresentar 
acentuada caducifolia e representantes espinhosos, 
onde, especialmente, espécimes das famílias Cactaceae 
e Bromeliaceae destacam-se na paisagem [1]. A sua 
flora é rica e utilizada pelo homem para diversos fins: 
medicinal, madeireiro, forrageiro e ornamental. 

As cactáceas são uma das famílias mais freqüentes 
neste ambiente, sendo usadas principalmente pelo seu 
valor ornamental e forrageiro [2]. Esta família, 
juntamente com as bromeliáceas, destaca-se por seu 
potencial ornamental, sendo ambas, atualmente muito 
cultivadas e utilizadas em decorações de interior e em 
projetos paisagísticos [3].

A família Cactaceae possui cerca de 108 gêneros e 
1.306 espécies, distribuídas nas regiões tropicais do 
Novo Mundo [2], ocorrendo principalmente em áreas 
quentes e secas. As Bromeliaceae por sua vez 
apresentam aproximadamente 56 gêneros e 3010 
espécies neotropicais, com apenas uma espécie nativa 
da África [4]. Um checklist elaborado pela Associação 
Plantas do Nordeste contabilizou 250 espécies de 
Bromeliaceae e 96 de Cactaceae [5]. 

A importância destas famílias para o meio ambiente 
da Caatinga está expressa em diversos trabalhos que 
têm cunho ecológico [6, 7, 8, 9]. Mas, para algumas 
comunidades que vivem no sertão de Pernambuco 
representam também fonte de renda.

Na margem da BR-232, no trecho que liga os 
municípios de Calumbi e Flores, verificou-se a 
comercialização de plantas, principalmente das famílias 
Cactaceae e Bromeliaceae, pelas comunidades locais. 
Sabe-se que táxons de Cactaceae correm risco de 
extinção, especialmente representantes do gênero 
Melocactus, desta forma surgiu o interesse em verificar 
a) Que espécies são utilizadas nesta comercialização? 
b) De que forma estas plantas são obtidas? c) Existe 
algum tipo de manejo que vislumbre a preservação das 
plantas e do ambiente onde elas habitam? Desta 
maneira, este trabalho tem por objetivo realizar um 
levantamento das espécies comercializadas e um 
diagnóstico da situação sócio-econômico-ambiental das 
comunidades que vendem espécies nativas de cactáceas 

e bromeliáceas no sertão de Pernambuco. Através deste
estudo etnobotânico, pretende-se criar uma base de 
informações para programas preservacionistas que 
apresentem alternativas para as comunidades tradicionais.

Material e métodos

O presente trabalho foi realizado no município de 
Calumbi, Estado de Pernambuco, a 380 km da capital com 
acesso pela BR-232. O município está inserido na 
mesorregião do Sertão Pernambucano e microrregião do 
Pajeú, e tem uma estimada (em 2001) de 7.577 habitantes, 
sendo 2.078 distribuídos na área urbana e 5.499 na zona 
rural [10, 11]. Caracteriza-se pela vegetação de Caatinga 
Hiperxerófila [10].

Os vendedores de plantas estão instalados às margens da 
BR-232, no distrito de Bom Jesus. As informações foram 
coletadas no período de julho a setembro de 2009, através 
de visitas a área de estudo, utilizando-se entrevistas semi-
estruturadas [12] e aplicação de formulários [13]. 

São entrevistados todos os comerciantes que concordam 
em participar da pesquisa. As entrevistas e formulários 
abordam os seguintes aspectos: coleta de espécimes, nome 
e valor das plantas comercializadas, métodos de coleta e 
manejo das espécies. O material botânico é coletado de 
acordo com os métodos usuais em taxonomia vegetal [14]
e, em seguida, identificado com base em bibliografia 
especializada. Todos os exemplares serão incorporados ao 
acervo do Herbário Professor Vasconcelos Sobrinho 
(PEUFR) da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Resultados

No total, foram analisadas 16 barracas, todas 
construídas de madeira e cobertas com folhas de coqueiro 
secas, distribuídas em ambas as margens da BR-232. A 
maioria possui tábuas na horizontal, pedras ou mesas 
improvisadas com tampa de latões de óleo diesel, onde são 
colocados os produtos e aproximadamente 93% das 
barracas são fixas durante todo o ano.

Os donos das barracas (homens e mulheres) mantêm 
durante todo o dia e a noite as plantas expostas e não as 
retiram em nenhum dia do mês. Além das plantas, a 
comunidade comercializa mel de abelha, abóboras,
castanhas de caju, além de pássaros domésticos (periquitos 



australianos e canários do império). Contudo, estes 
produtos são retirados das barracas ao anoitecer para 
serem guardados em local seguro.

As plantas são apresentadas em recipientes plásticos 
ou de alumínio, muitas vezes reaproveitados, como 
garrafas pet e latas de óleo, cortadas abaixo da metade 
do comprimento e furadas para o escoamento de água 
na região inferior. Apenas eventualmente são 
adquiridos recipientes novos (pequenas bacias) para 
acomodar as plantas. Há ainda aquelas plantas que são 
plantadas diretamente no solo em torno das barracas. 
De um modo geral, em cada recipiente é acondicionada 
uma única planta, mas existem casos em que dois ou 
três espécimes de uma única espécie são plantados num 
recipiente. Raramente, espécies diferentes são 
colocadas em um único recipiente.

Até o momento, as plantas nativas foram 
representadas por duas espécies de Bromeliaceae e oito 
de Cactaceae comercializadas pela comunidade do 
Sítio Bom Jesus (Tab. 1). Além destas, apenas plantas 
exóticas são vendidas na localidade, como as 
Euphorbiaceae, Codiaeum variegatum (L.) A. Juss. 
denominada de Croti pela comunidade, Euphorbia
trigona Mill., sem nome definido e Jatropha
gossypifolia L., chamada de pinhão-roxo, a Ruscaceae, 
Sansevieria trifasciata Hort. ex Prain, conhecida como 
Espada-de-São-Jorge e a Asphodelaceae, Aloe sp., 
babosa. 

A espécie mais comercializada é Melocactus 
zenhtneri Britton & Rose (Fig. 1) e por isso, de um 
modo geral, apresenta o maior valor monetário. 

A venda destas plantas existe a mais de dez anos, 
porém as atividades de comércio não são intensas, 
conforme os seguintes fragmentos mêmicos:

 “[...] tem tempo que num vende, agente num vai 
buscar mais não [...]”. GLS, 25 anos.

“[...] passo de três a quatro mês pra ir busca, não 
vende rápido [...]”.  MSMM, 42 anos.

O valor comercial de cada exemplar, de um modo 
geral, altera dependendo do seu tamanho, encontrando-
se espécimes cujo valor varia de R$ 0,50 (cinqüenta 
centavos) a R$ 5,00 (cinco reais).

As cactáceas e bromeliáceas são extraídas do 
ambiente natural (Serra de Lampião) mensalmente ou 
trimestralmente, em virtude da baixa comercialização. 
A renda média mensal é de aproximadamente R$ 13,00
(treze reais), sendo complementada com os produtos da 

lavoura de subsistência. 

“[...] tem mês que num vende de jeito nium, no mês uma 
ou duas (plantas) [...]”. CBA, 42 anos.

“[...] as vezes passa de seis meses pra vender [...]”. RBB, 
29 anos.
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Quantidade de espécies nas barracas para a comercialização

28%

20%

16%

10%

7%

4%

4%
3%

3%3%2%

Melocactus zehntneri 

Tacinga palmadora 

Pilosocereus
pachycladus 
Harrisia adscendens 

Pilosocereus gounellei 

Neoglaziovia variegata 

Tacinga inamoena 

Arrojadoa rhodantha 

Outras (não nativas)

Cereus jamacaru 

Encholirium spectabilis 

Tabela 1. Espécies de Bromeliaceae e Cactaceae nativas comercializadas no distrito de Bom Jesus, município de Calumbi - PE, 

durante estudo realizado no período de julho a setembro de 2009.

Família Nome científico Nome popular na comunidade
Bromeliaceae Encholirium spectabilis Mart. ex Schult. & Schult. f. Macambira

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez Caroá, Croá, Cruá
Cactaceae Arrojadoa rhodantha (Gürke) Britton & Rose Facheiro

Cereus jamacaru DC. Mandacaru
Harrisia adscendens (Gürke) Britton & Rose Cabo-de-raposa, Rabo-de-raposa
Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Lützelb. Coroa-de-frade, Croa-de-frade
Pilosocereus gounellei (F. A. C. Weber) Byles & G. D. Rowley Xique-xique
Pilosocereus pachycladus F. Ritter Facheiro
Tacinga inamoena (K. Schum) N. P. Taylor & Stuppy Quipá
Tacinga palmadora (Britton & Rose) N. P.Taylor & Stuppy Palma, Palminha, Palmatória

Figura 1 Percentagem relativa das espécies de 
Cactáceas e Bromeliáceas comercializadas no distrito de Bom Jesus, município de Calumbi – PE, durante estudo realizado no 
período de julho a setembro de 2009.


