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RESUMO
O uso dos recursos naturais tem aumentado nos últimos anos, gerando impactos negativos com a necessidade de
estudos que contribuam na elaboração de ações conservacionistas. O município de Ilha Grande, inserido dentro
da área de Proteção Ambiental do Delta do Rio Parnaíba, é um dos quatro municípios do litoral piauiense, onde o
extrativismo de espécies vegetais nativas assume valor econômico e social, como Anacardium occidentale L. (cajuí),
uma forma não domesticada de cajueiro, caracterizada por apresentar drupa e hipocarpo de tamanhos reduzidos.
Objetivou-se avaliar o perfil social, econômico e ambiental de moradores de Ilha Grande sobre o uso e a ocupação
do cajuí em áreas de dunas, bem como contribuir para a conservação da espécie em comunidades costeiras no
estado do Piaui. Foi realizada entrevista semiestruturada através de observação direta e visitas semanais. Os
dados foram avaliados qualitativa e quantitativamente. Foram entrevistados 200 moradores, dos quais (71.5%)
eram do gênero feminino. A maioria é de adultos (65%), com idade de 31 a 40 anos, nascidos e criados na própria
comunidade (98%). A maioria tem ensino fundamental incompleto (42%) e com renda de um salário mínimo (50%).
A principal atividade econômica é a pesca (55.5%) seguida pela atividade de extrativismo (29%) agricultura (14.5%)
e outras (1%). Dentre as problemáticas citadas para a conservação de áreas de cajuís destaca-se o desmatamento
(55%) como o principal problema ambiental enfrentado pela comunidade. Economicamente, o extrativismo do
cajuí é uma das atividades mais rentáveis para a maioria (98.5%) da comunidade e os produtos gerados pela
espécie como doces, licor, sucos e comercialização da amêndoa da castanha constitui-se para algumas famílias
como a única fonte de renda. O vasto conhecimento sobre o cajuí e sua utilização pela comunidade contribui para
a elaboração de ações e plano de manejo sustentável e conservação da espécie.
PALAVRAS-CHAVE: ambientes costeiros, comunidades tradicionais, espécies vegetais.
LOCAL KNOWLEDGE AND CONSERVATION OF Anacardium occidentale L. (CAJUÍ)
ABSTRACT
The use of natural resources has increased over the years, generating negative impacts with the need for studies
that contribute to the development of conservation actions. The municipality of Ilha Grande, inserted within the
Environmental Protection Area of the Delta do Rio Parnaíba, is one of the four municipalities on the coast of Piauí,
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where the extraction of native plant species assumes economic and social value, such as Anacardium occidentale
L. (cajuí), an undomesticated form of cashew tree, characterized by having small sized drupe and hippocarp. The
objective was to evaluate the social, economic and environmental profile of the inhabitants of Ilha Grande regarding
the use and occupation of cashew nuts in dune areas, as well as contributing to the conservation of the species in
coastal communities in the state of Piauí. Semi-structured interviews were conducted through direct observation
and weekly visits. Data were collected qualitatively and quantitatively. 200 residents were interviewed, of which
(71.5%) were female. Most are adults (65%), aged between 31 and 40 years, born and raised in the community
(98%). Most have incomplete primary education (42%) and earn one minimum wage (50%). The main economic
activity is fishing (55.5%) followed by extractive activities (29%) agriculture (14.5%) and others (1%). Among the
issues mentioned for the conservation of cashew areas, deforestation (55%) stands out as the main environmental problem faced by the community. Economically, the extraction of cashew nuts is one of the most profitable
activities for the majority (98.5%) of the community and the products generated by the species such as sweets,
liquor, juices and commercialization of the nut almond constitute for some families as the only source of income.
The vast knowledge about cashew and its use by the community contributes to the preparation of actions and
plans for sustainable management and conservation of the species.
KEYWORDS: coastal environments, plant species, traditional communities.

INTRODUÇÃO

O uso humano de A. occidentale e seu transporte ao
redor do mundo tem sido amplamente discutido, bem

Ilha Grande é um dos quatro municípios do litoral piauien-

como a classificação informal dessa espécie no Brasil

se, inserido dentro da Área de Proteção Ambiental (APA)

(Mitchell e Mori, 1987). São reconhecidos dois ecótipos de

do Delta do Rio Parnaíba (Costa et al., 2015) e Reserva

cajuí, um encontrado no Cerrado e outro na vegetação

Extrativista – RESEX, que de acordo com o Decreto

costeira (restinga) (Mitchell e Mori, 1987; Andrade et al.,

S/Nº de 16 de novembro de 2000, tem por objetivo

2019; Araújo et al., 2019).

garantir a exploração autossustentável e a conservação
dos recursos naturais tradicionalmente utilizados pela

No Piauí, as populações costeiras de cajuí são consideradas

população extrativista da área. Fazendo-se necessário,

selvagens, sendo um componente da vegetação natural

portanto, o conhecimento e preservação do ecossistema

de restinga em substratos arenosos (Araújo et al., 2016),

deltaico, pois a área apresenta interesse tanto ecológico

incluindo campos de dunas estabilizados (Andrade et

como social (Guzzi, 2012; Brasil, 2014).

al., 2019). Esta espécie ainda possui grande importância
econômica e social, sobretudo para as populações locais,

Na APA residem comunidades que sobrevivem da pesca,

como uma das principais, e por vezes única fonte de renda

extrativismo vegetal e atividades agrícolas (Comissão

no período de safras em culturas tradicionais (Rufino et

Ilha Ativa, 2014; Farias et al., 2020). Entretanto, o ex-

al., 2008). Entretanto, no cenário atual, a conservação da

trativismo de espécies vegetais nativas assume grande

biodiversidade representa um dos maiores desafios, em

dimensão, com destaque para populações naturais de

função do elevado nível de perturbações antrópicas dos

Anacardium occidentale L., conhecida popularmente

ecossistemas naturais, existentes no Brasil (Santos, 2019).

como cajuí, uma forma não domesticada de cajueiro,
que difere do caju domesticado por apresentar drupa

As perturbações antrópicas ocorrem de forma desor-

e hipocarpo de tamanhos reduzidos (Andrade et al.,

denada, caracterizadas pela utilização insustentável e

2019; Santos et al., 2019).

não racional dos recursos naturais, resultando na perda
acelerada de espécies e desequilíbrio de ecossistemas
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inteiros nos últimos anos (Silva et al., 2018). Os estudos

mais chuvoso (média de precipitação para as áreas de

relacionados ao uso e/ou exploração dos recursos naturais

297.3 mm/mês) e setembro o menos chuvoso (média

podem gerar informações que auxiliem na adoção de

de precipitação para as áreas de 2.8 mm/mês) (Aguiar,

ações conservacionistas, tais como avaliações de impacto

2004). O relevo da região compreende superfícies

antrópico sobre a biodiversidade e os padrões de uso

tabulares reelaboradas (chapadas baixas), superfícies

por regiões e populações humanas (Ribeiro et al., 2007;

suavemente onduladas, com altitude variando de 150

Hanazaki, 2008; Júnior et al., 2013; Gonçalves et al., 2019).

a 250 metros, e faixa litorânea (Jacomine, 1986). Os
solos são principalmente arenosos, profundos, dre-

Em uma conjuntura sociocultural, a percepção ambiental

nados e de baixa fertilidade. A vegetação identificada

é uma abordagem que também evidencia a visão de

para área compreende caatinga, cerrado, restingas,

mundo de uma dada sociedade. Pesquisas que norteiam

mangue e floresta ciliar de carnaúba (Pfaltzgraff, 2010).

essa temática, portanto, é relevante para compreender

Além disto, apresenta quatro formações vegetacionais:

e analisar a diversidade biológica local e evidenciar a

manguezal (ecossistema terrestre sobre um substrato

maneira como grupos humanos interagem com as espécies

limoso, influenciado pela presença de um estuário);

(Costa Neto, 2013). Nesta perspectiva, as singularidades

carnaubal (região sujeita à acumulações frequentes de

apresentadas por cada população humana são conside-

água no período chuvoso, com presença dominante de

radas e reportadas no levantamento da percepção que

carnaúbas), frutíceto de restinga (marcado pela presença

as comunidades possuem sobre o ambiente que vivem,

de vegetação arbustiva sobre dunas fixadas) e campo

fornecendo assim, subsídio para a conservação (Bortolon

herbáceo (estende-se por toda a porção frontal da ilha

e Mendes, 2014).

até os limites de praia) (Seplan, 2008).

Diante deste contexto, objetivou-se com este estudo ava-

A população de Ilha Grande é constituída de 8.914 habi-

liar o perfil socioambiental dos moradores da Comunidade

tantes, dos quais 48.88% pertencem ao gênero feminino

Labino, município de Ilha Grande, estado do Piauí, sobre o

e 51.12% ao masculino, e Índice de Desenvolvimento

uso e ocupação do cajuí (Anacardium occidentale L.) em

Humano (IDH) de 0.563 (IBGE, 2010). As principais

áreas de dunas, bem como contribuir para a conservação

atividades econômicas desenvolvidas são a pesca ar-

desta espécie em comunidades costeiras no Piaui.

tesanal, cata de caranguejo e marisco, agropecuária,
artesanato feito com a palha, linho e talo da carnaúba,

MATERIAL E MÉTODOS

98 além da argila, extração de frutos nativos como cajuí
(A. occidentale), guias turísticos, bares e restaurantes

Área de estudo. A área selecionada para a realização deste

e hospedarias domiciliares (Comissão Ilha Ativa, 2014).

trabalho situa-se na comunidade Labino, no município de
Ilha Grande, estado do Piauí, com área de 121,96 km² e

Ilha Grande do Piauí possui uma organização social que

sede situada nas coordenadas geográficas 2° 51’ 57’’ S,

engloba diversos grupos, associação e colônias se atendo

41° 48’ 42’’ O (Figura 1). Ilha Grande, até 1994 pertencente

na defesa da pesca, artesanato, cata do caranguejo,

ao município de Parnaíba, alcançou emancipação política

cata do marisco, atividades extrativistas, dentre outros

e administrativa com a Lei nº 4.680 de 26/01/1994, devido

(Comissão Ilha Ativa, 2012). Como atrativos turísticos são

ao significativo desenvolvimento do povoado Morros da

comuns os passeios de barco e canoas pelos manguezais,

Mariana (como Ilha Grande era conhecida).

atividades recreativas em lagoas permanentes em áreas
de dunas, atividades esportivas e pesqueira.

O clima da região, segundo (Köppen, 1948), é classificado como Aw (tropical megatérmico e com chuvas de

Aspectos éticos. Os procedimentos éticos para realização

verão) com temperatura média anual de 27.5 ºC, média

das entrevistas foram realizados mediante a aprovação

de precipitação de 1,223 mm/ano, sendo abril o mês

do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. (A) Brasil. (B) Área de proteção ambiental. (C) Comunidade Labino, município de Ilha Grande,
Piauí, Brasil.

Federal do Piauí (UFPI) com CAAE 22769019.0.0000.5214

medir as opiniões, reações, percepções, sentimentos,

e nº do parecer 129.000/2019. Anteriormente a aplicação

hábitos que o público-alvo possui, compreendendo uma

das entrevistas foi explicado para cada um dos entrevista-

amostra estatisticamente robusta (Manzato e Santos,

dos sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

2012). Pesquisas de caráter qualitativo, por sua vez,

e posteriormente assinado mediante a concordância em

abordam um universo de atitudes, valores, significados

duas vias (uma destinada aos pesquisadores e uma a

e crenças que caracterizam a realidade, a qual não deve

cada entrevistado).

ser reduzida a variáveis (Minayo e Sanches, 1993).

Para os participantes que não sabiam ler e escrever foi

Para a coleta de dados foi definido o universo amostral

recolhido a impressão digital. No momento da entrevista

baseado na metodologia de entrevistas por residências,

e com permissão prévia dos participantes foram feitas

com a finalidade de se obter amostra significativa para o

fotografias e as informações gravadas, transcritas e

estudo (Begossi et al., 2004). Entretanto, antes de iniciar

anotadas (Albuquerque et al., 2014). A autorização oficial

as entrevistas foram realizados momentos de convivência

para estudo e coleta de material botânico foi feita por meio

e estada na comunidade, a fim de consolidar vínculos e

do sistema federal SISGEN do Brasil sob o n° A7C077B.

estabelecer relação de confiança, conforme técnica de
“Rapport”, preconizada por (Albuquerque et al., 2004).

Coleta dos dados. A pesquisa baseou-se em análise
quantitativa e qualitativa (Albuquerque et al., 2010). A

A comunidade possui população aproximada de 710

pesquisa quantitativa tem como propósito, de modo geral,

habitantes, em sua maioria pescadores, distribuídos em
64
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180 famílias (dado fornecido pelo agente de saúde da UBS

significativos e válidos por meio de análises descritivas

da comunidade). O número amostral para este estudo

(porcentagens).

seguiu a metodologia de Begossi et al. (2004), que em
RESULTADOS E DISCUSSÃO

comunidades com mais de 50 pessoas a proporção a
ser amostrada é de 25 % a 80 %. Devido a Pandemia
acometida pelo Covid-19, só foi possível obter 28,16 %

Perfil Socioeconômico dos entrevistados na comuni-

como universo amostral da pesquisa, perfazendo 200

dade Labino. Dos 200 entrevistados, a maioria (71.5%)

entrevistas.

pertencia ao gênero feminino (Tabela 1), mesmo que
a maioria da população de Ilha Grande seja do gênero

Foram realizadas visitas semanais na área de estudo

masculino conforme IBGE (2010).

para a realização das entrevistas durante o período
de janeiro a novembro de 2020. O envolvimento dos

Como as entrevistas e os formulários foram aplicados

participantes foi realizado por meio de observações

em dias úteis, no período da manhã ou da tarde, em

diretas, relatos reais de moradores e entrevistas com

que os homens estão desenvolvendo suas atividades

formulários padronizados de forma semiestruturada

econômicas fora de casa, e as mulheres, geralmente,

(Bernard, 1988). A faixa etária dos entrevistados seguiu

realizando trabalhos domésticos, além de se responsa-

o definido pelo IBGE (2010), no qual considera jovens (18

bilizar pela casa e família, as respostas aos formulários

a 24 anos), adultos (25 a 59 anos) e idosos (60 anos).

foram aplicadas às mulheres. Resultados semelhantes

Quando possível em cada residência participaram a

foram registrados por outros autores, como Sousa

mãe, o pai e filho maior de 18 anos.

et al. (2014), Batista et al. (2015), Nascimento et al.
(2016), Moura (2019) e Farias et al. (2020), e diferente

Os formulários foram organizados em duas partes. Na

do relatado por Santos et al. (2014), em que o papel

primeira foram levantadas variáveis sociais e econômicas

de chefe da família ainda é do homem. Para Cunha e

(gênero, idade, escolaridade, local de residência, renda

Bortolotto (2011) e Carvalho et al. (2013), existe uma

mensal). Na segunda, abordada questões ambientais

cultura comum em comunidades tradicionais, em que

sobre a conservação, manejo e utilização de A. occiden-

é comum o homem se ausentar de sua residência para

tale (cajuí), visando a obtenção de informações sobre

trabalhar enquanto a mulher permanece, e que além de

a importância, finalidade e valorização desta espécie

cuidar dos filhos, e realizar atividades domésticas podem

para comunidade e região.

desenvolver outras atividades em suas residências, como
a confecção de artesanato. Autores como Batista et

Análise dos dados. Para a análise dos dados utilizou-se

al. (2015), ainda reconhecem o papel da mulher como

a metodologia preconizada por Bardin (2010), em que

portadora de conhecimentos tradicionais advindos de

a análise do conteúdo deve se estruturar em três fases

uma cultura rural.

cronológicas básicas: “pré - análise”, que consistiu na
sistematização das atividades a serem elaboradas,

Na comunidade estudada, a idade compreende faixa

revisão de literatura, formulação dos objetivos do tra-

etária de 18 a 65 anos. Nas entrevistas encontrou-se

balho, delimitação do público alvo e realização das

uma predominância de adultos (65%), seguida por idosos

entrevistas; “exploração do material” onde ocorreu a

(30%) e jovens (5%) de acordo com a divisão adotada

análise propriamente dita.

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2010). Esses percentuais se assemelham aos registrados

As informações foram transcritas e transformadas em

por Martins e Lopes (2009) ao estudar a população

categorias temáticas, posteriormente tabuladas utilizando

ribeirinha do estuário do Rio Anil em São Luís, estado

o software Excel 2019; e “tratamento dos resultados” em

do Maranhão, Chaves e Barros (2012) realizado na APA

que os dados foram tratados de forma a se tornarem

da Serra da Ibiapaba, estado do Piauí e por Batista et
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Tabela 1. Dados descritivos do perfil socioeconômico dos entrevistados na comunidade Labino, Ilha Grande, estado do Piauí.

DADOS

NÚMERO DE ENTREVISTADOS

PERCENTUAL (%)

Masculino

143

71.5%

Feminino

57

28.5%

Jovens

10

5%

Adultos

130

65%

Idoso

60

30%

Não escolarizado

20

10%

Ensino fundamental incompleto

84

42%

Ensino fundamental completo

0

0%

Ensino médio incompleto

13

6.5%

Ensino médio completo

79

39.5%

Ensino superior incompleto

4

2%

Ensino superior completo

0

0%

196

98%

4

2%

18 -30 anos no local

9

4.5%

31- 40 anos no local

139

69.5%

41- 50 anos no local

29

14.5%

Mais de 50 anos no local

23

11.5%

Sem renda

35

17.5%

Menos de 1 salário mínimo

60

30%

1 salário mínimo

100

50%

2 a 3 salário mínimo

5

2.5%

Mais de 3 salários mínimo

0

0%

Pesca

110

55%

Extrativismo

60

30%

Agricultura

29

14.5%

1

0.5%

Gênero

Faixa etária

Escolaridade

Moradia
Nasceu na comunidade
Não nasceu na comunidade
Moradia por tempo

Renda

Principais atividades econômicas

Outras
Fonte: Próprio Autor (2021)
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al. (2015) realizado na comunidade rural do Novo Nilo,

local e suas belezas cênicas (Silva et al., 2019), conforme

estado do Piauí. Segundo dados fornecidos pelo IBGE

evidenciados a seguir.

(2010), a população residente com faixa etária de 60
a 65 anos apresenta número menor de habitantes em

“Eu amo meu lugar. Só saio daqui quando morrer”

relação aos demais. Em números foram registradas 439

(Informante 10, 40 anos).

pessoas habitando na zona urbana e apenas 81 na zona
rural do município.

“Eu tenho meu pedaço de terra aqui, construí minha
família e criei meus filhos neste lugar” (Informante 23,

A maioria dos entrevistados (98%) nasceram e foram

44 anos).

criados na própria comunidade e o tempo de moradia
está na média de 31 a 40 anos (69.5%). Conforme os

“Quem vive nessa tranquilidade não quer ir para outro

entrevistados, a vida na comunidade é simples, tranquila

lugar” (Informante 105, 39 anos).

e com belezas naturais que servem de lazer e que os
fazem permanecer em seu lugar de origem. O apego ao

A área de estudo localiza-se na Área de Proteção

lugar e o sentimento comunitário estão entre os pontos

Ambiental (APA) do Delta do Parnaíba que engloba a

fortes da comunidade, que são singulares para se viver as

Reserva Extrativista – RESEX, localizada entre o Piauí e

experiências cotidianas. A sensação de bem estar e tran-

o Maranhão, com área de 275,6 km. A normatização e

quilidade, para alguns moradores, influencia diretamente

gestão do território é feita pelo Instituto Chico Mendes

em sua permanência no lugar. De acordo Castilho et al.

de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, autarquia

(2009), Collins (2010) e Bruno et al. (2018), estes grupos

ligada ao Ministério do Meio Ambiente – MMA (ZEE,

sociais (moradores permanentes) conseguem manter a

2012). Além de possuir limites com Ilha Grande, Água

relação de interação, percepção, manutenção de suas

doce e Araióses no estado do Maranhão, engloba cinco

necessidades básicas, sentimento de pertencimento e

comunidades/vilarejos: Canárias, Torto, Morro do meio,

permanência do lugar onde vivem. O apego afetivo do

Caiçara e Passarinho.

homem com a natureza se dá quando ocorre um vínculo
emocional firmado com cenários físicos, envolvendo

A atuação do ICMBio e do conselho deliberativo no

sentimentos derivados de experiências pessoais com

contexto local vem contribuindo para o ordenamento

o meio ambiente (Felippe e Kuhnen, 2012).

dos diferentes usos do território (pesca, extrativismo,
pecuária, agricultura, turismo, etc.). Essa categoria de

As relações de trabalho e as interações socioambientais

unidade de conservação, portanto, pode justificar relação

presentes em todas as etapas de vida dos moradores, por

antrópica e tradicional que as comunidades ali existentes

vezes, se intercruzam com o lazer, tornando a atividade

possuem no uso do território, considerando o extrativis-

prazerosa, despertando bem-estar (Cidreira-Neto et al.,

mo local como forma de subsistência e estratégia para a

2019; Silva et al., 2019).

conservação ambiental. Neste sentido, também justifica
o sentimento de apreço existente nos que residem

Como retratação a forma de vida de alguns atores sociais

nestas comunidades, por se sentirem protegidos, pela

da pesquisa, entende-se que o grupo estabelece vínculos

beleza cênica e por usufruir no ambiente em que vivem,

afetivos com a região onde nasceram e constituíram

de forma sustentável dos recursos naturais.

suas famílias, além da forma como retira o sustento
para todo o núcleo familiar. A relação com o lugar não

A maioria dos entrevistados possuí Ensino fundamental

é apenas de exploração de recursos do meio ambiente,

incompleto (42%), seguido de Ensino médio incompleto

mas de amor e harmonia com as paisagens naturais e

(39.5%), não escolarizado (10%), Ensino médio completo

dos ganhos socioambientais relacionados à qualidade

(6.5%) e Ensino superior incompleto (2%). O ensino

de vida, a partir do contato direto com a biodiversidade

fundamental incompleto é o grau de escolaridade regis-
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trado em outros estudos, como nos de Aguiar e Barros

assistidas educacionalmente (Oliveira et al., 2012; Santos

(2012), Freitas et al. (2012) e Sousa et al. (2014), estando

et al., 2014; Batista et al., 2015).

associado a baixa renda nas comunidades estudadas,
assim como a não existência e distância de instituições

A renda da maioria dos entrevistados (50.3%) é de um

de ensino com grau mais elevado, configurando uma

salário mínimo (1.100), 29.7% menos de um salário mínimo

realidade lamentável no estado do Piauí. Em estudos

(600.00 a 1.000) 18% sem renda (0.0) e 2% (2.200) mais

realizados na APA Delta do rio Parnaíba, também foram

de um salário mínimo. Ressalta-se que algumas famílias

registrados resultados semelhantes aos obtidos neste

são assistidas pelos programas governamentais como

estudo, como os de Linhares et al. (2008), Freitas et

bolsa família, salário maternidade, auxilio emergencial

al. (2012), Meireles et al. (2017) e Moura et al. (2019).

e seguro pesca. Esses dados configuram uma realidade

Neste sentido, é evidente que a escolarização dos

nas comunidades brasileiras e registrados em pesquisas

moradores no litoral piauiense é praticamente a mesma

realizadas no estado do Piauí (Sousa, 2010; Meireles,

durante todos esses anos em todas esses municípios.

2012; Araújo, 2013; Vieira Filho et al., 2018; Ribeiro et

Na comunidade, somente existe uma escola de ensino

al., 2020; Siqueira et al., 2020).

fundamental (1º ao 5º ano), e assim os moradores necessitam se deslocar para sede municipal para concluir

A pesca é desenvolvida principalmente por homens que

o ensino fundamental. Esta mesma situação é relatada

geralmente possuem trabalho associado ao meio familiar,

nos trabalhos de Batista et al. (2015) e Silva et al. (2019).

configurando-se como a principal atividade econômica

As dificuldades apresentadas são evidenciadas nas falas

desta comunidade (55.5%), seguida por atividades se-

dos entrevistados:

cundárias como extrativismo (29%), agricultura (14.5%) e
outras (1%). Na maioria das vezes, os familiares participam

“Ficou difícil concluir os estudos, não tinha dinheiro

da pesca e são remunerados na divisão do lucro. A prática

para o transporte, era distante e acabei deixando. Fui

de ajuda mútua e solidariedade em comunidades são

trabalhar como meu pai na pesca” (Informante 13, 56

relatadas em outros estudos (Oliveira, 2008; Seoane et

anos).

al., 2013; Meireles et al., 2017). Pesquisas sobre o perfil
e atividades de pesca por pescadores artesanais, bem

“Não conclui meus estudos. Casei e fui cuidar dos

como a sua importância, foram desenvolvidos na região

filhos” e também não tinha condições para estudar”

da APA Delta do Parnaíba por Garcia e Furtado (2016);

(Informante 78, 40 anos).

Meireles et al. (2017); Soares e Marques (2017); Feitosa et
al. (2019); Nascimento et al. (2019) e Diniz et al. (2020).

“Nasci e me criei aqui na comunidade só tinha até a 5º
série. Eu não tive opção eu fui trabalhar muito novo”

Como visto, os entrevistados não são exclusivamente

(Informante 19, 69 anos).

pescadores, pois exercem múltiplas funções, isto é, são
pescadores, extrativistas e artesãos. Essa multiplicidade

Para Ramos et al. (2016), as condições de ensino precárias

de tarefas na região e comunidade estão relacionadas

refletem-se na baixa aprendizagem e abandono dos

aos aspectos ambientais de clima (períodos chuvosos

estudos, tanto devido à falta de escolas, como a ausência

e seco) que impõe uma sazonalidade determinante em

de incentivos para continuar os estudos, culminando

períodos de safra e entressafra. Em outras palavras,

com a necessidade de trabalhar, reflexo da escassez de

quando há escassez de recurso, amplia-se a força de

oportunidades trabalhistas que motivem a escolarização

trabalho exercida em outra (s) atividade (s) e vice-versa

e da necessidade de auxiliar os pais no trabalho ainda

(Hora et al., 2015; Batista et al., 2015; Viera et al., 2016).

quando criança (Liveira et al., 2012). A pouca escolaridade
é uma realidade presente em comunidades tradicionais,

Percepção ambiental e práticas extrativistas. Constatou-

visto que historicamente, estas populações não são

se que a maioria (90.5%) dos entrevistados não tinha o co68
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nhecimento sobre o que é uma Unidade de Conservação

familiar (milho, feijão, mandioca) e o extrativismo vegetal

(UC). Dos que responderam que conheciam (9.5%),

(retirada da palha de carnaúba e buriti, frutos e sementes

apenas cinco indicavam que o local onde moravam era

como o caju, murici, castanha e de plantas medicinais

uma UC, apesar de não saberem a sua definição e nem

(MMA, 2020).

sua abrangência. É comum a falta de informação de
populações residentes nestas áreas com o ambiente em

Dentro deste contexto, UCs de uso sustentável preveem

que estão inseridas, o que geralmente compromete a

a possibilidade de utilização de recursos, desde que não

conservação dos recursos naturais destes locais (Milano,

comprometam os objetivos e a integridade ambiental

2000; Silva e Silva, 2013; Ballarini et al., 2014).

(MMA, 2004). Neste sentido, Campos et al. (2016) ressaltam que as UCs têm “o propósito de promover a

Como já explanado, a comunidade estudada se localiza

conservação do ambiente a partir da manutenção dessas

dentro da Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba

áreas e da implementação de ações sustentáveis face

enquadrada na categoria de Unidades de Conservação de

aos críticos níveis de degradação ambiental em que se

uso sustentável (UC). Trata-se de uma UC federal criada

encontram esses santuários ecológicos”.

em 1996, tendo quase 25% do 106 território composto
por águas jurisdicionais e com uma população moradora

O uso sustentável de recursos, além de preservar a

de aproximadamente de 360,000 habitantes.

cultura e trazer benefícios socioeconômicos às comunidades, é também um aliado à conservação ambiental

Sobrepostas à APA Delta do Rio Parnaíba encontram-se

(Prado et al., 2019). Os resultados reforçam ainda mais

três outras UCs: APA da Foz do Rio Preguiças - Pequenos

a necessidade de estudos mais efetivos sobre UCs,

Lençóis, UC do estado do Maranhão que ocupa quase

principalmente, no que tange ao contexto de vida dos

40% de seu território; a Reserva Extrativista (RESEX)

moradores (APA Delta do Parnaíba) com o objetivo de

Marinha Delta do Parnaíba, UC federal, ocupando cerca

propagar o conhecimento e a conservação ambiental

de 9% do seu território e a RPPN Ilha do Caju, equivalente

na comunidade e região.

a menos de 0.04% de sobreposição (MMA, 2020). APA
Delta do Parnaíba abrange três estados do Nordeste

Ao serem indagados sobre a responsabilidade pela

(Piauí, Maranhão e Ceará).

conservação do meio ambiente, 40% responderam
ser a população, 14.50% o governo, 45% população e

No Plano de Manejo da APA Delta do Rio Parnaíba (2020)

governo e 0.5% não souberam responder. Neste sentido,

é destacado que o propósito da APA é: [...] proteger

a maioria demonstrou conhecimento sobre a importância

as paisagens singulares, um dos maiores deltas de

de perceber o meio ambiente de forma coletiva, além de

mar aberto do mundo e outros complexos estuarinos,

ser uma responsabilidade não apenas da sociedade ou do

com ambientes de transição entre Caatinga, Cerrado

governo de maneira particular, mas de ações conjuntas

e áreas Costeiro-marinhas que lhe conferem uma alta

entre a população e as autoridades governamentais.

biodiversidade, sendo ainda limite de distribuição de
espécies amazônicas.

Vale destacar que a percepção sobre o ambiente apesar
de ser um processo do campo da pessoalidade, é de

Neste sentido, a APA possibilita o uso sustentável dos

suma importância que o indivíduo aja de forma coletiva

recursos naturais como a pesca, o extrativismo e o

e não isoladamente (Clemente et al., 2017). Os trabalhos

turismo, respeitando as culturas e tradições locais.

de percepção ambiental demonstram que o ambiente

Ressalta-se que nas comunidades tradicionais da APA

não está condicionado à ação de apenas um, e sim da

Delta do Rio Parnaíba, há uma maneira própria de viver,

coletividade, tornando-se de suma importância para

abraçando diversas atividades como a pesca (peixes,

uma melhor compreensão das suas vivências, valores

caranguejos, mariscos, ostras, camarões), agricultura

e comportamentos (Miranda e Souza, 2011).
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As percepções sobre o ambiente agregam valores,

melhas, corola pentâmera reflexas na antese, estames

identidades e interpretações sobre as relações e co-

em oito, conatos na base e de tamanhos variados, tendo

nhecimentos acumulados, e estas são efetivamente

só um fértil e bem desenvolvido (Barros et al., 2002;

conformadas em estratégias de reprodução social

Comissão Ilha Ativa, 2014). Os cajuís são oriundos da

(Oliveira e Rocha, 2010). Assis et al. (2013), inferem

vegetação litorânea encontrados em áreas de dunas

que percepção é “o ato de traduzir e interpretar, que

e a maioria dos comercializados são da localidade

também são os fundamentos básicos da percepção

Labino (Figura 2).

ambiental, ferramenta muito utilizada pela gestão de
áreas protegidas e em trabalhos que visem entender

A espécie desempenha importante papel econômico

a relação da população de uma determinada região

e ambiental no litoral do Piauí, principalmente para as

com o meio ambiente”.

populações que vivem nas regiões costeiras onde há
maior abundância desta frutífera (Rufino et al., 2008;

Por meio do conhecimento tradicional das populações,

Farias et al., 2020).

é fundamental identificar os níveis de extrativismo
praticados para então desenvolver práticas sustentá-

O cajuí é utilizado por 98.9% dos entrevistados para

veis (Albuquerque e Andrade, 2002). Portanto, é de

alguma finalidade. Entre as categorias destacou-se para

suma importante conhecer o papel das populações

“consumo” (30%), “comercialização” (40%) e ambos

tradicionais extrativistas, através da identificação e

“consumo e comercialização” (30%). As principais fina-

caracterização do perfil socioeconômico destes in-

lidades destacadas pela comunidade foram: pedúnculo

divíduos, bem como incluir o que pensam e como

in natura para alimentação, produção de doce, licor,

percebem o recurso explorado, abrangendo desta

suco, castanha in natura e amêndoa da castanha para

forma, a percepção ambiental de moradores locais

comercialização (Tabela 2).

(Johanne, 1993; Hoeffel et al., 2011).
Sobre se utilizam e a finalidade de uso do cajuí pela
Quando se trata da utilização dos recursos naturais na

comunidade estudada, as respostam foram: “Sim.

área estudada, a prática de extrativismo de espécies

Aproveita-se tudo do cajuí. Fazemos doces, sucos e

nativas é muito comum e constitui-se como uma fonte

vendemos a castanha” (Informante 1, 51 anos)

de renda para a maioria das famílias. Destaca-se entre
as espécies utilizadas como fonte de renda uma forma

“Nós costumamos usar para nossa própria alimenta-

não domesticada de Anacardium occidentale L., é sabido

ção” (Informante 49, 27 anos).

que os primeiros 108 modelos de exploração desta
espécie foram extrativistas e o plantio desorganizado

“Eu vendo doce e licor. É uma delícia” (Informante 98,

nas propriedades (Serrano e Pessoa, 2016).

65 anos).

A espécie é caracterizada por ser uma árvore frondosa

“A castanha é assada e vendida aqui na nossa comu-

de 2 a 5 metros de altura e 50-90 cm de diâmetro,

nidade e para outros lugares” (Informante 12, 52 anos).

de tronco reto e casca espessa, com a copa as vezes
atingindo até mais de 15 metros de altura. Suas folhas

A prática de coletar cajuizeiros faz parte da sociobiodi-

são pecioladas, densas no ápice dos ramos, 14-20 cm

versidade desta comunidade (Farias et al., 2020). Sua

de comprimento, subcoriáceas, ápice arredondado e

temporada de floração e frutificação ocorre entre os

base cuneada, mais duras que as folhas do caju comum,

meses de junho a dezembro, e o período de maturação

coloração verde, glabras de forma obovada (Santos,

dos frutos mais concentrado nos meses entre agosto

2017). Suas flores são pequenas, perfumadas, coloração

e novembro (Comissão Ilha Ativa, 2014; Brasil, 2015;

esbranquiçada, tornando-se róseo-claras e depois ver-

Santos, 2017).
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Figura 2. Anacardium occidentale L. (Cajuí) pertencente a vegetação litorânea, Labino, Ilha Grande no Piauí.

et al., 2011; Serrano e Pessoa, 2016). No entanto, não é

Tabela 2. Principais produtos e respectivos valores originados da
espécie Anacardium occidentale L. (cajuí) na comunidade Labino,
Piauí.

PRODUTO

12 a 20 reais (kg)

Licor

10 a 20 reais (lt)

Amêndoa da castanha
(assada)

utilizam de métodos de descasque (sem aproveitamento

VALOR

Doce
Castanha (in natura)

beneficiada em grandes e pequenas indústrias que se
de castanhas com peso inferior a 3g). Seu beneficiamento é mais rentável de forma artesanal através do
processo de “torra” (nome utilizado pela comunidade)

1.25 a 1.45 reais (kg)

e a comercialização ocorre mais de forma informal na

25 a 27 reais (kg)

própria comunidade, regiões vizinhas, estradas, feiras
e como matéria prima para sorveterias locais (Rufino

A maior produção do cajuí ocorre no período seco, na

et al., 2008; Borges, 2015). O pedúnculo, além de ser

entressafra das demais espécies cultivadas, o que lhe

consumido in natura, também, em virtudes de suas

confere papel estratégico na redução da sazonalidade

propriedades energéticas e vitamínicas obtidas por

na renda e na ocupação da mão de obra (Pessoa e Leite,

meio do seu beneficiamento, pode ser utilizado na

2002). A colheita é feita diretamente da planta e/ou

preparação de grande variedade de produtos, como

dos frutos que estão caídos no solo. Os catadores são

processamento de doces e bebidas alcoólicas e não

80% mulheres, as quais são mais produtivas, chegando

alcoólicas (Medeiros et al., 2012; Serrano e Pessoa,

a coletar até 40 kg de castanha/dia no pico da safra

2016; Oliveira et al., 2020).

(Comissão Ilha Ativa, 2014).
A produção de doce é uma atividade tradicional e
O peso médio da castanha do cajuí, registrados, em

característica do município de Ilha Grande (PI) e da

trabalhos realizados com amostras da região litorânea

comunidade Labino. A atividade geralmente é passada

do Piauí foi de 3 g (Rufino, 2004; Borges, 2015) e o peso

de mães para filhas e netas. Segundo as doceiras, os

do hipocarpo variou de 15 a 20 g e 3 cm de comprimento

doces são produzidos a partir do hipocarpo e podem

(Rufino, 2004; Comissão Ilha Ativa, 2014). A castanha

ser em forma de ameixa, calda, cristalizado e massa

(fruto) é utilizada para a obtenção de amêndoa, rica em

(nomes regionais) (Figura 3).

tanino e bastante utilizada na indústria química (Lima
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Figura 3. Doces produzidos a partir do hipocarpo da espécie A.occidentale. A) Doce do tipo ameixa. B) Doce em calda.

Os envolvidos na comercialização da castanha e doces

(Figura 4), bem como o líquido da castanha, útil como

dedicam-se exclusivamente ao processamento nos

matéria-prima básica na fabricação de vernizes, tintas,

períodos de safra. Em alguns casos, a venda dos doces

plásticos, lubrificantes e inseticidas; e o tanino, que é

fornece renda suficiente para a manutenção da família,

obtido da película da amêndoa e usado na indústria

por isso considera-se uma atividade essencial do ponto

química (Paiva et al., 2000; Lima et al., 2011; Reis et al.,

de vista econômico nessa região. A seguir, relatos de

2014).

mulheres sobre como se realiza a atividade de coleta e
processamento do cajuí:

Mesmo desorganizada, existe uma cadeia produtiva
associada ao extrativismo da espécie nesta região, que é

“Nós saímos às cincos horas da manhã para a áreas

comercialmente visada por suas características peculiares

onde tem os cajuís. Passamos o dia fazendo a colheita,

e promissoras tanto para o mercado de mesa, quanto

enchendo os baldes e no fim do dia voltamos para casa

para o processamento de seus derivados (Borges, 2018).

felizes” (Informante 37, 62 anos).

O fato é que sua exploração é baseada totalmente no
extrativismo (Rufino, 2004; Comissão Ilha Ativa, 2014)

“Eu faço todo tipo de doce. Tenho várias encomendas.

constituindo-se como uma ameaça, especialmente pelo

Já dei curso para outras mulheres na comunidade e

uso inadequado dos ecossistemas e pela exploração

já fui para outros estados” (Informante 94, 65 anos).

extensiva de áreas com culturas anuais (Figura 5).

“Essa tradição veio da minha mãe. Ela sempre nos

Sobre a preocupação em preservar as áreas onde tem

levou para colheita e me ensinou a fazer os doces”

os cajuís, a maioria (69.9%) dos entrevistados respondeu

(Informante 25, 40 anos).

que na comunidade “não” existi essa preocupação. E
dentre as atividades que prejudicam as populações de

Como já relatado, são inúmeros os derivados gerados

cajuís, destacou-se: desmatamento (55%), eclipse lunar

desta espécie, dentre os quais, refrigerantes, sucos,

(20%), queimadas (10%), secas (5%) e outras (5%), como

doces, néctares, polpas e uso doméstico como tempero

inundações e podas.
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Figura 4. Cajuí utilizado na alimentação na comunidade Labino, Ilha Grande/PI.
ETNOBIOLOGÍA 20 (2), 2022

73

Figura 5. Áreas com culturas anuais de Cajuí.

O “eclipse lunar”, segundo os moradores, interfere dire-

“Aqui no meu quintal e nos meus cajuís eu utilizo uma

tamente no desenvolvimento dos “cajuís”. afetando-os

rede para cobri-los em tempos e tempos” (Informante

bruscamente, suas folhas secam e queimam e as árvores

7, 57 anos).

tornam-se infrutíferas. Uma solução que disseram usar
para que esta planta não sofra com o “eclipse lunar” é

Conforme observado na comunidade, a pressão por

a utilização de uma “rede” montada na copa da árvore.

parte de fatores externos e ação antrópica vem se

Esse fenômeno foi relatado em outros estudos, como

intensificando. Logo, é comum nas falas dos entrevis-

os de Vieira et al. (2016) e Farias et al. (2020).

tados, os relatos de degradação, pelo desmatamento,
construção de empreendimentos (50%) construção

Relatos de entrevistados sobre o eclipse lunar:

civil (30%), estradas (15%) e turismo (5%). Os moradores apontam que o principal empreendimento que

“O eclipse atinge os cajuís. Eles acabam essas plantações

provocou desmatamento principalmente das áreas de

e não servem para nada” (Informante 42,37 anos).

cajuís na localidade foi a implantação de uma usina
eólica (Figura 6).

“Com o eclipse os galhos ficam secos. As folhas queimadas e os frutos não servem para uso” (Informante

Os estudos sobre impactos ambientais advindos da

50, 34 anos).

implantação de usinas eólicas no Brasil foram realizados
por Castro (2008), Meireles (2011), Moreira et al. (2013);
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Figura 6. Usina eólica instalada próxima a comunidade, Labino, Ilha Grande/PI.

Bezerra et al. (2017) evidenciaram vários impactos

afetados pela problemática relacionada ao avanço

ambientais, tais como percepção da modificação da

das dunas móveis, com o soterramento de suas casas

paisagem do litoral, aumento da emissão de partículas

(Frota, 2017) (Figura 7).

de poeiras, poluição sonora, destruição de alguma
paisagem natural muito importante para a comunidade,

Em contrapartida, ressalta-se que os cajuís são prin-

soterramento de lagoas e retirada da vegetação dunar.

cipalmente encontrados na vegetação pioneira de
dunas desempenhando grande importância ecológica e

As dunas e a vegetação que ocorre em seu entorno

ambiental (Comissão Ilha Ativa, 2014). Atuam na fixação

estão completamente interligadas, pois cada uma

de dunas e constitui-se como elemento da vegetação

desempenha uma função importante dentro dos me-

natural sendo considerada espécie chave (“keystone

canismos regulatórios ambientais que são de suma

species”) para essa região (Santos- Filho, 2009; Souza,

importância para as comunidades que vivem em seu

2021). Sugere-se que esta espécie consegue sobreviver

entorno (Meirelles, 2011). A retirada da vegetação desses

ao afogamento parcial provocado pela passagem de

ecossistemas contribui para a redução da geodiversida-

uma duna ativa, pelo menos nas margens do caminho

de e biodiversidade, bem como serve como processo

dela, enquanto todas as outras espécies seriam elimina-

acelerador da erosão e transporte massivo da areia

das, tendo em vista que este processo de afogamento

pelo vento (Bezerra et al., 2017). Por essa constante

da vegetação por dunas ativas é um fenômeno natural

modificação na vegetação dunar, moradores já foram

e contínuo (Levin et al., 2009, Souza, 2021).
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Figura 7. Visão de duna móvel no Município de Ilha Grande, Piauí.

O cajuizeiro, portanto, pode ainda auxiliar no combate

“O que vejo nas matas é que se ficar um galho dele

ao avanço de dunas móveis, uma das problemáticas que

fora dos morros de areia eles sobrevivem” (Informante

veem afetando a população local por vários anos Ao

6, 45 anos).

serem indagados se os cajuís conseguem sobreviver ao
avanço das dunas, 54.5% dos entrevistados responde-

“Eles sobrevivem. Olhe aqui na frente de casa esses

ram “sim” e 45.5% responderam “não”. Esse resultado

morros e vejas as moitas dos cajuís vivas e resistindo”

retrata a dinâmica e sobrevivência desta espécie em

(Informante 116, 49 anos).

dunas, bem como o olhar empírico da comunidade
sobre o todo. Esta percepção pôde ser observada em

Empiricamente, a comunidade consegue perceber a im-

algumas falas dos entrevistados:

portância e as características da espécie por meio de suas
vivências e relações com o meio ambiente. Albuquerque

“Os cajuís que a areia não soterrou totalmente conse-

et al. (2010) afirmaram que as comunidades tendem a

guem sobreviver” (Informante 22, 37 anos).

construir conhecimentos populares e experiências de
vida, onde dessa forma, os residentes da própria região

“Os morros de areias não matam os cajuís, eles são

passam a ser os principais informantes-chave acerca

resistentes” (Informante 14, 32 anos).

de mudanças e problemáticas enfrentadas no local de
origem. Conforme mostram Werner et al. (2002) “o
ambiente físico é mais do que um fundo, muda e se move,
76
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e suas muitas formas proporcionam barreiras, desafios e

desmatamento e retirada da vegetação dunar, além do

oportunidades para os moradores”.

aumento no fluxo local.

Vale destacar que os fatores culturais também contribuem

Os dados apresentados possibilitaram uma caracteriza-

para a conservação de espécies nativas (Vieira et al.,

ção da comunidade para uma melhor compreensão da

2016) e a percepção da comunidade sobre o cajuízeiro é

relação homem/natureza, principalmente no que tange

primordial para somar esforços para a criação de políticas

ao conhecimento e uso dos recursos biológicos em áreas

públicas voltadas para o manejo apropriado de populações

de dunas. Portanto, faz-se necessário e urgente e inten-

de cajuízeiros e da espécie.

sificação de políticas públicas e maior sensibilização da
comunidade como forma de minimizar os impactos de

CONCLUSÃO

diversas naturezas, ao modo de vida da população e ao
meio ambiente.

O presente trabalho apresentou informações acerca do
perfil socioambiental dos moradores da comunidade

Assim, as integrações de conhecimentos construídos

Labino, Ilha Grande, Piauí e as vivências adquiridas no

pelos moradores locais e conhecimentos gerados pela

que tange ao uso e finalidades do cajuí. A maioria dos

ciência permitem uma análise contextualizada, com olhar

entrevistados é do gênero feminino e faixa etária adulta.

multidisciplinar e interdisciplinar, conectada à realidade

A principal fonte de renda é a pesca, porém o extrativismo

acerca da vegetação nessa região. Cabe ressaltar, que

é uma atividade secundária e uma das principais fontes

estes fazem parte de uma rede ecossistêmica e suas

de renda para comunidade local.

interações não podem ser observadas apenas do ponto
de vista do uso e apropriação dos recursos, mas no con-

Os resultados revelaram que na comunidade existe a

texto das relações sociais e científicas, visto que são de

predominância de espécies nativas, destacando-se o

grande importância para o desenvolvimento de métodos

cajuí como uma das de grande valor socioeconômico

e técnicas de conservação nestes ecossistemas. Na região

para a comunidade Labino. Todo o processo de colheita e

as intervenções governamentais são mínimas ainda, sendo

processamento de seus derivados estão ligados ao modo

necessários implementação de políticas públicas efetivas

de vida e à cultura dos moradores locais.

e que auxiliem a população local na tomada de decisões.
Os estudos relacionados ao uso e/ou exploração dos

Neste litoral, os cajuís são principalmente encontrados

recursos naturais podem gerar informações que auxiliem na

na vegetação pioneira de dunas desempenhando papel

adoção de ações conservacionistas, tais como avaliações

ambiental extremamente importante como na fixação e

de impacto antrópico sobre a biodiversidade e os padrões

colonização de dunas. Sugere-se que a espécie parcial-

de uso dentro da região.

mente consegue sobreviver ao avanço de dunas móveis.
Economicamente, o extrativismo do cajuí constitui-se uma

Neste sentido, os resultados apresentados poderão sub-

fonte de renda para a comunidade e para algumas famílias

sidiar instrumentos de gestão que assegurem a proteção

é a única fonte de renda em safras anuais, especialmente,

do uso dos ecossistemas costeiros e espécies importantes,

com a produção de doces, licor, sucos, comercialização

visando a conservação desse ambiente de forma a manter

da castanha.

os recursos naturais para as presentes e futuras gerações.

Os moradores consideram a comunidade um lugar bom
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