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Dentre as muitas áreas no Brasil nas quais comunidades locais desenvolvem conhecimento
refinado sobre o ambiente onde habitam está o município de Cananéia, localizado no litoral
sul de São Paulo. Considerando a importância do conhecimento sobre a toxicidade das
plantas, este trabalho tem por intuito realizar um estudo etnobotânico com os moradores da
porção insular do município visando fazer um levantamento sobre as plantas tóxicas por eles
conhecidas. Para amostragem foi utilizado o método da “bola de neve”, direcionando a
pesquisa para as pessoas indicadas devido ao vasto conhecimento que possuem sobre plantas,
formando assim uma rede; entrevistas semi-estruturadas foram aplicadas aos participantes. As
espécies vegetais citadas foram coletadas, herborizadas e posteriormente identificadas. Foram
realizadas 25 entrevistas com moradores de diferentes bairros da ilha, obtendo-se um total de
72 citações e 49 etnoespécies. Mais de 80% dos entrevistados são mulheres, a média de idade
é de 67±12 anos, 72% nasceram no município e o tempo médio de residência em Cananéia é
de 48±27 anos. Foram identificadas 46 espécies botânicas pertencentes a 28 famílias distintas.
As famílias que reúnem maior número de espécies citadas são Euphorbiaceae (6 espécies) e
Araceae (7 espécies), entre elas estão as reconhecidamente tóxicas Euphorbia milii Des
Moulins (coroa-de-cristo) e Caladium bicolor L. (taiá), que estão entre as 16 principais
plantas causadoras de intoxicação no Brasil. A etnoespécie mais citada foi a comigo-
ninguém-pode (Dieffenbachia picta Schott ; Dieffenbachia seguine Schott) com 22 citações. É
importante destacar que 52% das plantas citadas são ornamentais, 39% são espontâneas e
apenas 9% são medicinais. Através da análise dos dados pode-se concluir que a maior parte
das pessoas conhece pelo menos uma planta tóxica, mas que, em 80% dos casos, essa planta é
a Dieffenbachia picta Schott. Além disso, pode-se notar que a principal forma de transmissão
do conhecimento sobre as plantas tóxicas é dos pais/avos para os filhos/netos e que menos de
10% das pessoas conhecem os sintomas e formas de tratamento/socorro para pessoas
intoxicadas pelas plantas que conhecem. (Fapesp)
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