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Resumo: 
A culinária tradicional tem particular característica pela adição de condimentos e 
plantas aromáticas próprias. A crescente pressão por produtos industrializados 
lançados no mercado vem substituindo os condimentos naturais até mesmo nas áreas 
rurais. Este trabalho tem por objetivo estudar hábitos culinários que envolva plantas 
condimentares e aromáticas por agricultores do Alto Vale do Rio do Peixe, Santa 
Catarina. O estudo foi realizado por entrevistas com questionários semiestruturado. 
Moradores da região do Alto Vale do Rio do Peixe/SC apresentam evidências de baixo 
uso e cultivo de plantas condimentares naturais no preparo dos alimentos. Destacam-
se, como resposta mais frequente, a facilidade de adquirir compostos saborizadores 
industrializados e o desinteresse das gerações mais jovens em aprender a cultivar e 
utilizar as plantas condimentares a aromáticas. 
 

Abstract: 

The traditional cuisine has particular feature by adding own condiments and aromatic 

herbs. Growing pressure by industrialized products on the market is replacing the 

natural flavorings even in rural areas. This work aims to study culinary habits involving 

condiments and herbs by farmers in the Alto Rio do Peixe Valley, Santa Catarina. The 

study was conducted by interviews with semi-structured questionnaires. Residents of 

the Alto Vale do Rio do Peixe region / SC have evidence of low use and cultivation of 

condiments and aromatic herbs for food preparation. It could be see that the most 

frequent response, ease of acquiring industrialized aromatic/condiments compounds. 

The lack of interest of the younger generations to learn to cultivate and use condiments 

aromatic plants was also frequently reported. 
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INTRODUÇÃO 

A culinária tradicional da população está fortemente associada a aspectos 

étnicos, culturais, socioeconômicos e da agrobiodiversidade regional. A cultura 

alimentar associada a biodiversidade local vincula plantas condimentares e 

aromáticas no preparo dos alimentos e recupera valores da culinária regional, 

que é identidade de determinada região e/ou comunidade (OLIVEIRA, et al., 

2009). Segundo Miura (2007), a culinária regional é fator determinante na 

conservação da biodiversidade. Entretanto, produtos condimentares, na forma 

de formulações processadas, têm sido utilizados de forma crescente, em 

detrimento da culinária familiar e no preparo de refeições diárias em 

restaurantes. O hábito no uso de compostos condimentares prontos pode estar 

disseminado também no meio rural, onde a referencia do condimento passou a 

ser o supermercado, ponto de suprimento de viveres. O entendimento deste 

hábito pode auxiliar a compreender as consequências desta mudança. 

(CARVALHO, 2007)  

Famílias que vivem em áreas rurais carregam um vasto conhecimento 

local, no seu ambiente social, cultural ou e de biodiversidade. Levando-se em 

consideração a riqueza da biodiversidade/recursos genéticos no Brasil e a 

diversidade cultural, o conhecimento de plantas condimentares associado a 

culinária tradicional pode desempenhar papel essencial na valorização da 

família rural (CASTELLI, 2002). É possível que este conhecimento venha se 

perdendo ao longo das gerações, permitindo que a cultura urbana e da forte 

influência dos “fast food” se instale, modificando a autenticidade local, a mercê 

da indústria de alimentos que apenas cumpre os quesitos legais mínimos, não 

se preocupando com a promoção da saúde da população (DUTRA et al., 

2011). 

          O etnoconhecimento de condimentos associado a culinária pode nos 

fornecer informações chave da perda da diversidade condimentar e aromática 

presentes em hortas familiares, no preparo de alimentos tradicionais. 
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Informações obtidas no estudo da cultura e tradições locais devem ser 

devidamente registradas e postas em discussão no contexto de segurança 

alimentar e nutricional dos povos, os ambientes que passam por 

transformações, como o caso das áreas rurais de nosso país. A etnobotânica 

possibilita o registro de informações, no que se refere às interações entre 

pessoas e plantas, evitando que elas possam ser perdidas futuramente. 

(GANDOLFO, 2011).  

Esta pesquisa tem como objetivo identificar as principais plantas 

utilizadas como condimentares e aromáticas por moradores das áreas rurais da 

região do alto Vale do Rio do Peixe. Estuda ainda, transferência dos 

conhecimentos às gerações mais jovens que permanecem ou não na área 

rural. Procura identificar as dificuldades alimentares e produtivas encontradas 

pela utilização ou plantio de plantas condimentares e aromáticas em suas 

propriedades e levanta os principais fatores que podem estar substituindo os 

condimentos naturais por industrializados. 

 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na Região do Alto Vale do Rio do Peixe/SC, abrangendo 

os municípios de Caçador, Calmon, Lebon Régis, Matos Costa, Rio das Antas. 

Timbó Grande e Videira, que aparecem em destaque no mapa abaixo. Foram 

utilizadas entrevistas estruturadas com aplicação de questionários, que 

contavam com questões abertas e fechadas. Foram organizados questionários, 

baseados em métodos de coleta de dados no campo e com o apoio do 

programa estatístico SPHINX®, impressos e posteriormente aplicados. Com 

autorização dos agricultores para a utilização posterior das respostas 

coletadas, o preenchimento dos questionários foi realizado em entrevistas de 

livre adesão, havendo sempre consentimento dos participantes em continuar 

e/ou interromper em qualquer momento a conversa. Durante as entrevistas e 

aplicação dos questionários, amostras de exemplares botânicos foram 
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coletados, herborizados e posteriormente identificados, seguindo as regras de 

classificação do sistema APG III. 

 

RESULTADOS 

Observou-se que o conhecimento adquirido pelos idosos, através do convívio 

com pais, avós, familiares em geral, vem se perdendo, de modo que hoje 

quase inexiste referencia cultural associada aos condimentos.  Há um nítido 

distanciamento dos jovens moradores das áreas rurais da cultura de sua 

comunidade na busca da escolarização e completo desinteresse de participar 

dos momentos do preparo das refeições.  

Quando instigados a falar sobre o preparo dos alimentos, os moradores 

mais idosos apresentaram descontentamento em relação a partilha destas 

informações. Destacam que os jovens não querem saber destas técnicas, e 

esta atitude é pelo fato do desejo de fazer parte de um seguimento social, de 

origem urbana. Os depoimentos levaram muitas vezes à outras perguntas. 

Levando-se em consideração os fatores, climáticos, espaciais e culturais 

a produção de condimentares é favorecida no espaço agrário por apresentar 

facilidades em quintais e hortas, onde possam ser produzidos condimentos em 

abundância. Mas não foi o que se pode observar durante a pesquisa, nas 

propriedades rurais visitadas. Muitos agricultores, com excelentes espaços 

para cultivo, não tinham em seus quintais, jardins ou hortas, espécies comuns 

à região, como a manjerona, sálvia, salsinha, cebolinha, entre outras, 

revelando baixa diversidade e nenhuma preocupação com o sabor e qualidade 

dos alimentos preparados durante as refeições.  

Mediante ao número de agricultores já entrevistados, que totalizam um 

percentual de 70% do total da pesquisa, conclui-se que estamos vivendo um 

período de transição de grande importância no contexto alimentar e que estas 

mudanças se expressam no meio rural. Haja vista que o preparo de nossas 

refeições tem sido delegado a terceiros, como restaurantes e “fast food”, o 

meio rural acabou incorporando rapidamente estas práticas facilitadoras, como 
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a introdução de produtos industrializados que modificam o sabor e o aspecto 

dos alimentos.  

Sabe-se que a cultura das comunidades rurais tem sido riquíssima em 

sabores, cheiros e iguarias, mas que todo este conhecimento necessita ser 

resgatado, identificado, registrado e valorizado, permitindo que nestas áreas a 

permanência de hábitos saudáveis e práticas que priorizem a conservação da 

biodiversidade como forma de empoderamento local.  
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