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3 CHELSEA MARTIN (UNIVERSITY OF 
ALBERTA)

The Importance of Traditional Knowledge for 
Maintaining Fishing Livelihoods during times 
of change in the Sahtú Region.

The effects of climate change have become increasingly visible in northern Canada. A significant number of traditional 
knowledge studies have helped understand the impacts of climate change in northern Canada but few studies have focused on 
climate change experiences of First Nations from the Mackenzie River Basin. This project will help address this gap while 
investigating how the livelihoods of Sahtu Got’ine fishers are impacted or adapting to climate related changes.

Délįne is located directly on Great Bear Lake and is just one example of a sub-arctic society that is gradually being affected by 
abnormal environmental variation. Fishing is an important livelihood activity for the Sahtú Got’ine of Délįne because it not 
only contributes necessary food resources but also reinforces healthy respectful relationships between people and cultural 
landscapes. Over many generations, the Sahtú Got’ine have developed valuable knowledge, practices and institutions that are 
deeply integrated with their spiritual worldview. The traditional knowledge about local ecosystems is important to the 
continued sustainability of fishing livelihoods in this region. However, as the stresses of climate change and resource 
development grow, this knowledge will become even more important to the community and others concerned with the 
sustainability of the arctic environment.

Interviews reveal that fishers are presently impacted by rising temperatures, erratic weather events and changing 
precipitation patterns. This research project will focus on three objectives. 1)Focus on learning about environmental change 
in the Great Bear Lake area, based on local and traditional knowledge. 2)Determine how these changes affect peoples’ fishing 
livelihoods. 3)How are people coping? Through these objectives, this project will advance theory on Indigenous approaches 
of adapting to climate and ecological changes in the Sahtú and address gap concerning Indigenous knowledge/assessment of 
climate change.

SO 086SILVANO-A

4 LORENA DALL´ARA GUIMARÃES (UFG), 
KATIA KOPP (UFG), KLEBER DO 
ESPÍRIO SANTO FILHO (UFG)

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A PRODUÇÃO 
DE UMA CARTILHA A RESPEITO DE INSETOS, 
DURANTE UMA ETAPA DE ESTUDOS NA TERRA 
INDÍGENA KAPÔT NHINÕRE, ALDEIA PASTANA 
YUDJA JURUNA, MT

Este trabalho relata uma experiência pedagógica no processo de elaboração de uma cartilha sobre insetos da região do Xingu, 
bem como identifica possibilidades de diálogo intercultural no processo de ensino de biologia, a partir dos saberes 
etnoentomológicos locais de estudantes indígenas do Curso de Educação Intercultural da UFG. Representantes de seis etnias 
do Parque Indígena do Xingu (Kuikuro, Kalapalo, Kamaiura, Mehinaku, Waura, Yudja) participaram da elaboração do 
material. Previamente, realizamos uma aula com um professor especialista em insetos para tratar dos aspectos e 
características gerais desses organismos e trabalhamos três textos relacionados aos aspectos biológicos, ecológicos, 
cosmológicos, alimentares e terapêuticos do grupo. Em seguida, cada aluno escolheu uma espécie ou grupo desses animais e 
criou um texto contendo várias informações sobre o uso complexo de cada inseto. Durante uma saída de campo, 
percorremos alguns ambientes na aldeia para registrarmos e fotografarmos os insetos, desde áreas mais abertas até áreas de 
mata fechada. Os insetos ou grupos de insetos escolhidos e representados para a produção do material foram os pertencentes 
às seguintes Ordens: Diptera (mosca, pium, mutuca), Hemiptera (cigarra-grande, cigarra-pequena), Hymenoptera (abelha-
amarela-cortadeira, abelha-jataí, abelha-preta, formiga-cabeça-ardida, formiga-preta, formiga-saúva, formiga-tanajura 
formiga-tucandeira, larva-de-marimbondo-cavalo, marimbondo), Isoptera(aleluia, cupim), Lepidoptera (borboleta-capitão-
do-mato, borboletas, lagarta-da-mandioca, mariposa), Mantodea (louva-a-deus), Neuroptera (formiga-leão), Odonata 
(libélula), Orthoptera (grilo, gafanhoto-verde, paquinha). A cartilha apresenta o texto escrito pelos alunos indígenas com os 
respectivos desenhos, fotografias e descrição científica da espécie ou grupo. O produto final constitui um material para 
trabalhar nas escolas indígenas, bem como fonte de documentação e inspiração para novos projetos.

SO 025LOPE-A

6 DR ABDULLAH ANSARI (UNIVERSITY OF 
GUYANA)

Potential mitigation effect of Mangrove 
forest on global climate change through its 
carbon storage capacity

The role of mangrove ecosystem in carbon storage is recognized in many tropical countries across the globe and Guyana is one 
of the key areas with significant forest coverage. This research was carried out at study sites located in coastal regions of 
Guyana with the objectives quantification of aboveground biomass and the respective carbon storage of three mangroves 
species in Guyana, prediction of the future carbon storage capacity in mangrove species in Guyana and justification on the 
importance of conservation and restoration of mangrove forests towards climate change mitigation in Guyana. The results 
from all the regions indicated that the two species (R. mangle and A. germinans) have greater aboveground carbon stock 
capacity (481 Mg ha-1) which can aborb carbon dioxide released from various sources within Guyana. The total forest 
coverage of Guyana is 18.57 million hectare (mha) containing over 5 giga tonnes (gt) of carbon in aboveground biomass. Total 
coverage of Mangrove forest in Guyana is 22632.4 ha and estimated aboveground carbon locked by this ecosystem is 0.09 gt, 
which is equivalent to 0.257 gt of CO2. This is significant taking into consideration the coastal locations of robust and 
dynamic mangrove ecosystem. Recently the phenomenon of global warming has generated interest in understanding the 
carbon stock capacity of mangrove species. The results of this study support mangrove reforestation and afforestation in the 
coastal zone of Guyana. The present study led to understanding of the carbon stored in the mangrove forest and its relevance 
in carbon dioxide trapping in the forest stands. Such relationship establishes the foundation in holistic approach to 
mangrove restoration and climate change prevention strategy for Guyana.

SESSÃO TEMÁTICA 
TEMA 24

7 BEATRIZ DA COSTA LIMA NASCIMENTO 
(UFPA)

O USO DE QUELÔNIOS EM DUAS UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO NO BAIXO RIO TAPAJÓS, 
PARÁ, BRASIL

No baixo Rio Tapajós, assim como em toda a bacia amazônica, as populações humanas utilizam historicamente os quelônios, 
sendo profundos conhecedores deste recurso. Essa é uma região sobre intensa pressão, considerando os 
megaempreendimentos previstos. Por outro lado, no Baixo Rio Tapajós estão presentes duas importantes Unidades de 
Conservação-UC, a Floresta Nacional do Tapajós - Flona e a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns- Resex. Diante disso, o 
presente estudo propôs investigar as diferentes formas de uso de quelônios nesta região, avaliando se há diferença na forma de 
uso pelos moradores das duas UCs, bem como a percepção dos mesmos quanto ao status populacional destes animais. Para 
tanto, foram realizadas 67 entrevistas semi-estruturadas aliadas ao recordatório de captura (32 Flona e 35 Resex). Na Flona, a 
tartaruga-da-amazônia foi a etnoespécie mais capturada (N=17), seguida pelo tracajá (N=11) e pitiú (N=4). Na Resex, o tracajá 
foi mais capturado 60% (N=24). Na Flona, os quelônios são capturados predominantemente por espinhel (N=9) aliada ao uso 
de canoa à remo (N=17) e na Resex, a malhadeira (N=10) também aliada ao uso da canoa (N=8). Em ambas UCs, as capturas 
foram realizadas predominantemente durante o período de enchente. Quanto à percepção de impactos, a maioria dos 
entrevistados da Flona e Resex mencionaram o aumento de quelônios na região, e, embora as informações quanto aos 
megaprojetos sejam poucos conhecidas, os moradores acreditam que trarão impactos  predominantemente negativos aos 
quelônios e às suas vidas. Constatou-se diante dos resultados a importância de investigações da história de vida destes 
animais, bem como de estudos de impactos ambientais no nível da bacia do Rio Tapajós, onde os quelônios têm uma ampla 
área de vida. O conhecimento da história natural deles, aliado ao conhecimento dos impactos das formas de uso antrópicas, 
podem subsidiar ações de manejo para estes animais, garantindo a segurança alimentar das populações usuárias.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

9 ARLENE OLIVEIRA SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RORAIMA)

Conhecimentos sobre a espécie invasora 
Acacia mangium (Willd.) em comunidades 
indígenas na Região Serra da Lua, Roraima, 
Brasil

 O objetivo principal deste estudo é comparar os novos conhecimentos indígenas e as publicações científicas sobre a espécie 
invasora Acacia mangium. A pesquisa foi realizada nas comunidades Malacacheta, Moskow e São Domingos, Região Serra da 
Lua em Roraima. Como instrumento para obtenção dos dados referentes ao conhecimento local utilizou-se entrevistas 
semiestruturadas com 94 indígenas das três comunidades. Os povos Wapichana e Macuxi tem um conhecimento apurado 
sobre a espécie não nativa, que permite-lhes explicações sobre seus aspectos ecológicos, como a dispersão de sementes por 
pássaros, e seus aspectos biológicos, a taxa elevada de produção de sementes e o crescimento mesmo em locais secos. Isto 
demonstra a importância da participação das comunidades indígenas na gestão da invasão de plantas e, consequentemente, 
para a conservação de ecossistemas naturais onde vivem.

SESSÃO TEMÁTICA 21

10 RONALDO SOARES BARBOSA (UFPA), 
ANA LAIDE SOARES BARBOSA (UFPA), 
GUSTAVO GOULART MOREIRA MOURA 
(UFPA)

Calendário Ecológico Tradicional da Pesca 
Artesanal

Os calendários tradicionais de pesca é uma forma de organizar, de acordo com a época do ano, as atividades produtivas das 
famílias, a obtenção de alimentos e a conservação dos recursos naturais. Este projeto tem por objetivo descrever os ciclos 
conceituais e identificar as bases conceituais do calendário ecológico tradicional da comunidade tradicional de pesca da Vila 
do Espírito Santo do Tauá, PA – 242, em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense, a partir dos conhecimentos ecológicos 
tradicionais da comunidade de pesca de Vila do Espirito Santo do Tauá. Para atingir este objetivo, foram realizadas entrevistas 
abertas e semiestruturadas, observação participante e anotação em caderno de campo. Como resultados, foram descritos os 
ciclos lunares, hidrodinâmicos e os migratórios dos recursos pesqueiros conhecidos de seu território tradicional localizado 
na foz do rio Tauá e na baia do sol (região do salgado paraense). A partir da descrição dos ciclos conceituais produzidos pela 
comunidade pesquisada, foi identificada que o calendário é lunar, embora haja influencia de outros compartimentos 
ambientais no seu ciclo de atividades. 

Calendário Ecológico tradicional; Conhecimentos Tradicionais; Pescadores Artesanais; Pesca.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6
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11 FÁBIO DO ESPÍRITO SANTO MARTINS 
(UNESP)

O Nhanderekó Mbyá Guarani: processo que 
materializa a ontologia da Terra Indígena 
Tekoá Mirim

Inserido no processo de autodemarcação da Terra Indígena Tekoá Mirim, localizada no litoral paulista, sobreposta pela 
Unidade de Conservação do Parque Estadual da Serra do Mar no município de Praia Grande, este trabalho pretende evidenciar 
a luta pela permanência Mbyá Guarani em seu próprio território. Já, que diferentes instâncias do Estado passaram a considerá-
los como invasores e a sua permanência na Tekoá Mirim, contrária ao “corpus” legal que legisla sobre a ocupação humana nas 
UC ambientais. Desconsiderando, portanto, que esta permanência remonta a uma posse secular, assegurada pela 
concretização sócioespacial de seu modo de vida próprio, culturalmente peculiar, ou seja, de seu Nhanderekó. Diante de tal 
contexto, pretende-se neste trabalho, dar visibilidade às motivações sociocosmológicas que justificam a dinâmica de 
deslocamento e ocupação espacial dos Mbyá, tanto quanto, a interlocução dialógica que se materializa diante da 
circunstância de que a percepção ambiental que eles manifestam na definição nada aleatória de sua Tekoá, necessariamente, é 
circunscrita e circunscreve simultaneamente, a elaboração ontológica que executam. 

Sessão Poster Tema 
4, Outros

12 ADENILSE BORRALHOS BARBOSA 
(COLONIA DE PESCADORES Z-27)

Medicina tradicional cosmovisão e 
biodiversidade da comunidade de Espirito 
Santo do Tauá-PA

RESUMO

O presente relatório de campo aponta informações e depoimentos sobre a comunidade e os comunitários de Espirito Santo 
do Tauá, que está situada na PA 242 a 12 km do município de Santo Antônio do Tauá região do Salgado nordeste paraense. E 
tem por objetivo desenvolver um estudo por meio dos relatos dos entrevistados, sobre medicina tradicional gênero, 
cosmologia e biodiversidade local, como as pessoas praticam as atividades e obtém os recursos da floresta e as utilizam em 
beneficio da cura e prevenção de doenças com auxilio da cosmo visão, também levaram em conta as práticas e saberes e 
conhecimento tradicionais na coletas de ervas, plantas, cipós, sementes, minerais, óleo, resinas, cascas e capturas de animais, 
 úteis na prevenção e cura. A comunidade precisa desenvolver estudos e obter resultados que possam ser usados como base no 
etnoconhecimento e memória. Um ponto interessante no contexto dos relatos dessas pessoas é a facilidade que os mesmos 
obtêm os recursos da floresta e como manipulam várias espécies de plantas, ervas, entre outros que até então desconhecidas 
por alguns comunitários, o saberes e práticas e conhecimentos tradicionais, segundo os entrevistados são o maior legado dos 
seus antepassados.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

13 WALISSON DE SOUSA COSTA (IFPA), 
REGINALDO NONATO LOBATO (IFPA), 
SILVIO DA VERA CRUZ RODRIGUES 
(IFPA)

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NA 
ÁREA DE PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS NO 
BAIRRO VILA RURAL – TUCURUÍ/PA

A horticultura é uma das atividades que mais fornece oportunidades para pequenos produtores situados nos centros 
urbanos figurando como uma opção de crescimento econômico e social, SEBRAE 2015. Com base nisso o presente trabalho 
tem por objetivo analisar as técnicas de produção adotadas pelos Horticultores da Coopervila: preparo do solo, cultivo, 
utilização de defensivos agrícolas químico e orgânico e comercialização final do produto afim de verificar a sustentabilidade 
dos mesmos. A Coopervila é uma associação que surgiu no ano 2009 no município de Tucuruí com o intuito de prestação de 
serviços a terceiros, para que com isso melhorem sua remuneração e as condições de trabalho, e que hoje é integrada por 16 
produtores sendo que 13 participaram da pesquisa. Foram aplicados questionários do tipo qualitativo descritivo semi 
adaptado in loco para os cooperados constituído de 19 perguntas objetivas. Como resultado obtivemos, 100% dos 
entrevistados utilizam algum tipo de adubo sintético ou pesticida em suas hortas, no entanto de forma inadequada, não 
obedecendo as normas de utilização do produto inclusive no que concerne a destinação final das embalagens, 84,61% 
demonstra não ter conhecimento de técnicas referentes ao preparo do solo. Em relação ao uso de defensivos orgânicos 
76,93% conhece algum, todavia não utiliza, logo 23,07% faz uso desses compostos. Outrossim 100% utiliza canteiros no solo, 
sem a utilização de materiais para delimitação e destaca-se apenas um produtor que possui a hidroponia, e 69,23% retira 
algumas hortaliças maiores para viabilizar o desenvolvimento das demais. A destinação final da produção 76,92% é entregue 
nas escolas do munícipio através de um contrato entre a cooperativa e a prefeitura, enquanto o restante vendido no comércio 
local. Os dados obtidos mostram que estes ainda necessitam de mais conhecimento a respeito de tratamento do solo, uso de 
agrotóxicos e técnicas de manejo de cultura, o que evidencia índice de sustentabilidade inadequada.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

14 LAWRENCE MASUVHE (UNIVERSITY OF 
VENDA), PETER TSHISIKHAWE 
(UNIVERSITY OF VENDA)

Ethnobotanical survey of medicinal plants 
used by traditional healers in treatment of 
gonorrhoea in a South African rural 
community

Ethnobotanical survey of medicinal plants used by traditional healers in treatment of gonorrhoea in a South African rural 
community

 

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

15 HUEIWEN CHIN (INSTITUTE OF 
SOCIOLOGY, NATIONAL TSING-HUA 
UNIVERSITY, TAIWAN)

Alternative farming system and solidarity 
economy: A Case Study on PGS Project for 
the “Tribal E-Shop” in Taiwan

Alternative farming system and solidarity economy: A Case Study on PGS Project for the “Tribal E-Shop” in Taiwan SESSÃO TEMATICA 7

16 BIBIANA LEONOR VILÁ (VICAM 
CONICET)

Llamas, vicuñas and the vulnerability of 
pastoral livelihoods in the Andean altiplano, 
NW Argentina.

South American camelids (SACs) are an essential part of the biocultural heritage of the Andes, a very important material 
resource for pastoral indigenous communities living in high altitude dry Puna. The domestic SACs, llamas (Lama glama) and 
alpacas (Vicugna pacos) as well as the wild vicuña (Vicugna vicugna) play a major role as resource in a high altitude area where 
agriculture is limited. Pastoral communities are getting more vulnerable suffering from climate change.  Several 
socioeconomic factors, such as border policies for trespassing animals, changes in land tenure, male migration, price of llama 
fiber, lack of support for developing vicuñas chakus, are fracturing large-scale binational pastoral ecosystems into spatially 
isolated systems. This trend is study in the Santa Catalina Fair case. Santa Catalina is the northernmost town of Argentina, 
bordering the Plurinational Republic of Bolivia. It is a small traditional community located   3800masl. As another example of 
the worldwide trend, the practice of using llama caravans has decreased in recent years. Peasants, in this area known as 
llameros or caravaneros, belong to Andean indigenous communities in Nor Lipez, Bolivia. The llameros with their caravans 
travel essentially to barter llama fiber in exchange for industrial food-products, mainly flour and sugar. The caravan trip to 
and from Santa Catalina takes an average of 12 days. These llameros belong to extended families, developed their own llamas 
ethnotaxonomy and can recognize each animal of the troop. Yet caravans are disappearing given the ever more ubiquitous 
presence of vehicles, a worldwide trend. Three reasons are offered (two socioeconomic and one environmental) to explain the 
observed decline: (a) the presence of a growing textile industry in Bolivia, with an increase in the demand for camelid fiber, (b) 
the improvement in living conditions in Bolivia, and (c) the drought, with very little pasture for the animals on their route.

SESSÃO TEMÁTICA 21

17 LUDIVINE ELOY (CNRS), ISABEL 
BELLONI SCHMIDT (UNB), SÍLVIA 
LAINE BORGES (UNB), MAXMILLER 
CARDOSO FERREIRA (UFG)

Seasonal fire management by Quilombola 
cattle ranchers prevents the spread of 
wildfire : evidences from the Jalapão region 
(Tocantins, Brazil)

Seasonal mosaic patterns of burning are recommended for management of savannas in order to reduce risks of wildfires and 
adverse impacts on biodiversity. Even though fire management is now being implemented by environmental agencies in the 
Brazilian savanna (Cerrado), traditional fire management practices remain poorly understood, especially those related to 
cattle ranching. We investigated fire management practices of marroon communities located within two protected areas of 
the Jalapão region in central Brazil, by combining household-level data with landscape analyses of burn scars. Free-range 
cattle grazing relies on a seasonal mosaic pattern of burning for the purposes of production and landscape management. Fire 
is set in four different vegetation types during four main periods of the year. This system creates mosaics of areas with different 
sizes and fire histories. These seasonal fire management practices are instrumental in preventing the occurrence of large 
wildfires. The compilation of spatial data (burn scars) shows that community management areas present proportionately 
fewer late dry season fires and more early dry season fires than the protected area as a whole. Between 2014 and 2015, burn 
scars in community management areas were 52% smaller than in the rest of the protected areas. This means that traditional 
fire management favors low-intensity fires and biomass fractionation at the landscape scale. Although effective, this system 
has been ignored for the most part by government institutions and is threatened by the pursuit of intensification and the 
implementation of alternatives to the use of fire. An improved dialogue between scientific knowledge and local knowledge 
regarding fire management depends on building a collective learning environment, based on experimentation and 
monitoring of past and current practices of fire use and their impacts, with closer attention of burning practices in their 
temporal and spatial dimensions.

SO 023FOWLER
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30 DANIELA RIGHI LIMA (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO)

Rodas de Chá: Resgatando conhecimentos 
tradicionais, Promoção da Soberania 
Alimentar e Terapêutica.

O uso de Plantas Medicinais com fins terapêuticos é uma prática baseada no conhecimento popular, é passado pela tradição 
oral. Ele fornece dados importantes para novas descobertas científicas e as pesquisas acadêmicas tem mostrado cada vez mais 
propriedades terapêuticas das plantas. Na cidade de São Paulo muito desse conhecimento foi perdido com o avanço da 
indústria farmacêutica e alimentícia, no entanto há um movimento de resgate destes conhecimentos tradicionais devido ao 
enorme número de medicamentos prescritos e efeitos adversos. As rodas de chá visam a troca de conhecimentos sobre 
cultivo, uso medicinal e alimenticio das plantas promovendo soberania alimentar e terapêutica , vínculo com a Horta e com 
os profissionais da unidade. Os encontros ocorreram no Centro Saúde Escola Geraldo de Paula Souza que pertence à 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo desde 1925. Foi organizado pelos Residentes de Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde da SMS/SP e Aprimorandos e estagiários de Nutrição com 3 encontros  às sextas-
feiras quinzenalmente. A maioria presente eram mulheres acima de 50 anos, profissionais do Centro Saúde Escola e estudantes 
da Universidade de São Paulo. Todos foram orientados quanto ao uso racional de Plantas Medicinais, contra-indicações e 
forma de preparo de chás terapêuticos. Foram realizadas meditações, automassagens e dinâmicas utilizando aromas e sabores 
dos chás, além disso em dois encontros foram degustados patês e brusquetas utilizando as plantas do dia. em dois encontros 
mudam foram plantadas pelos usuários para fortalecer o vínculo com a horta, sendo que em um dia mudas foram doadas a 3 
usuárias junto com orientação de como utilizar. Foi pedido pelos usuários que os encontros continuassem e alguns 
profissionais da unidade que não puderam comparecer pediram continuidade dos encontros para que eles pudessem ir. 
Material de apoio foi distribuido aos participantes depois da aprovação da coordenação da unidade. 

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

37 EDSON TOSTA MATAREZIO FILHO 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Cascas de árvore, peles e sangue - 
cosmopolítica ritual dos Ticuna

A Festa da Moça Nova, iniciação feminina dos índios Ticuna, é o principal ritual destes que são o maior grupo indígena do 
Brasil (AM). Após ter sua primeira menstruação, as moças são colocadas em reclusão até o momento da Festa que marca a 
saída das moças da reclusão.

Podemos dizer que, para os Ticuna, a maturidade do corpo da moça é pensada como o amadurecimento de uma planta. Ou 
seja, os Ticuna possuem uma espécie de “natureza vegetal”, pertencem ao mesmo “plano de imanência” (Viveiros de Castro, 
2015) das plantas e vice-versa (“natureza” ticuna das plantas). Desta forma, pessoas e plantas sofrem processos de 
amadurecimento idênticos (Matarezio Filho, 2017).

Trata-se de um complexo ritual com sequências elaboradas. Para esta comunicação tenho como foco alguns elementos e 
momentos da Festa. Pretendo mostrar um aspecto da cosmopolítica ticuna que articula a relação entre plantas, mascarados, 
instrumentos musicais, corpos, peles e sangue menstrual. Desta maneira, proponho destacar como a referida “natureza 
vegetal” é colocada em evidência na Festa e se relaciona com as moças e os festeiros.

Os seres mais perigosos do cosmos, os “bichos” (ngo’o), e os encantados/imortais (ü’üne) são presentificados no ritual por 
meio das máscaras e sua “voz” (ga) por meio dos grandes trompetes, atraídos pelo cheiro do sangue das moças reclusas. Uma 
das funções do ritual é operar a “troca” das peles das moças por meio de palavras e da tintura de jenipapo (Genipa americana), 
“troca” de pele esta que é equacionada à menstruação (Belaunde, 2006).

As máscaras são confeccionadas de diversas entrecascas de árvore, os trompetes são feitos do tronco da paxiúba (Socratea 
exorrhiza ou I.exorrhisa) e da casca da árvore Croton palanostigma. Todas estas cascas e entrecascas são equacionadas por um 
mesmo termo, tchamü, com a pele dos humanos. O ritual, portanto, é um epicentro de relações cosmopolíticas conectadas 
por uma única “natureza vegetal”.

SESSÃO TEMÁTICA 39

43 WANDERLEY JORGE DA SILVEIRA 
JUNIOR (LABORATÓRIO DE ECOLOGIA 
FLORESTAL DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS-UFLA), MARCO 
AURÉLIO LEITE FONTES (LABORATÓRIO 
DE ECOLOGIA FLORESTAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS-
UFLA), GEOVANA FERNANDA JOANA 
(INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE 
MINAS GERAIS/BARBACENA)

CONFLITOS ENTRE USOS E PROTEÇÃO DE 
ESPÉCIES VEGETAIS NAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DA SERRA DE SÃO JOSÉ - 
MINAS GERAIS

As Unidades de Conservação (UC), Área de Proteção Ambiental (APA) Serra de São José e o Refúgio Estadual de Vida Silvestre 
Libélulas da Serra de São José (REVS), localizadas em Tiradentes-Minas Gerais, apresentam importante diversidade biológica 
para a conservação e abrigam também raizeiros que ainda detêm práticas e saberes sobre o uso de espécies vegetais. Os 
conflitos se estabelecem quando estes buscam extrai-las além dos limites APA, dentro REVS, na qual a extração de recursos 
biológicos é vedada por lei.  Desta forma, este estudo teve como objetivo analisar os conflitos estabelecidos na relação entre a 
conservação e uso de espécies vegetais nas UC da Serra de São José. Para tanto, foram utilizadas metodologias da abordagem 
qualitativa, notas de campo, diário de campo e questionários semiestruturados. Objetivando verificar os conhecimentos dos 
raizeiros, foi realizado um levantamento etnobotânico, por meio de turnês guiadas em três trilhas utilizadas pelos mesmos. 
Também neste momento, foram realizadas entrevistas, com o intuito de averiguar os conflitos socioambientais relacionados à 
prática extrativista. Os resultados apontaram que entre os 81 aplicações de espécies vegetais, os usos para fins medicinais 
destacam-se com 68 indicações ou 85,30%. Os 13 usos que não são mais praticados estão relacionados a herbáceas para fins 
religiosos, e material arbóreo para construção e reparos em casa e combustível para fogão a lenha. A extração dentro dos 
limites do REVS é significativa maior se comparada com a APA, respectivamente 42 espécies (65, 6%) e 5 (7%). Esses números 
se justificam devido ao melhor estado de conservação do REVIS em relação a APA. Conclui-se que os conflitos socioambientais 
não devem ser considerados como um fator negativo, que precisa cessar para uma conservação eficiente. Ao contrário, os 
conflitos motivam a discussão entre gestão as UC e os raizeiros, e podem apontar caminhos para projetos que visem o uso 
sustentável dos recursos biológicos.
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44 WANDERLEY JORGE DA SILVEIRA 
JUNIOR (LABORATÓRIO DE ECOLOGIA 
FLORESTAL DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS), MARCO 
AURÉLIO LEITE FONTES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
GEOVANA FERNANDA JOANA 
(INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE 
MINAS GERAIS/BARBACENA)

EXTRAÇÃO E USO DE PLANTAS MEDICINAIS 
POR RAIZEIROS E MORADORES DOS 
MUNICÍPIOS DA SERRA DE SÃO JOSÉ - MINAS 
GERAIS

A Serra de São José, localizada no Campo das Vertentes - Minas Gerais, é apontada em pesquisas científicas como área de 
elevada importância biológica para a conservação da fauna e da flora, em destaque pelo fato de abrigar 50% das espécies de 
Odonatas que ocorrem no estado e 16% das que ocorrem no Brasil. A serra é composta por três fitofisionomias, Cerrado, 
Floresta Estacional Semidecidual e Campos Rupestres. A região abriga também raizeiros que extraem espécies vegetais para 
fins medicinais nas áreas naturais e moradores em seu entorno, que fazem uso destes recursos biológicos. Com o objetivo de 
analisar os saberes e práticas dos raizeiros e conhecer as espécies utilizadas pelos habitantes circunvizinhos, foram realizados 
levantamentos etnobotânicos em duas etapas. A primeira consistiu na realização de turnês guiadas em três trilhas utilizadas 
por dois raizeiros, que apontaram as espécies utilizadas, suas aplicações e as partes das plantas empregadas nos tratamentos 
naturais. Na segunda, com o intuito de conhecer as espécies medicinais utilizadas pelos moradores, bem como suas 
aplicações, utilizou-se de questionário semiestruturado em três municípios abrangidos pela serra: Tiradentes, São João del- 
Rei e Santa Cruz de Minas. O levantamento com os raizeiros apontou a extração de 58 espécies dentro das três fitofisionomias, 
as quais são comercializadas no mercado municipal ou cedidas gratuitamente às pessoas que solicitam. Os 46 moradores 
entrevistados apontaram o uso de 77 espécies vegetais para fins medicinais, cultivadas em quintais, terrenos baldios e 
extraídas na Serra.  

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

45 DUVAN RICARDO MURILLO ESCOBAR 
(UNICAMP)

ENTRE FLORESTAS E CUMES: memória oral, 
aprendizagem e ritualismo entre os índios 
Misak e Xikrin

Esta proposta pretende apresentar uma  etnografia comparativa entre uma sociedade indígena dos Andes e outra da 
Amazônia. Por um lado, os Misak, localizados na região do Cauca (Colômbia), ameaçados pela extração de minério e por 
projetos de exploração de recursos hídricos. Por outro, os Xikrin, no Médio Rio Xingu (Brasil), impactados pela construção da 
represa de Belo Monte. Propõe-se estudar as transformações e reformulações dos conhecimentos nativos como processos de 
aprendizagem contínua, tomando como critério de análise quatro categorias geracionais: crianças, jovens, adultos e anciãos. 
Entende-se que nos processos de aprendizagem cada sujeito desempenha um papel ativo como produtor de saberes, o qual 
dinamiza uma articulação entre os conhecimentos, práticas tradicionais, saberes e influências externas provenientes de 
contextos de conflitos recentes. Serão desenvolvidas etnografias sobre dois espaços: o Nak Chak nos Misak e o Ngobe nos 
Xikrin. Ambos são cenários coletivos dedicados à reunião e dissertação, com uma dinâmica intergeracional. Ali se 
desenvolvem exercícios narrativos e se põe a oralidade em circulação, atendendo às práticas e rituais tradicionais, mas 
também às negociações compensatórias pelos impactos socioambientais produzidos pelos projetos de grande escala. Dessa 
maneira, evidencia-se uma dinâmica de reformulação de atividades e conhecimentos nativos com o propósito de responder 
aos desafios atuais
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46 MARLITON ROCHA BARRETO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO), ALEXSANDRO SOKOLOSKI 
DE MORAES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO)

A percepção dos agricultores envolvidos no 
controle de insetos quanto ao 
reconhecimento dos insetos pragas

Evidências na nossa recente história tem demonstrado que desde os primórdios os insetos faziam parte do dia a dia dos grupos 
humanos, influenciando na vida das comunidades, na cultura e na religião. Tanto os hábitos quanto a morfologia dos insetos 
têm inspirado os homens em superstições, às vezes indicando boa pescaria ou fartura, às vezes um castigo divino ou mau 
presságio. Na agricultura os insetos geralmente são reconhecidos pelos danos econômicos que podem causar. A construção 
desta percepção é guiada pela vivência que o indivíduo tem no meio em que está inserido, auxiliado pela perspectiva da 
indústria de praguicidas quanto ao uso de defensivos agrícolas. Neste trabalho foram entrevistados 263 profissionais 
envolvidos no controle de insetos pragas para conhecer a percepção sobre os insetos no momento da identificação, por meio 
de imagens dos principais insetos das lavouras de milho e soja. Foi constatado que as pragas mais reconhecidas foram a 
Pseudoplusia includens sob o domínio “lagarta falsa-medideira” e Euchistus eros sob o domínio “percevejo marrom”, que 
também são aquelas mais comuns no ambiente de monocultivo da região, com características morfológicas marcantes. A 
variação no reconhecimento dos insetos mostra diferentes níveis de conhecimento entomológico entre os profissionais da 
agricultura. Ao longo do trabalho se evidenciou que a percepção dos profissionais em relação aos insetos está mais 
fundamentada nos insetos que podem causar danos à lavoura do que naqueles que possuem valor ecológico, sendo estes 
pouco conhecidos, desprezados ou até classificados como praga. O reconhecimento se dá por meio de características 
morfológicas superficiais como cor, forma e modo de movimento, podendo induzir a confusão na identificação dos insetos. 
Os resultados sugerem novos trabalhos que possam levar conhecimento sobre o valor da biodiversidade na agricultura e 
como a preservação dos insetos benéficos traz melhorias ao agrossistema.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

48 TINDE VAN ANDEL (NATURALIS 
BIODIVERSITY CENTER)

Traditional rice cultivation by Aucan 
Maroons along the French Guiana-Suriname 
border

Maroons, descendants of escaped slaves in the former Dutch colony Suriname, grow a large number of upland rice varieties by 
means of slash-and-burn cultivation. Very little research has been done on traditional rice cultivation by Maroons. In 2016, 
we proved that the black rice grown by Suriname Maroons (Oryza glaberrima Steud.) originates from western Ivory Coast. 
Asian rice (Oryza sativa L.), however, was also present in West Africa before the onset of the trans-Atlantic slave trade. What 
rice varieties are currently grown and where do they come from? We will present the most recent results of our fieldwork in 
2017 along the French Guiana-Suriname border. We documented around 30 different rice varieties (mostly O. sativa) grown 
by Aucan Maroons living along the Marowijne and Lawa Rivers. Some vernacular names of these varieties refer to enslaved 
African women who smuggled rice during their flight to the forested interior by plaiting the grains in their hair. The Maroon 
rice farmers we interviewed stressed the importance of growing traditional rice varieties for their nutritional and culinary 
qualities, maintaining food security and ceremonial importance.

SO 056ELOY

49 THAIS REGINA MANTOVANELLI DA 
SILVA (UFSCAR)

Narrativas de impacto: os Mẽbengôkre-Xikrin 
da Terra Indígena Trincheira-Bacajá e os 
Juruna Yudjá da Volta Grande do Xingu 
contra os efeitos da usina hidrelétrica de 
Belo Monte

Em vinte de abril de 2010, o leilão para concessão e comercialização de energia da Usina Hidrelétrica de Belo Monte foi 
realizado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) com uma duração histórica de apenas sete minutos. Esses sete 
minutos alteraram de forma irreversível a vida dos vários povos indígenas e ribeirinhos da região de Altamira, inaugurando o 
que chamo de “era dos impactos”. Minha apresentação irá se referir aos impactos da barragem do ponto de vista de dois 
povos especificamente: os Juruna Yudjá da Volta Grande do Xingu e os Mẽbengokre-Xikrin da Terra Indígena Trincheira-Bacajá. 
Trata-se de destacar as práticas narrativas dos impactos desses povos que são negligenciadas nos documentos oficiais de 
monitoramento dos impactos da obra. Apesar desse negligenciamento, os Mẽbengôkre-Xikrin e os Juruna Yudjá insistem em 
afirmar suas assustadoras teorias de impactos decorrentes do barramento do Xingu e da drástica diminuição dos regimes de 
cheia. Em vários momentos, esses povos tem questionado com veemência os dados do monitoramento oficial apresentado 
pelo órgão empreendedor e por técnicos especialistas contratados pela concessionária Norte Energia. Ao expressarem seus 
questionamentos que contradizem os dados oficiais, ambos povos defendem a validade das teorias e das narrativas de 
impacto condizentes com as formulações das pessoas moradoras das aldeias em suas Terras Indígenas: a Trincheira-Bacajá e a 
Paquiçamba da Volta Grande do Xingu. Assim, proposta de minha apresentação é levar essas reivindicações às últimas 
consequências, de modo a que as teorias de impactos desses povos afetados pela barragem de Belo Monte impactem também 
discursos científicos e análises antropológicas da escrita etnográfica.

SO 011CURVELANO

50 BRENO PINTO RAYOL (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA), 
IZILDINHA DE SOUZA MIRANDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), FABRÍZIA DE OLIVEIRA 
ALVINO-RAYOL (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ)

Mulheres e quintais: conservação da 
agrobiodiversidade na Amazônia Central

O Brasil é um dos países com maior biodiversidade no mundo. Entretanto, modelos de desenvolvimento agrícolas vinculados 
essencialmente às finalidades econômicas vêm provocando fortes impactos socioambientais negativos, incluindo prejuízo à 
diversidade biológica. O manejo da biodiversidade agrícola é de fundamental importância para a sobrevivência da agricultura 
tradicional, porém ainda carece de esforços voltados especialmente para a sua conservação e valorização. O objetivo do 
presente trabalho foi avaliar a contribuição das mulheres na conservação da biodiversidade e no manejo dos quintais 
agroflorestais da Amazônia Central. Foram amostrados 334 quintais localizados em 14 municípios do estado do Pará, Brasil. 
As (os) responsáveis foram entrevistadas(os) para a coleta de dados sobre o histórico, usos e práticas de manejo dos quintais. 
Os quintais da Amazônia Central são manejados de baixa a média intensidade com o uso de insumos internos e os principais 
critérios de seleção plantas estão relacionados aos seus potenciais de uso, formação de sombra e longevidade das espécies. A 
gestão dos quintais agroflorestais da região, quase na sua totalidade (98,2%), é realizada por meio de mão-de-obra familiar, 
sendo as mulheres as principais mantenedoras desses agroecossistemas (41,6%). Além da produção de alimentos para 
consumo familiar, os quintais desempenham outras funções (estéticas, sociais, recreativas e religiosas). Os quintais 
agroflorestais da Amazônia Central possuem expressiva riqueza florística e faunística e desempenham importante papel na 
conservação da agrobiodiversidade. A maior riqueza de espécies de plantas foi encontrada em quintais mantidos 
exclusivamente por mulheres. Portanto, as mulheres desempenham um papel fundamental na conservação da 
agrobiodiversidade nos quintais agroflorestais, destacando-se como importantes mantenedoras não só dos quintais, mas 
também da diversidade de plantas e animais contidos nesses agroecossistemas domésticos.

SO 101SILVA

51 BRENO PINTO RAYOL (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA), 
IZILDINHA DE SOUZA MIRANDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), FABRÍZIA DE OLIVEIRA 
ALVINO-RAYOL (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ)

Quintais agroflorestais: contribuição para 
segurança e soberania alimentar de 
populações amazônicas

Os quintais tradicionais, especialmente na Amazônia, não são novos, entretanto, despertam interesse científico para 
explicação dos fenômenos e de suas interações, optou-se, portanto, por buscar compreender a contribuição dos quintais na 
promoção da segurança e soberania alimentar de populações amazônicas. Foram amostrados 334 quintais localizados em 14 
municípios do estado do Pará, Brasil. As(os) responsáveis foram entrevistadas(os) para a coleta de dados sobre a criação de 
animais e cultivo de plantas nos seus quintais. A maior parte da produção dos quintais amostrados é voltada para o consumo 
doméstico. Cerca de 40% dos quintais da Amazônia Central possuem algum tipo de criação. Em quintais localizados em zonas 
rurais a frequência de criações (90%) é maior do que nos quintais urbanos (15%). A criação está concentrada em animais de 
pequeno porte, principalmente aves, provavelmente devido ao menor espaço que precisam e pela facilidade no manejo. 
Gallus gallus domesticus (galinha) está presente em todos os quintais que possuem criações. Foram encontradas 252 espécies 
de plantas, distribuídas em 75 famílias. A grande maioria das espécies são arbóreas (62,6%). A escolha por essas espécies, em 
especial as frutíferas, está relacionada ao fornecimento de alimentos, e também devido à resistência destas espécies às 
adversidades climáticas, além de proporcionar um microclima favorável às outras funções dos quintais, em especial aquelas 
ligadas à recreação. A maior parte das plantas encontradas nos quintais amazônicos tem como uso principal a alimentação 
(41,1%). A importância dos quintais agroflorestais na segurança e soberania alimentar de famílias amazônicas, especialmente 
as com menor renda, indica que políticas públicas estaduais e federais devem ser formuladas a fim de estimular sistemas 
produtivos mais diversificados como estratégia de fortalecimento da agricultura familiar na Amazônia Central e conservação 
da biodiversidade.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

52 GUSTAVO GOULART MOREIRA MOURA 
(UFPA)

A etnoconservação marinha em uma 
perspectiva etnooceanográfica

Muitos pesquisadores das áreas clássicas da Oceanografia negam as humanidades na ciência oceanográfica. No entanto, o 
diálogo com as ciências humanas existe desde os primórdios da oceanografia Moderna. Muchos de los investigadores de las 
áreas clásicas de la Oceanografia niegan el diálogo con las humanidades. Sin embargo, este diálogo existe desde la fundación 
de la Oceanografía Moderna, o que a torna humana na medida em que é biológica, física, química ou geológica. Um exemplo é 
o diálogo com as ciências econômicas na construção dos modelos bioeconômicos Gordon Schaeffer, base do manejo 
moderno da pesca aplicado em várias partes do globo. Em uma perspectiva crítica, a etnooceanografia tem proposto algumas 
alternativas na praxos da oceanografia clássica, como um giro pragmático no manejo de recursos pesqueiros com base nas 
premissas da etnoconservação.
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53 GUSTAVO GOULART MOREIRA MOURA 
(UFPA)

Uma proposta de Gerenciamento Costeiro 
Pós-Colonial na Amazônia a partir do curso 
de graduação em Etnodesenvolvimento

Para a costa amazônica, que possui uma grande diversidade étnica de povos e comunidades tradicionais costeiros espalhados 
por mais de 1500 Km em três estados da federação (Amapá, Pará e parte do Maranhão), o modelo clássico de gerenciamento 
costeiro é inadequado, pois tem promovido ao longo da história e em outras partes do país a pilhagem e a destruição de 
territórios tradicionais. Com o objetivo de construir um gerenciamento costeiro pós-colonial na Amazônia e que garanta e 
amplie direitos aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais desta região, esta proposta de Gerenciamento 
Costeiro Pós- Colonial na Amazônia parte de uma perspectiva crítica à ideia governamentalizada de desenvolvimento 
sustentável e, consequentemente, às premissas do atual modelo nacional de gerenciamento costeiro. Para isso, é necessário 
um “giro pragmático” na relação entre ciência e poder, técnica e política moderna de caráter colonial, a partir de um ponto 
de vista inaugurado por uma práxis política dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Trata-se de 
transformar o solipsismo metódico da política moderna e recuperar a política enquanto práxis e radicalidade crítica e 
democrática na produção de sujeitos históricos e de contribuição ao desenvolvimento territorial de povos indígenas, 
quilombolas e comunidades tradicionais. Este nova práxis em gerenciamento costeiro é um processo e uma relação aberta, 
comunicativa, intersubjetiva e transformadora entre diferentes sujeitos históricos e modos de conhecer em cena. A 
prioridade histórica dada aos grandes projetos de desenvolvimento em regiões costeiras deve dar lugar a um novo ato cultural 
de diálogo paritário de saberes durante a criação de possibilidades alternativas ao desenvolvimento e de 
etnodesenvolvimentos.

SO 039PARENTE

54 THAMYRES MESQUITA RIBEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RONDONIA), ADNILSON DE ALMEIDA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RONDONIA)

MARCADORES VIVOS DO POVO CINTA LARGA, 
TERRA INDÍGENA ROOSEVELT.

Essa pesquisa traz uma análise dos marcadores vivos do povo Cinta Larga e abre possibilidades de discussões acerca do uso dos 
marcadores vivos como justificativa para conservação de espécies. Os marcadores vivos são uma das diferentes classes de 
marcadores territoriais, um conceito em construção. Esse conceito foi criado para identificar as marcas culturais de um 
grupo. Essas marcas são aquelas dotadas de significado e que ajudam na formação da identidade. Com a necessidade de 
fortalecer a cultura, essa pesquisa vem com o objetivo de identificar e analisar a relação dos Cinta Larga com a natureza, quais 
são os marcadores vivos e como se dá esta representação no cotidiano deste povo. A pesquisa foi realizada na Terra Indígena 
Roosevelt. A coleta dos dados se deu com levantamento bibliográfico e midiático, observações in loco e entrevistas no 
formato de diálogos abertos. Para as análises, utilizamos como método a fenomenologia na perspectiva do espaço-ação, a 
qual analisa o conteúdo de dados considerando a carga sentimental e histórica que há no lugar. Como principal resultado 
dessa pesquisa, pudemos identificar vários marcadores vivos, como variadas aves, espécies vegetais, o porco-do-mato, a pedra 
sagrada e até mesmo um ser espiritual que tem capacidade de transmutação, Pawo, o dono do mato. Todos esses e outros 
marcadores têm um significado e uma forma de se representar no mundo cosmogônico dos Cinta Larga. Apesar de termos 
conseguido identificar e analisar vários marcadores, foi percebido que há muito a se descobrir naquela cultura. O trabalho 
com cultura indígena requer tempo, vivência e sensibilidade e existem vários caminhos para a pesquisa no que tange à 
temática dos marcadores territoriais. Essa pesquisa teve apoio do projeto “Geografia e marcadores territoriais: sentidos e 
representações socioculturais amazônicas” - Edital: CHAMADA 003/2017 - PQR - TERMO DE OUTORGA: 042/2017; Processo: 
01.1331.00031-00.042/2017.
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55 EMILY COLÓN (UNIVERSITY OF 
MARYLAND)

Amari Bê: Mebêngôkre-Kayapó Use of Fire in 
Cultural Landscape Management of the 
Brazilian Cerrado

Brazil is fast approaching the highest rate of forest fires of any year since the Brazilian National Institute of Space Research 
(INPE) started tracking them almost two decades ago (Cowie 2017). A combination of budget cuts from policymakers to 
environmental enforcement programs and fluctuations in seasonality, the Brazilian Cerrado, is quite literally under fire. 
Although the majority of the Cerrado is now under threat from agriculture and livestock expansion, it has been the home of 
many traditional and indigenous populations, many of whom have historically used various fire regimes to manage the 
landscape. This study uses qualitative and quantitative approaches to understand how cultural landscape management, 
specifically the burning practices of indigenous groups such as the Mebêngokrê-Kayapó, affects the biodiversity of the 
Brazilian Cerrado, and how natural disasters, like drought, affect these practices.

SO 023FOWLER

56 ARTHUR YOSHIO GEMELLI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO), MAIRA LUIZA SPANHOLI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO), MARLITON ROCHA BARRETO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO)

Uso popular de recursos vegetais e perfil 
socioeconômico de moradores de 
comunidades rurais de Sinop, Mato Grosso, 
Brasil

As plantas são essenciais à sobrevivência humana, sendo utilizadas para suprir diversas demandas e resgatar o conhecimento 
tradicional sobre a utilização delas possibilita a transmissão de informações entre gerações. O objetivo da pesquisa foi 
apresentar o perfil socioeconômico dos moradores de comunidades rurais no município de Sinop, Mato Grosso, descrevendo 
o uso popular dos recursos vegetais coletados e cultivados, estabelecendo a relação sociocultural e econômica entre as 
famílias botânicas e entrevistados. O trabalho utilizou a técnica de lista livre e questionário semiestruturado, por meio do 
processo de seleção Bola de Neve. A análise de regressão linear simples foi usada para verificar se a renda explica o número de 
plantas citadas. As comunidades estudadas foram: Brígida, 11 de Julho, Adalgisa, Agrovila, Planalto, Bom Jardim e Monalisa, 
com 226 pessoas entrevistadas. Foram citadas 2.885 plantas, sendo 217 espécies em 70 famílias botânicas. As pessoas com 
origem da região Sul do país e aquelas com idade superior a 50 anos conhecem maior quantidade de plantas. A análise de 
regressão revelou que a renda pode explicar a maior diversidade de plantas citadas pelos entrevistados. O uso das plantas 
como fontes de recursos alimentícios e medicinais garantem a subsistência dos entrevistados, entretanto a transmissão de 
conhecimentos entre as gerações está sendo perdida.

Sessão Poster Temas 
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59 KAREN VELOSO RIBEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
ALEXANDRE NOJOZA AMORIM 
(INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO MARANHÃO), ROSELI 
FARIAS MELO DE BARROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

“O POVO DO INTERIOR É MUITO 
ENGENHOSO”: FLORA ÚTIL NA CONFECÇÃO 
DE ARTEFATOS CULTURAIS POR MORADORES 
DE DUAS COMUNIDADES RURAIS PIAUIENSE, 
NORDESTE DO BRASIL

Plantas artesanais são aquelas usadas na confecção de artefatos com fins extrativista ou de subsistência. Objetivou-se 
inventariar as espécies de plantas utilizadas na confecção de artefatos culturais, bem como os produtos desse processo, com o 
intuito de deixar registrado saberes inerentes à cultura local. A pesquisa foi realizada nas comunidades rurais Buritirana e 
Recanto, município de Amarante/Piauí, e contou com a participação voluntária de 33 informantes (17 mulheres e 16 
homens), mantenedores de quintais, com idade igual ou superior a 18 anos. Para o levantamento dos dados fez-se uso de fotos 
e áudios, além das técnicas de “rapport”, turnê-guiada, entrevistas semiestruturadas e observação participante. As 
informações foram analisadas quali-quantitativamente, por meio de análise de discurso e pelo cálculo do índice de Shannon-
Wierner. Levantou-se um total de quatro espécies de plantas artesanais (Attalea speciosa Mart. ex Spreng, Copernicia 
prunifera  Moore, Guadua angustifolia Kunth e Enterolobium maximum Ducke), com destaque para a primeira espécie 
supramencionada (coco-babaçu), que foi citada por 66,7% do total de entrevistados. Arecaceae foi a mais representativa, 
somando duas espécies. Os artefatos produzidos artesanalmente são respectivamente, cofo, abano, esteira e balaio; vassoura 
de palha; jacá; e gamela. Ressalta-se que os produtos derivados da At. speciosa, ainda são utilizados em crendices, por serem 
confeccionados no formato de cruz. O índice de Shannon-Wierner denotou baixa diversidade (H’ = 0,62), fato esse justificado 
pela pouca presença de plantas artesanais no espaço quintal dos domiciliados, visto que tais espécies costumam ser mais 
encontradas próximas aos corpos d’água e em matas abertas. Conclui-se que os conhecimentos adquiridos via oralidade e 
com o saber-fazer, acerca das plantas artesanais, ainda estão sendo difundidos dentro das comunidades estudadas, fato este 
detectado pela evidente produção e potencial uso da flora útil.

Sessão Poster Temas 
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60 JAIRO FERNANDO PEREIRA LINHARES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO), MARIA IVANILDE DE 
ARAUJO RODRIGUES (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO MARANHÃO), CLAUDIO 
URBANO BITTENCOURT PINHEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO)

Historia natural das plantas do Maranhão no 
século XIX baseada na obra do Frei Francisco 
de Nossa Senhora dos Prazeres

No Brasil, a circulação de plantas está tão entrelaçada à história da colonização, que é impossível precisar a data de chegada à 
América das plantas vindas de outros continentes. O objetivo geral do estudo foi o de resgatar a história natural das plantas do 
Maranhão no século XIX contida na obra do frei Francisco de Nossa Senhora dos Prazeres, e mais especificamente; identificar 
as plantas de acordo com a nomenclatura botânica atual, bem como, verificar seus usos e procedências, atualizando a 
informação resgatada, de forma a dar utilidade dessa informação no presente. Nesse sentido, a pesquisa documental 
contribui para esclarecer questões importantes sobre a flora, tanto nativa quanto exótica, utilizada nos séculos passados 
através de pesquisa aprofundada das fontes documentais, trazendo contribuições sobre a historiografia das plantas, à luz da 
ciência botânica atual. A metodologia do trabalho baseou-se na consulta da edição fac-símile da obra ‘Poranduba 
maranhense: Relação histórica da província do Maranhão’, a nomenclatura botânica empregada, foi atualizada tendo como 
base de dados a do Missouri Botanical Garden’s VAST (VAScular Tropicos) nomenclatural data-base – W3 Tropicos (2006), The 
International Plant Names Index – IPNI (2006), e em literatura especializada. Para abreviatura dos nomes dos autores das 
espécies adotou-se Brumitt & Powell (1992). Da totalidade de plantas (n= 142) extraídas da obra, 78% (n= 111) foram 
identificadas botanicamente pelo menos ao nível de família, e, 22% (n=31) não foram identificadas. Vale ressaltar o fato do 
frei Francisco Nossa Senhora dos Prazeres não ter adotado critérios científicos, fez com que sua obra não fosse reconhecida 
pelos taxonomistas. Quanto à procedência das espécies, 77% (n= 109) foram constituídas por espécies nativas, e 23% (n= 33) 
constituída por exóticas. Quanto aos usos, as maiores importâncias relativas foram para as plantas alimentícias (34%), uso 
madeireiro (20%), medicinais (16%) e utensílios (12%). 
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61 JUDITH CARNEY (UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA LOS ANGELES)

Mangroves as Habitat for African Survival in 
the Atlantic World

Mangrove forests form an amphibious bulwark between land and sea.  Where freshwater meets saltwater, and where the earth 
is neither liquid nor solid, mangroves trap sediments in the intertidal zone. A habitat formerly regarded as pestilential is now 
under the policy spotlight as scientific concern with climate change and biodiversity loss increases.  Mangroves are 
indispensable for protecting low-lying tropical coasts from the rise in sea level projected by mid-century; moreover, the 
habitat serves as a crucial nursery for spawning fish, a sanctuary for endangered marine species, and a flyway for migrating 
birds. The contemporary policy emphasis on demarcating these amphibious forests for conservation set-asides and marine 
protected areas ignores the crucial consideration that mangroves have long been inhabited by people.

Building upon research on indigenous mangrove ecosystem use in West Africa, this paper extends the analysis to mangrove 
areas of tropical America inhabited by African-descended populations. Three forms of evidence support the contention that 
this ecosystem has historically served as “a Black sense of place” following the dislocations of the transatlantic slave trade: 1) 
historic accounts, which show the significance of the habitat for maroonage, escape agriculture, firewood, and shellfish 
collection; 2) material evidence for continuity of gendered patterns of shellfish collection across the African diaspora; and 3) 
linguistic evidence that links “mangrove” to its Senegambian Wolof origin.

SO 089VOEKS

62 RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Castanheiras, sistemas locais de governança e 
antropogenia no rio Iriri (bacia do rio Xingu) 
/ Brazil nut trees, local governance systems 
and anthropogenesis in Iriri river (Xingu 
basin)

O extrativismo de castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) permanece uma atividade importante para a renda e subsistência de 
milhares de famílias na zona rural amazônica. No rio Iriri, no norte da bacia do rio Xingu (estado do Pará), a atividade é 
praticada por seringueiros/beiradeiros há mais de um século e compõe um modo de vida particular destes. Este trabalho 
explora a mudança na governança das áreas de coleta de castanha onde trabalham seringueiros/beiradeiros do rio Iriri e 
especula sobre a relação entre essas mudanças e características ecológicas das populações de castanheiras. As informações 
foram obtidas através de entrevistas e observações participantes com as/os extrativistas de diferentes gerações no rio Iriri, 
entre os anos de 2016 e 2018. Também foi feita pequena amostragem de parâmetros ecológicos nas áreas de coleta atuais e 
antigas (estrutura da população de castanheiras e predação de frutos). Em um século, o extrativismo de castanha no rio Iriri 
teve períodos de maior e menor incentivo econômico e intensidade e as áreas de coleta passaram por mudanças nos seus 
regimes de propriedade. Esses aspectos influenciaram e influenciam as práticas de manejo dos/as extrativistas nos castanhais, 
como a busca por áreas mais ou menos extensas, a limpeza das áreas e a interação com a fauna predadora de frutos de B. 
excelsa. O histórico de governança e manejo mostra que a atividade extrativista no rio Iriri é adaptativa, passível de 
autorregular-se a partir das respostas socioeconômicas e ambientais ao longo do tempo.

SO 013ROCHA-A

63 DAVID JOHN STEPHENSON, JR., J.D., 
PH.D. (THE ROCKY MOUNTAIN 
THUNDER LAW FIRM)

THE INEXTRICABLE LINK BETWEEN DNA 
SAMPLING FROM THE OLDEST EXTANT 
HUMAN SOCIETIES AND THE LEGAL AND 
ETHICAL CHALLENGES FORESHADOWED BY 
THE DECLARATION OF BELÉM

Abstract:  This presentation explores the legal and ethical issues foreshadowed by the Declaration of Belém (the 
“Declaration”) that are faced by the relatively recent explosion in the amount of research undertaken by Western geneticists 
to obtain samples of deoxyribonucleic acid (DNA) from the oldest extant human societies in the world.  The societies that are 
the specific focus of this presentation are the San societies in southern Africa. The ethical issues raised by this DNA sampling of 
San societies in southern Africa are examined by reviewing guidelines, consent instruments, procedures and protocols that 
emerged from a recent workshop involving stakeholders and traditional authorities from two local San speaking communities 
in northeastern Namibia.  These are compared to similar guidelines, instruments, procedures, and protocols that are 
developing throughout southern Africa and around the world in similar contexts.  Accordingly, this presentation thereby 
underscores the long-term significance of the Declaration for research on the frontiers of ethnobiology today, and, by 
implication, the mission of ISE today and in the foreseeable future.

SESSÃO TEMÁTICA 1

64 EDILENO CAMILO DE OLIVEIRA 
(ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA 
RESERVA EXTRATIVISTA RIOZINHO DO 
ANFRÍSIO), RAQUEL RODRIGUES DOS 
SANTOS (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL)

Pesquisa colaborativa no rio Iriri e riozinho 
do Anfrísio: porque as castanheiras estão 
diminuindo a sua produção?

A variação na produção de frutos de castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) é tema para muitos estudos. Na percepção de 
muitos dos moradores beiradeiros da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio e Reserva Extrativista Rio Iriri, na bacia do rio 
Xingu, em Altamira (Pará) há uma diminuição na produção das castanheiras do tempo dos antigos (há mais ou menos 30 anos) 
para os tempos atuais. Essa diminuição é preocupante para os moradores das Reservas, uma vez que a castanha é uma fonte de 
renda e alimentação importante para os mesmos e, além disso, o valor de mercado das sementes tem aumentado nos últimos 
anos. Afim de investigar o fenômeno da diminuição da produção e contribuir para a busca de soluções para a mesma, foi 
realizada uma pesquisa colaborativa entre quatro pesquisadores das Reservas Extrativistas e uma pesquisadora da 
Universidade de São Paulo, através de um projeto mediado pelo Instituto Socioambiental. Foram feitas entrevistas com 
extrativistas de castanha de várias idades e localidades das duas Reservas questionando: se há realmente mudança na 
produção; a produção reportada dos últimos anos para áreas de coleta e castanheiras de familiaridade dos extrativistas; e os 
motivos da mudança na produção dos castanhais. As entrevistas foram gravadas ou escritas e posteriormente analisadas entre 
o grupo de pesquisadores, revelando que a maioria dos entrevistados acreditam que os castanhais diminuiram a produção, o 
que foi confirmado pela produção reportada. As quatro causas mais citadas para essa mudança foram: verão (junho a 
outubro) forte e pouca chuva no inverno (novembro a maio); falta de zelo nos castanhais; castanheiras envelhecidas ou caídas 
e abundância de araras (aves) que predam os ouriços. A explicação detalhada de cada causa, dada por cada entrevistado, foi 
sistematizada e descrita em texto. Os resultados da pesquisa abriram caminhos para novas investigações que estão em 
desenvolvimento pelo grupo de pesquisadores nas Reservas Extrativistas.

SO 013ROCHA-B

65 TONY MARCOS PORTO BRAGA 
(UFOPA), LUSIA LEITE DE OLIVEIRA 
(UFOPA), IVONEIDE FERREIRA DA 
SILVA (SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE MONTE ALEGRE)

USO DE RECURSOS PESQUEIROS PELOS 
MORADORES DAS COMUNIDADES DO 
ENTORNO DO PARQUE ESTADUAL MONTE 
ALEGRE, MONTE ALEGRE, PARÁ, BRASIL

As populações tradicionais na Amazônia caracterizam-se, sobretudo, por suas atividades extrativistas, de origem aquática ou 
florestal terrestre, onde vivem, em sua maioria, à beira de igarapés, igapós, lagos e várzeas. Nestes ambientes ocorre a 
transmissão de conhecimento nessas comunidades tradicionais, que é um procedimento feito oralmente e por este método é 
perpetuado nas novas gerações. Desta forma, verificando que ainda são poucos os trabalhos nessa temática para a região do 
Baixo Amazonas, a presente proposta visou registrar os conhecimentos etnozoológicos relacionados com o comportamento e 
ecologia trófica dos recursos pesqueiros, bem como descrever os usos populares desses recursos pelos moradores do entorno 
do parque estadual Monte Alegre, em Monte Alegre, Pará, Brasil. A principal técnica para coleta de dados foi a entrevista, do 
tipo semiestruturada, por apresentarem possibilidades de abertura para que, em sua aplicação, possa ceder espaço para novas 
estruturas.Todas as informações coletadas foram digitalizadas em bancos de dados na plataforma Excel® e posteriormente 
analisadas com estatística descritiva. Foram realizadas 23 entrevistas com 23 moradores, todos do sexo masculino e 
considerados como especialistas por seus pares. Os entrevistados possuem uma idade média 56 anos (±8,87),  sendo a grande 
maioria (91,3%) natural das próprias comunidades. Observamos que a principal fonte de alimentação para os moradores do 
entorno do parque estadual Monte Alegre vem da atividade pesqueira, onde o peixe é o produto de maior importância, apesar 
destes também se alimentarem de outros animais. Observou-se o uso de mamíferos, peixes e repteis, totalizando 12 diferentes 
tipos de animais usados para a confecção de remédios utilizados para as mais diversas enfermidades.  As informações aqui 
levantadas podem auxiliar em novos estudos e desenvolvimento de medidas que visem a proteção dos recursos e da 
valorização do conhecimento tradicional na área estudada.
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66 MARLITON ROCHA BARRETO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO), MARCOS VINÍCIUS SARAIVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO)

Diagnóstico do cuidado no uso de produtos 
fitossanitários em Sinop, MT

O principal e mais utilizado método de controle de doenças e pragas agrícolas é o método químico, os agrotóxicos, pelo seu 
fácil manuseio, ação rápida e, em casos de grandes e extensas áreas de terras a mecanização facilita seu uso. Foram executadas 
visitas as propriedades rurais no município de Sinop – MT e, por meio de entrevista e de questionário com perguntas semi-
estruturadas, foi realizado um diagnóstico do cuidado e uso de produtos fitossanitários. Constatou-se que, dos 53 
entrevistados, a maioria dos produtores rurais era do gênero masculino, com idade entre 46 e 60 anos, com ensino 
fundamental incompleto, que trabalham com agricultura familiar e cultivavam hortaliças, soja, milho e criavam gado em 
pequenas áreas de terra (79,2% possuem áreas rurais entre 1 e 50 hectares). O cuidado no manuseio e respeito a legislação dos 
agrotóxicos estava presente para a maioria dos entrevistados, como no uso do equipamento de proteção individual (EPI’s), 
tríplice lavagem, armazenamento e devolução de embalagens vazias de maneira correta. 58,5% dos proprietários rurais não 
utilizavam a rotação de cultura nas propriedades e a maioria (69,8%) já ouviu falar do controle biológico de pragas, mas 
somente uma pequena parte utilizou em suas propriedades (28,30%), embora quase todos apresentaram interesse em utilizar 
o método futuramente. Apenas 33 produtores recebem assistência técnica e essas orientações são fornecidas, 
principalmente, de revendas. Diante do exposto, percebe-se que apesar da baixa escolaridade e pouca informação técnica o 
agricultor usa do seu conhecimento e experiência a forma mais adequada do uso dos produtos fitossanitários.
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67 SANTINA BARBOSA DE SOUSA (UFPI), 
JOÃO BATISTA LOPES (UFPI), ROSELI 
FARIAS MELO DE BARROS (UFPI)

PLANTAS FUNGICIDAS UTILIZADAS POR 
COMUNIDADES RURAIS NO SEMIÁRIDO 
PIAUIENSE

Fungos patológicos causam doenças que podem se desenvolverem no ser humano, em outros animais e nos vegetais. As 
substâncias presentes em plantas utilizadas como fungicidas por comunidades rurais podem ser de interesse para a medicina 
humana e veterinária, agronomia e para o meio ambiente. Portanto, objetivou-se investigar a utilização de plantas fungicidas 
em duas comunidades rurais localizadas na região semiárida do estado do Piauí/Brasil. A pesquisa foi aprovada e 
consubstanciada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI (1.890.970). Utilizou-se como coleta de dados formulário 
semiestruturado a 59 moradores (39 feminino e 20 masculino) e, para análise o Índice de Similaridade de Jacaard para 
verificar a semelhança das plantas citadas, assim o Valor de Uso (VU) de cada espécie. As plantas coletas seguiram metodologia 
usual, sendo identificadas e incorporadas ao Herbário Graziela Barroso (TEPB). Obtive-se 64 citações, com identificação de 21 
espécies, distribuídas em 18 famílias e 22 gêneros. A família Euphorbiaceae (3) foi a mais bem representada em número de 
espécie, seguida de Cucurbitaceae (2) e Anacardiaceae (2). A Calotropis procera (Aiton) R. Br. (cega-olho), Lagenaria siceraria 
(Molina) Standl (pé-de-cabaça), Nicotiana tabacum L (fumo) e Momordica charantia L. (melão-de-são-caetano) são comuns nas 
citações entre as comunidades (Indice de Similaridade 0,17). Enquanto as de maior Valor de uso foram Senna macranthera 
(Collad.) Irwin et Barn (são-joão) Fabaceae (0,12), C. procera Asclepiadaceae (0,12) e,  L. siceraria Cucurbitaceae (0,09). As 
partes das plantas mais utilizadas foram folha (43%), látex (25%), fruto (13%), semente (8%), casca (8%) e bulbo (4%). Das 
espécies citadas, 82% são para tratamento de micoses humanas, 17% micoses em animais e, 4% nos vegetais. Verificou-se que 
o saber popular das plantas fungicidas denota conhecimento da diversidade florística da Caatinga, com potencial interesse 
para medicina humana e veterinária.

Sessão Poster Temas 
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68 GABRIELE DE OLIVEIRA MARTINS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

População Local e a Preservação da 
Biodiversidade: considerações sobre a 
produção do chocolate orgânico “Filha do 
Combu”

Buscamos analisar por meio da produção do chocolate orgânico da produtora Dona Nena as práticas que envolvem o 
desenvolvimento sustentável trazendo o detalhamento do processo de feitura do chocolate e o modo de plantio na sua 
propriedade. Desse modo, buscamos refletir essas práticas utilizadas desde a colheita até a venda do produto levando em 
consideração o uso dos conceitos de sistema agroflorestal, desenvolvimento sustentável, patrimônio genético e 
socioambientalismo brasileiro; de maneira que possamos alinhar a importância das populações locais como detentoras de 
conhecimento aos fatores determinantes para a preservação do meio ambiente. Por fim, ressaltamos o saber-fazer dessa 
comunidade e a cadeia produtiva que esta movimenta em função de todo um conjunto de práticas e vivências fundamentado 
nas práticas tradicionais e, logo, às experiências de vida destas pessoas.Buscamos analisar por meio da produção do chocolate 
orgânico da produtora Dona Nena as práticas que envolvem o desenvolvimento sustentável trazendo o detalhamento do 
processo de feitura do chocolate e o modo de plantio na sua propriedade. Desse modo, buscamos refletir essas práticas 
utilizadas desde a colheita até a venda do produto levando em consideração o uso dos conceitos de sistema agroflorestal, 
desenvolvimento sustentável, patrimônio genético e socioambientalismo brasileiro; de maneira que possamos alinhar a 
importância das populações locais como detentoras de conhecimento aos fatores determinantes para a preservação do meio 
ambiente. Por fim, ressaltamos o saber-fazer dessa comunidade e a cadeia produtiva que esta movimenta em função de todo 
um conjunto de práticas e vivências fundamentado nas práticas tradicionais e, logo, às experiências de vida destas pessoas.

Sessão Poster Temas 
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71 ETHYÊNNE MORAES BASTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
ROSELI FARIAS MELO DE BARROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
MAURÍCIO EDUARDO CHAVES E SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

USO E CONHECIMENTO DOS RECURSOS 
VEGETAIS EM UM ASSENTAMENTO RURAL NO 
PIAUÍ

O uso dos recursos vegetais está densamente presente na cultura popular, sendo transmitido pela oralidade ao longo das 
gerações. Objetivou-se conhecer e identificar as principais categorias de uso de plantas em um assentamento rural no 
município de São Miguel do Tapuio, Piauí, Nordeste do Brasil. O trabalho teve seu início com a apresentação do projeto aos 
sujeitos investigados, além da utilização do método de “rapport”. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Piauí, registrado sob o protocolo CAAE 0425.0.045.000-10. Utilizaram-se entrevistas presenciais 
com formulários semiestruturado, com objetivo de traçar o perfil socioeconômico, cultural e etnobotânico. Todos os 
participantes foram selecionados por meio dos critérios definidos por Amorozo (1996), dessa forma investigaram 57 
informantes-chaves (31 mulheres; 26 homens) com idade entre 19 a 86 anos. O material botânico foi coletado ainda durante 
as entrevistas, ou em outros momentos, por meio da técnica “turnê-guiada”. As amostras coletadas, devidamente 
herborizadas e incorporadas no Herbário Graziela Barroso (TEPB) da Universidade Federal do Piauí. Foram descritos os usos de 
120 espécies, alocadas em categorias de uso: alimentícia, medicinal, construção, ornamental, forrageira, mágico-religiosa, 
artesanal, veterinária, cosmético e produção energética. A categoria medicinal e a alimentícia foram às categorias de maior 
representatividade com 24 e 17 espécies, respectivamente. As famílias com maior representativa foi a Fabaceae. Por 
intermédio do cálculo de Valor de Uso, observou-se que Aloe vera (L.) Burm.f.  destacou-se com o maior número de citações e 
o maior número de indicações de uso. Com os dados levantados, constatou-se que a utilização das plantas varia conforme a 
categoria de uso em que os recursos vegetais foram alocados, e que o conhecimento sobre os usos das plantas é passado de 
geração a geração, de forma vertical, sempre pelas mulheres.
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72 THYAGO GONÇALVES MIRANDA 
(BIONORTE), PAULO WESLEM PORTAL 
GOMES (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), ANA CLÁUDIA CALDEIRA 
TAVARES-MARTINS (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ)

SOCIOBIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO NA 
AMAZÔNIA: O CASO DA FEIRA LIVRE DE 
ABAETETUBA, PARÁ, BRASIL

A relação do conhecimento das populações com as atividades cotidianas, inseridas dentro de um contexto socioambiental, é 
o alicerce da sociobiodiversidade. Dentre as atividades humanas, aquela que mais reflete tal contextoé o extrativismo vegetal. 
O trabalho objetivou identificar os recursos vegetais comercializadosna feira livre de Abaetetuba-PA, analisando a pressão de 
uso sobreas espécies amazônicas mais comercializadas, fornecendo indicações para prioridades de conservação. O estudo foi 
realizado na feira livre de Abaetetuba, onde 51 feirantes foram entrevistados através questionários semiestruturados. Após a 
identificação das espécies aplicou-se o Índice de Saliência (IS) para indicação das mais importantes na comercialização, a 
Pressão de Uso (PU) para verificar a pressão de comercialização e o Índice de Sensibilidade à Extração (ISbE) para averiguar 
possíveis ameaças para as populações a nível local. Registrou-se 72 espécies, distribuídas em 58 gêneros e 35 famílias, 
destacando-se Solanaceae, Cucurbitaceae e Arecaceae todas com 17,1% (n=6). As categorias presentes na feira foram: 
alimentícia, medicinal, ornamental e mística. Três espécies se destacaram pelos índices, Pau de Verônica 
(DalbergiamonetariaL. f.) com IS=0,033; PU=6 eISbE=51%. Jucá (Libidibiaferrea(Mart. exTul.) L. P. Queiroz) com IS= 0,015; 
PU=7 eISbE=33% e Buçu (ManicariasacciferaGaertn.) com IS=0,016; PU=6 eISbE= 66%. Os resultados indicam que o PU obteve 
valores de 6 e 7 (consideradas altas), indica a necessidade de uma preocupação com o status de conservação dessas espécies, 
pois um alto PU indica um maior volume de extração sobre as populações naturais. Sendo, o caso mais preocupante o 
dobuçu, onde o ISbE foi de 66%, apontando que sua sensibilidade a extração é alta e estudos sobre manejo e conservação se 
fazem necessários. Com isso, percebe-se que a comercialização da sociobiodiversidade pode estar afetando a manutenção das 
populações e ameaçando suas existências a nível local.
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73 CLAUDIANE DE MENEZES RAMOS 
(UNIFAP), RITA LEWKOWICZ 
(INSTITUTO DE PESQUISA E 
FORMAÇÃO INDÍGENA - IEPÉ)

MANEJO DE TRACAJÁ NA ALDEIA 
KUMARUMÃ, TERRA INDÍGENA UAÇÁ, 
OIAPOQUE-AP

Este trabalho apresenta as atividades do Projeto de Extensão intitulado “Manejo de Tracajá na Aldeia Kumarumã, Terra 
Indígena Uaçá, Oiapoque – AP”. No local de realização do projeto, já existia uma iniciativa de manejo realizada pelos agentes 
ambientais indígenas há pelo menos dez anos. No entanto, percebia-se pouco envolvimento da comunidade em geral. Então, 
com o objetivo de estimular a participação e sensibilização quanto à necessidade de preservação desses animais, a 
Universidade Federal do Amapá, através do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, propôs esse projeto, em parceria 
com o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), por meio da Coordenação de 
Etnodesenvolvimento em Oiapoque. O desafio é envolver os acadêmicos indígenas, agentes ambientais indígenas, professores 
e principalmente as crianças para a preservação desses animais, que configuram uma importante proteína animal na 
alimentação local e, se não for preservado, corre o risco de extinção. Nesse sentido, é fundamental a cooperação de todos na 
gestão socioambiental das terras indígenas, envolvendo ações de preservação dos recursos naturais, para enfrentar os desafios 
das mudanças nos modos de vida dos povos indígenas em um contexto de cada vez maior relação com a sociedade 
envolvente. Mas qual o papel da Universidade nesse contexto? Qual sua função? Os acadêmicos podem ter ótimos 
desempenhos e mesmo assim contribuírem para extinção desses animais, seja por não conhecer ou não estar ciente de seus 
atos, ou mesmo por não se sentir responsável pelo mundo em que vive. Como é possível, dentro das condições concretas da 
Universidade, contribuir para que as crianças, adolescentes e jovens de hoje percebam e entendam que há consequências, 
quando não zelamos pelo meio ambiente? Como eles podem estar contribuindo, para reconstrução e gestão coletiva de 
alternativas de produção da subsistência? O projeto vem apresentando resultados positivos na Terra Indígena
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74 GERCIENE DE JESUS MIRANDA LOBATO 
(UFPA), IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA 
(MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

USOS DA BIODIVERSIDADE COMO 
INDICADORES DE RESILIÊNCIA COMUNITÁRIA 
NAS VÁRZEAS AMAZÔNICAS

Nos ecossistemas de várzea na Amazônia existe um entremeado de relações em torno de recursos necessários à vida humana, 
onde interagem variáveis sociais e ambientais. A pesquisa objetivou analisar a resiliência da comunidade São João Batista, Ilha 
de Campompema, Abaetetuba, Pará. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal do Pará. Foram obtidos relatos de lideranças comunitárias e aplicou-se entrevistas 
semiestruturadas aos ribeirinhos, através de técnicas etnográficas, no período de outubro de 2017 a fevereiro/2018. Os 
ribeirinhos da comunidade São João Batista criam animais, cultivam plantas, especialmente açaí (Euterpe oleracea Mart.), 
pescam, produzem matapi, tecem chochê e rede de lancear; e têm a renda complementada pelo auxilio recebido por meio de 
transferências governamentais como bolsa família. A comunidade viveu um período econômico ligado à fabricação da 
cachaça oriunda da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) e atualmente tem, na comercialização e consumo do açaí o 
principal meio de subsistência, e o elemento norteador da implementação do Projeto de Assentamento Agroextrativista. 
Entretanto, convive com a precarização das condições de assistência a saúde, falta de infraestrutura de saneamento, e 
poluição hídrica, ocasionada, principalmente, pelos resíduos sólidos descartados nos rios ou provindo da orla da cidade. 
Ademais, os ribeirinhos relataram alterações climáticas como aumento de temperatura; invasão de mosquitos nas 
residências, consequência de cortes na vegetação; diminuição de espécies de peixes e camarão, bem como estiagem de 
pequenos igarapés utilizados para capturá-los. O uso e exploração da cana-de-açúcar e do açaí localizam essa comunidade no 
tempo e no espaço, e evidenciam que a resiliência deste sistema depende das ligações entre componentes humanos e 
ecológicos, nas quais os atores manejam a biodiversidade, se adaptam ao ambiente e o alteram durante esse processo.
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75 NEMER EDUARDO NARCHI NARCHI (EL 
COLEGIO DE MICHOACÁN), 
GUILLERMO HERNÁNDEZ SANTANA 
(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO)

Seri traditional food system: Cultural 
heritage, dietary change, and the 
(re)awakening of dietary resilience among 
coastal hunter-gatherers in the Mexican 
Northwest

The diet of the Seri people, a group of hunter gatherers and fishers native to the Mexican northwest, has suffered a 
tremendous change since European contact. Earlier and up to the middle of the last century, Seri diet was based on the 
seasonal consumption of wild edibles. The recollection and consumption of such food products was culturally mediated by a 
lunar calendar or lunation system that bonded together lunar phases and resource seasonality through a lexical-semantic 
construction that enabled people to record, store, and use a series of complex environmental observations such as the arrival 
of turtles in the presence or absence of certain stars. Modern Seris, descendants of these hunter-gatherers and fishers, can still 
recall the annual food routes followed by their ancestors (three or four previous generations) and the type of food 
consumption carried out throughout the year. In this article we make use of participant observation, oral histories, casual 
conversations and ethnographic data to present and discuss the composition and evolution of Seri diet from European 
contact to present day market mediated consumption. We offer a discussion on the meager amount and shallow content of 
Seri food and diet along with a more important description of current food products, native and introduced available for the 
Seri. We conclude our chapter by discussing the high plausibility of reviving the Seri food system by re-appropriating the 
annual migration routes embedded in Seri ecological knowledge and oral tradition. 

SO 043MOURA

76 NILO LEAL SANDER (UNEMAT) Miriti - Árvore da vida! Considerada como árvore da vida por diferentes grupos sociais em toda a América Latina, área de sua distribuição, o 
Miriti (Mauritia flexuosa L.f.) possui uma relevante importância ecológica, social, cultural e econômica. Para entender esta 
dimensão, levantamos e compilamos informações de conhecimento, uso e relações sociedade/natureza, por meio de coletas 
de campo e uma revisão sistemática em diferentes bases de busca especializadas, separando os conhecimentos/usos em 10 
diferentes categorias. A classificação dos grupos sociais deu-se em povos indígenas, comunidades tradicionais e população 
local. Ainda que os povos indígenas tenham uma relação mais íntima com a natureza e foi o grupo com a maior quantidade de 
documentos identificados, não apresentou um número maior número de categorias de conhecimento/uso listadas, em 
comparação as comunidades tradicionais e populações locais. As comunidades tradicionais foram as que citaram o maior 
número de categorias, o que pode ser explicado por possuírem ao mesmo tempo uma forte relação com a natureza e 
apresentarem maior influência e trocas com outras populações. Entre os seis países analisados, o Brasil foi o país com maior 
número de documentos levantados, mas não foi o maior em relação aos povos indígenas. A baixo número de estudos com este 
grupo no Brasil pode ser pelos entraves burocráticos que os pesquisadores brasileiros e estrangeiros enfrentam para realizar 
pesquisas com povos indígenas. A categoria “Alimentação” está presente em todos os países, revelando a importância da 
espécie para a segurança alimentar dos diferentes grupos sociais, esta é uma das motivações pela qual a espécie é considerada 
“Árvore da Vida” pelos povos da América do Sul.
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77 EDMIR AMANAJÁS CELESTINO 
(GERPCAM/UFPA), EDNA FERREIRA 
ALENCAR (GEPTIGAM/UFPA), 
GUSTAVO GOULART MOREIRA MOURA 
(GERPCAM/UFPA), VOYNER RAVENA 
CAÑETE (EHNAPAM/UFPA), RAFAEL 
PAIVA DE OLIVEIRA DIAS 
(EHNAPAM/UFPA)

TERRITÓRIOS DE PESCA E O LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL PARA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO 
NA COSTA NORTE BRASILEIRA

Este trabalho analisa impactos da exploração petrolífera sobre a pesca na costa amazônica a partir do EIA/RIMA apresentado 
pelas empresas Total, British Petroleum e Queiroz Galvão, a pesca artesanal de pequena escala, voltada ao mercado interno, é 
citada para profundidades menores que 100m. A pesca industrial de larga escala, voltada para o mercado externo e realizada 
por barcos de grande porte, é citada em cotas batimétricas que ultrapassam 100m. Já a atividade de barcos de médio e 
pequeno porte (“piolhos”) é desconsiderada na área do empreendimento (barco plataforma e transectos de embarcações). O 
termo “piolho” é utilizado quando barcos artesanais complementam a pesca de larga escala, a partir de acordos com 
empresas da pesca industrial, cuja frota recolhe a produção dos “piolhos” antes do desembarque. Essa interdependência não 
é observada nos EIA/RIMA e a investigação sobre a pesca artesanal se concentra na produção de pequena escala voltada aos 
mercados locais. Indícios desta a atividade foram coletados através de entrevistas realizadas entre 2017 e 2018, registrando 
relatos de pescadores artesanais que atuam como “piolhos” na pesca industrial, e também relatos de pesquisadores, 
observadores de bordo e barqueiros que realizam atividades embarcados sob a plataforma continental. O método amostral 
utilizado no EIA/RIMA se baseia no desembarque de pescado e não na observação da captura, o que é considerado como o 
principal motivo da lacuna de dados sobre os “piolhos”. Considera-se ainda que o EIA/RIMA minimiza e/ou omite impactos 
sobre a pesca, além de não utilizar dados da literatura acadêmica e oficial (boletim do CEPNOR e CEPENE) sobre a pesca 
artesanal em sobreposição a área de impacto do empreendimento. O conhecimento sobre a formação dos territórios de pesca 
na costa amazônica ainda é incipiente e tendo em vista as recentes pressões da exploração de petróleo na região é necessário e 
urgente a realização de mais estudos sobre esse tema.
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79 VICTORIA REYES GARCIA (INSTITUTE OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCES AND 
TECHNOLOGY (UAB)), DAVID GARCÍA 
DEL AMO (INSTITUTE OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCES AND 
TECHNOLOGY (UAB)), GRAHAM 
MORTYN (INSTITUTE OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCES AND 
TECHNOLOGY (UAB))

Local Indicators of climate change impacts. 
ILK contributions to climate change research

Aichi Target 10 and Sustainable Development Goal 13 aim to combat impacts of anthropogenic climate change. In this 
presentation, we discuss how Indigenous Peoples and Local Communities (IPLC) are being affected by climate change and 
Indigenous and Local Knowledge (ILK) contributions towards understanding climate change impacts. In the first part of the 
presentation, we review the evidence of how IPLC are being affected by the effects of unexpected extreme rainfall events, 
floods, droughts, pasture disappearance, extinction of medicinal plants, changes in animal behaviour patterns, or the 
appearance of pests and invasive alien species, phenomena generally related to climate change. In the second part, we explore 
how ILK can be an alternative source of knowledge in the quest to understand climate change impacts. Throughout the world, 
IPLC with a long history of interaction with the environment have developed intricate and complex knowledge systems 
(including information, management techniques, and forms of organization) that allow them to detect not only changes in 
local weather and climatic variability, but also the direct effects of such changes in the physical and the biological systems on 
which they depend. ILK could complement scientific knowledge on the local impacts of climate research in two main ways: 
by filling spatial and temporal gaps in instrumental observations of climate and by contributing with a rich and fine-grained 
account of how climate change impacts the local biophysical systems where IPLC live. Combining such knowledge with 
research on climate change impacts offers the potential to design successful climate adaptation policies.
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80 CECILIA INÉS SEMINARA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA 
CRUZ), MÁRCIO LUIZ VARGAS 
BARBOSA FILHO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
YVONNICK LE PENDU (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE SANTA CRUZ)

CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOCAL SOBRE 
CETÁCEOS QUE OCORREM NO TERRITÓRIO 
PESQUEIRO UTILIZADO POR PESCADORES 
ARTESANAIS DE ILHÉUS, BAHIA, BRASIL

Para descrever e analisar o conhecimento ecológico local e etnotaxonômico de pescadores de Ilhéus, sul da Bahia, sobre os 
cetáceos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas a 35 pescadores locais, pela utilização de um formulário. Também, foi 
construído um mapa mental participativo do território pesqueiro local. Os dados foram analisados pela aplicação do modelo 
de união das diversas competências individuais. Os pescadores identificaram 21 específicos e 5 genéricos folks (15 espécies e 
11 gêneros lineanos), por meio de critérios morfológicos, comportamentais e ecológicos. Obtivemos informações sobre áreas 
de ocorrência de 11 específicos; habitat, tamanho de grupo e sazonalidade de seis; alimentação de três e reprodução de dois 
específicos. Interações positivas com três específicos e negativas com cinco. A jubarte (Megaptera novaeangliae), o boto 
(Sotalia guianensis) e o golfinho (Tursiops truncatus) foram os mais citados. As interações negativas afetam a prática de pesca 
pela perda e danos aos artefatos, e aos animais por lesões ou morte. A espécie S. guianensis é mais afetada pelo emalhe em 
redes de espera e M. novaeangliae por emaranhamento na linha ou corda, arrasto do barco e colisão. Notou-se frequente 
concordância entre as informações dos pescadores sobre biologia e ecologia desses animais e aquelas provenientes da 
literatura científica. Os pescadores demonstraram uma atitude positiva em relação aos cetáceos, conhecem as áreas onde 
costumam ocorrer os acidentes e gostariam de evitá-os. Esse é um indicativo de que podem contribuir com pesquisas sobre o 
grupo e na elaboração de estratégias de conservação condizentes à realidade local. A troca de informações entre pescadores e 
cientistas sobre aspectos bioecológicos dos cetáceos pode facilitar a convivência destes atores com espécies do grupo.
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81 MARIA BELEN TARTAGLIA GAMARRA 
(UNIVERSIDAD DE LUJAN), ROCIO 
FLORENCIA JULIAN (INECOA 
UNIVERSIDAD DE JUJUY), BIBIANA 
LEONOR VILÁ (VICAM CONICET)

Traditional Andean Fair in Santa Catalina, 
Jujuy. Livelihoods and interchanges.

Andean markets, or fairs are traditional means by which people in the Altiplano can meet. In many cases these fairs, are 
binational, linking communities in Bolivia and Argentina. On November 25th, the patron saint's anniversary celebration 
(Saint Catherine of Alexandria [Santa Catalina]) constitutes and integral element of the identity of the town of Santa Catalina, 
Jujuy and  can be traced back to the 19th century. This celebration is preceded by an exchange and commercial market where 
traditional pastoral production and industrial food products—fruits, vegetables, used and new clothes, traditional medicine, 
small appliances, and furniture—are sold and bartered.  Ethnobiological data were recorded on the fair in the years 2015 to 
2017. The results were analyzed on: a) mode of transport (caravans of llamas, caravans of donkeys, vehicles, trucks, on foot), b) 
type of product exchanged, c) exchange rates, d) conflicts. At the fair it was possible to observe data to confirm the worldwide 
trend of the vulnerability pastoral livelihoods. The products of the fair were analyzed in relation to the "complementarity" of 
ecological floors, the classic Andean exchange system. The exchanges between different ecological levels (or vertical 
complementarity) have a modern format with subsidy of transport services in a framework of commercial transactions with 
"money value", assigned by the external market.
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82 MILTON DE PAULA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), JUAREZ CARLOS 
BRITO PEZZUTI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

Técnicas de caça entre os Xerente – Cerrado 
brasileiro: diversidade e seletividade

Povos indígenas caçam para subsistência e manutenção de suas estruturas sociais. Diversos fatores influência na maneira 
como eles exploram a fauna (ex.: abundância das espécies, tecnologias, tabus alimentares e técnicas de caça). Neste trabalho 
apresentamos à diversidade de estratégias empregadas nas técnicas de caça utilizadas pelos índios Xerentes, habitantes do 
Cerrado brasileiro, bem como à seletividade das técnicas sobre a composição das espécies cinegéticas. Dados foram coletados 
entre 2010 a 2014. Para acessar a diversidade de estratégias empregadas por caçadores Xerente, utilizamos entrevistas semi-
estruturadas e/ou abertas e observações livres não-participante. Para avaliar a seletividade, utilizamos dados do Programa de 
Monitoramento Participativo da Caça, desenvolvido em dez aldeias durante um ano (março/2014 a fevereiro/2015). Para 
melhor compreensão da diversidade das estratégias, as técnicas foram associadas em quatro categorias em um fluxo 
esquemático. Já a seletividade foi analisada através do escalonamento multidimensional MDS. Vinte e sete estratégias foram 
registradas e organizadas nas seguintes categorias hierárquicas: 1º) estratégia (n= 3); 2º) técnica (n= 9); 3) sub-técnica (n= 2); 
4º) componentes (n= 11). O fluxo esquemático mostra que os caçadores Xerente possuem uma complexa e diversificada forma 
de uso das técnicas de caça. O MDS (Stress= 0,01) demonstra relevantes relações de seletividade entre as técnicas (caminhada, 
espera, canoa e cachorro, varrida e trabuco) e a composição das espécies caçadas. Por exemplo, a espera foi altamente seletiva 
para anta, veado-mateiro (espécies de elevada biomassa) e paca (espécie preferida para consumo entre os Xerente). Nossos 
resultados demonstram que os caçadores Xerente empregam uma grande variedade de estratégias na caça, utilizando o 
conhecimento ecológico local, e que a escolha é de acordo com a espécie alvo desejada, já que as técnicas têm grandes 
influencias na composição das espécies exploradas.
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83 FRANCISCO PERPETUO SANTOS DINIZ 
(UFPA)

TERRITÓRIOS RIZOMÁTICOS E SUAS RELAÇÕES 
COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
AGROEXTRATIVISTA DE BASE FAMILIAR NA 
AMAZÔNIA

O presente trabalho concebe o território na perspectiva integrada como princípio maior para se praticar o desenvolvimento 
regional amazônico sustentável em base comunitária, na medida em que, articula o desenvolvimento local a partir da 
articulação dos processos econômicos, sociais, culturais e ambientais que ocorrem no interior de comunidades denominadas 
de tradicionais. O território rizomático expressa processos de mapeamentos que cartografam saberes socioambientais e 
culturais do existir material e imaterial na Amazônia. A técnica de mapeamento proposta revela a importância de se 
considerar, em planejamentos oficiais direcionados ao fomento da produção familiar rural agroextrativista, os locais físicos 
utilizados cotidianamente pelos sujeitos amazônicos, pois são lócus da ação comunitária e da sustentabilidade endógena 
inerentes as relações do uso da biomassa, ancestralidade e saberes socioambientais dos sujeitos. O território-rizoma revela-se 
em locais do extrativismo comunitário cuja sustentabilidade ambiental é feita a partir do resgate da tácita, experiência 
sensível e produção de cultura a partir de relações com as águas, ventos, astros, sons, cores, terras, florestas e movimentos 
que a natureza realiza. A dinâmica natural dá vida e orienta a produção humana. Os grupos sociais aprenderam a observar o 
movimento das águas, os fluxos dos rios, terras, paisagens, chuvas, solos, circulação atmosférica, o  orvalho, a insolação, 
mudança de coloração das plantas, os animais e a biodiversidade para poderem desenvolver suas culturas e produções. Assim, 
o manejo comunitário não deve seguir modelos duros, rígidos do Planejamento do Desenvolvimento Regional fundado na 
ciência pura e tecnicista.
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84 FRANCISCO PERPETUO SANTOS DINIZ 
(UFPA)

TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA E SUAS 
RELAÇÕES COM O PLANEJAMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Neste trabalho discutimos a transição paradigmática pela qual a ciência moderna vem passando nas últimas décadas como 
princípio fundante para análise do planejamento do desenvolvimento regional amazônico. Apontamos, ainda, as 
transformações ocorridas nos paradigmas econômico, ambiental e do próprio planejamento regional, a partir da inserção do 
discurso do desenvolvimento sustentável, da percepção holística de natureza e da amenização do tecnicismo e cientificismo 
exacerbantes. Enfatizamos que o planejamento regionalvoltado as populações tradicionais deve ter dum caráter comunitário 
local e endógeno, assim como,  resgatar o território como  estruturante de relações  tecidas com o meio físico e valorar a 
cartografia de indícios socioambientais.
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85 FABIANO DE SOUZA GONTIJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
IGOR ERICK DA SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

Expressões da Diversidade Sexual e de 
Gênero, Mudança Social e 
Etnodesenvolvimento: narrativas amazônicas

Considerando o etnodesenvolvimento, como o faz Paul Little, como a combinação da questão inevitável do desenvolvimento 
com a do necessário reconhecimento da diversidade cultural, os estudos (antropológicos e outros) sobre as particularidades 
culturais das relações de gênero e das experiências da diversidade sexual em contextos rurais e/ou interioranos e em situações 
etnicamente diferenciadas deveriam contribuir para subsidiar as reflexões sobre o etnodesenvolvimento. Trata-se aqui de 
apresentar algumas reflexões sobre as expressões da diversidade sexual e de gênero e as mudanças sociais em curso na 
Amazônia paraense a partir das narrativas, por um lado, de estudantes do curso de graduação em Etnodesenvolvimento da 
Universidade Federal do Pará, em Altamira, coletadas durante a prática docente, e, por outro, de estudantes indígenas e 
ribeirinhos de diversos cursos da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, coletadas durante uma pesquisa de 
campo. As narrativas abordam as experiências desses/as estudantes em contextos rurais e interioranos e em situações 
etnicamente diferenciadas e as transformações que vêm ocorrendo aí, como consequência, dentre outros, da inserção de 
igrejas protestantes evangélicas, das novas formas de gestão do território e dos recursos e da crise ambiental.
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86 MARIAPIA BEVILACQUA (ACOANA), 
ROMULO RODRIGUEZ (ASOCIACION 
KANADAKUNI), JOSE DOMINGUEZ 
(ORGANIZACION KUYUJANI)

Perception of climate change among 
amerindian Ye'kwana people, Venezuela

The first academic report on climate change in Venezuela has been published recently (2018), and there is no mention of 
indigenous peoples. The scientific evidence points out that the Venezuelan territory has been repeatedly affected by extreme 
dry and humid periods, and concludes that Venezuelan society is not prepared to face extreme climatic phenomena. We do 
not yet know if the Amerindian peoples recognize a pattern in these changes, how vulnerable they are, and if they are reacting 
promptly to them before it is too late to survive. Through an action research participatory approach, we focus on climate 
change perceptions and ethnoclimatological knowledge by the Ye´kwana people, an indigenous society of hunter, gatherers 
and horticulturalists of remote Venezuela´s Guiana Shield; and implications on processes of change and adaptation. The 
results show that more than 89% of the Ye´kwana interviewed perceive some type of climate change, including decrease in 
rainfall, general increase in temperature, modification of floods and droughts and changes in climate seasonality. Ye´kwana 
people perceive increase in the uncertainty associated to climate prediction and the frequency of abnormal weather events, 
in their remote territories of the Caura river basin. They have stated that this pose serious threat to their livelihood. Various 
environmental and astronomical indicators, widely used by Ye’kwana elders to climate prediction, were identified, including 
plant phenology, behavior and movement of birds, animal and insects. Their ethnoclimatic knowledge and traditional 
subsistence practices constitute the assets of their adaptation strategies to face climate change. However this skill is under 
threat of disappearing due to lack of systematic transmission of knowledge to the next generation. We use participatory 
videos and storytelling maps, to communicate and foster community owned solution of effective climate change adaptation 
strategies at the commnunity level.

SO 044DASILVA

87 RONALDO LOPES DE SOUSA (UFPA), 
YVENS ELY MARTINS CORDEIRO 
(UFPA), MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 
PEREIRA (UFPA)

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS 
MEDICINAIS NA COMUNIDADE DA ILHA 
TRAMBIOCA NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, 
PARÁ, BRASIL

A Etnobotânica constitui uma importante ferramenta no estudo da flora brasileira, estimulando o manejo desses recursos 
naturais, pesquisas voltadas para a compreensão das relações das populações ou das comunidades com as plantas e 
valorizando os conhecimentos tradicionais. Nesse contexto, esse trabalho realizou um levantamento etnobotânico sobre o 
uso e os conhecimentos tradicionais de plantas medicinais na comunidade Ilha Trambioca, Barcarena-Pará. A Ilha Trambioca 
está situada no município de Barcarena, entre as coordenadas geográficas 01º23’-01ºS’ e 48º36’-48º42’W, abrangendo uma 
área de 84,86 Km2, equivalente a 8.486 hectares, banhada pelos rios Murcuruçá, furo do Arrozal, rio Carnapijó e baía do 
Marajó. A pesquisa encontra-se em andamento e foram incluídos sete informantes entre 48 a 66 anos, selecionados pelo 
método bola de neve. Os dados foram obtidos por observação não participante, turnê guiada, lista livre e entrevista 
semiestruturadas. Após essa etapa, os espécimes coletados foram identificados utilizando-se a literatura especializada e o 
material botânico foi herborizado e armazenado no Herbário do Instituto Federal do Pará – Campus Abaetetuba. Foram 
citadas 51 espécies usadas para fins medicinais, pertencentes a 22 famílias botânicas, com destaque para Lamiaceae (24,1%) e 
Fabaceae (15,6%). As partes das plantas mais usadas, nos preparados medicinais, foram às folhas e o chá, a principal forma de 
utilização. As espécies mais populares e relevantes para os informantes foram Carapa guianensis, Parahancornia amapa, 
Fridericia chica e Dalbergia sp.
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88 ROMULO RODRIGUEZ (ASOCIACIÓN 
KANADAKUNI), NELSON ROJAS 
(ASOCIACIÓN KANADAKUNI), 
MARIAPIA BEVILACQUA (ACOANA)

Poison fishing technique among amerindian 
Ye'kwana people, Venezuela

The traditional ecological knowledge is constantly changing, and the speed and intensity of that change varies across 
households and communities in indigenous societies. It is widely accepted that bodies of traditional ecological knowledge 
are decreasing, due to complex factors and dynamics, including the influences of schooling, loss of local languages, 
acculturation processes, lack of interest of younger generations in learning culture and accelerated loss of the councils of the 
elderly. In our community called Kanadakuni, part of the Ye'kwana people in Venezuela, located on the upper Caura River, 
bordering Brazil, we are very concerned that there are few elderly people in our community with ancestral knowledge about 
our culture, beliefs, values, behaviors, rich cultural traditions and heritage that allow us to sustain our traditional way of life. 
The traditional ecological knowledge and traditional subsistence practices of Ye'kwana society constitute the main assets for 
our adaptation strategies to face global changes, including climate change and cultural changes. We started four years ago a 
systematic process of recovery of knowledge, practices and material culture of our Ye'kwana heritage. We built a community 
museum, we documented oral histories and good practices of traditional life, with the help of several councils of elders of the 
upper Caura River (Bolívar State, Venezuela), the ACOANA organization and other collaborators. We start to use participatory 
videos and storytelling maps, to communicate and foster community owned solution to maintain and defend traditional life; 
but especially, to exchange know-how and knowledge with other Ye'kwana communities in Brazil and Venezuela, which 
allows us to strengthen our ability to adapt to global changes with local impacts. We present in this work a video about the 
used of poisonous plants to catch fish, which is a technique we share with indigenous societies throughout the Amazon and 
the Guiana Shield.

SO 044DASILVA

89 ROBERTO PORRO (EMBRAPA 
AMAZONIA ORIENTAL)

A economia invisível do babaçu e sua 
importância para meios de vida em 
comunidades agroextrativistas

A amêndoa de babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng) é um dos principais produtos da extração vegetal no Brasil. As 
florestas secundárias formadas por babaçuais localizam-se na transição entre Amazônia, Cerrado e nordeste semiárido, área 
onde reside um dos mais expressivos contingentes do campesinato no país. Apesar da disponibilidade de dados da produção 
comercial de amêndoas, uma ampla gama de produtos derivados do babaçu é ignorada pelos levantamentos oficiais da 
produção extrativa. Para suprir esta lacuna, este trabalho examinou a importância econômica de produtos derivados da 
palmeira babaçu junto a mais de mil domicílios em 200 comunidades agroextrativistas no vale do rio Mearim, no Maranhão, 
a principal região produtora. Constatamos que importantes produtos derivados da palmeira babaçu não são considerados em 
estatísticas da produção extrativa vegetal, e que a valoração monetária do que é produzido no território alcançaria, 
considerando projeções para os 18 municípios do Médio Mearim, superaria R$ 97 milhões, valor muito maior do que o IBGE 
divulga para as amêndoas. O carvão produzido a partir das cascas do coco babaçu representa a maior contribuição econômica 
dentre os produtos derivados da palmeira. O diagnóstico realizado nesta pesquisa identificou que 95% dos entrevistados 
utilizam este carvão em suas cozinhas, sendo que para mais de 68% este carvão é a principal fonte de energia para o domicílio 
cozinhar. Compreender os detalhes da importância econômica dos produtos do babaçu é condição necessária para delinear 
instrumentos não apenas para o fortalecimento desta economia, como para reforçar a conservação dos babaçuais e 
proporcionar melhores condições de vida para as comunidades agroextrativistas.   

SO 001ALMEIDA

90 JAMILLA DE NAZARÉ EVANGELISTA DE 
OLIVEIRA (SEMED), NIVIA MARIA 
VIEIRA COSTA (IFPA), ANDERSON 
FRANCISCO DE SOUSA ALMEIDA (UFRA)

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE POR 
MEIO DA CRIAÇÃO DE UM PARQUE 
ECOLÓGICO ESCOLAR EM PRIMAVERA-PA, 
AMAZÔNIA ORIENTAL

A pesquisa trata da mobilização da comunidade escolar para a criação de um parque ecológico em uma escola municipal na 
Amazônia Oriental, para conservação da biodiversidade local. O objetivo da pesquisa foi de promover a transformação de uma 
área verde da escola inutilizado em um parque de recreação e aprendizados ecológicos onde as crianças além de usufruírem de 
um espaço lúdico também aprenderiam a importância da reutilização de materiais e do cuidado com a natureza. A pesquisa 
ocorreu no segundo semestre de 2017, no estado do Pará, Amazônia Oriental, no município de Primavera. O lócus da 
pesquisa foi a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Drª Florinda Furtado de Oliveira e os sujeitos pais, 
professores, direção escolar e alunos da escola. A pesquisa possuiu abordagem qualitativa (MINAYO, 2009) e teve caráter de 
pesquisa-ação (ELLIOTT,1997) com análise dos resultados o materialismo histórico dialético (SAVIANE,1986). A comunidade 
escolar participou de palestras de conscientização ambiental com profissionais da Secretaria de Meio Ambiente e com alunos 
do Curso de Gestão Ambiental e Energias Renováveis da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Os resultados 
apontaram para uma ação ambiental coletiva de transformação do espaço que despertou em todos o sentimento de eco 
responsabilidade, assim como os professores puderam utiliza-lo para trabalhar os conteúdos de forma multidisciplinar 
proporcionando uma nova forma de aprender e ensinar. Os pais além de aprender sobre a importância da sustentabilidade 
participaram ativamente montando os brinquedos a partir de materiais recicláveis e compreenderam que a escola é um local 
que todos devem cuidar. Ao final da investigação o projeto revelou novas formas de usufruir aquilo que a natureza nos oferece 
por meio da reflexão de que tudo pode ser reaproveitado para o bem da natureza e do ser humano e ajudar as crianças a 
compreenderem a importância da sustentabilidade e da conservação da biodiversidade.
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91 LUCAS SILVA PACHECO DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA), MARJORIE CASKO 
NOLASCO (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE FEIRA DE SANTANA)

Percepções dos moradores da comunidade 
quilombola de Santiago do Iguape acerca da 
Influência da liberação da água da Barragem 
Pedra do Cavalo sobre a Mytella charruana, 
do ecossistema Manguezal de Santiago do 
Iguape, Cachoeira, Ba-Brasil.

A ação antrópica, em geral, modifica os ecossistemas, alterando toda a sua dinâmica, o que pode ocasionar a morte de muitas 
espécies que não conseguem acompanhar essas mudanças. Neste estudo, identificou-se os possíveis impactos causados por 
tensores antrópicos, dando enfoque à influência da liberação de água da Barragem Pedra do Cavalo e sua relação com a morte 
do Sururu (Mytella charruana), principal fonte de renda da comunidade quilombola de Santiago do Iguape. A realização do 
trabalho se deu a partir de entrevistas com a comunidade, observações e revisão bibliográfica. Constatou-se que a entrada da 
água no estuário influencia a diminuição da salinidade e o aumento da sedimentação, o que leva a redução populacional da 
espécie. Todavia, os dados obtidos mostram que outros fatores também interferem na manutenção e permanência da Mytella 
charruana na região. 
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92 MARCELO DERZI VIDAL 
(CNPT/ICMBIO), DANIELY FÉLIX-SILVA 
(UFPA), JUAREZ CARLOS BRITO 
PEZZUTI (UFPA), VIRGINIA CAMPOS 
DINIZ BERNARDES (INPA), DIOGO 
CESAR LAGROTERIA OLIVEIRA FARIA 
(CEPAM/ICMBIO), MARIANA MACEDO 
LEITÃO (PARQUE NACIONAL DO 
JAÚ/ICMBIO)

Conflitos entre fauna silvestre e populações 
tradicionais – um olhar sobre o Mosaico de 
UCs do Baixo Rio Negro, Amazonas, Brasil

Grande parte das Unidades de Conservação da Amazônia não foi efetivamente implantada, não cumprindo assim os seus 
objetivos de criação e, muitas vezes, potencializando a existência de problemas. Dentro desse contexto, sobressaem os 
conflitos envolvendo populações tradicionais e fauna silvestre. Se, por um lado, estas áreas devem proteger os ecossistemas e 
as espécies neles inseridas, por outro, as populações tradicionais têm um modo peculiar e histórico de utilizar os recursos 
naturais. O Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro, no Amazonas, possui 7.316.799 hectares e envolve 12 Unidades 
de Conservação das esferas federal, estadual e municipal. No entanto, a criação de algumas dessas áreas protegidas já trouxe 
uma situação conflituosa, por serem integrantes da categoria de Proteção Integral, que não contempla a presença de pessoas 
residindo em seu interior. Porém, na prática, algumas destas áreas são habitadas há séculos por populações tradicionais, 
representadas por comunidades ribeirinhas que caçam, pescam, plantam e praticam o extrativismo vegetal em seu interior. 
Os impactos destas atividades devem ser adequadamente monitorados, considerando principalmente a presença e os 
conflitos envolvendo espécies da fauna silvestre. Tal como em outras áreas da Amazônia, nos ambientes terrestres do Mosaico, 
a perda e a degradação do hábitat, o abate (por conflitos com criadores de animais domésticos e temor de ataques a humanos) 
e a redução das populações de presas são grandes ameaças a felinos como a onça-pintada, a onça-parda e o gato-maracajá; Já 
nos ambientes aquáticos, onde ocorrem atividades de pesca e presença de botos-vermelhos, tucuxis e ariranhas, há grande 
potencial de conflitos, já que todos estão em busca dos mesmos recursos. A identificação e o monitoramento destes conflitos 
podem subsidiar estratégias de manejo que minimizem tais injúrias, contribuindo assim para a conservação das espécies e 
para a segurança alimentar das populações da região.

SO 060VASCO

93 MAHEDY ARAUJO BASTOS PASSOS 
(UERR), CASSANDRA CEZÁRIO 
OLIVEIRA (UERR), JAIME DE LIEGE 
GAMA NETO (UERR), RANNYONARA 
OLIVEIRA RODRIGUES (CEEPPAPL)

PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO 
CONVENCIONAIS (PANC): CONHECIMENTO E 
FORMAS DE USO POR UMA COMUNIDADE 
TRADICIONAL EM RORAIMA

As populações tradicionais desenvolvem uma estreita relação com o ambiente em diversos aspectos em relação à conservação 
do solo, da água, e da flora, caracterizando a condição sociocultural dessas comunidades. Apesar da miscigenação de raças, os 
índios exercem papel fundamental na composição das populações tradiconais atuais de Roraima, onde a culinária é o cartão 
postal, marcada por sabores e temperos singulares.  Este trabalho buscou informações sobre o conhecimento e o uso de 
espécies de plantas alimentícias não convencionais (PANC), dentro de uma comunidade de origem indígena na região leste de 
Roraima, chamada Laje, tendo-se como premissa que este tipo de comunidade depende da floresta para perpetuar o seu 
modo de vida e sua cultura. Realizou-se uma abordagem de cunho etnográfico, por observar os hábitos da comunidade, em 
relação ao uso e cultivo das PANC e um levantamento quantitativo etnobotânico de todo o material botânico observado no 
local com o auxílio dos própios moradores que identificaram as plantas com base em seus conhecimentos prévios. Após, 
realizou-se o cruzamento de informações, para descrição e registro das espécies de PANC. Verificou-se que as plantas formam 
parte integrante da vida dos membros desta comunidade, onde a cultura popular é transferida de geração a geração, 
principalmente pelas mulheres, já que são as maiores responsáveis pela elaboração da alimentação. As PANC mais utilizadas 
pela comunidade são folhas de pimenta malagueta, murupi, chicória e vinagreira, tendo como principal atividade econômica 
a agricultura de subsistência, baseada na produção e comercialização da farinha de mandioca. Constatando-se que ainda é 
muito baixo o uso e consumo de PANC, de forma que um aprofundamento de informações sobre o uso de PANC como um 
recurso disponível, além de contribuir para a  melhoria a qualidade de vida das pessoas que integram estas áreas, 
agregando oportunidades e consequentemente a conservação da biodiversidade local.
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94 LUIS ALBERTO PEREIRA (INSTITUTO 
SOCIEDADE, POPULAÇÃO E NATUREZA)

Mudança de olhar sobre o território: 
Intersecções entre Ecologia e Proteção 
Territorial na Terra Indígena Rio Pindaré.

O Povo indígena Guajajara da Terra Indígena Rio Pindaré, municipio de Bom Jardim, estado do Maranhão está circuncrito em 
um pequeno território de 15.002 hectares. Seu território está composto de oito (oito) aldeias e encontra-se há cerca de 
quinze (15) Kilometros do município de Santa Inês, Maranhão. Esse território ao longo dos anos sofreu diversos processos de 
invasões para supressão de sua biodiversidade, essas supressões estão conectadas com processos de desenvolvimento do 
Maranhão na região do Vale do Pindaré. Um desses empreedimentos é a expansão da Ferrovia Carajás, que em seu contexto 
tem-se o Plano Básico Ambiental Awa Guaja e Guajajara, onde esse trabalho está direcionado. Com todas essas  mudanças de 
ambiente e desconectividade com seu território, o Povo Guajajara tem mudado seu ponto de vista em relação a expropriação 
territorial e as possibilidade reais de recomposição de sua terra. O recorte desse trabalho está relacionado com o grupo de 
proteção da Terra Indígena, seu campo de ação e o diagnóstico florestal em curso na terra indígena, suas percepções, 
mudança de pontos de vista na recomposição de sua biodiversidade e como isso está conectado à proteção de seu território. 
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95 RAFAEL BORGES DEMINICIS (MUSEU 
NACIONAL-UFRJ), CAROLINA ALVES 
DALMEIDA (HCTE-UFRJ), TIAGO SILVA 
ALVES MUNIZ (UFPA)

O manguezal e as relações caranguejo-
humano nos sambaquis: um ensaio 
etnoarqueológico

Os rituais têm sido amplamente estudados e debatidos pela Arqueologia Brasileira nas últimas duas décadas, contribuindo 
principalmente para as análises dos sambaquis. Com base em novas perspectivas interpretativas, que questionam a 
epistemologia moderna universalizante, abrindo espaços para outras ontologias e cosmologias e dando visibilidade para 
saberes tradicionais subjugados, analisamos a trajetória das pesquisas sobre os sambaquis no Brasil, repensando-os a partir de 
uma abordagem decolonial.

Esse caminho nos levou inicialmente a recorrer à literatura de Josué de Castro, na qual se apresentam os motes do “ciclo do 
caranguejo” e do “homem-caranguejo”, para adentramos em um universo de transmutações entre humanos e outros seres, 
no caso do presente trabalho, os caranguejos. Posteriormente, os estudos de Arthur Soffiati, Tempo e espaço nos manguezais, 
nos levaram a refletir acerca da necessidade do entendimento integrado entre humanos e o ambiente do manguezal. Com o 
trabalho de Andre Alves, Os Argonautas do Mangue, tivemos contato com todo o conhecimento ambiental envolvido no 
trabalho de pescadores/catadores de caranguejo na baía de Vitória-ES. Por fim, pesquisamos diversas fontes etno-históricas, 
indígenas, que mencionam relações entre humanos e caranguejos no ambiente do manguezal, bem como outros estudos 
da paisagem pelo viés étnico e simétrico.

A paisagem pode assumir um conceito transversal que perpassa diferentes campos do conhecimento e atravessa fronteiras 
epistemológicas. Propomos então nesse trabalho uma arqueologia da paisagem que observe os sambaquis a partir de uma 
perspectiva relacional, não-antropocêntrica, isto é, com multiplicidade de agentes, humanos e não-humanos. Nesse 
caminho, com o auxílio de ontologias indígenas e o acesso a fontes etno-históricas, buscamos compreender os modos de vida 
humanos, e os rituais de morte, desenvolvidos nos sambaquis, nas relações intersubjetivas com os caranguejos e comensais 
com o manguezal.
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96 HEITOR DE OLIVEIRA BRAGA 
(UNIVERSIDADE DE COIMBRA), 
ULISSES MIRANDA AZEITEIRO 
(UNIVERSIDADE DE AVEIRO), ERALDO 
MEDEIROS COSTA-NETO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA), MIGUEL ÂNGELO 
PARDAL (UNIVERSIDADE DE COIMBRA)

Fishers' local ecological knowledge (LEK) 
about the Brazilian sardine and the European 
pilchard in the Atlantic Ocean (Brazil and 
Portugal)

Sardines are recognized for being highly susceptible to the deregulation of their stocks when subjected to intensive 
exploitation. Therefore, the present study sought to evaluate and share local ecological knowledge (LEK) and attitudes for the 
conservation of Brazilian sardine (Sardinella brasiliensis) and European pilchard (Sardina pilchardus) in two fishing villages 
(Arraial do Cabo, State of Rio de Janeiro, Brazil and Peniche, District of Leiria, Portugal). The data extracted from the 
interviews were compared with the literature following an emic-etic approach. Additives knowledge indicators and attitudes 
(based on the Likert scale) about sardines were created for comparison purposes. Informants shared detailed informal 
knowledge (biological and ecological aspects) of the clupeoids in question. Taboos and food aversions were present 
inexpressively. Fishers from both Atlantic communities presented moderate LEK about sardines. Attitudes towards 
conservation of sardines were classified as positive in Peniche and moderate in the Brazilian fishing village. In Peniche, 
attitudes showed to be a predictor of LEK, age and educational level of informants. Otherwise, in Arraial do Cabo the income, 
educational level, boat ownership, association with fishing colony and occupation showed differences when compared to the 
LEK and the attitudes. It should be encouraged the continuation of regular educational training of informants and the 
inclusion of environmental education programs in both fishing villages. It is also recommended to insert the LEK provided by 
the communities surveyed for analysis in meetings between all actors directly involved with the fishing resource. Finally, a 
continuous exchange of information between ecologists and ethnobiologists is suggested on possible gaps in knowledge that 
may arise about fish stocks in both Atlantic systems.    

Financial support: CAPES (BEX: 8926/13-1)
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99 BO LIU (MINZU UNIVERSITY OF CHINA) Discovering Acid Soils Ecological Restoration 
Plants from traditional knowledge— the 
restoration ability of Symplocaceae plants

Traditionally, Symplocaceae plants in ancient China were used to dye clothes, and considered as a aluminum accumulation 
plant family. Determination of aluminum, strontium, calcium and other elements enriched in 28 species common to 
Symplocaceae by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES), the data obtained compared with the 
previously studied wild Melastomataceae , Rubiaceae , Euphorbiaceae and using SPSS17.0 software, carries on the single 
factor analysis of variance，Duncan test and multiple analysis to test data if there is a difference, and nuclear and chloroplast 
genes to evaluate system evolution level of evolutionary tree. It was found that 96% of the 28 plant species tested in the 
Symplocaceae family had more than 10,000 mg / kg aluminum per plant and 89% of the plants had an average calcium rich 
capacity of more than 10,000 mg / kg, which also showed good adsorption on other heavy metals. The ability to immobilize 
heavy metals far exceeds that of other families, demonstrating their potential for repairing acidic soils. The results of 
statistical analysis showed that the ability of immobilizing metals of Symplocaceae was specific and spatial heterogeneity, and 
their immobilization of metal aluminum and calcium were related to the evolutionary levels of nuclear genes and 
chloroplasts, respectively.

SESSÃO TEMÁTICA 4

101 CHUNLIN LONG (MINZU UNIVERSITY 
OF CHINA)

Studies on Maianthemum atropurpureum, a 
wild vegetable commonly consumed by 
Tibetans in Northwest Yunnan, China

The utilization of wild edible plants is receiving more and more attention, not only due to their health benefits but also the 
opportunities they may present to rural economies. Maianthemum atropurpureum (Asparagaceae), nibai in Tibetan or zhu-ye-
cai in local Chinese, is a wild vegetable eaten by the Tibetan people in Northwest Yunnan, China. But the nutritional and 
phytochemical composition of this important regional food plant have not been well studied previously. In this study, the 
nutrient content for nibai was determined by the China National Standards (GB) methods, and the phytochemical analysis 
involved multiple chromatographic and spectral methods including LC-TOF-MS analysis. Dried nibai is a rich source of protein 
(24.6%), with 18 of the 20 common amino acids. The amino acid content of nibai can reach up to 17.9 g/100 g, with the 
essential amino acids as major contributors, corresponding to 42.3 % of the total amino acids. Nibai contains mineral 
elements, dietary fiber, vitamins, β-carotene, carbohydrates, and lipids. The phytochemical content of nibai was examined by 
conventional isolation strategies, as well as HR-ESI-TOF-MS to detect and identify 16 compounds including nine steroid 
saponins and seven flavonoids. These results help to confirm that the local Tibetan practice of consuming Maianthemum 
atropurpureum is warranted due to its high levels of vitamins, minerals, essential amino-acids, and other phytochemicals. 
Nibai may be further developed in Tibet and beyond as a health food and/or dietary supplement product.

SESSÃO TEMATICA 7

106 ROSELINE MEZACASA (UFSC) POTENCIALIDADES NAS RELAÇÕES ENTRE 
MULHERES E PLANTAS: O SABER FAZER DO ÉTÍ 
(MARICO)

As plantas evocam relações de pertencimento a um território. As árvores plantadas, as flores, os remédios, são evidências do 
cuidar, do domesticar os lugares, da existência de ocupação humana, como também de um saber que tornam conhecidos os 
lugares da mata. Nesse contexto, a presente pesquisa dedica-se a compreender as relações existentes entre mulheres Makurap 
e o saber-fazer atrelado ao tucum/étí (marico), para tanto, pretende-se uma análise que também perpasse as subjetividades 
das relações que envolvem mulheres e as plantas. Na pesquisa apresentada, prentende-se construir uma compreensão sobre a 
vida da anciã Makurap, D. Juraci Menkaiká, a partir da sua trajetória biográfica, engendrada com os saberes sobre as plantas, 
com destaque para o processo do saber-fazer do étí (marico), bolsa utilizada pelas mulheres para carregar a colheita da roça, 
transportar objetos de um lugar a outro, entre outros, feita a partir das folhas do Tucum. O interesse pela temática surgiu após 
um trabalho de campo, em que foi possivel acompanhar duas filhas de Menkaiká e uma neta, na coleta do tucum e, assim, 
acessar os universos simbólicos, cosmológicos e de relações entre humanos e não humanos que estão intrínsecos ao saber-
fazer a partir do tucum, além de inúmeras narrativas feitas pela anciã. As fontes para o ensaio compõem acervo de entrevistas 
e anotações em caderno de campo. A pesquisa foi realizada a partir de trabalhos de campo sucessivos realizados entre outubro 
de 2014 a março de 2018,  junto ao povo Makurap, na Terra Indígena Rio Branco, RO. As análises das fontes, foram orientadas 
a partir dos estudiosos que se empenharam em compreender as relações entre homens e não humanos, mulheres e plantas, 
território e territóriaridade. Dessa forma, o saber-fazer também organiza os elementos que as constituem enquanto mulheres 
Makurap, engendrando suas relações de pertencimento étnico, demonstrando assim a complexidade de relações entre 
mulheres e plantas na Amazônia.

SO 101SILVA

107 GUOYING REN (MINZU UNIVERSITY OF 
CHINA)

Study on Li Ethnic People’s Areca catechu 
Culture in Hainan, China

Betel nut, Areca catechu L., ranks number four in psychoactive substances, after tobacco, alcohol and caffeine. In traditional 
Chinese medicine and ethnomedicines, betel nuts have been used for digestion, removal of tapeworms and other intestinal 
parasites, invigorating energy, accelerating circulation of fluid and dispersing swelling. China is the second largest producer of 
Areca catechu in the world. Hainan, the biggest tropical island in the south of China, has provided the mainland with over 
95% of betel nuts. The Li ethic group is the aboriginal group on Hainan Island, with their own traditional culture. They have a 
long history of planting and chewing betel nuts. The latter is regarded as an ethnomedicine and addictive product as well as 
symbols or sacrifice on traditional marriage and funeral or ancestor worship. Li people have a custom of dyeing teeth with 
betel nuts, and they believe red teeth dyed by betel nuts as a symbol of beauty. In modern society, as a cash crop, Areca 
catechu brings huge economic profits to local people. Lots of people are engaged in business activities related to Areca 
catechu. The fieldworks in Hainan revealed some new findings. The massive plantations of Areca catechu and consumption of 
betel nuts have gradually been threatening the survival of Li people. With shallow roots, Areca catechu plantations resulted in 
water and soil erosion, which disastrously destroyed the local ecosystems. More and more local people suffered oral cancers 
because of chewing betel nuts frequently. In recent years, the Chinese government keep increasing investment to build 
Hainan Island as an international tourism destination. This essay will argue two issues: the successful co-evolution of tradition 
and modernization, and the conservation of ecosystem and inheriting the essence of ethnic culture following the economic 
development as well as avoiding local people becoming “victims of development”.

Sessão Poster Temas 
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108 JULIANA LOUREIRO DE ALMEIDA 
CAMPOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

Abordagem de gênero em Etnobiologia Além de problemas relacionados às diferenças de gênero no universo acadêmico, as mulheres etnobiólogas também 
enfrentam problemas sociais relacionados ao gênero nas comunidades locais onde realizam o trabalho de campo, como a 
violência contra a mulher, o machismo e o preconceito. Nessa sessão, serão apresentadas algumas situações vivenciadas por 
etnobiólogas na etapa de trabalho de campo e que podem dificultar a autonomia da mulher enquanto cientista. Iremos 
propor algumas sugestões para contornar tais situações, além de discutir os desafios e as perspectivas femininas que visem a 
transformação desse cenário.

SO 101SILVA

109 CLARA DE CARVALHO MACHADO 
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
DA AMAZÔNIA), VALDELY FERREIRA 
KINUPP (INSTITUTO FEDERAL DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
AMAZONAS)

Conhecimento e consumo de plantas 
alimentícias em comunidades da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus

Para os povos da Amazônia, é reconhecida historicamente uma alimentação baseada em peixe e farinha de mandioca, com 
consumo esporádico de frutas nativas sazonais (Murrieta, 2001). Ainda são escassos estudos que abordem a contribuição 
destas espécies vegetais nos sistemas alimentares da região (Dufour et al., 2016). Em um contexto de integração ao mercado, 
regiões remotas como a Amazônia rural sofrem, invariavelmente, mudanças na dieta de suas populações e alimentos 
tradicionais vão sendo em parte substituídos por similares industriais, o que pode levar a mudanças nutricionais a longo 
prazo (Popkin, 1993).

Estudos etnobotânicos comumente equiparam o conhecimento botânico coletado em entrevistas com o uso real de plantas, 
porém, conhecimento e uso nem sempre podem ser considerados sinônimos (Reyes-Garcia et al., 2005). Assim, realizamos um 
estudo com cinco comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, na busca de caracterizar o 
conhecimento de plantas alimentícias e relacioná-lo com o seu uso efetivo na alimentação local de acordo com o regime 
hidrológico do rio Purus e fatores socioculturais relacionados ao acesso nas comunidades participantes.

O levantamento do conhecimento botânico demonstra o rico conhecimento de plantas alimentícias que possuem as 
diferentes gerações de moradores. Apesar disso, observa-se a monotonia alimentar, com pouco consumo de toda esta 
diversidade vegetal conhecida. A substituição gradual de itens vegetais por industrializados, principalmente nas merendas, e a 
falta de autonomia na produção do próprio alimento em algumas comunidades são ameaças à segurança e soberania 
alimentar. Apesar de sazonal, o consumo de plantas conhecidas e culturalmente aceitas pode ser intensificado com adoção de 
princípios agroecológicos como a diversificação de roçados e sítios; maior participação das mulheres nas tomadas de decisões 
agrícolas e alimentícias; e valorização do conhecimento culinário tradicional e dos produtos regionais.
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110 HEBERT TEIXEIRA CÂNDIDO (UNESP), 
JOSÉ ADOLFO IRIAM STURZA (UFMT)

Experiências participativas para promoção 
da soberania alimentar no assentamento 
rural PA São Francisco em Rondonópolis, 
Mato Grosso

O presente trabalho aborda as experiências de atividades participativas que foram realizadas como complemento a um estudo 
de iniciação científica. Essas atividades foram realizadas no ano de 2017 com uma turma de EJA localizada no assentamento 
rural PA São Francisco, o qual se encontra no município de Rondonópolis, MT. As atividades propostas focaram 
principalmente no reconhecimento e valorização dos recursos locais, pois esses são de fundamental importância para que se 
possa atingir um estado de soberania alimentar, visto que estão acessíveis a essas pessoas, inseridos na paisagem. Ao longo das 
visitas foram realizadas apresentações de temas em PowerPoint e recursos audiovisuais, construção de canteiro, entrega de 
uma cartilha lúdica confeccionada a partir dos conhecimentos dos próprios assentados, distribuição/troca de sementes e 
material informativo. As atividades foram bastante interativas, ao longo das visitas os participantes levaram materiais para 
sala de aula para praticar o que foi apresentado e debatido anteriormente. A partir de um autodiagnostico das plantas 
presentes nos lotes, criou-se uma cartilha com atividades lúdicas e um glossário do etnoconhecimento. Ainda com base nesse 
diagnóstico, realizou-se uma apresentação sobre as possibilidades de outros usos para essas plantas que para eles eram 
desconhecidos. Além da valorização dos recursos e saberes, as atividades foram importantes, pois essas pessoas possuem 
pouco acesso a libros, infomes técnicos e internet, ou seja, dificilmente teriam acesso a essas informações. Os serviços de 
extensão rural também são escassos, se limitando a algumas ocasiões e na prestação de alguns serviços técnicos. Ao final, 
foi realizada uma avaliação das atividades e da metodologia proposta, para isso, foi confeccionado um questionário visual. A 
avaliação das atividades mostrou que essas foram bem recebias, somando 259 pontos dos 266 possíveis, onde 100% 
gostariam que mais atividades como essas fossem desenvolvidas.
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111 RAQUEL DA SILVA PAES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE. PROGRAMA DE PÓS 
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA), SÉRGIO 
CARVALHO MOREIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. PÓS-
GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA DO 
MUSEU NACIONAL/UFRJ), CAMILAH 
ANTUNES ZAPPES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE. PROGRAMA 
DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA)

PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR versus 
SALINIZAÇÃO: O CASO DO 5º DISTRITO DE 
SÃO JOÃO DA BARRA - NORTE DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO

 Objetivou-se identificar a concepção de agricultores familiares do 5º Distrito de São João da Barra (RJ) sobre a salinização dos 
recursos hídricos, solos e abordar a manutenção da agricultura na área frente aos impactos da instalação do Complexo 
Logístico Industrial do Porto do Açu (CLIPA). Realizaram-se entrevistas etnográficas com agricultores tradicionais (n=50) com 
apoio de guia local e utilizando da técnica bola de neve. Para os entrevistados, as intervenções sobre a agricultura familiar no 
norte fluminense foram ligadas à salinização (n=24; 48%), problemas financeiros (n=24; 48%), estiagem (n=18; 36%) e doenças 
nas lavouras (n=3; 6%). Ainda, 6% (n=3) expuseram que não existem interferências e 4% (n=2) desconheceram as influências 
sobre a prática. Em relação às origens da salinização, 24% (n=12) dos agricultores a relacionaram com a instalação do CLIPA; 
18% (n=9) disseram que o fenômeno pode ocorrer naturalmente; 4% (n=2) relacionaram as causas tanto de atividades do 
CLIPA quanto um fenômeno natural. Os agricultores que mencionaram o desenvolvimento da salinização explicaram que no 
decorrer das instalações do CLIPA foi aberto um canal artificial no continente para atracação das embarcações marítimas. Essa 
obra pode ter intensificado a quantidade de sal na rede hídrica local e no solo o que impactou as lavouras agrícolas. A 
salinização contribui para ‘baixa fertilidade’ e ‘morte das plantas’. A prática agrícola na região pode estar comprometida 
devido às interferências do CLIPA no sistema hídrico e solos com a possível intensificação da salinização, que na área já se 
apresentava naturalmente devido suas características costeiras. Assim, é necessário que as comunidades locais, o poder 
público, as instituições privadas responsáveis pelo CLIPA, e as instituições de pesquisa da região promovam a manutenção das 
práticas socioculturais e economia locais por meio do planejamento de políticas públicas.

 

Suporte financeiro: CAPES, CNPq, FAPERJ
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112 DALILA SILVA MELLO (INSTITUTO 
FEDERAL FLUMINENSE / 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO), ROSANE MANHÃES PRADO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO), MARIA INÊS PAES 
FERREIRA (INSTITUTO FEDERAL 
FLUMINENSE), TATHIANA CHAVES DE 
SOUZA (INSTITUTO CHICO MENDES DE 
BIODIVERSIDADE)

DIANTE DO PIOR CAMINHO: REFLEXÃO SOBRE 
OS DIREITOS DE COLONOS E RIBEIRINHOS NA 
AMAZÔNIA.

Diante do fato de que as Unidades de Conservação de Proteção Integral que têm pessoas residentes em seu território são 
consideradas como estando em desacordo com o ordenamento jurídico brasileiro, analisam-se neste artigo as implicações da 
presença de colonos e ribeirinhos no interior da Estação Ecológica da Terra do Meio (EETM), na região amazônica.  Em 
diferentes expedições ao local (entre 2011 e 2016), ao lado da intenção de observar o contexto e de colaborar com a gestão da 
Unidade, foi realizada uma etnografia dos conflitos socioambientais, na qual a questão de pesquisa foi: quais as possibilidades 
e condições de permanência desses residentes, de modo a minimizar conflitos sociais e injustiça ambiental.  Nesse sentido, 
com base no caso da EETM, evidenciou-se a importância da contribuição do “conhecimento tradicional local”, bem como da 
aliança com os moradores na gestão desse tipo de área protegida.

Palavras-chave: unidades de conservação, justiça ambiental, conhecimento tradicional local
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113 MAHEDY ARAUJO BASTOS PASSOS 
(CEEP/UERR), RANNYONARA OLIVEIRA 
RODRIGUES (CEEP)

PANC COMO INOVAÇÃO ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL NO CARDÁPIO DE UMA 
EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO EM 
RORAIMA

O Brasil é detentor de uma imensa diversidade de plantas que são utilizadas para os mais diversos fins, sobretudo na 
alimentação humana. Um maior aproveitamento destes recursos, é um desafio a ser superado pelos agentes envolvidos na 
cadeia produtiva de alimentos. Na amazônia, muitas espécies de plantas são reconhecidas por suas propriedades medicinais, 
mas a busca incessante por alimentos funcionais, tem despertado o interesse de muitas destas espécies e de outras menos 
conhecidas em atividades gastronômicas com o uso das plantas alimentícias não convencionais (PANC). Muitas espécies de 
PANC ocorrem de forma espontânea e por isso muitas vezes denominadas de matos ou ervas daninhas, sendo geralmente 
negligenciadas ou eliminadas para o controle de pragas. No entanto, as PANC integradas as comunidades humanas, podem 
viabilizar autonomia e emancipação, no que diz respeito a soberania alimentar e ecológica. Este trabalho objetivou a inclusão 
de alimentos elaborados com PANC no cardápio de uma empresa do ramo alimentício em Boa Vista-RR, realizando incursões 
regionais, identificando e elaborando produtos alimentícios a base de PANC previamente testados no laboratório de 
Agroindústria do Centro Estadual de Educação Profissional de Roraima. Em seguida os alimentos eram reproduzidos na 
cozinha industrial do restaurante, através de capacitações junto aos manipuladores de alimentos para execução dos pratos 
que eram servidos durante o horário de almoço, que ocorria em um dia semanal durante 90 dias. Para realização dos testes de 
aceitabilidade, os consumidores eram previamente esclarecidos sobre a inovação no cardápio. Os resultados revelaram altos 
índices de aceitabilidade em todos os alimentos avaliados, contribuindo para o conhecimento, valorização e melhoria na 
qualidade alimentar através das PANC, gerando reflexos positivos no capital de giro da empresa, com uma opção a mais de 
matéria-prima, uma vez que alguns vegetais ficam em falta devido a sazonalidade de produção.

SO 035KATZ-B

114 NATASHA CONSTANT (CARDIFF 
UNIVERSITY)

Ethnobotanical knowledge, practices and 
beliefs of the Vhavenda in South Africa for 
biodiversity conservation

Indigenous and local knowledge systems are characterised by a ‘knowledge-practice-belief’ complex that plays a critical role 
for biodiversity management and conservation on indigenous lands. The study explores the interconnected relationship 
between the social processes underpinning knowledge accumulation, generation and transmission. We draw on 
ethnobotanical research to explore plant uses, practices and belief systems developed among the indigenous Vhavenda in 
South Africa for sustaining indigenous plant resources and highlight some of the forces of change influencing the acquisition 
and transmission of knowledge.  Vhavenda plants are predominantly used for food (36.0%) and medicine (26.1%) and 
consisted mainly of native (73.8%) compared to non-native species (26.2%). The Vhavenda possess a range of practices for 
managing plant resources that is attributed to taboos preventing use of selected species, promotion of sustainable harvesting 
practices and the propagation of plant species for ecological restoration. Plant knowledge and management practices were 
transmitted from relatives (48.4%), self-taught through time spent planting and harvesting plants on the land (19.4%), 
through apprenticeships with traditional healers (16.1%), initiation schools (9.7%), and clan gatherings (6.4%). Changes in 
traditional learning platforms for knowledge exchange, erosion of cultural institutions and shifting value systems serve as 
barriers for knowledge transmission among the Vhavenda. The study points to need for new partnerships to be forged 
between conservationists, government actors and local and indigenous knowledge holders to foster hybrid knowledge 
coproduction for developing strategies to enhance the productivity and biodiversity of indigenous lands
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115 SOLUAN FELIPE MELO PEREIRA 
(MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI), 
SUZANA HELENA CAMPELO NOGUEIRA 
DA SILVA (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI), ELOISA HELENA AGUIAR 
ANDRADE (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI), LIDIANE DINIZ DO 
NASCIMENTO (MUSEU PARAENSE 
EMILIO GOELDI), MARCIA MORAES 
CASCAES (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI), LARISSA FERREIRA DE LIMA 
(MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI)

Teor e composição química do óleo essencial 
das folhas secas de Virola sebifera Aubl. 
(Myristicaceae) em dois períodos de coleta.

Virola sebifera, pertencente à família Myristicaceae, é uma planta nativa do cerrado conhecida popularmente como mucuíba, 
ucuúba e pau de sebo. A gordura amarela extraída das suas sementes possui algumas propriedades cosméticas e ajudam no 
tratamento contra gastrite, câncer, reumatismo, inflamações (intraulcerogênicas) e dores de dente. O presente trabalho 
avalia o rendimento e a composição química do óleo essencial das folhas secas de V. sebifera em dois períodos de coleta. O 
material botânico foi coletado no campus do Museu Emilio Goeldi nos meses de agosto (Ago), período de frutificação da 
espécie, e novembro (Nov) de 2017. As folhas foram secas em estufa a 35º C, moídas, homogeneizadas e submetidas (300g) ao 
processo de extração por hidrodestilação. Os óleos, após extração foram centrifugados durante 5 min a 3000 rpm, 
desidratados com Na2SO4 anidro e novamente centrifugados nas mesmas condições. A composição química dos voláteis foi 
analisada por cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). O rendimento de óleo (mL/100g) 
das folhas secas de V. sebifera foi de 0,69% nos dois períodos de coleta. A variação dos constituintes majoritários nos óleos 
essenciais das folhas da V. sebifera obtida nas coletas de Ago e Nov foi observada para os sesquiterpenos (E,E)-α-farneseno com 
de 43,39% (Nov) e 49,67% (Ago), seguido de E-cariofileno com 11,11% (Nov) e 13,19% (Ago), ou seja, a produção desses 
constituintes no período de frutificação (Nov) da espécie foi mais elevada. Com relação ao monoterpeno α-pineno ocorreu o 
inverso, uma redução do teor no período fértil (14,99%) e aumento no estéril (23,31%). Não houve alteração no teor de óleo 
nas folhas de V. sebifera, o perfil químico do óleo essencial das folhas é caracterizado por hidrocarbonetos sesquiterpênicos, 
com predominância de (E,E)-α-farneseno, apresentando alterações quantitativas com relação ao período vegetativo da 
espécie.
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116 ALEX SANTIAGO NINA (UFPA), ALAN 
TIAGO CORRÊA (UFPA), ORIANA 
TRINDADE DE ALMEIDA (UFPA), 
MATEUS ALESY BATISTA COUTO DA 
SILVA (UFPA), CAROLINA FURTADO 
OLIVEIRA (UFPA), NELSON DE 
OLIVEIRA FREITAS (IFPA), ÉRIKA 
RENATA FARIAS RIBEIRO (SEDUC), 
MARIANA PIVA DA SILVA (UFPA)

LEGISLAÇÃO URBANA E ADEQUAÇÃO DAS LEIS 
ORGÂNICAS E PLANO DIRETOR PARA MITIGAR 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS NOS MUNICÍPIOS 
DA REGIÃO DO DELTA AMAZÔNICO

O planejamento urbano é fundamental para a adaptação da população às mudanças do clima. Os municípios localizados na 
Região do Delta Amazônico (RDA) caracterizam-se tanto pelo alto nível de exposição aos eventos climáticos extremos como 
pela alta vulnerabilidade socioeconômica de sua população. O trabalho teve como objetivo analisar como a adaptação às 
mudanças climáticas é incorporada ao planejamento urbano dos municípios da RDA. Os resultados apontam que dos 41 
municípios, 26 possuem Plano Diretores Municipal (PDM) e o restante apenas lei orgânica. Além disso, nestes documentos, a 
temática da adaptação às mudanças climáticas é explorada de forma ainda incipiente, principalmente no que se refere a 
cartografia de risco relacionados com fenômenos naturais.
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117 MARIA IOHARA QUIRINO AMADOR 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE), MARIA CLARA 
BEZERRA TENÓRIO CAVALCANTI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE), PRISCILA LOPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE), JOÃO GARCIA 
RODRIGUES (FACULTADE DE CIENCIAS 
POLÍTICAS E SOCIAIS, UNIVERSIDADE 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tourism as a conservation tool to protect 
charismatic species

Dolphin-watching activities provide tourists with contact with charismatic species, an experience that can affect people’s 
perceptions of the environment. Depending on the socioeconomic characteristics of the tourists, these perceptions could 
shape tourist’s willingness to pay for the protection of local species. We conducted 286 semi-structured interviews and 
investigated whether the socioeconomic profile of tourists, their ecological knowledge about a dolphin (here specifically the 
“Guiana dolphin” - Sotalia guianensis) and their perception of the impacts that tourism may have on dolphins would shape 
their willingness to pay for dolphin conservation. The case study was conducted in Pipa, a popular tourist destination in 
northeastern Brazil. A Multinominal Logit model was used to identify the variables that influence the willingness of tourists to 
pay for conservation, according to three different scenarios that presented distinct prices and quality/abundance of natural 
resources (scenario 1 presented lower dolphin abundance, no payment, and intense tourism; scenario 3 presented high 
dolphin abundance, strict tourism and highest payment; scenario 2 was in between). The interviewed tourists were more 
likely to protect S. guianensis when: a) they had already paid for a dolphin-watching activity (significant in scenarios 2 and 3); 
b) were more knowledgeable about the animal (significant in scenario 3), and c) were aware that tourism, depending on how 
it is done, could harm the animal, so that they would consider to stop visiting the region (significant in scenarios 2 and 3). 
Knowing what determines pro-conservation attitudes is an important step in proposing new strategies for species 
conservation. Thus, wildlife watching tourism can be an important conservation tool, since those who practice it are more 
willing to financially support conservation.
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118 SHIRLEY PACHECO DE SOUZA (IFSP), 
TATIANE MOREIRA SANTOS (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO MÓDULO), PEDRO 
ARAGÃO MOREIRA LIMA 
(UNIVERSIDADE DO ALGARVE), 
ALOÍSIO DE OLIVEIRA SILVA (POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO)

Caiçaras’ Ethnometeorology and Climate 
Change

Climate changes are interfering in ecosystems management and natural resources uses, causing human populations’ 
displacement or adaptation, resulting in economic and cultural losses. The Caiçaras’ Ethnometeorology Project recorded 
caiçaras communities’ knowledge about weather forecast and climate change perceptions at the northern coast of São Paulo 
State, Brazil. We interviewed 42 informants from different socioeconomic and age profiles, which formally agreed to 
participate through an Informed Consent Form.  Two questionnaires were used in the interview: the first got the interviewees 
socioeconomic profile and information about the origin and utility of their knowledge on weather forecast and climate 
change. From this database, some informants were selected to participate in the second questionnaire about weather 
forecast at each lunar cycle, through all the seasons, resulting in 46 records in 16 months. The data obtained were compared 
to meteorological database from INPE (National Institute of Space Research), Accuweather and Windguru and they were 
statistically tested through BioEstat 5.0 software. Nearly all the informants (97.5%) know how to forecast the weather and 
have a sharp perception about climate change, using multiple meteorological and ecologic parameters, such as the clouds 
(29.7%), winds (25.7%), moon (8.9%), air temperature (7.9%), tide motions (6.9%) and birds’ behavior (6.9%), among others. 
The results showed a medium level concordance (from 47% to 61.5%) among caiçaras’ and meteorological forecasts, and 
according to the informants, it could be explained by climate change interference in their weather forecast. Caiçaras’ 
knowledge has been transmitted vertically through generations, but it has been affected by the increased use of new 
technologies such as weather forecast apps, which can threaten the transmission of this sophisticated local knowledge, that is 
essential to confer resilience to these communities to face climate change’s effects.
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119 JOSÉ BENÍCIO SILVA NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 
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(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 
UFC), FRANCISCO DAVY BRAZ RABELO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 
UFC), INÊS RIBEIRO DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 
UFC), TACYELE FERRER VIEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 
UFC)

GRAFISMO, SABERES TRADICIONAIS E 
EDUCAÇÃO INDÍGENA DIFERENCIADA: 
ESTRATÉGIAS PARA UMA FORMAÇÃO 
ECOPEDAGÓGICA E CULTURAL

A Educação Indígena Diferenciada tem sido um novo horizonte em direção à autonomia e empoderamento político, cultural e 
territorial das comunidades indígenas autodeterminadas. A Universidade Federal do Ceará (UFC), através do Departamento de 
Geografia e seus cursos, têm atuado na efetivação de práticas pedagógicas que envolvem conhecimentos e saberes 
tradicionais (etnoecologia) e as representações culturais desenvolvidas a partir do artesanato e do grafismo indígena. O 
LAGEPLAN – Laboratório de Geoecologia das Paisagens e Planejamento Ambiental tem desenvolvido práticas pedagógicas de 
ensino/aprendizagem (aulas, palestras, oficinas pedagógicas), de pesquisa (relatórios, dissertações, teses) e de extensão 
(projetos, convivências, publicações), que promovem os saberes indígenas integrados ao conhecimento científico. A presença 
de alunos indígenas na UFC, tem propiciado uma maior participação e integração entre ciência e cultura indígena. Dentre as 
práticas de extensão, educação e pesquisas desenvolvidas, destacam-se atuações junto às Terras Indígenas Jenipapo-Kanindé e 
Pitaguary, envolvendo as escolas indígenas diferenciadas Ita-ara e Jenipapo-Kanindé. Houve ainda participações ativas nos 
fóruns nacionais de museus indígenas realizados em Buique (PE) com os Kapinawá e em Lagoa de São Francisco (PI) com a 
comunidade Tabajara. Entre as praticas desenvolvidas estavam as oficinas de grafismo indígena (pintura corporal com 
jenipapo-bravo e urucum), artesanato (sementes, palha, búzios e madeira), reconhecimento ecológico das terras indígenas 
(inventário ambiental e cultura, cartografia social) e educação ambiental (cartilhas e produtos audiovisuais). Como principais 
resultados pode-se constatar uma maior valorização dos saberes tradicionais e da cultura local, uma socialização dos 
etnoconhecimentos tradicionais e uma maior consciência quanto aos valores da educação ambiental, cultura indígena, 
empoderamento e capacidade de gestão das terras indígenas.
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120 FLÁVIA ROSA SANTORO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), GILNEY CHARLL DOS 
SANTOS (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO PIAUÍ), WASHINGTON SOARES 
FERREIRA JÚNIOR (UNIVERSIDADE DE 
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PERNAMBUCO), ANDRÉ SOBRAL 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 
GRANDE), JOSIVAN SOARES DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
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(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

Testando uma hipótese da Etnobiologia 
Evolutiva sobre o conhecimento de plantas 
medicinais para tratar malária no continente 
africano

Um dos grandes exemplos de processos coevolutivos gene-cultura é a conhecida hipótese da malária, que descreve o processo 
de como populações africanas, ao abrirem clareiras em florestas para práticas agrícolas, contribuíram para a proliferação do 
vetor da malária, criando um ambiente de pressão seletiva que favoreceu o aumento na frequência do gene da anemia 
falciforme. O cenário dessa hipótese nos levou a formular outras questões: A adaptação genética de populações com histórico 
de contato com a malária reflete no conhecimento de plantas medicinais nessas populações? As alterações ambientais e a 
incidência de malária resultam em uma resposta adaptativa dos sistemas médicos locais dessas populações? Utilizamos bases 
de dados do Malaria Atlas Project (www.map.ox.ac.uk) e da Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(www.fao.org) e realizamos uma revisão sistemática de estudos etnobotânicos sobre plantas medicinais no continente 
africano. Consideramos a variação na riqueza de plantas medicinais antimaláricas dos sistemas médicos locais como medida 
de resposta às pressões seletivas que elencamos como variáveis preditoras: a proporção alélica do gene da anemia falciforme; 
a incidência da malária antes e depois da implementação de políticas de controle da doença; e as taxas de desmatamento 
florestal. Não identificamos relação de causa e efeito das variáveis sobre os sistemas médicos. No entanto, uma de nossas 
análises mostrou que houve aumento na riqueza de plantas medicinais nas regiões em que havia maior incidência da malária 
em um tempo anterior às ações governamentais de controle dessa doença. Nossos resultados sugerem que os sistemas 
médicos locais são conservativos, como apontam outros estudos, respondendo a incidências do passado. Além disso, 
mostramos que as políticas de controle de malária se destacam como um importante fator na dinâmica do conhecimento 
médico local nessa intrincada relação evolutiva entre fatores culturais e ambientais.
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121 FLÁVIA ROSA SANTORO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), ULYSSES PAULINO 
ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO)

Que processos evolutivos guiam as 
estratégias de cuidados à saúde? Uma análise 
microevolutiva de um sistema médico local.

Entre muitas questões evolutivas que permeiam os estudos de sistemas médicos, uma das mais polêmicas é se a 
implementação do sistema biomédico representa uma ameaça a sistemas médicos locais, substituindo-os gradativamente. 
Outra questão que vem sendo cada vez mais estudada é se a percepção local sobre a frequência e a gravidade das enfermidades 
atuam na seleção dos traços culturais sobre o conhecimento de plantas medicinais para trata-las. Nosso estudo se debruça 
sobre essas questões tomando a perspectiva microevolutiva dos vieses de seleção que atuam na evolução cultural, utilizando 
como modelo um sistema médico local em dois tempos distintos. Os dados sobre as enfermidades e as plantas medicinais 
conhecidas para trata-las foram coletados na população rural do Carão, em Altinho, PE, Brasil, nos anos de 2017 e de 2015, 
utilizando o mesmo protocolo de coleta de dados em ambos recortes temporais. Em 2015 foram ainda realizadas entrevistas 
para coletar dados sobre o conhecimento de fármacos do sistema biomédico e sobre a preferência de busca de tratamento 
entre os dois sistemas, além de oficinas participativas para acessar a percepção local sobre a gravidade e a frequência das 
enfermidades nos últimos anos. Encontramos que o conhecimento de plantas medicinais aumentou ao longo do tempo entre 
as enfermidades em que há maior conhecimento sobre tratamento com fármacos industriais, revelando que os diferentes 
sistemas médicos não competem entre si, mas se complementam. Além disso, as pessoas ainda preferem recorrer a modelos 
do sistema médico local, mostrando que existem vieses de seleção cultural que favorecem o sistema médico local, mesmo 
havendo popularização do sistema biomédico. O compartilhamento de tratamento e o número de plantas medicinais 
aumentaram ao longo do tempo entre as enfermidades consideradas mais frequentes, mas não entre as mais graves, revelando 
que a frequência de um evento é um importante viés de seleção que guia os processos de evolução cultural.
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122 JOSÉ BENÍCIO SILVA NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 
UFC), ALINE NERIS DE CARVALHO 
MACIEL (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARÁ - UFC), EDSON VICENTE DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARÁ - UFC), ANTONIO JEOVAH DE 
ANDRADE MEIRELES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ - UFC)

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA TERRA INDIGENA 
JENIPAPO-KANINDÉ: CONHECIMENTOS 
TRADICIONAIS E GESTÃO LOCAL.

Os debates internacionais que vêm ocorrendo desde a década de 1960 buscaram relatar a realidade das problemáticas 
ambientais que lhes foram contemporâneas, estipular projeções futuras e estabelecer metas para a resolução e prevenção das 
questões discutidas. Contribuíram, assim, para as discussões em Educação Ambiental (EA) no mundo e especificamente no 
Brasil. No âmbito da região Nordeste do referido país, a dizimação de etnias, a escravidão, a miscigenação com não-índios e a 
perda de saberes tradicionais são resultados do contato prematuro dos indígenas nordestinos com os invasores europeus 
(ARAÚJO et al., 2006). Dessa forma, a perda de terras e a disseminação da ideia de bem-estar advinda do acúmulo, da 
competitividade e do individualismo, têm transformado negativamente as relações outrora harmônicas dos povos originais 
com os bens e serviços ambientais presentes em seus territórios (LUCIANO, 2006). A EA, como instrumento que ajuda as 
comunidades a conviverem melhor com o meio (SILVA, 2011), atua como ferramenta de ação local dos povos indígenas 
contra os problemas socioambientais presentes em seus territórios. As escolas diferenciadas indígenas, na medida em que são 
planejadas e geridas pelas etnias (MEC, 2005) funcionam como centros de fortalecimento identitário, cultural e ambiental 
desses povos sendo o desenvolvimento da EA em seus espaços um direito fundamental previsto na Carta Magna do Brasil 
(SILVEIRA, 2015). Na etnia Jenipapo Kanindé, habitante da Terra Indígena Lagoa da Encantada (Aquiraz, Ceará, Brasil), a partir 
de entrevistas com 13 professores e duas gestoras da escola diferenciada local, pôde-se notar que a EA é tema considerado 
importante a ser trabalhado com os discentes, na medida em facilitaria a percepção sobre os problemas socioambientais 
locais e instigaria os alunos a se responsabilizarem por uma mudança de postura em prol da melhoria das condições físicas de 
seu território, assim como das condições socioeconômicas de sua população.
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123 MAURICIO MATTAR (UFG), LORENA 
DALL´ARA GUIMARÃES (UFG), 
GUILHERME FREITAS SOUZA FILHO 
(UFG), KATIA KOPP (UFG)

ALIMENTAÇÃO TRADICIONAL DO POVO 
KAMAJURA, TERRA INDÍGENA DO XINGU, 
ALDEIA YPAWU/ KAMAJURA -MT.

O povo Kamajura (KAMAYURA) é pertencente à família linguística Tupi Guarani e habita tradicionalmente a margem sul da 
lagoa Ypawu/Kamajura, localizada na Terra Indígena do Xingu, na região do Alto Xingu, Município de Gaúcha do Norte, MT. O 
objetivo desse trabalho de Estágio foi realizar cinco aulas para promover a discussão com relação à importância da 
alimentação tradicional do povo Kamayura. As aulas foram ministradas para turma do 9º ano de Ensino Fundamental da 
Escola Estadual Indígena Mavutsinin. As aulas, com duração de uma hora cada, foram desenvolvidas primeiramente através da 
palestra do ancião e anciã especialistas no assunto em sala de aula. O ancião Pary Kamayura foi convidado para fazer a 
primeira palestra aos alunos em sala de aula e, na última aula, foi chamada a outra anciã, Yawapa Kamayura, para dar a 
palestra sobre a alimentação tradicional do povo. Em outras aulas fizemos um levantamento com os alunos dos nomes dos 
alimentos tradicionais e após isso cada aluno elaborou um desenho e um texto, e logo após reuniram em grupo para discussão 
e por fim socializamos os conhecimentos apresentando os trabalhos. Em outra aula foram discutidos e elaborados textos 
pelos alunos sobre quais os alimentos que a mulher gestante pode consumir e os que não pode comer durante a gravidez, 
quais os alimentos os jovens podem comer e quais eles não podem comer. Foram feitas também a classificação dos nomes dos 
animais considerados como alimentação tradicional. Este tema trouxe grande debate em grupo e a percepção dos alunos que 
levantou uma grande preocupação para que os alimentos tradicionais não sejam extintos no futuro. Esta pesquisa de estágio, 
coordenado pelo curso de Educação Intercultural Indígena da UFG, reforçou a ideia de que a alimentação tradicional é um 
elemento essencial na manutenção da cultura do povo Kamajura.
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124 TRUKUMA RUI KUIKURO (UFG), 
LORENA DALL´ARA GUIMARÃES (UFG), 
GUILHERME FREITAS SOUZA FILHO 
(UFG), KATIA KOPP (UFG)

Pintura corporal do povo Kuikuro do Alto 
Xingu, MT

O povo Kuikuro é constituído de aproximadamente 1300 indivíduos, distribuídos entre seis aldeias (Ipatse, Lahatua, Afukuri, 
Paraíso, Majene e Kurumi). A língua Kuikuro pertence à família linguística Karib. O Objetivo desse trabalho foi descrever a 
importância da pintura corporal para o povo Kuikuro durante cinco aulas de estágio pedagógico, coordenado pelo curso de 
Educação Intercultural da UFG. O trabalho foi realizado com 15 alunos do primeiro ano da turma do Ensino Médio, na escola 
Estadual Indígena Central Karib, na aldeia Ipatse, na região do Alto Xingu, no Parque Indígena do Xingu em Mato Grosso. No 
primeiro dia de aula convidamos os anciões para contar a história da pintura corporal. No segundo dia de aula os alunos 
descreveram os tipos de pintura corporal que eles conhecem. Na terceira aula eles desenharam as pinturas corporais e os 
recursos naturais que utilizamos para pintar. Na quarta e quinta aula realizamos pequenas oficinas para praticar a pintura 
corporal. Os resultados deste trabalho estimularam bastante os alunos a conhecer a importância da nossa pintura corporal, 
aonde eles perceberam que as pinturas corporais têm seus significados e valores para nossa cultura. Os alunos relataram que 
foi muito produtivo a realização dessa atividade, aprofundando e enriquecendo ainda mais o conhecimento do que temos 
dentro da comunidade. Eles compreenderam e tiveram a noção da importância de manterem a continuidade da história da 
pintura corporal do nosso povo. Esse trabalho servirá também de material didático pedagógico para a escola Kuikuro e 
também como exemplo para os alunos da escola, para que eles possam refletir e aprofundar nos estudos executados por 
outros professores e pesquisadores.
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125 ADRIANO PRYSTHON (EMBRAPA 
PESCA E AQUICULTURA)

O conhecimento tradicional como 
instrumento de ajuste do ordenamento 
pesqueiro no rio Araguaia, Tocantins, Brasil.

Segundo a Agência Nacional de Águas-ANA, 78% do impacto na Bacia Tocantins-Araguaia é causado pela irrigação de grande 
porte, 12% pela pecuária e 6% do crescimento urbano. A exploração baseada num modelo de desenvolvimento econômico 
insustentável vem pondo em dúvida a sustentabilidade de muitas atividades tradicionais na região, como a pesca artesanal. 
Os pescadores ainda exercem um papel fundamental na segurança alimentar, manutenção da economia local e na cultura de 
milhares de comunidades ribeirinhas. A Embrapa vem contribuindo para o aumento da resiliência deste público visando 
diminuir a situação de vulnerabilidade às externalidade ambientais, socioeconômicas e políticas do setor. Por intermédio de 
entrevistas com 15 lideranças pesqueiras do médio Araguaia, de biometrias de peixe in loco e o mapeamento de estratégias de 
pesca com pescadores, o objetivo deste trabalho foi gerar informações e debater a atual legislação pesqueira com público 
interessado na manutenção dos estoques pesqueiros. Entre setembro de 2017 a março de 2018, 814 peixes de 29 espécies 
diferentes, foram capturados (malhas de 7 a 22 cm entre nós opostos) e medidos (cm) visando classificar os tamanhos 
mínimos. O registro das estratégias foi entre março e outubro de 2016. Os resultados apontaram que a legislação atual de 
tamanhos mínimos de captura (Portaria 71/TO) corrobora com 66% das espécies medidas em campo. Das 16 estratégias de 
pesca mapeadas, a “ceva”, proibida por lei Federal, é praticada moderadamente e pode ser sugerida apenas com uso das linhas 
e anzóis. Ainda, as lideranças pesqueiras do Araguaia reclamam não serem ouvidas nas tomadas de decisão. Neste sentido é 
urgente a ampla discussão com sociedade organizada (poder público e pescadores) no sentido de promover um plano de 
monitoramento de desembarques para a Bacia, gerando subsídios para medidas de ordenamento pesqueiro mais 
participativas e justas, valorizando principalmente o conhecimento etnológico na bacia do Araguaia.

SO 036VILACOERT

126 MAIURI MEHINAKO KAMAIURA (UFG), 
LORENA DALL´ARA GUIMARÃES (UFG), 
GUILHERME FREITAS SOUZA FILHO 
(UFG), KATIA KOPP (UFG)

Como o Povo Kamaiura Marca o Tempo: Um 
estudo sobre o Calendário Tradicional 
Kamaiura.

O povo Kamaiura, falante da Família Linguística Tupi, tem uma população de aproximadamente 493 habitantes. Habitam o 
Alto Xingu no Território  Indígena do Xingu, antes denominado como Parque Indígena do Xingu (PIX), ocupando cerca de 
2.642.003 hectares de extensão e está localizado no Estado do Mato Grosso. Este trabalho apresenta reflexões sobre o Estágio 
Pedagógico II e é referente ao Tema Contextual Calendário Tradicional do Povo Kamaiura. O estágio foi desenvolvido em cinco 
dias de aulas, com duração de uma hora cada, durante o segundo semestre de setembro de 2017, com uma turma de  8º e 9º 
anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Indígena Central Leonardo Villas Boas, localizada no município de Gaúcha do 
Norte, Mato Grosso. Durante a aula os alunos elaboraram coletivamente um calendário tradicional de acordo com o 
conhecimento, a cultura e a realidade do povo Kamaiura. O objetivo deste estágio foi mostrar para os alunos a importância do 
Calendário Tradicional e despertar o interesse sobre nossa cultura para os mesmos. Primeiramente  os alunos distinguiram o 
calendário tradicional do calendário impresso. Por fim, o Tema Contextual do estágio foi bastante produtivo e os objetivos 
foram alcançados, proporcionando uma maior aprendizagem sobre a prática pedagógica tanto para o professor quanto para 
os alunos. A importância do trabalho desenvolvido na aldeia Kamaiura servirá como material de referência para nossas escolas 
indígenas.
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131 DANIEL PEREIRA DE SOUSA PASTANA 
YUDJA JURUNA (UFG), LORENA 
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Alimentação Tradicional (CAXIRI /MARITXA) 
do povo Yudja Juruna do Xingu, Mato Grosso.

O curso de Educação Intercultural da Universidade Federal de Goiás possui mais de 270 estudantes indígenas pertencentes a 
vinte e quatro etnias dos vales dos rios Araguaia, Tocantins e Xingu. Os princípios pedagógicos do curso são voltados para 
abordagens interculturais e transdisciplinares visando compreender a relação do homem e suas práticas culturais com o meio 
ambiente. Os Yudja (mais conhecidos como Juruna) contam com uma população de 900 habitantes vivendo no alto, médio e 
baixo Xingu. O caxiri (Maritxa) é uma bebida tradicional do povoYudja. Essa bebida é preparada à base de mandioca e batata-
doce, que é originalmente fermentada por microrganismos que estão presentes nas matérias-primas utilizadas para a sua 
produção. Conforme a tradição Yudja, somente as mulheres podem preparar essa bebida. O preparo inicia com escolha e 
colheita da mandioca brava. Após isso, passa por um processo de limpeza e após o descarte da casca da mandioca é passada no 
ralo para que se obtenha a massa pastosa que posteriormente é misturada a água. Segundo a tradição, a massa deve ser cozida 
em panelas de barro, no fogo a lenha e ser mexida constantemente. O objetivo desse trabalho foi descrever, através das 
informações dos anciões e especialistas da comunidade da Terra Indígena Kapôt Nhinôre, a técnica de preparo da bebida. 
Assim foi desenvolvido esse trabalho nas aulas de estágio com os alunos do ensino fundamental e médio, onde foi realizada 
uma oficina na comunidade para falar e fabricar o caxiri. Nesta oficina convidamos os nossos anciões que nos deram 
informações de como eram cultivados os recursos e as técnicas usadas por nossos antepassados e atualmente.  O cultivo e a 
fabricação do caxiri visa manter a tradição cultural e tradicional do povo Yudja, preservando assim a nossa cultura, nossos 
costumes e a nossa tradição para as gerações futuras.
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132 THAISSA SOBREIRO MAXIMIANO DA 
SILVA (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL)

Troca de experiências e metodologias de 
pesquisa intercultural indígena na Amazônia

 Esta sessão vai promover um encontro entre pesquisadores indígenas de diversas regiões para uma troca de experiências, 
informações e metodologias de pesquisa intercultural e produção colaborativa de conhecimentos entre esses em suas 
diferentes modalidades e trajetórias em diversos contextos amazônicos. Os indígenas envolvidos nesse tipo de iniciativas são 
oriundos do Acre, Amazonas e Amapá. O formato da sessão se dará numa roda de conversa onde representantes de cada região 
contarão e discutirão com os colegas suas experiências. NOME DOS PARTICIPANTES INDÍGENAS: MEGÕ 
WAIAPI/CPF538.650.652-87 e ROSENO WAIAPI/CPF 536.575.512-do Conselho das aldeias Wajpi-APINA. José Marcondes 
Rosa/CPF 95795928391 e Edilson Rosa da Silva Katukina/CPF 65306198287 da Amaaiac  - Associação dos Agentes 
Agroflorestais Indígenas do Acre.  Carlos Nery Piratapuya/CPF 441402742-04 (mediador da sessão) da Associação das 
Comunidades Indígenas de Santa Isabel do Rio Negro –(ACIMIRN) e Federação das organizações indígenas do rio Negro (FOIRN). 
Mais  5 indígenas participantes do Projeto de Monitoramento Ambiental e Climático no Rio Negro (Parceria entre ISA e 
FOIRN): Oscarina da Silva Caldas/CPF 928.613.852-00), Ronaldo da Silva Apolinário/CPF 867008802-97, Larissa Ye’padiho 
Mota Duarte/ CPF 023115972-21. Teremos mais um nome a confirmar. Como são muitos os convidados indígenas, 
gostaríamos de solicitar aos organizadores que a sessão tenha um tempo maior do que 1,5 hora prevista. Solicitamos no 
mínimo 3 horas, mas se possível 4 horas. 

SO 104SOBREIRO

133 TAINÁ OLIVEIRA DOS ANJOS (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI), ERICK 
MONTEIRO DE SOUSA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), MARCIA MORAES 
CASCAES (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI), LIDIANE DINIZ DO 
NASCIMENTO (MUSEU PARAENSE 
EMILIO GOELDI), ELOISA HELENA 
AGUIAR ANDRADE (MUSEU PARAENSE 
EMILIO GOELDI)

Efeitos de diferentes tempos de extração no 
teor e composição química do óleo essencial 
das folhas de Lippia alba (Mill.)

Lippia alba (Mill.), popular erva-cidreira é amplamente estudada por apresentar propriedades calmante, analgésica, sedativa e 
ansiolítica, além de possuir um marcante aroma. Desta forma, o trabalho avalia o teor e composição química do óleo 
essencial das folhas secas de L. alba em função do tempo de extração. O material foi coletado em jardim residencial, em Belém 
(Pará, Brasil), seco em estufa, moído em moinho de facas e separado em quatro porções de 40g. Cada porção, foi submetida a 
hidrodestilação em tempos de 1, 2, 3 e 4 horas. Em seguida, os óleos foram submetidos à centrifugação durante 10 min. O 
teor de umidade da planta foi obtido no momento da extração, em balança determinadora de umidade por infravermelho. A 
identificação dos constituintes voláteis foi realizada por cromatografia de fase gasosa acoplada à espectrometria de massas 
(CG/EM) através da comparação dos espectros de massas e índices de retenção (IR) com os de substâncias padrão existentes 
nas bibliotecas do sistema e com dados da literatura. Os índices de retenção linear (IR) foram obtidos utilizando uma série 
homóloga de n-alcanos. A extração de 1h apresentou rendimento de 0,14%, enquanto as demais (2, 3 e 4h) forneceram 
rendimentos iguais a 0,28%, portanto observou-se que a partir de 2h o rendimento manteve-se inalterado. Geraniol foi o 
constituinte majoritário no óleo essencial das folhas de L. alba, variando de 20,2% (4h) a 33,24% (1h), ou seja, houve redução 
da produção de geraniol com o aumento do tempo de extração. Seguido de citral (neral + geranial) que teve seu maior 
(26,63%) e menor (15,62%) teor na 1ª e 4ª hora de extração, respectivamente. O sesquiterpeno oxigenado elemol oscilou 
entre 11,59 a 12,49% (1, 2 e 4h), e na 3ª hora de extração apresentou 16,22%. A maior produção de óleo nas folhas secas de L. 
alba ocorreu na 2ª hora de extração e os constituintes majoritários apresentaram influência com o período de extração, 
alterando suas concentrações no decorrer do tempo.
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134 HUKAI WAURA (UFG), GUILHERME 
FREITAS SOUZA FILHO (UFG), KATIA 
KOPP (UFG), LORENA DALL´ARA 
GUIMARÃES (UFG)

CONFECÇÃO DE CESTO DA ETNIA WAURA, 
ALTO XINGU, MT

O povo Waura é falante da língua Aruak e habita a Terra Indígena do Xingu, no Mato Grosso, no Município de Gaúcha do 
Norte. O estágio foi realizado na Escola Indígena Municipal Ulupuwene, na aldeia Ulupuwene. Através do estágio, eu pretendi 
mostrar para os jovens como é feita a confecção de cestaria do povo Waura. Estou observando que a comunidade está 
desvalorizando o uso de cestaria nas comunidades, substituindo essa cestaria tradicional por bacias de alumínio e sacos 
plásticos para carregar a mandioca e outros alimentos e não estão preocupados nem percebendo a perda da cestaria. No 
primeiro momento reuni a comunidade no pátio da aldeia para discutir sobre o estágio. Em seguida realizamos a primeira 
aula que foi buscar a matéria-prima (buriti). Na segunda aula ensinei os alunos como preparar a matéria prima e na terceira 
como confeccionar os cestos, quais os tipos de cestos e quais os tipos de pinturas usadas neles. Por fim, realizamos a aula de 
como finalizar a cestaria. Essa aula foi desenvolvida juntamente com os artesões conhecedores dessa ciência. O resultado final 
foi muito bom, pois percebi que todos os jovens realmente não estão sabendo confeccionar a cestaria nem sabem como 
preparar o material utilizado. Esse estágio foi realizado na casa dos homens no centro da aldeia, onde toda a comunidade se 
reúne e todos, adultos, jovens e crianças participam. A minha avaliação dos alunos durante o estágio foi que algumas crianças 
conseguiram confeccionar a cestaria, e outros não conseguiram, mas percebi que eles têm interesse em aprender essa cultura. 
Esse estágio foi importante para conscientizar a comunidade na valorização de sua identidade em relação à cestaria e também 
para ter o conhecimento dos materiais utilizados na confecção de cestaria, para que eles não coloquem fogo na mata para não 
queimar os recursos naturais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

135 DEBORA PETERSON (UNIVERSITY OF 
MANITOBA), FIKRET BERKES 
(UNIVERSITY OF MANITOBA)

Do we all speak the same language when 
talking conservation? Caiçara 
understandings of conservation in their 
landscape

The concept of conservation is not restricted to Western science. Based on their worldview, indigenous and local 
communities may have their own perceptions of this concept, which may be different from Western ideas of conservation. 
The research reported here is based on the results of a photovoice study with a Caiçara community in the Juatinga Ecological 
Reserve, a protected area in the Brazilian Atlantic Forest. Participants were asked to take photos of their landscape/seascape 
to illustrate what they understand as conservation. Photos produced by the participants helped to evoke feelings, ideas, 
thoughts of people-nature relationships, during individual interviews at first stage, followed by a second stage, and finally 
during a group discussion. The photos explored a series of themes and subthemes that helped to frame a Caiçara concept of 
conservation, shaped by natural, cultural, historical and political elements of their landscape. The results can be used as a 
tool for researchers, managers, and NGOs, to develop projects and approaches that address place-based conservation 
problems and that are also meaningful for Caiçara people. Some examples are (1) to foster local creative artistic processes, 
such as embroidery, to encourage the transmission of traditional knowledge between elders and youth, (2) to build capacity 
among youth as environmental tour guides to strengthen people-landscape connections, and (3) to train community 
members for local leadership roles to address governance issues. These examples are based on elements of local conservation 
concepts that can help to understand Caiçara motivations for conservation, aid partnership-building, and promote 
knowledge co-production between community members, government managers and other stakeholders.

SESSÃO TEMÁTICA 1

136 ASTRID LUCERO ERAZO ERAZO 
(CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO – 
SENA-VAUPÉS)

PLANTAS MEDICINAIS PARA USO 
DERMATOLÓGICO CURATIVO DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS DO 
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, AMAZONIA 
COLOMBIANA.

Na Colômbia, devido à sua riqueza biológica e cultural, diferentes estudos etnobotânicos foram realizados, concentrando-se 
principalmente em plantas medicinais. Os estudos mostraram um amplo conhecimento das comunidades sobre o uso de 
recursos naturais. Esta pesquisa compila informações de 10 comunidades indígenas sobre o uso de plantas para doenças de 
pele no departamento de Vaupés, uma região onde 62 grupos indígenas dos 87 registrados para o país foram reconhecidos. A 
área de estudo está localizada a noroeste da Amazônia colombiana, na fronteira com o Brasil; O departamento é considerado 
uma reserva florestal da Amazônia colombiana e uma grande reserva indígena com 85% de população indígena, com 32 etnias 
distribuídas em 5 famílias lingüísticas. Para a compilação das informações, contamos com a ajuda dos membros do berçário 
de pesquisa e do conhecimento tradicional das comunidades; Caminhadas etnobotânicas e entrevistas semiestruturadas com 
o know-how tradicional foram realizadas. O material vegetal coletado será incluído no Centro de Serviços Agrícolas e 
Ambientais Jirijirimo com duplicatas no Herbário da Universidad del Cauca - CAUP. Os resultados preliminares: Estudos 
etnobotânicos na Amazônia colombiana têm sido muito valiosos, e o Departamento de Vaupés representa uma área de grande 
riqueza de conhecimento, é relatado que, após plantas comestíveis, as plantas medicinais ocupam a segunda categoria de uso. 
Este trabalho tem como objetivo divulgar as plantas medicinais promissoras utilizadas para sanar doenças de pele que afligem 
populações que não possuem centros de saúde básicos, produtos como cremes e sabonetes feitos pelos alunos e a maioria 
deles também será apresentada. importante, é destacar os esforços da instituição (Sena regional Vaupés) para o 
fortalecimento e conservação do conhecimento e o uso do conhecimento tradicional local.
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137 ASTRID LUCERO ERAZO ERAZO 
(CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO – 
SENA-VAUPÉS)

PLANTAS ÚTEIS COMO ESTRATÉGIA DE 
CONSERVAÇÃO NA RUA INDIA DE RESERVA 
INDÍGENA ROSA, MUNICÍPIO DE TIMBIQUÍ, 
PACÍFICO CAUCANO, COLÔMBIA.

Nas últimas décadas tem havido evidências da perda de cobertura vegetal em diferentes ecossistemas tropicais, a principal 
causa dessa perda é o desmatamento, que tem impacto na diminuição de habitats e ao mesmo tempo da riqueza de espécies. 
A área de estudo é a Reserva Indígena da Rua Santa Rosa, localizada no Pacífico Cauca, uma área de alta diversidade biológica e 
cultural e, infelizmente, uma região de alta vulnerabilidade ecológica e sociocultural. Esta pesquisa reúne informações sobre 
os conhecimentos tradicionais dos usos das plantas como essenciais para a conservação do ecossistema que tem espécies de 
alto valor biológico, tais como o sapo endêmicas e ameaçadas de extinção Cocoy (Phyllobathes terribilis) eixo. Caminhadas 
etnobotânicas e entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com os principais conhecimentos tradicionais do abrigo, 
médicos tradicionais; Jaipanaa, pilfereos, curandeiros e parteiras. Os resultados preliminares: pesquisa etnobotânica tem 
como objetivo mostrar o inventário de plantas utilizadas pela comunidade, as categorias de uso e mais importante destacar o 
trabalho dos guardiões do conhecimento através do conhecimento ancestral e práticas tradicionais realizados processos 
conservação de um dos ecossistemas mais ricos e biodiversos do país. Através da transmissão de conhecimentos tradicionais 
locais que gerou um efeito guarda-chuva para fundações de geração de conservação da biodiversidade de grande importância, 
pois é a declaração de uma abordagem diferencial área protegida para a reserva indígena Calle Santa Rosa linhas aldeia Eperara 
Siapidaara na bacia do rio Saija.

Sessão Poster Temas 
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138 MARIA CLARA BEZERRA TENÓRIO 
CAVALCANTI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE), ADRIANA 
ROSA CARVALHO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE), 
PRISCILA LOPES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE)

Where to protect? Inserting local 
communities’ perceptions and resilience 
indicators to identify biodiversity 
conservation opportunities in a semi-arid 
landscape

Protected areas are a required approach to promote species conservation. However, they usually limit access, potentially 
eroding the social resilience of people that directly depend on these ecological systems for their subsistence. Including local 
communities in decisions that regard biodiversity conservation could value local livelihoods and enhance their contribution 
to resources conservation. Here we assessed the best areas to protect biodiversity in the overexploited semi-arid region of 
Brazil, the Caatinga dry forests, based on local communities’ perceptions and resilience indicators (economic activities 
flexibility and dependence on natural resources). We interviewed 245 households in 23 rural communities spread 
throughout five different areas (polygons) in the Northeastern Brazil. We created an individual dependence index (DI) that 
considered: the frequency a species was cited as used (%), the number of uses each species was given, the species 
irreplaceability (0 or 1), and the real frequency of use of each species (in values categories). Then we divided the DI value by the 
total people in the corresponding polygon. Respondents were also asked to score the protected areas (PA) restriction levels 
according to their level of acceptance (AL). The number of activities, DI and AL were summed to identify the best conservation 
opportunities. Results show that respondents undertake 10 different economic activities, being four Caatinga-related, such as 
agriculture and livestock, which are common to rural communities. Species were mainly used for food and medicinal 
purposes. Among the 153 ethnospecies identified, plants were more used than animals. The less restricted PA categories 
showed the highest levels of acceptance, whereas two of the polygons were the best opportunities to implement protected 
areas for having the lowest DI, higher flexibility and higher levels of conservation acceptance.
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139 MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CRESPO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ- 
UFPI), MARIA DO SOCORRO LIRA 
MONTEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ- UFPI), REGINA OLIVEIRA 
(MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - 
MPEG), JAÍRA MARIA ALCOBAÇA 
GOMES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ)

“Eu cato, eu quebro, eu vendo”: divisão 
social do trabalho no extrativismo do 
caranguejo-uçá (Ucides cordatus), no Delta 
do Parnaíba, Brasil

Para Adam Smith o trabalho é responsável pela geração de riqueza, contudo deve obedecer à regra da especialização, 
causando o aumento da produtividade. Sublinha-se que as populações tradicionais estão relacionadas com um tipo de 
organização econômica e social com pouca ou nenhuma acumulação de capital. Nesse sentido, Cavalcanti (2001) conceitua a 
etnoeconomia, em que produção, troca e consumo são ou estão socialmente organizados e regulados pelo costume, bem 
como a compara à economia etnoecológica citada por Posey (2000), que consiste na compreensão e promoção da 
sustentabilidade, por meio do saber ecológico. Diante disso, em meio ao conhecimento moderno e disciplinar (economia), 
buscou-se conhecer como as populações tradicionais do Delta do Parnaíba se apropriam da teoria da divisão do trabalho 
Smithiana para o aumento da produtividade no extrativismo do caranguejo-uçá. Para tanto, a pesquisa-ação e métodos 
participativos nortearam os estudos. Percorreu-se a região do delta do Parnaíba, localizada ao norte dos estados do Piauí e 
Maranhão, Nordeste do Brasil, no período de setembro de 2015 a maio de 2016, em que foram trabalhadas 15 comunidades 
fornecedoras de caranguejo-uçá por meio da observação direta, oficinas participativas e aplicação de questionários 
estruturados a 118 atores da cadeia produtiva. Na coleta do caranguejo, o trabalhador do mangue, geralmente é responsável 
por todas as tarefas do processo produtivo, acumulando o conhecimento da atividade e criando os instrumentos de trabalho. 
A divisão social do trabalho está presente na atividade de beneficiamento do caranguejo, quando se dividem entre gênero e 
em tarefas, respeitando a habilidade. Embora os atores da cadeia produtiva do caranguejo desconheçam a teoria da divisão do 
trabalho, pode-se concluir que, por meio do conhecimento passado entre gerações através da oralidade e do fazer, há uma 
apropriação desse conhecimento moderno, visto haver uma divisão de tarefas visando o ganho de produtividade.

Sessão Poster Temas 
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141 FRED MUSISI (MUTEESA I ROYAL 
UNIVERSITY)

Management and Conservation of 
biodiversity; dialogues of Knowledge and 
experiences from central Uganda

Whereas issues of management and conservation of biodiversity have attracted a lot of attention in the recent past, and 
indeed a lot of literature does exist, there are limited studies on the relationship between cultural values and environmental 
management. In this study we focus on how the useful traditional knowledge of indigenous peoples are in the protection and 
conservation of biodiversity.

In discussing the significance of above, the study using a cultural–historical approach based on Vygotsky's concept of 
mediated action, employed a qualitative research approach of interpretive understanding that produces historical and ethno-
graphic studies of culture and society; clearly pointing how in the past the Baganda lived in harmony with their surrounding 
environment.

The main purpose of the study presented in this paper is to examine how traditional knowledge of indigenous peoples was 
used in the management and conservation of biodiversity. It focuses on identifying the Baganda’s cultural values that 
historically related to the management and conservation of natural resources and establishing how such knowledge was 
preserved and passed on to the next generation.

The study established that indigenous people have detailed baseline information guiding them in their relationship with the 
environment. Hence do offer alternative knowledge of environment management and conservation. The study therefore 
recommends the integration of indigenous people’s cultural values in environmental management and conservation policies.

SESSÃO TEMÁTICA 
TEMA 24

142 MURODBEK LALDJEBAEV (UNIVERSITY 
OF CENTRAL ASIA)

Energy use and livelihoods in mountain 
communities of Tajikistan

Energy is key to livelihoods in mountain communities. Access to high quality energy can support better livelihoods, whereas 
lack of such access can significantly limit livelihood options. Based on a study of 380 rural households residing mountain 
areas of Khatlon region, Tajikistan, this presentation will discuss access to various forms of energy (e.g. electricity, wood, 
dung) and the associated impacts on people’s livelihoods. Because small-scale subsistence farming represents the main source 
of livelihood, the discussion will be focused on the role of energy in agriculture. There is competition between food and fuel 
for household budget as well as for cultivation of land. For example, animal manure is used as fuel for cooking and heating, 
which in turn deprives the soils from much-needed fertilizer. Moreover, the presentation will engage the discussion on the 
role of energy in food culture. For example, food taste and methods of preparation along with social expectations of women’s 
responsibility for cooking (which is partly motivated by their unemployment) further encourage reliance on biomass. There 
are mutually reinforcing relations between food and energy in farming communities. Ultimately, the agro-pastoral system 
determines how energy is used at the household scale in rural areas. More importantly, the institutions of state, market and 
civil society are currently underperforming in their respective roles to improve access to energy for rural households. Local 
people should be involved in all stages of programs and projects aimed at improving access to energy because it is crucial to 
improving their livelihoods.

SESSÃO TEMÁTICA 40

143 COMPTOUR MARION (CNRS), CAILLON 
SOPHIE (CNRS), COSIAUX ARIANE 
(CNRS), RODRIGUES LEONOR (CNRS), 
MCKEY DOYLE (CNRS)

Ethnoecological study of raised-field 
agriculture in the Congo River floodplains as 
an analogue of pre-Columbian raised-field 
agriculture in the American tropics

In Latin America, large areas of wetlands are occupied by vestiges of pre-Columbian raised fields (RF), i.e., elevated earthen 
agricultural platforms in which the planted crops are protected from flooding. Many archaeological studies and RF 
rehabilitation experiments have been conducted to better understand how this agricultural system may have functioned and 
how many people it could have sustained. Yet, these studies have led to great controversies.  

Surprisingly, although RF are still cultivated in Africa, Asia and Oceania, they have attracted considerably less scientific 
interest than the vestiges of pre-Columbian RF agriculture. The study of Old World RF agriculture as it is still practiced 
nowadays allows direct observation of the management of fields and—although comparison must be done with caution—can 
bring new insights into ongoing debates about the functioning of pre-Columbian RF.

We conducted an ethnoecological study during a total of eight months’ fieldwork in the floodplain of the Congo River to 
characterize practices and know-how in RF agriculture and assess its productivity. Raised fields show a great diversity in shape 
and size, and are planted with a rich diversity of crops, manioc being the most frequent. The addition of large quantities of 
vegetation (grass) during the construction and maintenance of fields, and the inclusion of fallow periods, allow farmers to 
harvest the high yields of manioc that we measured. RF agriculture is only one component of a multi-activity livelihood 
system which also includes a great range of fishing activities, flood-recessional cultivation, and urban activities. Our results 
not only shed light on pre-Columbian RF agriculture, but also help us evaluate the potential of this agricultural system as an 
environmentally sustainable use of wetlands and its resilience in an environment characterized by rapid ecological and social 
change.

 

SESSÃO TEMÁTICA 15

144 AUTAKI WAURA (UFG) Os brinquedos e as brincadeiras tradicionais 
do povo Wauja e o uso de recursos naturais 
na sua confecção, Aldeia Ulupuwene, Terra 
Indígena do Xingu-MT

Os Waura são um povo da família linguística do tronco Aruwak, que habita o Parque Indígena do Xingu, no Centro-Oeste do 
Estado de Mato Grosso. Este trabalho foi desenvolvido durante as atividades do Estágio Pedagógico I, do Curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena da Universidade Federal de Goiás e foi realizado na aldeia Ulupuwene. A pesquisa inicial foi feita 
entrevistando os sábios da aldeia, que tem o conhecimento da história dos brinquedos e das brincadeiras tradicionais. Os 
objetivos do estágio foram: (1) conhecer a história dos brinquedos e brincadeiras; (2) valorizar e entender a importância deles; 
(3) aprender a confeccioná-los; (4) ensinar a usá-los  na comunidade. Começamos com a apresentação do tema entre os 
educandos e visita à casa do ancião para que ele falasse sobre os brinquedos tradicionais. Em seguida, foi solicitado aos 
educandos que elaborassem um pequeno texto e desenho sobre o brinquedo tradicional. Os educandos apresentaram os seus 
trabalhos para a turma e logo após foi realizado um questionário verbal e de forma escrita. Após, fizemos a comparação da 
importância dos brinquedos tradicionais e dos brinquedos não indígenas. Foi realizada a ilustração e coloração dos desenhos 
e dos brinquedos, a escrita deles na língua materna e a socialização dos trabalhos. Foi discutida a influência da extinção dos 
brinquedos tradicionais na comunidade. Por fim, saímos para um trabalho de campo para buscar os recursos naturais (cipó, 
fruta da cabaça, madeira, folha, gravetos, casco de animais, cera de mel, resina, entre outros) para produzir o brinquedo 
tradicional e usá-lo. Os brinquedos são muitos importantes para o povo Waura, é através deles que as crianças e os jovens se 
divertem na aldeia e as crianças aprendem a sua cultura. Creio que o estágio vai tornar uma fonte de pesquisa e apoio 
pedagógico para os professores (as) e alunos (as) da nossa comunidade.
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145 AUTAKI WAURA (UFG), LORENA 
DALL´ARA GUIMARÃES (UFG), 
GUILHERME FREITAS SOUZA FILHO 
(UFG), KATIA KOPP (UFG)

A fruta nativa comestível do povo Wauja, 
Terra Indígena do Xingu-MT

Os Waura são um povo da família linguística do tronco Aruwak, que habita o Parque indígena do Xingu, região do Centro-
Oeste do Estado de Mato Grosso, no município de Gaúcha do Norte. Este trabalho foi desenvolvido durante as atividades do 
Estágio V do Curso Superior de Licenciatura Indígena da Universidade Federal de Goiás e foi realizado na aldeia Ulupuwene. O 
estágio foi realizado na Escola Indígena Municipal Ulupuwene durante cinco aulas de 45 minutos cada, para uma turma de 14 
alunos do 8º ano do Ensino Fundamental.  Inicialmente debatemos com os alunos sobre as frutas nativas comestíveis da nossa 
região. Fizemos levantamentos dos nomes das frutas, falamos sobre o amadurecimento e época de colheita, sobre o modo de 
preparo e localização das plantas frutíferas. A pesquisa iniciou entrevistando as pessoas mais velhas da aldeia que tem o 
conhecimento das frutas nativas comestíveis. Os objetivos do estágio foram: (1) Inserir o tema na sala de aula e promover o 
debate entre os alunos; (2) conhecer o nome e o período de amadurecimento das frutas nativas comestíveis que a 
comunidade Waura se alimenta; (3) entender a importância das plantas frutíferas e das frutas não comestíveis que servem 
também para fazer os remédios tradicionais (4); identificar e diferenciar as frutas que vem de outras regiões e da cidade. O 
tema contextual foi produtivo e os objetivos alcançados tanto pelos alunos quanto pelo professor. Espero que este estudo 
contribua com outros professores e alunos que possam utilizar como fonte de suas pesquisas. Durante a realização desse 
estágio na sala de aula creio que aprendi muitas coisas a respeito das frutas nativas comestíveis e os alunos vão ter uma maior 
compreensão sobre a alimentação tradicional e a preservação dos recursos.

Sessão Poster Temas 
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146 AMUTU WAURA (UFG), KATIA KOPP 
(UFG), GUILHERME FREITAS SOUZA 
FILHO (UFG)

Arma tradicional do povo Waura, Alto Xingu, 
MT

O povo Waura é pertencente à família lingüística Aruak, que habita a Terra Indígena do Xingu, no Estado de Mato Grosso. O 
trabalho foi desenvolvido durante as atividades do quarto estágio supervisionado pela Universidade Federal de Goiás, que foi 
realizado na Escola Estadual Indígena de Educação Básica Piyulaga. Inicialmente as informações foram coletadas com os sábios 
da aldeia, e em seguida esse conhecimento foi organizado para que eu pudesse desenvolver o assunto em cinco aulas 
diferentes. O trabalho foi feito com alunos de 1º a 2º ano do ensino fundamental. O objetivo desse estágio foi trabalhar o 
tema arma tradicional para que os alunos pudessem conhecer os tipos de armas e os materiais e os recursos utilizados no 
processo de sua confecção. Outro ponto importante foi perceber que a arma de fogo está substituindo a arma tradicional. 
Primeiramente foi apresentado o tema aos alunos, eles foram questionados sobre o que é arma tradicional e em seguida todos 
responderem oralmente. Em seguida fizemos o levantamento dos materiais e recursos usados para a fabricação das armas 
tradicionais. Na terceira aula discutimos sobre as armas de fogo e sobre as armas tradicionais do povo Waura. Todas as aulas 
foram desenvolvidas com diálogos, produção de textos e desenhos, apresentações e socialização dos conhecimentos. Por fim, 
convidamos alguns anciões, lideranças e algumas pessoas da comunidade para realizarmos uma oficina para confecção do 
arco e flecha. Através dessa aula os alunos conheceram os nomes dos recursos e materiais usados para confeccionar as armas: 
iyapi (cera) kehejukaki (resina), mohojagaki (resina de jatobá), mehepejo (casca de cipó), ukutakatí (varas) e outros. Assim os 
alunos conheceram os tipos de armas tradicionais, entenderam a importância das flechas e arcos dos antepassados e a 
relevância desse conhecimento tradicional do povo Waura do Xingu.

Sessão Poster Temas 
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147 WEI-CHI CHANG (INSTITUTE OF 
SOCIOLOGY, NATIONAL TSING HUA 
UNIVERSITY)

Return to Traditional Food Knowledge: 
Figuring out Future Foodway Ideals through 
Bottom-up Participation

Influenced by modern agriculture, monocropping and the use of agrichemicals has become common among indigenous 
farmers, Taiwan. Since 2011, the government has encouraged indigenous farmers to convert to organic farming by offering 
them subsidies. Under this trend, it is important to figure out a new vision based on the traditional knowledge for the future, 
which we believe has been generated from the bottom-up participation of locals. This study cooperated with the Association 
of Taiwanese Indigenous Peoples Development, an NGO taking charge of the indigenous farms which received subsidies from 
the government. We held five workshops in the cooperate stations during 2017, by using a tool called “Food and Farming 
Calendar” to develop the bottom-up participation of local foodways. This study collected the outcomes of the workshop and 
the participators’ action after workshops, and analyzed what and how different ideas of foodway were presented through the 
bottom-up participation? What is the foodway supporting the food sovereignty of local people? The finding of this study is as 
follow:

1.There are differ foodway ideals between generations: The foodway ideals of elder generation is basing on local environment 
knowledge building from farming and hunting experience. The young generation’s traditional knowledge of food is limited 
and often comes from ethnic food restaurants aimed at tourists that have a tendency to commercialize particular ingredients 
or dishes. 

2.There are subtle differences of food culture within the same ethnic group: This study demonstrates the characteristics of the 
terroir that forming local peoples’ knowledge of food.

3.The foodway ideal based on traditional farming knowledge is greater resilience to population aging, fluctuations of crop 
price, climate change, as well as the most important, the local people’s health and food sovereignty.
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148 DANIELLE CELENTANO (UEMA - 
POSDOC), GUILLAUME ROUSSEAU 
(UEMA), VIVIAN DO CARMO LOCH 
(UEMA), ELIVALDO DE OLIVEIRA 
(UEMA), ERNESTO GOMEZ CARDOZO 
(UEMA)

Traditional knowledge as reference for 
riparian forest ecological restoration

Riparian forest restoration is urgently needed in eastern Amazon to reestablish ecosystem services that are essential for 
human well-being and biodiversity conservation. To promote forest restoration it is imperative to have reference information 
from the original ecosystem that had been degraded. Literature suggests that the main source of reference information is 
conserved forests fragments, where inventories of species composition, forest structure and functioning can be performed to 
guide restoration process. However, in some very degraded regions there are no more conserved forest fragments to serve as 
reference sites. In this context Traditional Knowledge can be a valuable source of primary or complementary ecological 
information for restoration. Pepital River is the main water supply of Alcântara County in Maranhao, eastern Amazon. Its 
riparian forests are very degraded because of slash-and-burn agricultural conversion, with notable negative impacts on water 
volume and quality. In this study we evaluated tree species (dbh > 10 cm) composition of the most conserved riparian forests 
in three plots of 1,000 m2 (50 x 20m), and asked local specialists (n = 19) recognized by the local community to be experts in 
forest species to free-list the tree species they knew to occur in the Pepital River riparian forest. Twenty-four tree species were 
found at the conserved forest sites, in an abundance of 510 individuals (dbh >10 cm) per hectare (stdv =91.6). Plant specialists 
listed 33 different tree species and there was an important consensus (0.970) about the seven most important ones (Smith’ s 
index > 0.1). Twelve species mentioned by the local specialists were not found in the inventories of the reference sites, 
indicating that they can be locally extinct. Our results indicate that Traditional Knowledge is a reliable source of information 
for ecological restoration.

SESSÃO TEMÁTICA 
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149 MAÍRA LIMA DA SILVA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE RORAIMA), EVERALDO 
MARQUES DE LIMA NETO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
RORAIMA), MARCOS MILLER MARTINS 
MELO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
RORAIMA), SAMARA BEZERRA 
MARQUES (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE RORAIMA), MICHELE SOUZA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
RORAIMA), ANTONIO SILVA DE 
MESQUITA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE RORAIMA)

CONCORDÂNCIAS DE USOS MEDICINAIS E 
USO PRINCIPAL EM QUINTAIS 
AGROFLORESTAIS URBANOS EM SÃO JOÃO DA 
BALIZA, RORAIMA

Os quintais são espaços marcados por uma forte ligação com atividades próprias das sociedades agrícolas que, ao se 
transferirem para o meio urbano, passaram a reproduzir práticas do meio rural em dimensões territoriais limitadas. Diante 
disso, o objetivo da pesquisa foi determinar a importância e nível de fidelidade das espécies com finalidades medicinais 
cultivadas nos quintais residenciais analisados na cidade de São João da Baliza, Roraima. Para tanto, a pesquisa consistiu em 
contatar pessoas que possuíam quintais verdes, em lotes residenciais urbanos na principal avenida do município, Avenida São 
Paulo. Foram coletado dados in loco sobre as espécies cultivadas em seus quintais. O estudo averiguou 10% do total de 283 
lotes existentes ao longo da principal Avenida, correspondendo a 28 lotes. Para identificar a importância que uma 
determinada espécie possui para a população estudada, foram calculados a Porcentagem de Concordância quanto aos Usos 
Principais (CUP) para espécies declaradas de uso medicinal, que é calculada para neutralizar a maior ou menor popularidade 
da espécie; o Fator de Correção (FC); Através destes é calculado o Nível de Fidelidade (NF) de cada planta citada. O índice de 
fidelidade foi calculado de acordo com Friedman et al. (1986), adaptados por Amorozo e Gély (1988), e Pasa (2004; 2011). As 
espécies com valores significativos para o CUPc foram Psidium guajava L. (100%), Morinda citrifolia L. (60%), Persea 
americana Mill. (60%), Anacardium occidentale L. (40%) Cocos nucifera L. (40%), para as respectivas finalidades, diarréia, 
afecções no útero, problemas renais, diarréia, desidratação.  Portanto, o uso de plantas medicinais como forma preventiva e 
curativa para algumas doenças é a representação das tradições e sabedorias de um povo em uma determinada localidade, no 
qual é tão importante para as gerações futuras e ainda para o desenvolvimento de novas pesquisas medicinais.
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150 ADCLEIA PEREIRA PIRES (UFOPA), 
JONIVAL SANTOS NASCIMENTO 
MENDONÇA NETO (UFOPA), ALINE 
PACHECO (UFOPA), MARCELO DINIZ 
COSTA (UFOPA), HIERRO HASSLER 
FREITAS AZEVEDO (UFOPA), MARINA 
GABRIELA CARDOSO DE AQUINO 
(UFOPA), ANA PAULA DA SILVA VIANA 
(UFOPA)

PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS 
DESENVOLVIDAS PELA COMUNIDADE 
COROCA, RIO ARAPIUNS, SANTARÉM, PARÁ: 
ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA

O estudo foi realizado no assentamento agroextrativista da comunidade Coroca no Rio Arapiuns, município de Santarém, 
Pará, nas seguintes coordenadas geográficas: latitude 02°25’10.4” S e longitude 055°12´44.2”. Treze famílias tradicionais 
criaram a Associação dos Produtores e Criadores de Peixes” (Aprucipesc), e as mulheres a “Associação de Artesãs de Teçume” 
(ARTA). As famílias vivem da prática do turismo comunitário com premissas agroecológicas, da criação de Tartarugas da 
Amazônia (Podocnemis expansa), da criação de abelhas sem ferrão, espécie Jandaíra (Melipona interrupta) e do restaurante 
agroecológico. Desta forma, a visita in loco foi realizada no intuito de conhecer a dinâmica do trabalho e a vivência da relação 
entre a comunidade, o ambiente e os turistas. Dentro desta perspectiva, foram feitas propostas de intervenção para 
promoção socioeconômica e ambiental aos os membros das associações, com oficinas de manejo de abelhas sem ferrão, 
nutrição alternativa para quelônios, boas práticas sobre alimentos e na coleta de mel e conservação. Os trabalhos decorreram 
no ano de 2016 e 2017 com oferta de oficinas: Produção de pão de mel, Produção de molho de pimenta e mel, Culinária com 
produtos a base de mel e pólen e valoração desses produtos, e orientações sobre a comunicação e troca de experiência entre a 
comunidade e visitantes. A população tradicional recebe por ano em torno de 1.600 turistas do mundo inteiro, e estes 
contribuem com R$ 20,00 para visitação da cadeia produtiva animal, com R$ 25,00 o valor do almoço e com R$ 20,00 no 
redário (maloca).  Além disso, há a comercialização dos artesanatos na loja da ARTA, feitos de fibra de tucumã, pintados com 
tinta extraídos da natureza e venda de produtos oriundos da meliponicultura. Portanto, a troca de saberes e experiências 
viabiliza o desenvolvimento sustentável através da interação entre o homem e o meio ambiente, com a inserção de abelhas 
sem ferrão e quelônios na prestação de serviços ecossistêmicos.
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151 PATRICIA CARVALHO ROSA (INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), MÁRJORIE DO 
NASCIMENTO LIMA (MAE/USP/IDSM)

Gentes, histórias e lugares: perspectivas 
plurais sobre os processos de ocupação e 
significação dos espaços de várzea e terra 
firme no médio Solimões

Esta proposta aborda regimes de produção de significados empregados às paisagens de várzea e seus ambientes relacionados 
no Médio Solimões. Para tanto, parte-se de olhares e conhecimentos multissituados oriundos da experiência de diálogos de 
saberes produzido no âmbito do Centro Vocacional Tecnológico, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá. Tal encontro reuniu antropólogas, arqueólogas e os alunos, lideranças oriundas das Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável Amanã e Mamirauá e usuários de suas subjacências, além dos gestores destas e de outras Unidades de Conservação 
da região. Nesta relação de trocas formativas propomo-nos a refletir durante alguns dias, diante dos saberes locais e em olhar 
conjunto, sobre os conceitos de território, de gestão e de manejo dos recursos naturais. Buscou-se conhecer por meio das 
narrativas locais, elementos sobre a presença e ocupação das várzeas desde suas próprias perspectivas históricas. Isto é, ativar 
diálogos sobre esses lugares e as diversas formas de conhecê-lo e de significa-los. Pensando essa experiência a partir da 
ecologia de saberes (Santos, 2007), destacamos dela aspectos teórico-metodológicos gerativos de possibilidades criativas e 
situadas, incitando a produção de conhecimentos e formas de ensino-aprendizagem em contextos rurais e indígenas como 
relações políticas e conceituais equivalentes. Diálogos de orientações às pesquisas e atuações em dupla-afetação. Por um 
lado, ao Instituto, por meio de seu corpo técnico e de pesquisadores através das práticas de apoio à gestão e manejo 
participativo e compartilhado das áreas das RDS, e por outro, os diálogos de saberes tornem-se instrumentos políticos 
suplementares aos conhecimentos locais para atuação como gestores de seus territórios e dos recursos neles contidos.

Sessão Poster Temas 
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152 ADCLEIA PEREIRA PIRES (UFOPA), 
JONIVAL SANTOS NASCIMENTO 
MENDONÇA NETO (UFOPA), ALINE 
PACHECO (UFOPA), MARINA GABRIELA 
CARDOSO DE AQUINO (UFOPA), 
HIERRO HASSLER FREITAS AZEVEDO 
(UFOPA), MARCELO DINIZ COSTA 
(UFOPA)

ASPECTOS DA CRIAÇÃO RACIONAL DE 
ABELHAS SEM FERRÃO NA FLONA DO 
TAPAJÓS, BELTERRA - PARÁ

Explorar os recursos naturais sem danos ao ecossistema é um grande desafio na era moderna, e as abelhas, polinizadores em 
potencial, são animais promissores para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Esse trabalho relata a experiência 
de uma família no município de Belterra, Pará, que maneja abelhas sem ferrão na Flona do Tapajós, área de Unidades de 
Conservação, com mata nativa e inserção de pomar, na comunidade de Nazaré, onde são criadas as espécies de abelhas 
nativas, Scaptotrigona sp (canudo amarelo) 100 (cem) colônias , seguida da Melipona manoesensis (uruçu boca de renda). 
Ressalta-se que o meliponicultor, anteriormente criava as abelhas em área periurbana, devido o crescimento do agronegócio, 
com o plantio de grãos (soja e milho) afetou negativamente a meliponicultura, por causa da falta de pasto melífero e aplicação 
de agrotóxicos. O ano de 2016 apontou declínio na produção de mel, pólen e própolis, além no enfraquecimento das 
colônias e até relato de mortes de abelhas por 13 (treze) meliponicultores entrevistados. A transferência ocorreu no ano de 
2017, para a Flona Tapajós, por haver diversidade florística, o que ocasionou positivamente na produção de mel, em média de 
3 a 5 litros por colmeia, e dos 50 enxames inicial, multiplicou para 100 colônias em um ano, o qual potencializou a produção 
do açaí com a polinização, diversificando a produção de alimentos, coletados de forma sustentável da natureza sem oferta de 
risco a biodiversidade. O produtor comercializa o mel em Santarém no valor de R$ 50,00 a embalagem com 1000 ml, o qual 
relatou ter coletado 200 litros, somando uma renda de R$ 10.000,00, e posteriormente a coleta de frutos de açaí. O mel é 
consumido parte pela família como alimento e fitoterápico. O aumento da produção dos frutos de açaí e outros existentes na 
comunidade dentro da Unidade de Conservação confirmam a importância da inserção da meliponicultura como alternativa 
de fonte de renda sustentável para as comunidades tradicionais.
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153 TAINÁ OLIVEIRA DOS ANJOS (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI), ERICK 
MONTEIRO DE SOUSA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), MARCIA MORAES 
CASCAES (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI), LIDIANE DINIZ DO 
NASCIMENTO (MUSEU PARAENSE 
EMILIO GOELDI), ELOISA HELENA 
AGUIAR ANDRADE (MUSEU PARAENSE 
EMILIO GOELDI)

Composição Química do Óleo essencial das 
folhas secas de Myrcia splendens (Sw.).

A família Myrtaceae apresenta gêneros como o Myrcia Dc. que se destaca por apresentar espécies produtoras de óleos 
essenciais (OE). Estes, podem ser produzidos em toda a parte da planta e em sua constituição química, são encontrados 
princípios ativos importantes, servindo de matéria prima para a indústria de cosméticos. No presente trabalho foi avaliado o 
rendimento e a composição química do OE das folhas secas de Myrcia splendens, em dois períodos de coletas (matutino e 
vespertino). O material foi coletado no campus de pesquisa do Museu Emilio Goeldi, Belém-PA nos horários de 8 e 14 h. Em 
seguida, foram secos em estufa com ventilação a 35ºC e moído em moinho de facas. O OE foi obtido por hidrodestilação 
durante 3 h. O teor de umidade da planta foi obtido no momento da extração, em balança determinadora de umidade por 
infravermelho. A identificação dos constituintes voláteis foi realizada por cromatografia de fase gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (CG/EM) através da comparação dos espectros de massas e índices de retenção (IR) com os de 
substâncias padrão existentes nas bibliotecas do sistema e com dados da literatura. Os índices de retenção linear (IR) foram 
obtidos utilizando uma série homóloga de n-alcanos. O rendimento do OE (mL/100g) das folhas secas de M. splendens foi de 
0,13% nos dois períodos de coleta.  64 constituintes foram identificados no óleo essencial, com predominância dos 
hidrocarbonetos sesquiterpênicos (68,91 a 71,09%), tendo (E)-cariofileno como constituinte principal, variando de 44,1% 
(8h) a 45,57% (14h), seguido de α-pineno com 5,98% (8h) e 4,6 % (14h) e δ-cadineno 3,39% (8h) e 3,18% (14h). Com os dados 
obtidos no estudo observa-se que o horário de coleta (matutino e vespertino) não influenciou no rendimento de OE de M. 
splendens. O perfil químico do óleo das folhas secas de M. splendens é caracterizado por hidrocarbonetos sesquiterpênicos, 
com predominância de E-cariofileno e com alterações quantitativas nos períodos de coletas.

Sessão Poster Tema 
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154 MATTHEW BOND (UNIVERSITY OF 
HAWAI'I)

Disentangling the Biocultural Roots of 
Medicinal Plant Knowledge

Medicinal plants play a critical role in ecosystems, economies, and societies around the world. However, there is currently 
limited understanding of why people use some plants medicinally and not others. Traditionally, ethnobotanical research has 
been limited to testing how individual variables, such as age, correlate with medicinal plant knowledge. This research uses 
structural equation modeling to simultaneously test how medicinal plant knowledge is affected by the following variables: 
community-level plant availability, disease profile, illness risk, and historical legacies; and individual-level market economy 
participation and socio-demographic characteristics. Biocultural data were collected from four villages in Solomon Islands 
using interviews with every adult (315 participants), group interviews, plant diversity plots, and bioassays. Structural 
equation modeling was used to calculate path coefficients and test the causal links (both direct and indirect) between each 
variable and medicinal plant knowledge. Results show that community and individual-level variables have different effects on 
medicinal plant knowledge. This project (1) pinpoints generalizable principles of how people think about, categorize, and 
interact with their environment; (2) explores how societies make, maintain, and share knowledge; (3) advances the discipline 
of ethnobotany by assessing poorly-tested ethnobotanical theories and their interactions; (4) identifies characteristics of 
plants, ecological systems, humans, and cultural systems that are associated with different kinds and amounts of medicinal 
plant knowledge.
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155 LIN CHAU MING (FCA - UNESP - 
BOTUCATU - SP), WILLIAM MILLIKEN 
(ROYAL BOTANIC GARDENS KEW), 
VIVIANE STERN DA FONSECA-KRUEL 
(JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO), DOUGLAS CHARLES DALY 
(THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN)

Richard Spruce e as coletas botânicas do 
século XIX de plantas alimentícias no Rio 
Negro, Amazonas

Richard Spruce e as coletas botânicas do século XIX de plantas alimentícias no Rio Negro, Amazonas

Lin Chau Ming (1) , William Milliken (2), Viviane Stern da Fonseca Kruel (3)- , Douglas Charles Daly (4)

(1)Faculdade de Ciências Agronônicas – UNESP – Botucatu, SP.; (2) Royal Botanic Gardens – Kew; (3) Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro; (4) The New York Botanical Garden -NY

 

A flora da região do Rio Negro, Amazonas, possui uma grande diversidade, pouco estudada ainda. A região contempla ainda 
uma sociodiversidade importante, com cerca de 23 etnias indígenas historicamente habitando aquelas terras. Richard Spruce 
foi um botânico inglês que realizou coletas naquela região, entre 1851 e 1855. Neste trabalho foi feita pesquisa nas etiquetas 
da coleção do Herbário do Jardim Botânico de Nova York (NY) de uma lista de 155 plantas alimentícias utilizadas por 
comunidades indígenas multiétnicas do Alto Rio Uaupés, bacia do Rio Negro, Amazonas e encontrar as que tivessem coletas 
feita por Spruce. Foi verificada a existência de 26 espécies, com 6 duplicatas, totalizando 32 exsicatas. As anotações existentes 
nos cadernos de campo foram obtidas em imagens digitalizadas junto ao Royal Botanic Gardens, em Kew, Inglaterra.

As informações constantes nas etiquetas dessas exsicatas e nos cadernos de campo referentes a elas mostram informações 
valiosas sob diferentes pontos de vista, sejam botânicas,  ambientais e culturais. Além da descrição minuciosa das 
características morfológicas das plantas, estão contidas informações sobre características organolépticas das plantas, os 
nomes dos diferentes locais e ambientes onde as coletas foram realizadas, muitas delas escritas em português e em nheengatu, 
e também sobre os nomes vernaculares e uso das plantas, indicando  a importância que o botânico inglês dava aos 
conhecimentos locais. Suas coletas foram feitas com o apoio de membros da população local, que lhe forneceram 
informações que foram colocadas nas etiquetas e nos cadernos de campo.
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156 LIN CHAU MING (FCA - UNESP - 
BOTUCATU - SP)

Recortes em livros, recortes da vida Recortes em livros, recortes da vida

Lin Chau Ming

Departamento de Horticultura - Faculdade de Ciências Agronômicas

UNESP - Botucatu - SP

Os livros usados não encerram apenas o que está escrito em suas páginas.  Além do texto tipográfico, podemos encontrar em 
alguns deles, notas e rabiscos daqueles que os leram desde que foram impressos. Ou ainda a assinatura de seus autores ou de 
seus proprietários. Assim como uma obra de arte, eles também podem receber uma assinatura, que ajuda a valorizá-lo no 
mercado editorial eletrônico. Basta ver a descrição de cada um dos livros usados à venda. Onde diz que existe assinatura do 
autor, vale mais. Encontramos ainda livros que escondem pequenos recortes de jornais, revistas ou bilhetes, ilustrando uma 
época ou situação. Um dos recortes, do The New York Times, datado de 30 de março de 1988, mostra uma reportagem sobre o 
resgate de animas silvestres durante o enchimento da barragem da hidrelétrica de Balbina, no Estado do Amazonas, que 
ocorreu em outubro do ano anterior. O recorte está bem amarelado, mas é possível ainda ver as fotos das atividades dos 
pesquisadores brasileiros, liderados pelol zoólogo Bento Melo. O texto refere-se àquela operação de resgate como sendo uma 
"Arca de Noé Amazônica", o que evidentemente é um exagero, dadas as limitações de tal empreitada, como todos sabemos. 

Recentemente comprei um sebo perto da antiga reitoria da UNESP, um livro antigo, de 1914, "O Tupi na geografia nacional", 
de Teodoro Sampaio. Não sei quem foi seu antigo dono, não há nenhuma indicação, mas com certeza era um estudioso do 
assunto, pois encontrei entre as páginas, diversos recortes de jornais com essa temática e anotações manuscritas com palavras 
em tupi. Num dos recortes, há um artigo de Carlos Drumond, creio ser dos anos 60 do século antigo, em um jornal paulistano 
(será o Estado de São Paulo?), com o título "Pindorama e Umuarama", que comenta sobre a origem e significado dos dois 
vernáculos nativos. Muito interessante.

Sessão Poster Tema 
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156 LIN CHAU MING (FCA - UNESP - 
BOTUCATU - SP)

Recortes em livros, recortes da vida Recortes em livros, recortes da vida

Lin Chau Ming

Departamento de Horticultura - Faculdade de Ciências Agronômicas

UNESP - Botucatu - SP

Os livros usados não encerram apenas o que está escrito em suas páginas.  Além do texto tipográfico, podemos encontrar em 
alguns deles, notas e rabiscos daqueles que os leram desde que foram impressos. Ou ainda a assinatura de seus autores ou de 
seus proprietários. Assim como uma obra de arte, eles também podem receber uma assinatura, que ajuda a valorizá-lo no 
mercado editorial eletrônico. Basta ver a descrição de cada um dos livros usados à venda. Onde diz que existe assinatura do 
autor, vale mais. Encontramos ainda livros que escondem pequenos recortes de jornais, revistas ou bilhetes, ilustrando uma 
época ou situação. Um dos recortes, do The New York Times, datado de 30 de março de 1988, mostra uma reportagem sobre o 
resgate de animas silvestres durante o enchimento da barragem da hidrelétrica de Balbina, no Estado do Amazonas, que 
ocorreu em outubro do ano anterior. O recorte está bem amarelado, mas é possível ainda ver as fotos das atividades dos 
pesquisadores brasileiros, liderados pelol zoólogo Bento Melo. O texto refere-se àquela operação de resgate como sendo uma 
"Arca de Noé Amazônica", o que evidentemente é um exagero, dadas as limitações de tal empreitada, como todos sabemos. 

Recentemente comprei um sebo perto da antiga reitoria da UNESP, um livro antigo, de 1914, "O Tupi na geografia nacional", 
de Teodoro Sampaio. Não sei quem foi seu antigo dono, não há nenhuma indicação, mas com certeza era um estudioso do 
assunto, pois encontrei entre as páginas, diversos recortes de jornais com essa temática e anotações manuscritas com palavras 
em tupi. Num dos recortes, há um artigo de Carlos Drumond, creio ser dos anos 60 do século antigo, em um jornal paulistano 
(será o Estado de São Paulo?), com o título "Pindorama e Umuarama", que comenta sobre a origem e significado dos dois 
vernáculos nativos. Muito interessante.
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157 KARINA VIEIRA MARTINS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), 
ROSILÉIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), 
GEILSA COSTA DOS SANTOS BAPTISTA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA)

Qualidade de vida na Baía de Todos os Santos 
– uma proposta didática lúdica para discutir 
conflitos socioambientais em sala de aula a 
partir de dados etnoecológicos

As comunidades que vivem no entorno da Baía de Todos os Santos, que também banha a capital baiana, Salvador, convivem 
com situações de conflitos socioambientais e vêm sofrendo com a degradação dos recursos naturais. Para tornar a 
comunidade engajada com as questões locais é necessário trabalhar com a valorização deste espaço, discutindo as suas 
potencialidades e problematizando os seus conflitos, sempre buscando apontar alternativas que contribuam para melhorias 
na qualidade de vida. Entendendo que a escola é um dos ambientes mais propícios para discussões acerca da qualidade de 
vida de populações do entorno, temos como objetivo propor um recurso didático produzido a partir de dados preliminares, 
acerca das questões de conflitos socioambientais na BTS segundo a percepção das comunidades envolvidas, a fim de 
incentivar a discussão sobre possíveis soluções e aprofundar o diálogo entre os conhecimentos prévios dos estudantes e das 
comunidades acerca do tema e o que a ciência apresenta. Com base no artigo de Dias et al. (2011) “Conflitos socioambientais 
na Baía de Todos os Santos: velhas práticas e novos debates envolvendo comunidades tradicionais” foram delimitados os 
principais conflitos nas regiões da BTS, os quais serviram de base para o desenvolvimento do jogo “Qualidade de vida na BTS”. 
Além de servir para identificação dos conhecimentos prévios dos alunos, é também um jogo de estratégia, no qual o 
estudante analisará o caminho que percorrerá no tabuleiro, com o objetivo final de conseguir o maior número de soluções 
socioambientais, pautadas em dados etnoecológicos e no diálogo intercultural, para os conflitos apresentados. 
Recomendamos que o jogo seja conduzido em turmas de nível Médio da Educação Básica, podendo ser adaptado para outros 
níveis, conforme as intenções formativas, especialmente em outros contextos em que existam conflitos socioambientais que 
causem danos à qualidade de vida das suas populações.

SO 045ROBLES



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

158 LIN CHAU MING (FCA - UNESP - 
BOTUCATU - SP), DOUGLAS CHARLES 
DALY (JARDIM BOTÂNICO DE NOVA 
YORK)

Nomes vernaculares nas exsicatas 
amazônicas do Jardim Botânico de Nova York

iNomes vernaculares nas exsicatas amazônicas do Jardim Botânico de Nova York

Lin Chau Ming (1); Douglas Charles Daly (2)

 Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP – Botucatu – SP
 Jardim Botânico de Nova York – Bronx – Nova York

 

Uma das funções das etiquetas de exsicatas é a colocação de alguma informação não observável na amostra vegetal seca, e faz 
necessário acrescentar dados sobre ela ou sobre os locais de ocorência, além do coletor, data de coleta e outros.  Há 
informações importantes, mas nem sempre observadas pelos coletores, como a anotação do nome vernacular que a planta 
por ventura tenha.  São informações que dão ênfase às questões regionais e culturais do local de coleta da planta, que 
somadas às outras informações, podem completar o quadro mais geral da planta coletada e sua história. Foram anotados os 
nomes vernaculares existentes das plantas alimentícias utilizadas por comunidades indígenas do Alto Rio Uaupés, Amazonas, 
nas exsicatas coletadas em Roraima e Amazonas do herbário do Jardim Botânico de Nova York.

Em Roraima foram obtidas 21 exsicatas contendo nomes vernaculares (em 277 exsicatas) e no Amazonas 592 exsicatas 
contendo nomes vernaculares ( em 2.437 exsicatas), totalizando 613 exsicatas com nomes populares, representando 22,58% 
do número total de exsicatas verificadas. Em Roraima foram anotados 15 nomes e no Amazonas, 198 nomes. O número total 
de espécies com nomes vernaculares foi de 79.

A porcentagem das exsicatas com nomes vernaculares comparado ao número total de exsicatas coletadas foi de 22,58%. Esse 
percentual indica que os botânicos coletores não levavam isso em conta durante as expedições de coleta ou as deixavam 
apenas em seus cadernos de campo. As indicações de literatura para a anotação dessa informação é pequena, a maior parte 
das referências não apresenta a coleta dessa informação como algo necessário durante o trabalho de campo, porém os nomes 
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159 YU SHU (INSTITUE OF ETHNOLOGY 
AND ANTHROPOLOGY CHINESE 
ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES)

Plants and Plant offerings in Water -
Sprinkling Festival of the De’ang people in 
South-west China

The De’ang people is a minority group living along China-Burma Frontier who speaks Mom-khmer language. They live in the 
subtropical monsoon climate region with dense forest and various plant species. In short of written records, their oral 
tradition which consists of the naming, classification, usage, harvesting, processing and storage of plants has been passed 
through generations. The traditional use of plants by the De’ang people can be divided into four categories including edible, 
medicinal, religious and cultural function. This article focused on the religious and cultural use, and aimed to display their 
cognition and cultural practices of plants through the analysis of Water-Sprinkling Festival . The Water-sprinkling festival, 
held at the time node from dry season to rainy season, is an annual festival with a core function to seek rain and pray for 
prosperity.

De’ang people use a variety of plants and plant supplies in the Water-Sprinkling festival. They can be divided into three 
categories: plant as products, plant as offerings and plant as supplies：（1）plant as products：flower baskets, barrels, 
tables, arrow flags and waist-hoops made of bamboo;(2) plant as offerings: tea, tobacco and ganduo(in De’ang language),(3) 
plant as supplies: chestnut tree twig as a decorative ritual plant and banana leaf for packaging ceremony food. 
Correspondingly, the functions of these plants can also be divided in to three categories: made for manual products, 
presented as sacrifices, and used for decoration or packaging. Based on the classification and comparative analysis of these 
plant usage, this paper tried to explain how De'ang people cognize plants and use them to achieve their cultural practice 
aimed to realize their communication between human and gods, human beings themselves, human and nature. This cultural 
practice is influenced by the specific natural environment of their inhabitant as well as the embodiment of their cosmology.

SO 100THORP

160 DANIEL DA SILVA MIRANDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
RAMIRO ESDRAS CARNEIRO BATISTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Pelos labirintos de águas: o passar açaí de 
Afuá a Belém do Pará

A presente comunicação está ligada à uma pesquisa em desenvolvimento pelo mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia (PPGA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), a qual, trilhando caminhos por entre a Antropologia 
Interpretativa, Antropologia da Natureza e História Oral, tem tomado como objeto etnográfico a dimensão das interrelações e 
práticas estratégicas elaboradas por homens e mulheres marajoaras em meio ao funcionamento do tecer/manter/tariar[1] de 
suas redes colaborativas e/ou de disputas em favor de passar-comprar-tirar[2] o açaí in natura marajoara para comercializá-lo 
na Feira da fruta em Belém do Pará. Neste sentido, propomos na presente comunicação um enfoque dedicado aos elementos 
circunscritos a este passar o açaí, com a pretensão de acessar tal esfera da vida estuarina a partir das narrativas orais e da 
observação do saber fazer de Silvio Barbosa, 36 anos, morador do Rio Bacabal, Ilha do Pará em Afuá. Emprestaremos da 
experiência de nosso colaborador sua expertise junto ao saber aplicado para fazer chegar a fruta nas melhores condições 
possíveis para comercialização na Feira da capital paraense, atravessando o labirinto de águas marajoaras.

 

[1] Palavra usada geralmente no sentido de “pôr em ordem” ou “dar o melhor rumo possível”.

[2] De acordo com as categorias nativas existem três protagonismos simultâneos possíveis dentro destas redes: O passar é 
responsabilidade dos sujeitos que estão nos barcos maiores e passam a fruta em seus paneiros até Belém; o comprar é 
responsabilidade dos compradores que “espalham os paneiros”, levando-os em seus catraios ou rabetas (barcos menores) até 
as casas de peconheiros para negociar com eles um valor determinado pela quantidade final de rasas entregues/recebidas; 
tirar cabe portanto ao peconheiro, sujeito que utiliza-se da peconha (laço feito em sacas de serapilheira, galhos verdes ou 
secos de açaizeira entrelaçados) para dar estabilidade durante a subida, o apanhar do cacho e a descida da árvore.

SESSÃO TEMÁTICA 3

161 PEDRO FAVARON (NISHI NETE 
MEDICINA TRADICIONAL)

Rao nete: medicinal world of the shipibo-
conibo nation

The Shipibo-Conibo indigenous people have a very old and complete medicinal tradition, oriented to restore patients' health 
and preserve their vital balance. It is conceived that the human being is composed of three bodies: the physical anatomy 
(called yora), the psychic-emotional anatomy (called shinan) and the spiritual body (called kaya). Shipibo medicine has a 
holistic view of health, in which these three bodies have to be in some degree of balance to live the world in a legitimate way, 
that is, healthy. For this reason, the traditional healer (known as onanya) must cleanse and purify these three aspects of his 
patients. To do so, the doctor must take a visionary medicine, which receives the Quechua name of ayawaska (in Shipibo it is 
known as oni). Thanks to it and after rigorous initiation processes, the healer acquires an extraordinary state of consciousness, 
in which he expands his perceptive abilities. In this state, he can make a diagnosis of the diseases that afflict the patient and 
begin to perform the cure. The visionary healer comes into contact with a supra-sensitive medicinal world and that strength 
allows him to heal. The medicinal strength of the spiritual world embodies in the healer's songs; and it is the vibration of 
those chants that heals the patient. The medicinal songs are called ikaros by mestizo healers and bewa by the Shipibo. Not 
every beautiful song has the power to heal; legitimate singing is not an invention, but comes from the spiritual world and the 
healer is only an intermediary. Only a healer that had learn in the right way, knows how to get in touch with the medicinal 
and spiritual world (rao nete). These initiations are known in the Amazonian region under the name of dieta (samati in 
shipibo) and it is about arduous processes that allow the onanya to purify himself and move around the world of the spiritual 
owners (ibo) of the medicine world.

SO 094CORNIER
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162 CATHERINE RAMOS GARCÍA 
(UNIVERSIDAD DEL CAUCA)

Exchanges between the Comcaac or Seris and 
the researchers who study them: a case study 
of indigenous research

Latour and Woolgar (1985) stated that, in contrast with aboriginal tribes, scientific tribes are rarely studied. In this paper, we 
examine interactions between both the aboriginal and the scientific tribes.

Every year, dozens of researchers of different nationalities, arrive to the northern Mexican state of Sonora to work at the 
Comcaac territory with the local indigenous group, known also as Seris; the latter participate in some of those research 
projects whose overall focus consists of their relationships with the nature and related knowledge. As part of this, life-stories 
between researchers and local people intertwine and several forms of exchanges take place: traditional, scientific and local 
knowledge circulate, networks are born, money and power relations are build.

The Comcaac or Seris have built a close relationship with beings of the sea and the desert. Whales, sea lions, dolphins, turtles, 
snails, lynxes and lamps are some of the entities that play a starring role in local stories. While researchers trace these stories, 
relationships between them and local people are build; the latter, as protagonists of the stories attain the territory 
construction and the exchange between ancestral and scientific knowledge. Such dynamic relationships not only involve 
researchers and local people but also the beings from the sea and the dessert from the story-telling. These relationships 
depend on both, the political, social, and economical context of the community, and on other aspects such as natural cycles, 
food availability from/at the sea, the desert ecosystem, storms, the passing of the river, and recently, on the tent-dwelling.

Latour, B. Y Woolgar, S. (1995). “La vida del laboratorio. La construcción de los hechos científicos” Alianza University. Spain 
(First edtion 1979).
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163 DANIELLE CELENTANO (UEMA - 
POSDOC), ELOISA NEVES MENDONÇA 
(ICMBIO), MAGDA VALÉRIA CORRÊA 
MIRANDA (FUNCATE), VIVIAN DO 
CARMO LOCH (UEMA), ANA ROSA 
MARQUES (IBAMA), FERNANDA NUNES 
FONSECA (FUNAI), MARCOS PINHEIRO 
(REDE DE MOSAICOS DE ÁREAS 
PROTEGIDAS (REMAP)), LUIS ALBERTO 
PEREIRA (ISPN), ARLETE VIANA DOS 
GUAJAJARA (TI RIO PINDARÉ), 
MARLUCIA BONIFACIO MARTINS 
(MPEG)

Restauração Etnoecológica no ‘Mosaico 
Gurupi’, Amazônia Oriental

Na Amazônia Oriental, entre o oeste do Maranhão e o leste do Pará, os principais remanescentes florestais estão em seis Terras 
Indígenas (Alto Turiaçu, Awá, Caru, Araribóia, Rio Pindaré e Alto Rio Guamá) e uma Unidade de Conservação (Reserva 
Biológica do Gurupi), onde vivem populações indígenas de 4 etnias principais (Awá-Guajá, Guajajara, Ka'apor e Tembé). Essa 
região está sob constante ameaça pelo desmatamento e degradação florestal para a extração ilegal de madeira, incêndios 
criminosos, e pela violência associada a tais crimes. A partir de 2014, diversas instituições que atuam na região e 
representantes das populações indígenas iniciaram uma discussão sobre a proposta de conformar o “Mosaico Gurupi”, com a 
intenção de integrar aspectos da gestão desse território visando a proteção territorial, a restauração florestal e o 
fortalecimento da cultura e educação indígena. Embora ainda não exista um reconhecimento formal do “Mosaico Gurupi”, 
vários grupos de trabalho conformados durante esse processo estão trabalhando de forma integrada. Entre eles, o grupo de 
restauração florestal, que inclui participantes indígenas e não-indígenas, tem trabalhado no mapeamento dos remanescentes 
florestais e áreas degradadas, áreas prioritárias para a restauração e identificação de corredores ecológicos, entre outros 
temas. A restauração florestal na região ultrapassa os aspectos técnico-científicos da ecologia, exigindo a ampliação de 
capacidades para o diálogo intercientífico e intercultural e pressupondo entendimento e respeito às cosmovisões, práticas e 
modelos de governança das populações indígenas sobre seus territórios originários.

SO 072MARTINS-B

164 RAMIRO ESDRAS CARNEIRO BATISTA 
(UFPA), GESINEI DOS SANTOS 
LABONTE (UNIFAP), DANIEL DA SILVA 
MIRANDA (UFPA), ADONIAS GUIOME 
IOIO (UFPA)

“Não bate no meu Pewru!” – Caninos, 
segurança alimentar e sociobiodiversidade 
entre os Palikur/Arukwayene

A presente comunicação pretende tratar dos processos de domesticação e “preparação” de cães de caça entre o Povo Palikur-
Arukwayene do rio Urukauá, Oiapoque/AP-Brasil, em sua relação estratégica com a segurança e cultura alimentar deste povo. 
Segundo os referenciais cosmológicos do povo Palikur, os atuais cães (Canis Familiaris) pertencentes aos diversos clãs dentre 
este povo são originários da captura e manipulação xamânica de um canino “selvagem”, o cachorro vinagre (Cerdocyon 
thous), endêmico na fauna da região. Ao compararmos as relações estabelecidas entre membros deste coletivo e outros entes 
da fauna regional, notamos distinções que tornam possíveis articulações variadas com estudos referentes às interrelações 
entre seres humanos e não-humanos. Isto porque, em suas memórias, os caçadores Palikur têm apontado para o complexo 
ritual de preparação dos cães, que incluem desde a coleta de substâncias encontradas no organismo de outros animais da 
região – Urubu branco, Cervo, Cutia, Paca, Formigas e insetos endêmicos – até a preparação de unguentos que ao serem 
aplicados concomitante a execução de cantos xamânicos, conferem poderes e habilidades aos filhotes caninos. Tal contexto 
dialoga com uma distinção conferida pelos antigos xamãs arukwayene entre os seres que possuem “paletó/alma” e outros – 
como o Pewru/Cachorro – que não o possuem, desenhando a silhueta que distingue o modo de existir entre humanos e não-
humanos no universo cosmológico Palikur/Arukwayene. De fato, o relato etnográfico demonstra que há seres que detêm um 
vínculo de ancestralidade com o povo e outros não. Entretanto no devir do tempo a parceria estabelecida pela tarefa 
cotidiana de obter alimentos denota – contraditoriamente – o cuidado e o valor que os cães devidamente preparados para a 
caça ganharam, na medida em que estes são considerados uma “arma” mais eficaz que a espingarda, na manutenção da 
segurança e cultura alimentar Arukwayene.

SO 051EMPERAIRE

165 TATHYNA DE ARAÚJO RODRIGUES 
SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RORAIMA), ARLENE OLIVEIRA SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RORAIMA)

Conhecimento Tradicional e Ensino de 
Botânica na Escola do Campo, no Município 
de Caroebe em Roraima

As plantas são recursos naturais essenciais para a sobrevivência humana, com as quais as populações locais estabelecem 
relações culturais importantes para suprirem suas necessidades básicas. Um exemplo disso está no tratamento que dão, por 
exemplo, a alimentação e a medicina tradicional. Tais relações envolvem conhecimentos tradicionais pouco considerados nas 
práticas pedagógicas da educação escolar. Diante desse quadro, esta pesquisa teve como objetivo analisar a contribuição do 
conhecimento tradicional sobre plantas medicinais para aprendizagem de conteúdos de Botânica numa escola do campo, 
localizada no município de Caroebe/Roraima. Utilizou-se como metodologia a pesquisa qualitativa por meio de entrevistas 
semiestruturadas realizadas com moradores locais e alunos de uma turma do 2º ano do ensino médio, e nas atividades 
didáticas diversificadas, a fim alcançar o objetivo proposto.   A pesquisa foi submetida e aprovada ao Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Roraima (Parecer do CEP: 2.442.552). Os resultados obtidos 
proporcionaram a identificação de 68 plantas medicinais citadas pelos membros da comunidade, que são usadas para tratar 
diferentes enfermidades. As etnoespécies mais citadas foram: Alfavaca, Copaíba, Mastruz, Macuíba, Sara tudo e Eucalipto. O 
desenvolvimento da sequência didática contemplando o conhecimento dos membros da comunidade favoreceu a 
compreensão de conteúdos de Botânica e o envolvimento dos alunos nas atividades pedagógicas propostas. Esses resultados 
também confirmaram a importância da abordagem do conhecimento tradicional sobre plantas medicinais como forma de 
facilitar o ensino de conteúdos de Botânica a partir de elementos da realidade da comunidade.

SO 025LOPE-B

166 KÁTIA MARA BATISTA (UNESC), 
VANILDE CITADINI-ZANETTI (UNESC)

Saberes tradicionais do povo Mbya Guarani 
como cultura de referência: Contribuição 
teórica à sociobiodiversidade e à 
sustentabilidade ambiental.

Neste trabalho apresenta-se de forma breve a pesquisa teórica desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense (PPGCA/UNESC) que teve como tema de tese de doutorado – “saberes 
tradicionais, uso e conservação da biodiversidade pelo povo Mbya Guarani”. Com base na historiografia colonial essa 
população indígena está presente em Santa Catarina há quase um milênio. De acordo com estudos arqueológicos o Guarani 
histórico era cultivador de milho, havendo uma hipótese da existência de duas rotas migratórias ligadas à tradição Tupi 
(cultivadores de mandioca) e à tradição Guarani (cultivadores de milho), que se encontraram na costa atlântica, num tempo 
anterior à chegada dos colonizadores europeus. Diante esses relatos da literatura, buscou-se aprofundar a investigação teórica 
sobre a relação desse povo com seu ambiente e suas contribuições à sustentabilidade ambiental, uma vez que estabeleceram 
contato com o meio natural desde o início dos tempos e com ele evoluíram, em um processo dinâmico de constante 
convivência, desenvolvendo estratégias de uso e de conservação da biodiversidade, as quais poderão ser referências em novos 
estudos sobre questões ambientais. Por meio da pesquisa bibliográfica e documental e da análise de conteúdo, métodos 
utilizados na investigação, ficou demonstrado que, apesar das dificuldades de acesso e de manejo nos ambientes que 
atualmente ocupam, desempenham importante papel no incremento da biodiversidade local, caracterizando-se por 
apresentar acentuada diversidade inter e intra-específicas, a qual pode ser encontrada na composição de seus ambientes de 
cultivo, bem como na conservação da floresta. Essas averiguações levaram a confirmar a hipótese da pesquisa de que as 
referências culturais e os saberes tradicionais de manejo da biodiversidade do povo Mbya Guarani têm assegurado a 
sustentabilidade ambiental. Dessa maneira o estudo aponta que é fundamental  a permanencia do seus territórios.
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167 VICTOR HUGO QUINTO HUETOQUE 
(CENTRO RURAL MIXTO DE PUEBLO 
NUEVO), OLGA LUCIA SANABRIA 
DIAGO (UNIVERSIDAD DEL CAUCA)

Enseñanzas y aprendizajes para la pervivencia 
de la medicina tradicional indigena.

La medicina tradicional entre el pueblo Nasa, está representada y orientada por el mèdico propio, quien tiene un proceso de 
enseñanza-aprendizaje cultural que inicia con señas y símbolos reconocidos por la cultura familiar y mas adelante, por la 
comunidad y el pueblo. Vicente Peña Fernandez, mèdico propio de los últimos tiempos, ha emprendido un proceso de re-
aprendizaje con la comunidad de Pueblo Nuevo (Caldono), reconstruyendo los rituales mas antiguos, posicionando los 
valores culturales y resignificando los procesos de aprendizaje-enseñanza que deben tener los  jóvenes aprendices. El 
municipio de Caldono, situado en la montañas de la cordillera central del suroccidente Colombiano, ha vivido un proceso de 
violencia solo resguardado y salvaguardado por los resguardos indìgenas  Nasa que montaña adentro han defendido sus 
tierras, familia, escuelas, productos de pan coger, gentes y sus pueblos.  A través de la biografía e historia de vida, la etnografía 
y el mapeo conceptual social, se aborda el recuento pasado, actual y se vislumbra el futuro del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la medicina tradicional Nasa a través de los médicos tradicionales. Se concluye que el papel sociocultural de 
médico tradicional o propio, involucra leer y entender la naturaleza, interlocultar con los espíritus de la misma para entender 
la naturaleza humana, dirigir los procesos de salud, armonizacion y equilibrio comunitarios. Se concluyen las causas y 
consecuencias de la pèrdida de valores para el reconocimiento del mèdico y de las enfermedades propias así como los 
procesos para su conservaciòn y revitalizaciòn. Así mismo, la revitalización del territorio indígena debe dinamizarse mediante 
la práctica mèdica que hace justicia ambiental y equilibrio cultural con la Madre Naturaleza.

SESSÃO TEMÁTICA 16

168 OLGA LUCIA SANABRIA DIAGO 
(UNIVERSIDAD DEL CAUCA)

ETNOBIOLOGIA CON ENFOQUE BIOCULTURAL 
: POR UNA EDUCACION SUPERIOR 
INCLUYENTE

En las últimas décadas, existe una creciente conciencia sociocultural sobre el valor de la biodiversidad tanto de su dimensión 
biológica (genética y co-evolutiva) como de la dimensión cultural (las prácticas tradicionales), que puede enmarcarse en la 
estrategia de la conservación biocultural y que proviene de una estrategia por el control y la defensa del territorio ancestral, 
complejas conexiones entre las manifestaciones de la diversidad lingüística, biológica y agrícola analizadas en escala desde lo 
local a lo global.  En la Educación Superior, este proceso académico debe basarse en mantener un constante equilibrio 
dinámico entre economía, sociedad, culturas y medio ambiente. Bajo una formación inter y multidisciplinar y una visión 
integral del medioambiente, se relacionan los factores socioculturales con las problemáticas sociales que inciden en  la 
conservación de los recursos vegetales en las diferentes regiones biogeográficas, previendo sus consecuencias en contextos de 
realidades territoriales, que posibiliten acciones sociales de sostenibilidad ecosistémica de los recursos vegetales  bajo 
desarrollos bioculturales.  El Doctorado en Etnobiología y Estudios Bioculturales de la Universidad del Cauca, con dos 
cohortes  2017- 2018 responde a las diferentes necesidades educativas con criterio intercultural y transdisciplinario, para 
establecer una sociedad colombiana  con enfoque latinoamericano en diversidad cultural, justicia ambiental, equidad de 
género y derechos humanos, no discriminatorios,  articulado al proceso de formación de ciudadanos con alto sentido de la 
interculturalidad y procedentes de diferentes culturas, profesionales capaces de  desempeñarse como investigadores 
partícipes y educadores comprometidos con la salvaguardas del patrimonio biocultural, con fortalezas éticas y miradas 
multidisciplinares hacia el desarrollo propio y del buen vivir de la gran región latinoamericana.
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169 VICTOR HUGO QUINTO HUETOQUE 
(SEMILLERO DE ETNOBIOLOGIA Y FUP), 
OLGA LUCIA SANABRIA DIAGO 
(UNIVERSIDAD DEL CAUCA)

LAS PLANTAS COMO SALVARGUARDA 
ESPIRITUAL EN TIERRADENTRO, CAUCA, 
COLOMBIA.

En Colombia, las autoridades espirituales o médicos tradicionales de cada territorio,  implementan y generan diferentes 
métodos de usos y manejos de plantas de importancia espiritual para la preservación y conservación de la biodiversidad y la 
cultuas. El trabajo se realizó en el municipio de Inzá, Resguardo indígena de San Andrés de Pisimbalà, con zonas de vida como 
Subparamo (3000 m),  Paramo propiamente dicho  (3600 m), Selva Andina (2800) y Selva Subandina (1800 m. Se utilizaron 
métodos de investigación cualitativa, utilizando la etnografía, la teoría fundada y la fenomenología, la observación 
participante en el territorio indígena, la descripción de los paisajes culturales, las entrevistas libres con las autoridades 
espirituales, la participación directa en los diferentes rituales de armonización, defensa y agradecimiento como el ritual 
tradicional (seek´mbuy, el saakhellu y chapux). Durante los recorridos del territorio se registraron, georeferenciaron  y 
colectaron 50 plantas consideradas espirituales por las autoridades tradicionales. Las plantas de importancia espiritual son 
llamadas medicinales o de remedio : yuu‘xç, utilizadas para armonizar y curar las diferentes enfermedades naturales y 
culturales de los Nasa. Así también se utiliza para defender y proteger el territorio de problemáticas externas que pueden 
afectar el colectivo nasa; a su vez, las diferentes plantas medicinales,  se encuentran en  los sitios sagrados de la comunidad. 
Las plantas de importancia espiritual forman parte del sistema médico tradicional Nasa, mediante el cual las autoridades 
espirituales manejan el territorio. Las plantas medicinales representan el puente sociocultural entre los nasa, los espíritus y la 
justcia natura como salvarguarda del territorio.

SESSÃO TEMÁTICA 18

170 ROBERT PRITCHARD MILLER 
(INSTITUTO OLHAR ETNOGRAFICO)

Florestas antropogênicas na Amazônia: um 
balanço crítico

Esse trabalho faz um balanço crítico do conceito de florestas antropogênicas na Amazônia, avaliando pesquisas recentes 
dentro do contexto maior de feições geológicas, mudanças na vegetação após a última era glacial, a extinção da megafauna 
pleistocênica, e mais recentemente, a depopulação no período colonial. Busca-se um modelo que possa integrar esses 
diversos fatores e dialogar com  fitossociologia, como também integrando o papel da fauna na ecologia florestal.

SO 028NEVES A

171 SAMUEL KRISHNAN CORNIER 
(ASSOCIATION DIOSCOREA)

Yam Wisdom : Rising a new collective 
network based on traditional cosmopolitical 
schemes

Dioscorea (Carl Linnaeus, 1753) is a scientific genus of "Lianas-plants" characterized by underground bulbs which represent 
their organs of growth and nourishing reserve. Among these, some species whose tuber is edible are ancestral agricultural 
crops known as "Yams".

Yam plays a major role in the cosmopolitical organizations and food habits of many indigenous communities around the 
world. This is particularly the case in Melanesia, reputed to house a "Yam civilization". In New Caledonia, yam is considered in 
Kanak communities as a "Founder and nurturer" tuber. Scheduling the annual and seasonal calendar, playing a central role in 
the original myths and socio-political organization just as in the diet, yam is at the heart of "Kanak Custom".

Yam is "the Twin of man", associated with growth, virility, the autochthony and history of the clans, the power of the chiefs, 
ancestors or fertility and sexuality. It is therefore attributed a "Sacred and Spiritual" dimension, in addition to "Taro" (symbol 
of femininity), on which rest the male/female duality, social life and relationships, but also the duality of a world where 
humans and non-humans cohabit within the same "Kanak country". So, all ceremonial events and exchanges around which 
"Kanak life cycle" is organized are closely linked to this Sacred plant and its tuber. In the same way, many technical activities, 
magic and ritual practices or still prohibitions are variously related to this plant. From a Kanak cosmogonic perspective, "Yam 
Wisdom" symbolizes the ancestral collective core of "the Tribe" and its spiritual connexions with Mother-Earth and the Divine.

The purpose of this contribution is to share the cosmovision of the "Organization Dioscorea" whose project is to put Yam 
Wisdom in action by building a new collective network based on the spiritual framework of indigenous tribes. A peaceful, 
solidary and alternative initiative, rising innovative schemes of political ecology in order to compose a good common world.

SO 094CORNIER

172 SAMUEL KRISHNAN CORNIER 
(ASSOCIATION DIOSCOREA)

Marine (Ethno)conservation from a Social-
environmental Oceanographic perspective

Session Moderator SO 043MOURA

173 JUHONG AI (INSTITUTE OF 
ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY, 
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL 
SCIENCES)

Religious Belief and Biodiversity Protection 
in Chinese Minority Areas

Religion and biodiversity are closely related to each other. In many Chinese minorities, they hold that human and the world 
beyond human are consecutive, human is equal to all vitals and they share a common ancestor. There are many examples in 
the religious beliefs of Chinese minorities. Due to their awe of gods, human will regulate their actions. For example, Bonismo 
worship mountain gods and lake gods, so the mountains and lakes where the gods live are considered sacred, and even the 
plants and animals there are treated the same way. Religion plays an important role in protecting biodiversity in Chinese 
minority areas, and this protection involves how to use and develop the resources rationally. Religious rites intensify the 
ecological notion that all livings are equal. The ceremonies, such as the worship of natural objects, fully embody the 
notion——human should respect nature.

     Religion correlates with nature through religious notions and rites, forming a particular ecological system based on the 
sacred strength. There are two kinds of natural reserve systems in the world. One is an official reserve system founded by 
nature conservation agencies and government organs on the basis of modern science. Another one is Vernacular conservation 
formed by traditional resource management, folk taboos and rules on the basis of local traditional culture and knowledge, 
such as sacred sites, traditional agricultural production blending with forests, villages and family yards configuration. For 
example, among the 105 official reserve areas in Yunnan Province, China, 35% are where sacred mountains and forests lie. 
This kind of good biological diversity protection is derived from religious belief, which has a deep cultural basis. Under the 
double pressure of globalization and ecological crisis, the ecological protection system kept by religious belief plays a very 
important role because of their ecological value and deep cultural connotations.
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174 BRENDA ARAUJO SALAS 
(UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCORS)

Práticas tradicionais em torno do parto na 
comunidade indígena Camisea do povo 
Matsigenka, Cusco, Peru

A introdução da medicina ocidental através de programas de saúde pública e a instalação de centros médicos nas 
comunidades indígenas da Amazônia geraram divergências entre práticas tradicionais locais focadas em como dar à luz; 
gerando uma desvalorização nas práticas culturais para o cuidado da gravidez e do parto e a perda de prestígio dos 
curandeiros e parteiras.
A apresentação tem como objetivo descrever as práticas tradicionais relacionadas ao parto que atualmente são as mulheres 
do povo Matsigenka. Desta forma, compreender as concepções e costumes que as mulheres possuem sobre seus nascimentos, 
além dos aprendizados durante a primeira menstruação, os cuidados durante o período de gestação e pós-parto; finalmente 
explicando a relação existente com o sistema público de saúde.
O escopo da presente investigação é a comunidade nativa de Camisea, pertencente ao povo Matsigenka, localizada na bacia do 
Baixo Urubamba. É uma comunidade representativa das aceleradas mudanças socioculturais experimentadas pela população 
indígena da Amazônia, próxima ao mais importante projeto de gás do Peru.
O estudo etnográfico teve como objetivo conhecer a concepção, costumes e práticas que cercam o nascimento das mulheres 
da aldeia Matsigenka, também foi considerada importante o registo dos recursos locais (plantas, animais, minerais ou outros 
elementos) utilizados pelas mulheres durante gestação, parto e pós-parto.
Além disso, contou-se com a participação de uma jovem mãe pertencente a Camisea, Yaquemilsa Matiashi Vicente, que 
participou do registro de dados etnográficos de mulheres idosas que, na maioria das vezes, só se comunicam em sua língua 
materna. Após o trabalho de campo, ele fez desenhos representando as crenças e práticas relacionadas do povo Matsigenka, a 
fim de facilitar a visualização do mesmo para o pessoal de saúde e outros agentes de saúde em futuras publicações e 
apresentações.

SO 096SANTOS

175 LEANDRO FREDERICO FERRAZ MEYER 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA)

DIVERSAS FORMAS DE SUPRIMIR A 
DIVERSIDADE: O CASO DA PERSEGUIÇÃO AO 
FALUN GONG

A violência contra grupos humanos minoritários e a destruição de culturas ancestrais tomou muitas formas ao longo da 
história da humanidade. Na China comunista, a Revolução Cultural levada a cabo por Mao Tsé-tung foi marcada pela 
imposição violenta da ideologia ateísta sobre as crenças espirituais e os valores culturais de diversas etnias minoritárias (e.g. 
tibetanos, mongóis, uigures, povos Tai, imigrantes coreanos). A brutalidade dos ataques da Guarda Vermelha contra as 
“quatro velharias” (velhas ideias, velhas culturas, velhos costumes e velhos hábitos) deixou uma herança de atrocidades da 
qual o próprio Partido Comunista Chinês (PCC) ainda busca se desvencilhar. Não obstante o reconhecimento oficial dos 
abusos cometidos e da manutenção de uma fachada de respeito à pluralidade de ideias, o estilo autoritário e a natureza 
violenta das práticas repressivas, na China, reemergem de tempos em tempos como o modo comum de reafirmar a 
supremacia político-ideológica do PCC em face de movimentos populares que expressem ideias divergentes. O presente artigo 
expõe o caso da perseguição iniciada em julho 1999, sob a liderança do então Secretário Geral do PCC, Jiang Zemin, aos 
praticantes do Falun Gong; uma disciplina espiritual de tradição budista. Assim como a destruição das culturas nativas, nas 
Américas, foi acompanhada de um imperialismo cultural de matriz cristã, a apresentação sustenta que a perseguição 
contemporânea ao Falun Gong é uma reedição do estilo Maoísta de imposição cultural, visando suprimir a emergência de 
valores e crenças espirituais e reafirmar a ideologia ateísta do PCC. Ao par da denúncia dos crimes cometidos por uma 
estrutura repressiva extralegal encarregada de erradicar a prática, a apresentação destaca as estratégias de resistência pacífica 
que se desenvolveram ao logo de quase duas décadas de perseguição. O objetivo é ampliar a visão quanto às motivações 
diversas que impulsionam violações de direitos de minorias em diferentes contextos sociais.
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176 LEANDRO FREDERICO FERRAZ MEYER 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA)

DEZENOVE ANOS DE RESISTÊNCIA PACÍFICA: O 
CASO DA PERSEGUIÇÃO AO FALUN GONG

O Falun Gong é uma disciplina de cultivo integral do corpo e da mente. Consiste em exercícios de qigong, meditação, e uma 
filosofia moral que resgata a cosmologia de tradição budista da China antiga. Em meados da década de 1990, a crescente 
popularidade dessa visão de mundo, antitética à ideologia ateísta do comunismo, levou as autoridades chinesas a buscarem 
exercer o controle estatal sobre a prática, exigindo que os grupos de qigong, no país, estabelecem ligações com o Partido 
Comunista Chinês (PCC). O Falun Gong resistiu à cooptação e retirou a sua agremiação às associações de qigong controladas 
pelo Estado. O PCC reagiu por meio da proibição da prática dos exercícios nos parques públicos e outras ações repressivas. 
Prisões realizadas em meio à agitação criada pela repressão geraram protestos em diversas cidades. Em 25 de abril de 1999, 
mais de 10 mil praticantes realizaram uma manifestação pacífica nas proximidades do Complexo Zhongnanhai, cede do 
Governo, em Pequim, pedindo o fim da repressão e a libertação de dezenas de praticantes detidos na cidade de Tianjin, dias 
antes. O então Secretário Geral do PCC, Jiang Zemin, tomou a manifestação de Zhongnanhai como “o mais sério incidente 
político desde 4 de junho de 1989” e descreveu o Falun Gong como uma grave ameaça à autoridade do Partido. Em 20 de 
julho de 1999, o Falun Gong foi declarado ilegal. O governo chinês instaurou uma campanha difamatória e articulou ampla 
estrutura repressiva encarregada de erradicar a prática. Observadores internacionais estimaram que centenas de milhares de 
praticantes foram detidos e sentenciados a penas de “re-educação” em campos de trabalhos forçados. Há evidências de que 
praticantes de Falun Gong têm sido mortos para abastecer o comércio de órgãos em hospitais chineses. A apresentação busca 
chamar atenção para as violações dos direitos fundamentais de uma comunidade étnica, no contexto histórico da imposição 
de uma ideologia política sobre as crenças tradicionais do povo chinês.
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177 ETHYÊNNE MORAES BASTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
KELLY POLYANA PEREIRA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
ALEXANDRE SCHIAVETTI 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA 
CRUZ), JULIO MARCELINO MONTEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI), 
ROSELI FARIAS MELO DE BARROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI)

ETNOCONHECIMENTO E URBANIZAÇÃO: 
PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE EM 
MERCADOS PÚBLICOS NO PIAUÍ

Pesquisas em mercados e feiras podem responder, para o Brasil, a inúmeros questionamentos relacionados às especificidades 
regionais. O escopo do trabalho foi conhecer os aspectos do etnoconhecimento de produtos da sociobiodiversidade 
comercializados em mercados públicos da cidade de Teresina/PI. Após aprovação do projeto de pesquisa (Parecer nº 
2.445.66/CEP/UFPI), procedeu-se o recrutamento dos participantes, seguindo os critérios: maior de 18 anos, permissionário 
cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Teresina, comerciante de produtos da sociobiodiversidade e aceitar a participar 
voluntariamente da pesquisa. Como procedimentos metodológicos incluiu a realização de visitas periódicas com aplicação 
de questionários semiestruturados e observação direta. O estudo registrou 25 feirantes, sendo 14 mulheres e 11 homens, na 
faixa etária de 18-86 anos. As informações obtidas revelaram que 80% trabalham no mercado a mais de oito anos, 95% 
adquirem os produtos por compra de terceiros, porém a pesquisa detectou que um feirante que possui plantio de mudas de 
espécies com potencial medicinal, 98% dizem que é ilegal a venda de produtos de origem animal e 2% comercializam 
artesanato, oriundos de produtos de origem animal. Realizou a estratificação em categoria de uso dos produtos 
comercializados: medicinal, artesanal, mágico-religioso, higiene e alimentícia, na qual a categoria alimentícia se sobressaiu 
sobre as demais. No tocante aos produtos comercializados de uso medicinal, foi observado fragmentos vegetais como cascas 
ou exsudatos, resinas, óleo-resina, látex e tinturas. Verificou-se que 56% das bancas é gerenciada por mulheres, sendo 
responsáveis pela venda, pesagem e embalagem dos produtos, constituindo-se como a principal atividade. Os resultados 
revelaram a importância dos mercados na cidade para a atividade de comercialização, bem como a busca da população para 
os produtos da sociobiodiversidade sejam para diversos fins.
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178 METHEE PHUMTHUM (AARHUS 
UNIVERSITY), HENRIK BALSLEV 
(AARHUS UNIVERSITY)

Cross cultural ethnomedicinal uses guides 
drug developments: A case study of Thai 
Acanthaceae

Several medicinal drugs used nowadays were derived from ethnobotanical knowledge. Over 30,000 of plant species have been 
used as medicines but many of them only have placebo effects. To determine which plant species contain active compounds 
that can affect people health, we hypothesized that plants which are used in similar ways by different communities are more 
likely to have effective chemical compounds to cure sicknesses. Ethnomedicinal uses of Acanthaceae in Thailand were 
extracted from 64 theses, papers, reports and books published from 1990–2014. We found 557 medicinal use records related 
to 52 species in 22 genera. Many communities from various ethnic groups used plants from this family for treatments related 
to infections and infestations. The genera that were highly used were Andrographis, Clinacanthus, Phlogacanthus, 
Strobilanthes, and Thunbergia. We then reviewed journal articles published in Scopus in 2015 and 2016 and found that these 
Acanthaceae genera contain phytocompounds that have antibiotic properties. Tracking ethnomedicinal uses by different 
communities can therefore guide drug development.
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179 DAVID LUDWIG (WAGENINGEN 
UNIVERSITY)

Does Cognition Still Matter in Ethnobiology? Ethnobiology is commonly defined as a transdisciplinary field that integrates heterogenous methods from biological 
taxonomy and cognitive science to political ecology and Indigenous studies. Despite this transdisciplinary identity (e.g. 
Anderson 2012), ethnobiology often remains methodologically fragmented. Many ethnobiological classics are organized 
around a cognitivist paradigm that aims to identify general structures of folkbiological cognition (Berlin 1992, Atran 1993). 
In stark contrast with this emphasis of cognitive universals, ethnobiology since the 1988 Declaration of Belém has 
increasingly focused on applied and political issues that are decisively local in character (Nabhan 2016, Wolverton 2012, 
Wyndham et al. 2011). Increased ethnobiological concern with issues such as local agricultural and conservation practices, 
knowledge rights, and political self-determination have greatly reduced the prominence of cognitivist perspectives in 
ethnobiology (Ludwig 2018). While there remains an active research community that addresses questions of folkbiological 
cognition (Atran and Medin 2010, Unsworth et al. 2012, Waxman et al. 2014), much of it has found its intellectual home in 
the cognitive sciences and has become largely isolated from institutionalized ethnobiology as represented in its major 
journals and conferences. The increasing institutional separation of these research communities raises questions about the 
role of cognitive perspectives for ethnobiology. The aim of this paper is twofold. First, we argue that neglect of cognitive 
factors can generate inadequate frameworks in applied ethnobiology that ignore important dimensions of issues from 
conservation management to food security. Second, we argue that the most relevant factors for these issues are not abstract 
debates about the universality of cognitive structures but cognitive processes that are situated in cross-culturally variable 
biocultural environments (Villagómez-Reséndiz 2017).  

SO 093MATTHIEU

180 RAQUEL DE SOUZA PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GERAIS)

VARIÁVEIS QUALITATIVAS DO CONSUMIDOR 
COMO FORMA DE POPULARIZAÇÃO DE 
ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS NO 
MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA NO VALE DO 
JEQUITINHONHA – MG, BRASIL

Esse trabalho se objetiva na intenção de pesquisar as variáveis qualitativas da preferência do consumidor em relação aos 
alimentos encontrados na feira-livre e supermercado no município de Virgem da Lapa - MG, respectivamente, o mesmo se 
justifica no sentido de relacionar uma comparação de preferência de local de compra, preços, durabilidade e qualidade dos 
alimentos que são encontrados nos dois locais, e destacar a importância do consumo de alimentos orgânicos, aumentando e 
fortalecendo, de forma significativa a agricultura familiar tradicional decorrente na zona rural do município. Para o objetivo 
proposto foram feitas 113 entrevistas aleatórias com indivíduos que frequentam a feira-livre na praça Valdomiro Silva Costa e 
o supermercado Barroso e Souza Ltda, aos sábados, das 07:00 as 11:00 horas da manhã. O questionário contava com 10 
questões de múltipla escolha. Um ponto importante e que foi destacado durante a pesquisa nos remete que a população 
jovem (15 a 29 anos), do gênero feminino tem maior preferência pelo supermercado e pela compra de legumes variados, e a 
população com a faixa etária mais elevada, acima de 43 anos tem mais preferência pela feira-livre e pela compra de verduras e 
folhosos, a população jovem tem preferência pelo supermercado devido a demanda de fornecimento dos produtos durante a 
semana, a qualquer horário do dia, diferente da feira-livre que ocorre aos finais de semana e dura apenas algumas horas. 
Diante aos fatos mencionados, conclui-se que os alimentos da feira-livre têm um potencial muito grande de ascensão no 
mercado consumidor devido qualidade e durabilidade, os consumidores mais idosos contribuem de forma 
significativa na  preservação da sociobiodiversidade e a garantia da segurança e soberania alimentar influenciando assim, a 
população mais jovem a optar por essa variável no decorrer do tempo. 
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181 RAFIUDDIN NASER (MAULANA AZAD 
COLLEGE)

Traditional medicine utilize by tribal 
communities of Gautala Sanctuary 
Marathwada (M.S.) India.

The tribal communities like Bhil, Andh, Pardhi, Thakar, Banjara etc. resides in mountain areas of Marathwada region, are still 
dependent upon wild plants for their primary healthcare, and treatment of diseases. They collect the useful plant from the 
forests and cultivated fields and utilizes these plant materials as raw drugs. These communities have acquired good knowledge 
on the useful and harmful properties of the beneficial plant resources in course of their constant association with forest and 
agro ecosystems. 

Marathwada region of Maharashtra, comprises of eight districts viz. Aurangabad, Jalna, Beed, Latur, Osmanabad, Parbhani, 
Hingoli and Nanded. Aurangabad and Jalna districts were dominated by 'Bhil' Tribes while Parbhani, Nanded and Hingoli 
districts were dominated by 'Andh' & Banjara Tribes. Information gathered from local informants among indigenous people 
like traditional medicinal  practitioners such as Shaman , Bhagats Vaidus and Punjaros, besides experienced village elders, 
Knowledgeable women, Farmers etc. and by direct observations  on the way of different plant material were being collected 
and used plants were identified. Some of the plants like Abelmoschus esculentus (L.) Acyranthes aspera (L.), Amaranthus 
spinosus (L), Bacopa monnieri (L.), Ficus religiosa (L.), Nyctanthes arbertistis L.Sp. PI., Ventilago denticulata (Roxb) etc. Such 
type of plants are  utilize by these indigenous people different treatments.

Present investigation is humble try for documentation of these plants is the only way to  preserve the traditional knowledge 
of the plant resources endemic to this area. 
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182 FERNANDA TERRA STORI 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), IURI 
LIMA DE CASTRO (COLETIVO MOIRÉ 
AUDIOVISUAL)

“Pulsating: a film about the Araçá Bay”: A 
social-environmental documentary as a tool 
to promote learning for the resilience and 
sustainability of ecosystem services

The production of social-environmental films is increasing worldwide, stimulated by the debate about a sustainable way of 
life to support the conditions of living on the planet. The objective here is to expose and discuss the documentary "Pulsating: 
a film about the Araçá Bay" (2017) and its production process based on social-ecological resilience. The short film (25 
minutes) shows the case of Araçá Bay (Brazilian Southeast), where a traditional fishing community is facing a significant social-
ecological conflict. The bay is being threatened by the government's port expansion project, which may cause irreversible 
losses to the biodiversity and to local culture (caiçara). The documentary emerged from the community's desire manifested 
during meetings of the Araçá's Local Plan for Sustainable Development, conducted by scientists (2014-2017). An extensive 
investigation on historical issues and social-ecological conflicts was carried out. Questionnaires guided interviews with 16 
stakeholders: fishermen, residents, government representatives, trade unionists, environmental agencies, researchers and 
non-governmental institutions. Images of community livelihoods and interactions with the port were captured. Interviewees 
argued about their relationship with the bay, about pros and cons of port's expansion and their points of view about Araçá’s 
future. The film discusses the impacts the port expansion may cause by compromising ecosystem goods and services and 
generating a rupture in traditional customs, leading to disruption in social-ecological resilience. Based on the ecosystemic 
approach and on local ecological knowledge, this production aimed to provide positive feedback to the community and 
stimulate learning. Also, wishes to promote the debate in other parts of the world that suffer from social-environmental 
conflicts. The documentary is revealed as an important tool to raise awareness, promote learning and stimulate a new 
relationship between society and nature.

SESSÃO TEMÁTICA 4

183 AGUSTIN GUZMAN (ONG COMUNIDAD 
TAWANTINSUYU)

LA WACHUMA MEDICINA DE LOS SUEÑOS Y 
DEL AUTOCONOCIMIENTO

En los Andes de Perú, la cultura Chavín descubrió esta medicina hace 3,000 años y la dejó como herencia a la humanidad. La 
cualidad principal de esta planta es que nos refresca la memoria, activa nuestros sueños y por intermedio de ellos nos enseña y 
muestra muchas más cosas, para el Buen Vivir. Wachuma o Huachuma, más conocida como San Pedro, y cuyo nombre 
científico es Trichocereus pachanaoi o Echinopsis pachanoi, es un cactus que crece en los Andes y por miles de años ha guiado 
a nuestros ancestros, recordándoles su esencia, la conexión permanente con lo divino y enseñándoles a curar holísticamente, 
cuerpo, mente y espíritu.

Hoy en día, la humanidad está en crisis y la naturaleza está reaccionando, es urgente abrir nuestros corazones y elevar nuestra 
conciencia para continuar evolucionando, las plantas sagradas/maestras como la Wachuma pueden ser una excelente ayuda 
en este proceso. Todas las enfermedades físicas tienen su origen en los aspectos espirituales, emocionales y mentales, cuando 
llegamos al fondo de lo que estamos guardando y nos está enfermando, empieza nuestra sanación física también. Así 
recordamos quienes somos en esencia y aprendemos a usar nuestra energía y todos los recursos que tenemos, de manera más 
consciente y con mejores resultados en nuestras vidas.

Sobre el autor : Agustin Guzman

 Licenciatura en Turismo y Hoteleria;
 Autodidacta en el campo de la Medicina Tradicional;
 25 años investigando las propiedades medicinales de la Wachuma;
 Autor intelectual del trabajo "EL ARTE ES MEDICINA, EL ARTE CURA";
 Fundador en la Amazonia Peruana del proyecto "NYI ESCUELA DE ARTE";
 Activista pro Medicina Tradicional y Sabiduria Ancestral.
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184 MARÍA CAROLINA MORENO (IADIZA-
CONICET), LAURA TORRES (IADIZA-
CONICET), CLAUDIA CAMPOS (IADIZA-
CONICET)

Familiarity with animals: the inhabitants of 
Ñacuñán Biosphere Reserve

Among the species that constitute a place’s biodiversity, some are outstanding for its inhabitants for diverse reasons, such as 
uses, perceptions and frequency of sightings in the areas that local people live in/walk. Thus, the link between people and 
fauna materializes, and can start being studied by analyzing familiarity with the animals present in the environment. The goal 
of this study is showing preliminary data on the familiarity with local fauna of the people inhabiting the Ñacuñán Biosphere 
Reserve. We conducted structured free-list interviews and constructed significance indices (Free List Saliency Index -S-) per 
species, a tool that includes both the frequency and order of mention in which species are listed, with values between 1 and 0 
(highest or lowest familiarity). This data is supplemented with species lists built from camera trap records and from literature 
sources. The preliminary results of ten interviews yielded a total list of over 80 species. Local people have high familiarity with 
three animals (S=[0.9,0.6]): Patagonian mara (Dolichotis patagonum), armadillo (denomination assigned to three species 
Zaedyus pichiy, Chaetophractus villosus and C. vellerosus) and puma (Puma concolor). Besides, people have intermediate 
familiarity (S=[0.5,0.3]) with turtle (Chelonoidis chilensis), southern mountain cavy (Microcavia australis and Galea 
musteloides), plains vizcacha (Lagostomus maximus), golden-billed saltator (Saltator aurantiirostris) and mockingbird 
(Mimus sp.). The S index varied between (0.3, 0.1] in animals such as: Patagonian lancehead (Bothrops ammodytoides), cow 
(Bostaurus), horse (Equus f.caballus), birdeater spider (Grammostola sp.), monk parakeet (Myiopsitta monachus), among 
others. In turn, we detected species not recorded either in photographs or ethnobiologically until now, Pecari tajacu and 
Puma yagouaroundi.
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185 DÉBORA MELO ALVES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), TÂNIA 
GUIMARÂES RIBEIRO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), PAULO VICTOR 
SOUSA LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), TALITA INGRID DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: UMA ANÁLISE 
DA COGESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS 
NUMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

A Questão Ambiental, a partir dos nos de 1960 se transformou no centro de debates entre agentes sociais ligados ao Estado, ao 
mercado e principalmente aos movimentos sociais, tornando-se um problema internacional. Esses fatos favoreceram uma 
nova percepção sobre o meio ambiente e a necessidade de criar medidas de conservação para proteger a natureza (DIEGUES, 
2001) e a reprodução social das populações ameaçadas pelos impactos do desenvolvimento industrial, gerando a 
ambientalização da questão social (LEITE LOPES, 2006). A criação das Unidades de Conservação como as reservas extrativistas 
marinhas e terrestres aliam preservação ambiental ao reconhecimento de populações tradicionais. O objetivo deste trabalho 
é identificar e analisar os principais conflitos socioambientais na cogestão dos recursos materiais na Reserva Extrativista 
Marinha Caeté-Taperaçu (RMCT), do município de Bragança/PA. O formato da cogestão, envolvendo representantes da 
população tradicional e agentes do Estado dão o mote para analisarmos os conflitos socioambientais em torno da 
distribuição das políticas públicas direcionadas às populações locais, tipicamente extrativistas (RIBEIRO, 2016). Os principais 
programas que fazem parte dessas políticas públicas são: o Programa Bolsa Verde e o Programa Nacional da Reforma Agrária. 
Os resultados são produtos parciais da experiência como bolsista PIVIC/UFPA 2017/2018. As análises se baseiam em: Atas do 
Conselho Deliberativo; documentos oficiais; entrevistas semiestruturadas; coleta de dados em sites e plataformas do governo 
e na leitura da bibliografia sobre questões socioambientais. Os primeiros resultados nos mostram que o acesso a políticas 
públicas (socioeconômicas e socioambientais) deu espaço a um novo tipo de conflito que vai para além do existente sobre o 
uso dos bens naturais. Compreender a forma de implementação dessas políticas públicas e sociais na RMCT é essencial para 
entender a importância das mesmas para a inclusão social nas comunidades.  
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186 REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA 
(UFRPE), ULYSSES PAULINO 
ALBUQUERQUE (UFPE), ELCIDA DE 
LIMA ARAÚJO (UFRPE)

Mudanças ambientais e comportamento 
adaptativo em um cenário de incertezas 
ambientais

Vários estudos têm mostrando que a percepção ambiental e o comportamento adaptativo não dependem, unicamente, da 
experiência de vida humana com o meio circundante. Diante da complexidade que envolve a percepção, cognição e ação 
humana, se faz necessário entender como as pessoas estão traduzindo o que percebem de alteração ambiental e 
transformando em estratégias adaptativas para lidar com as incertezas face Mudanças Ambientais Globais. Assim, a principal 
finalidade deste estudo foi mostrar que influências socioeconômicas e cognitivas agem de forma combinada e direcionam o 
Conhecimento Ecológico Local (CEL) sobre mudanças percebidas, bem como o comportamento adaptativo percebido como 
“eficaz” e “limitado” para lidar com as incertezas ambientais. Para isso, coletamos dados junto a moradores rurais do Carão, 
Nordeste do Brasil. Os achados sugerem que fatores cognitivos, como o julgamento dos efeitos das mudanças ambientais 
percebidas, direcionam o CEL acerca de alterações ambientais locais. Além disso, o gênero e escolaridade explicaram a riqueza 
de conhecimento de estratégias adaptativas para lidar com as incertezas ambientais. No entanto, observamos que isso não 
significa que os mesmos estão aptos para enfrentar os impactos ambientais, pois, as pessoas reconhecem as limitações das 
suas estratégias, em especial, para lidar com eventos climáticos. Mais de 50% das estratégias usadas só são realizadas durante 
o período chuvoso, indicando que as famílias de regiões semiáridas são mais vulneráveis não necessariamente por não 
perceberem mudanças e/ou meios para lidar com os riscos ambientais, mas por não saberem como lidar com fenômenos 
climáticos. Nossos resultados reforçam a necessidade de pesquisas que envolvam percepções locais, diante do atual ritmo de 
mudanças ambientais, ampliando o conhecimento científico acerca dos fenômenos por trás da dinâmica do CEL, bem como 
para estudos que visem incorporar o CEL como ferramenta para a gestão adaptativa a nível local.
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187 REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA 
(UFRPE), ULYSSES PAULINO 
ALBUQUERQUE (UFPE), TEMOTEO LUIZ 
LIMA DA SILVA (UFRPE), 
WASHINGTON SOARES FERREIRA 
JÚNIOR (UPE), LEONARDO DA SILVA 
CHAVES (UFRPE), ELCIDA DE LIMA 
ARAÚJO (UFRPE)

Religiosidade e espiritualidade: qual a 
relação com a percepção de risco ambiental 
e estratégias adaptativas?

Esta pesquisa teve como objetivo entender como diferentes dimensões da crença religiosa e espiritual podem agir sobre a 
percepção de risco ambiental e o conhecimento de estratégias adaptativas face Mudanças Ambientais Globais. Para isso, 
usamos como modelo de estudo, uma comunidade rural, localizada na região Nordeste do Brasil. Realizamos a coleta de 
dados em duas etapas distintas: primeiro para as informações de Religiosidade/Espiritualidade (R/E) individual, usamos 
Formulário Multidimensional Breve de Religiosidade/Espiritualidade; em um segundo momento realizamos entrevistas 
relacionadas aos riscos percebidos e estratégias adaptativas. Observamos que entre uma diversidade de impactos percebidos, 
a seca, além de ser o fenômeno mais observado, também traz maiores preocupações para comunidade investigada. Além 
disso, os resultados estatísticos sugerem que, embora a riqueza e compartilhamento de riscos e estratégias adaptativas não 
tenha relação com o grau de R/E dos informantes; três dimensões diferentes da R/E influenciam positiva ou negativamente a 
percepção de risco e conhecimento de estratégias adaptativas: a história religiosa e espiritual determinou a riqueza de riscos 
ambientais percebidos (z= -2,0; p
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188 DALSON FORTE PIMENTEL (UNIFAP), 
CLAUDIANE DE MENEZES RAMOS 
(UNIFAP)

O APROVEITAMENTO DA CASCA DE 
MANDIOCA COMO ADUBO ORGÂNICO NA 
ALDEIA MANGA, OIAPOQUE - AP

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do adubo orgânico feito a partir da casca de mandioca, durante 8 meses, nas 
espécies de plantas frutíferas: açaí, banana e cupuaçu. Foi montada uma área experimental, com essas 03 (três) espécies, atrás 
do centro de formação indígena, no Km 18, na Aldeia Manga, Terra Indígena Uaçá. A cada 02 (dois) meses foi feito o 
acompanhamento, medição e adubação. O melhor resultado, em todas as espécies, foi a dosagem de 02 (dois) kg de adubo 
orgânico por cova. Com essa pesquisa quero propor a utilização desse adubo natural pelos agricultores da minha aldeia, pois 
além de não prejudicar a natureza, evitamos o desperdício, uma vez que todas as famílias jogam fora a casca da mandioca. 
Pretendo que todos os agricultores conheçam a minha pesquisa e melhore a sua produção agrícola. Esta pesquisa foi muito 
importante, pois demonstrou que esse adubo melhora a qualidade do solo e interfere no crescimento das plantas, assim pode 
contribuir com a sustentabilidade no meio rural, principalmente dentro da nossa Terra Indígena Uaçá. Pretendo como futuro 
professor utilizar essa pesquisa para sensibilizar os meus alunos quanto à importância de produzir alimentos utilizando 
recursos naturais encontrados na própria aldeia, e diminuindo a dependência das indústrias de alimentos que só querem 
saber de lucro e não se preocupam com a nossa saúde, ou seja, produzem alimentos que foram adubados quimicamente.
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189 SHIH-HAN SU HUANG (LECTURER, 
ATAYAL TRIBAL SCHOOL), WEI-CHI 
CHANG (ASSOCIATE PROFESSOR, 
INSTITUTE OF SOCIOLOGY, NATIONAL 
TSING-HUA UNIVERSITY)

Traditional Belief of Hunting and Farming 
Behaviors in Atayal Society, Taiwan

Indigenous people being perceived as human beings who live closely within the Mother Earth are largely influenced by the 
natural environment of their habitats in shaping their lifestyle, ideology and value. It also is considered as an important guild 
line get along with the land. This paper took a long-term fieldwork at Atayal communities in Northern Taiwan, adopting the 
ethnographic methods and literature review. To approach from the perspective of traditional belief revealing how Atayal 
people could make a balance with the natural surroundings from the practices of hunting and farming.

Atayal’s culture includes the unique Gaga system and Utux belief. ‘Gaga’ means the ancestor’s instruction as a regulation of 
being an Atayal, while the ‘Utux’ means spirits, ghosts and gods. This paper uses ‘the calendar of hunting-farming with 
traditional belief’ as a result, indicating that each period of their farming activities is via five rituals: gaga na sm’atu(taboo 
ritual), gaga na tmubux(sowing ritual), gaga na gmoyaw ghap(picking off ear of grain ritual), gaga na kmloh (harvest ritual), 
smyus(ancestor spirits ritual). The rituals of hunting could be classified into two stages: gaga nasn'san (ritual preparing for 
hunt) and sapat (sharing ritual). The hunting season comes after taboo ritual and continues until fall. In addition, people are 
not allowed to hunt during the winter and spring due to the rule of Gaga.

In conclusion, Atayal people believe that they would face disasters, death, and famine, etc. by the Utux because fail to obey 
Gaga. In fact, Gaga follows the signs of nature to guide people in their daily life and Utux’s punishment it is a reflection of 
Nature. Atayal people’s hunting and farming behaviors show respectfulness to creatures, environment conservation and 
strong adaptability to seasonal changes. Through these behaviors which present the core of traditional belief, we could 
clearly understand how indigenous people get along with nature.
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190 BRUNO VILSON LEAL SIQUEIRA (UFRJ), 
CÁSSIA MÔNICA SAKURAGUI (UFRJ), 
DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA (UFRJ), 
BRUNO ELERES SOARES (UFRJ)

The rise of medicalization of medicinal plants 
names in Brazil

The gradual insertion of human experiences and behaviors into the field of medicine is often known as medicalization. 
Medicalization also may be connected with the pharmaceuticalization, the transformation of human experiences in liability 
of drugs. Brazilian plant species used in folk medicine have acquired several popular names related to commercial medicines 
in recent decades, which is directly related to the “medicalization-pharmaceuticalization complex”. This survey aimed to 
trace the evolution and presence of medicalized popular names in ethnobotanical surveys over the last three decades in 
Brazil. Medicalized vernacular names of medicinal plants were recorded from 273 ethnobotanical articles in eleven scientific 
journals published between 1980 and 2017. Analysis revealed 121 ethnobotanical  articles  containing  medicalized  names  
from  273  articles  consulted.  A total of 73 medicalized popular names were recorded according with phonetic and graphical 
similarity. The most cited medicalized names were Anador, Insulin, Terramycin, Novalgin and Penicillin. The prevalence of 
medicalized name citations in ethnobotanical surveys over non-medicalized names for several species indicates the existence 
of medicalized plant species. Since the 2000s, an increasing number of ethnobotanical studies revealed the appropriation of 
drug names by folk medicine through the changes of vernacular names of medicinal plants. This medicalization process is 
mostly related to the expansion of the Brazilian Unified Health System, pharmaceutical industry marketing and Non-
Governmental Organizations in the last decades.
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191 BRUNO RODRIGO CARVALHO 
DOMINGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), FLÁVIO BEZERRA BARROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
FABIANO DE SOUZA GONTIJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Diversidade sexual e de gênero e 
etnobiologia: diálogos possíveis?

Os estudos que relacionam gênero e etnobiologia comumente estão vinculados ao trabalho das mulheres envolvendo a 
etno/sócio biodiversidade, não havendo estudos relevantes que versem sobre a dimensão da diversidade sexual e de gênero 
ou dos usos sexuais da sociobiodiversidade, apenas pontuações em parcos trabalhos. Pretendemos com este escrito pensar o 
campo da etnobiologia como um novo nicho possível aos estudos da diversidade e dos usos sexuais a partir de experiências na 
Amazônia paraense e com apontamentos bibliográficos que nos permitem pensar deste modo, mesmo que não tenham se 
aprofundado na questão. Relacionaremos aqui como os elementos da sociobiodiversidade podem falar sobre temas como 
diversidade sexual, comportamento sexual, sexo e negociações de afetos entre humanos e não humanos. A mitologia 
amazônica será o ponto de partida para a discussão e autores como Arthur Napoleão Figueiredo, João de Jesus Paes Loureiro, 
Raymundo Heraldo Maués, Rômulo Alves e Tim Ingold serão cruciais para a discussão.
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193 FRANCELE BENEDITO BALDEZ DE 
SOUSA (SEED/AP), RAIMUNDA KELLY 
SILVA GOMES (UEAP), LUIZA 
NAKAYAMA (UFPA)

ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DA ILHA DO 
FRANCO, LITORAL AMAZÔNICO AMAPAENSE.

As crescentes pressões antrópicas sobre os ecossistemas costeiros, vêm gerando sérios conflitos decorrentes do tipo de uso 
dos recursos naturais, ocupação inadequada do território, exploração dos recursos pesqueiros, desmatamento, ausência de 
serviços e infraestrutura, e  entre outros. Este estudo teve como objetivo analisar as condições socioambientais de uso e 
ocupação territorial, na ilha do Franco, no arquipelago do Bailique, no litoral amazônico, onde o acesso só é possível por via 
fluvial. A metodologia pautou-se em entrevistas semiestruturados com 100% das famílias e observação direta in locu. Os 
resultados mostram que a maioria da população possui como principal atividade a pesca artesanal, e a principal fonte de 
renda é auxílio do governo federal e estadual. Dentre os principais problemas ambientais abordados pelos moradores destaca-
se: o desmatamento, o lixo, tratamento de água para consumo humano, saneamento básico, bem como a ausência de serviços 
e infraestrutura disponiveis. Portanto, podemos afirmar que os problemas socioambiental são ocasionados pela ausência de 
políticas públicas efetivas e de gestão do uso adequado dos recursos naturais.
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194 MARIA LÚCIA MARTINS PEDROSA 
MARRA (UFPA)

DIREITOS INDÍGENAS E EDUCAÇÃO: 
Trajetórias de formação de professores 
indígenas no Brasil

O texto apresenta resultados de pesquisa de minha tese de doutorado em educação realizado na Universidade Federal do Pará, 
cujo foco de investigação, foi a formação de professores indígenas no Estado do Pará. O objetivo é apresentar projetos de 
formação para povo indígenas no Brasil, que na atualidade, culminaram em formações exitosas tanto em nível básico quanto 
superior, por meio de secretarias de educação e de universidades brasileiras. Intenta-se contextualizar a construção de 
propostas curriculares e abordar concepções teórico-metodológicas sobre formação de professores indígenas. Dentre essas 
experiências adotamos as que, de certa forma, são as pioneiras na formação de professores indígenas.Muitos destes programas 
de formação foram ofertados e gerenciados por Secretarias de Educação dos Estados, por meio do Magistério Indígena, 
modalidade Ensino Médio, embora já existisse oferta de cursos de Licenciatura Indígena em algumas 
Universidades. Demonstro que os caminhos primários dessas formações ocorreram por meio de diversos projetos pioneiros 
tais como: o magistério indígena da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC); o Projeto Tucum e Haiyô no Mato Grosso; o 
magistério indígena entre os Krenak, Maxacali, Pataxó e Xacriabá do Projeto Uhitup em Minas Gerais, Projeto educação 
Ticuna da Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues no Amazonas e finalmente o magistério indígena, da chamada 
“Escola Itinerante” da Secretaria de Educação do Estado do Pará, principal alvo de minha investigação. O texto 
demonstra a UNEMAT,  do Mato Grosso, a UFRR, de Roraima e a USP de São Paulo, como as universidades pioneiras na oferta 
de educação superior por meio das licenciaturas interculturais indígenas.  E no Pará, a UEPA que ofertou a primeira 
licenciatura indigena em 2012. Há indícios de que formar indígenas como professores para atuar nas escolas indígenas é, sem 
dúvida, um dos maiores  desafios para se impulsionar o modelo intercultural de educação em comunidades indígenas.  
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195 GUSTAVO FALSETTI VIVIANI SILVEIRA 
(OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA - 
OPAN)

Manejo do Pirarucu Paumari Conhecidos como “povo da água”, os Paumari historicamente habitam ambientes aquáticos no médio rio Purus e seus 
afluentes. A pesca constitui sua principal fonte de subsistência e renda. Há mais de trinta anos esta região é utilizada de forma 
predatória por barcos da frota pesqueira de Manaus e Manacapuru, o que levou a sobre-exploração dos recursos pesqueiros 
locais. A situação era desastrosa, pois espécies como o tambaqui e pirapitinga praticamente sofreram extinções locais, ao 
ponto de serem desconhecidas entre as crianças Paumari do rio Tapauá.

            Felizmente este cenário vem mudando na última década, fruto do trabalho conjunto de instituições governamentais e 
não-governamentais (OPAN – Operação Amazônia Nativa, IPI – Instituto Piagaçu, FUNAI – Fundação Nacional do Índio, CSF – 
Conservação Estratégica, IDS Mamirauá, entre outras) visando a conservação e os manejos participativos dos recursos naturais 
das três Terras Indígenas Paumari do rio Tapauá. Após intenso processo de discussões e mobilização social dos cerca de 200 
indígenas que vivem nas três terras, iniciados pela OPAN a partir de 2009, os Paumari organizaram-se com o intuito de 
ordenar o uso de recursos naturais de seu território. Vigilância dos lagos, construção de etnomapas, elaboração do plano de 
gestão, zoneamento territorial e a contagem dos pirarucus dos lagos, foram algumas das ações realizadas.

            Desde 2009 o manejo do pirarucu vem sendo planejado pelos indígenas, os quais definiram, dos cerca de 196 lagos 
dentro das TIs, 40 lagos de proteção, aonde vem sendo estimada anualmente a população de pirarucus. O resultado é que a 
população de pirarucus vem aumentando exponencialmente, comprovando a eficiência das ações de manejo realizadas pelos 
Paumari. No ano de 2009 foram contabilizados 268 peixes (Juvenis e adultos), em 2017, o número de peixes foi de 7.295 
peixes (Juvenis e adultos).

SO 103SOBREIRO
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196 TENZING INGTY (UNIVERSITY OF 
MASSACHUSETTS BOSTON)

Reconciling indigenous peoples' perceptions 
with climate change data

The Himalaya, a region with a rich diversity of indigenous ethnicities and one of the 35 global biodiversity hotspots has been 
significantly impacted by climate change. Yet there are few studies on climate change impacts on the region owing to the lack 
of long-term measurements. There is, however, a wealth of information in the form of Traditional Ecological Knowledge (TEK ) 
of the indigenous peoples inhabiting the region. I propose that in harsh environments like the high altitudes of Eastern 
Himalaya, natural resource dependent indigenous communities have developed an intricate understanding of changes in 
their local climatic conditions and natural surroundings. Furthermore, social systems particularly local institutions, are 
important in improving adaptive capacity by providing social, economic, and ecological security to the community. I used an 
interdisciplinary approach combining ethnographic tools and secondary data from a meteorological station and literature 
available to address three questions: (1) Are perceptions of resource-dependent indigenous people of the region consistent 
with meteorological recordings? (2)What are the impacts of these perceived changes? (3)What is the role of local institutions 
in adaptation to climate change? The results of the perception study were consistent with meteorological recordings with 
respondents reporting more warming during the colder seasons. Perceptions on shifts in distribution ranges of 
ethnobotanically important species, monitored by resource users, were corroborated using secondary sources. I conclude 
with a discussion on how local institutions modulate responses, and broader trends so that site-specific policy responses can 
be evaluated in term of broader policy adjustments.

SESSÃO TEMÁTICA 50

197 JULIANA SILVA DE ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE), CAMILAH ANTUNES 
ZAPPES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE)

CONHECIMENTO TRADICIONAL DE 
PESCADORES ARTESANAIS E INTERFERÊNCIAS 
DO RECIFE ARTIFICAL MARINHO ‘NAVIO 
VICTORY 8B’ SOBRE A PESCA, ESPÍRITO 
SANTO, SUDESTE DO BRASIL

No ano 2000, o navio Victory 8B foi afundado no litoral do município de Guarapari, estado do Espírito Santo (ES), sudeste do 
Brasil com a finalidade de restauração e conservação do ambiente marinho a partir da instalação de um recife artificial 
marinho (RAM). Desta forma, o objetivo deste estudo é descrever o conhecimento tradicional de pescadores artesanais em 
relação RAM Victory 8B e identificar interferências sobre a pesca artesanal. Os métodos das observações participante e direta 
foram aplicados a fim de compreender a rotina da pesca e as informações anotadas em um diário de campo. Entrevistas 
etnográficas (n=80) a partir de questionário semi-estruturado foram realizadas por meio de diálogo com pescadores da região. 
Os dados foram organizados em categorias, analisados pelo método da Triangulação cruzando as informações entre os 
métodos supracitados, bem como aplicada estatística descritiva básica. Todos os entrevistados são do sexo masculino com 
idade entre 27 e 77 anos, apresentam baixa escolaridade e o tempo de atuação na pesca varia entre três e 60 anos. Os artefatos 
linha, rede de espera, rede de arrasto, arpão e espinhel são os mais utilizados e as principais espécies-alvo são peroá (Balistes 
vetula), badejo (Mycteroperca bonaci), olho de boi (Seriola lalandi), cavala (Scomberomorus cavalla.), chicharro (Trachurus 
lathami) e mero (Epinephelus itajara). Dentre os entrevistados, 71 (88,75%) identificam RAM’s e reconhecem o navio Victory 
8B como sendo um. Ainda, descrevem o naufrágio de embarcações menores que, apesar de não terem sido afundadas 
propositalmente, também funcionam como RAM no litoral estudado. Segundo os pescadores, a instalação do Victory 8B 
interfere na pesca (n=70; 87,5%), pois atrai peixes o que aumenta a captura e consequentemente a produtividade pesqueira 
da região. Na percepção dos entrevistados, a implantação do RAM Victory 8B atraiu espécies de peixes que a comunidade 
acreditava estarem extintas na região.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

198 CÉSAR BURBANO SAMBONY 
(UNIVERSIDAD DEL CAUCA), JANIER 
ANTONIO HOYOS CORDOBA 
(UNIVERSIDAD DEL CAUCA)

APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO 
ETNOECOLÓGICO DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE LA VEREDA, DOMINGO 
BELISARIO GOMEZ, BOLIVAR, CAUCA

Se realizó un  estudio etnoecológico, para el cual se exploraron aspectos sociales y ecológicos que  comprende fenómenos 
sociales y ecológicos en la comunidad campesina de la vereda Domingo Belisario Gómez.  Inicialmente y a travez de la 
evaluación etnoecologica participativa se identificó y caracterizó el socioecosistema de este territorio y estrategias de 
articulación de la comunidad con los componentes del sistema natural. Posteriormente a partir de, encuestas 
semiestructuradas y reuniones con los habitantes, se procedió a la caracterización geográfica y diagnóstico ambiental de las 
unidades de paisaje del área de estudio. Se realizaron recorridos por sectores y levantamiento de los inventarios de 
ecosistemas por unidades de paisaje que permitió realizar un balance del capital natural (agua, suelo, flora y fauna); a 
continuación se hizo la  Identificación, de usos y manejos etnoecológicos mediante listados jerarquizados, principalmente 
florísticos, que los habitantes hacen de los recursos naturales. De esta manera se busca Identificar los sistemas de manejo 
tradicional de la comunidad campesina además de Documentar y categorizar los conocimientos que tienen los habitantes  
sobre las plantas presentes en la vereda y sus  usos ecológicos actuales, destacar sus  potenciales para restaurar ecosistemas 
locales. Para esto se reportan 243 especies de plantas que tienen al menos un uso para los habitantes de la vereda Domingo 
Belisario Gómez; estas especies pertenecen a 75 familias botánicas  distribuidas así: Asteraceae 24 especies, Fabaceae 18 
especies, poaceae 13, Solanaceae 11, Myrtaceae 10, Lamiaceae y Malvaceae, 9 y Rutaceae con 8 especies; entre otras. Se 
enlistaron en 8 categorías enmarcadas en la restauración ecológica y su importancia para la sustentabilidad de los 
ecosistemas locales: cercas vivas, leña, postes, alimento animal, cultivo, suelo, sombra  y agua.

SESSÃO TEMÁTICA 2

199 PHILIP MARTIN FEARNSIDE (INPA) Os impactos das Barragens Amazônicas do 
Brasil nos Povos Tradicionais

As barragems atuais e planejadas implicam em graves impactos socioambientais para povos tradicionais. Barragens inundam a 
terra, deslocando os moradores locais, incluindo povos indígenas e ribeirinhos tradicionais. Impactos sobre a pesca, 
incluindo o bloqueio de migrações de peixes, assim destruindo os meios de subsistência das populações ribeirinhas 
independente de suas terras e casas terem sido inundadas. Os benefícios de hidroenergia são principalmente para os centros 
urbanos distantes e para as exportações de produtos eletrointensivos, como o alumínio. Exemplos de barragens existentes 
com evidentes injustiças sociais (dentre outros impactos) incluem Tucuruí e Balbina (que deslocaram povos indígenas e 
prejudicaram recursos pesceiros), Santo Antônio e Jirau (que bloquearem as migrações de peixes que sustentarem populações 
ribeirinhas em três países), Teles Pires (que inundou o local mais sagrado do povo indígena Munduruku) e Belo Monte (que 
deslocou populações urbanas e rurais, destruiu a pesca e removeu 80% do fluxo de água de um trecho de 100 km do rio Xingu 
que inclui duas áreas indígenas). Represas planejadas com grandes impactos sociais incluem barragens no rio Tapajós que 
inundariam terra indígena, e uma série de barragens no rio Xingu a montante de Belo Monte, que inundariam vastas áreas de 
terra indígena. Embora o governo brasileiro alegue que barragens rio acima de Belo Monte já não são mais planejadas, fortes 
indícios sugerem que algumas dessas barragens, incluindo o maior delas, a Babaquara/Altamira, ainda são planejadas. Muitas 
das dezenas de outras represas planejadas na Amazônia brasileira teriam impactos socioambientais dramáticos, tais como a 
barragem de Marabá que deslocaria uma população estimada entre 10.000 e 40.000 pessoas (principalmente ribeirinhos). 
Uma série de leis e emendas constitucionais propostas enfraqueceria o licenciamento ambiental e facilitaria a construção de 
barragens, independentemente das suas consequências socioambientais.

Sessão Poster Temas 
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200 AILTON CASTRO PINHEIRO (UFPA), 
RODOLPHO ZAHLUTH BASTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
WAGNER LUIZ RAMOS BARBOSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

A FITOTERAPIA TRADICIONAL E POPULAR E A 
NOVA LEI DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

O Brasil instituiu em 2006, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Em 20 de maio de 2015 foi sancionada a 
Lei 13.123/2015(conhecida como a nova Lei da biodiversidade brasileira) que possui relação com essa política, tendo em 
vista que, a fitoterapia envolve conhecimento tradicional associado e o uso de patrimônio genético. Nesse contexto, o 
trabalho tem como objetivo compreender a relação entre a Lei 13.123/2015 e a Política Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos no que se refere ao conhecimento tradicional e popular. Usou-se como metotologia a pesquisa 
bibliografica, documental e análise de conteúdo.Conclui-se que o conceito de conhecimento tradicional associado ao uso de 
plantas medicinais e fitoterápicos tratado pela literatura cientifica e na Política Nacional de Plantas Medicinai e fitoterápicos 
tem relação com o conceito de conhecimento tradicional identificado na Lei 13.123/2015. Enquanto o conceito, de 
conhecimento popular associado ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos tratado pela literatura cientifica e na Política 
Nacional tem relação com o conceito de conhecimento tradicional não identificado. Na PNPMF apenas é observado a 
obrigatoriedade de repartição de benefício quando se trata de conhecimento tradicional ou conhecimento identificável na 
Lei 13.123/2015. Quando se trata de conhecimento popular associado ao uso de plantas medicinais a PNPMF não prever 
repartição de benefícios. Um exemplo disso é que a produção de fitoterápicos a partir do formulário de fitoterápicos da 
farmacopeia brasileira, que foi construído com base na cultura popular, não sofre qualquer taxação que vise repartição de 
benefício. Porém, isso atualmente conflita com o que prever a Lei 13.123/2015 para o conhecimento tradicional não 
identificável.
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201 MASAAKI HIRAI (CENTER FOR AFRICAN 
AREA STUDIES, KYOTO UNIVERSITY), 
MITSUO ICHIKAWA (CENTER FOR 
AFRICAN AREA STUDIES, KYOTO 
UNIVERSITY ( EMERITUS PROFESSOR))

Social problems in the commercialization of 
non-timber forest products: the case of 
Irvingia nuts in southeastern Cameroon

The use Non-Timber Forest Products (NTFPs）is now attracting the interests of both conservationists and development 
workers, because it is expected to combine the goals of forest conservation with local welfare through sustainable forest 
resource use without cutting trees.  Some of the NTFPs comprise an important source of cash income of the local people. Such 
an emerging economic opportunity is, however, reproducing or increasing the existing unequal relationship between 
different ethnic groups, the Baka hunter-gatherers and Konabembe farmers, under the current system of NTFP collection and 
trade. We will show how the commercialization of Irvingia gabonensis nuts, one of the most important traditional wild food 
species in the region,  actually contribute to the household income and subsistence, but at the same time, affect the social 
relationships between the Baka and Konabembe, based on the data on the collection, processing, rates and amounts of 
exchange and sales of the nuts.  We also note a tendency toward increasing individual differences in the cash sales of the nuts 
among the egalitarian Baka society. Based on these results, we will discuss the opportunities and difficulties the Baka people 
are facing today, in the movements toward involving them in forest conservation and development projects.
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202 JANILO ITALO MELO DANTAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO-UFRPE), TALINE 
CRISTINA DA SILVA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE ALAGOAS)

QUAL O PAPEL DAS ESPÉCIES EXÓTICAS NA 
FARMACOPÉIA LOCAL? ESTUDO DE CASO EM 
UMA COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO 
DE CANAPI, ALAGOAS.

O uso de plantas medicinais é uma prática tradicional que tem formado farmacopéias locais.Neste contexto,estudos 
etnobotânicos vem sendo realizados tentando compreender a constituição destas farmacopeias,destacando-se atualmente,o 
olhar sobre entender o papel e inclusão de espécies exóticas em farmacopéias locais, mesmo existindo espécies nativas em 
sistemas médicos tradicionais. Procurando entender a seleção e utilização de espécies nativas e exóticas em farmacopeias 
locais, alguns autores possibilitam testar hipóteses.Bem como a "Hipótese da diversificação" e Hipótese da "aparência 
Ecológica". Objetivou-se identificar a importância das espécies nativas e exóticas na farmacopeia de uma comunidade rural no 
município de Canapi-AL, investigando se espécies exóticas estariam preenchendo lacunas que nativas não preenchem, se são 
exclusivas para tratar algumas doenças e se há uma maior utilização das mesmas.Foram realizadas entrevistas semiestruturada 
com moradores da comunidade, aplicação do (TCLE), utilizando a técnica bola de neve, listagem livre para obtenção de dados 
e programas como o Anthropac e Bioestat para análise. Ambas espécies nativas e exóticas apresentaram extrema importância 
como preferência de cura contra agravos a saúde. Porém, houve destaque maior de utilização de espécies 
exóticas,confirmado pelo índice de significância (p)=0.041 do teste de Qui-quadrado, apresentando total de 17 espécies 
exóticas,preenchendo lacunas que espécies nativas não são capazes de preencher,com um total de 4 doenças tratadas 
exclusivamentes. Ambas hipóteses explicam a utilização de plantas na farmacopeia local, devido os moradores da 
comunidade estarem utilizando mais plantas “não aparentes”, e que também há doenças que são tradas exclusivamente por 
espécies exóticas em concordância com a hipótese da diversificação.Assim, fica evidente que as espécies medicinais exóticas, 
vem desempenhando um papel fundamental, uma vez que, contribuem para a necessidade da farmacopeia local.

SESSÃO TEMÁTICA 16

203 WILLIAM MILLIKEN (ROYAL BOTANIC 
GARDENS, KEW), BRUCE ALBERT 
(INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT (IRD))

Medicinal Plants and the Yanomami – who 
should record it, and why?

William Milliken and Bruce Albert (an anthropologist) carried out an ethnobotanical survey of medicinal plants among the 
Yanomami, in Brazil, between 1992-4. At the time it was believed (in academic spheres) that the Yanomami didn’t use 
medicinal plants, but relied almost entirely on shamanic healing. We collected 198 medicinal species at these villages, and 
some of the information was published in academic papers (when the plants were used for the same purpose i.e. already in 
public domain).

Twenty years later, there were literate young people in the Yanomami villages, a Huturaka Association Yanomami (HAY), and a 
pressing need to record traditional knowledge before it was lost. We returned to Watoriki in 2012-3, with ISA and the 
Yanomami, to re-train young people and to get them re-document the knowledge. This was published in a book (Yanomami 
and Portuguese) in 2015.

The young ‘researchers’, most of whom were females, knew almost nothing about medicinal plants. However, during this 
process, the researchers re-connected with two knowledgeable old men, whom we had spoken to 20 years earlier. Originally 
the females knew most about medicinal plants, while the men performed shamanic healing.  These two men, whose children 
had never asked about medicinal plants, learned them from their mothers, most of whom died in the epidemics in the 1970s.

This is changing, slowly, across the Amazon. Other indigenous researchers have been documenting their knowledge, not just 
of medicinal plants but also their traditional cultures. We will discuss the importance of this work, and whether an 
ethnobotanist should be more of a ‘trainer’ than a researcher. We will also discuss the medicinal plants (between 1992 and 
2012), and the potential benefits (for the Yanomami) in translating it into Portuguese and including the Latin scientific names 
in their book. Finally, we will discuss the potential for expanding this work, among the Yanomami as well as other indigenous 
peoples.

SO 069VIEIRA

204 MICHELLE LINDA (RHODES 
UNIVERSITY), CHARLIE SHACKLETON 
(RHODES UNIVERSITY)

Decolonization of nature in towns and cities 
of South Africa: Incorporation of biocultural 
values

Over the last century, human society has witnessed a rapid movement of people into urban areas. Internationally significant 
progress has been made in acknowledging the need to preserve and maintain green spaces in urban environments as they have 
been identified as fulfilling a crucial aspect in urban environmental quality goals and attaining a ‘liveable’ city – one that is 
environmentally, economically and socially sustainable. Originally the concept of CBD was only linked to indigenous people 
and their sustainable ways of using and managing natural resources. In more recent years the concept of urban bio-cultural 
diversity has become increasing used within European cities to conceptualise the variability of interactions between humans 
and natures and their physical manifestations. Currently efforts to address the need for greening urban areas in South Africa is 
only just emerging resulting in an emphasis on the establishment and maintenance of botanical gardens and parks. This paper 
attempts to showcase how transformed areas on local commonages situated on the outskirts of most urban centres in South 
Africa offer places of spiritual and restorative qualities to local amaXhosa residents. The case material will illustrate how one’s 
ability to access and move through such places contributes to processes of well-being, identity formation and a shared 
heritage. In response a call is made to adopt a bio-cultural diversity approach to planning and spatial planning processes 
within the South Africa context. 

SO 042MENDONCA

205 DR. VIJAY PRASAD BHATT (HERBAL 
RESEARCH AND DEVELOPMENT 
INSTITUTE)

Ethno botany of some paramount medicinal 
and neutraceutical flora among Bhotia tribe 
in high altitude of Darma valley, district 
Pithoragarh, Uttarakhand Himalaya, India

Pithoragarh is a border district of Uttarakhand Himalaya situated in the Eastern part of the State bordering Nepal and Tibbet 
(China) having 8 blocks i.e., Munsyari, Dharchula, Moonakot, Bind, Kanalichina, Deedihat, Gangolihat and Berinag. Darma 
valley is situated in Dharchula block and mostly inhabited  by tribal Bhotia community locally known as “Rang”. They migrate 
in the upper high altitude Himalayan villages i.e., Sella, Nagling, Baling, Son, Marcha, Seepu etc. during summer season mainly 
for agriculture of neutraceutical and medicinal crops like Buck-wheat (Palti , Fagopyrum esculentum, Family-Polygonaceae); 
Bitter-buck-wheat (Bai, Fagopyrum tataricum, Family-Polygonaceae); Kidney-bean (Rajma, Phaseolus vulgaris, Family-
Fabaceae); Himalayan-seasoning Allium (Jamboo, Alliums spp., Family-Amaryllidaceae); Carvi (Kala jeera, Carum carvi, Family-
Apiaceae); Costus  (Kuth, Saussurea costus, Family-Asteraceae); (Gandrayan/Cheepi, Pleurospermum angelicoides, Family-
Apiaceae); Atis (Aconitum heterophyllum, Family-Ranunculaceae), Kutki (Picrorhiza kurrooa, Family-Scrophulariaceae); Sea-
buck-thorn (Chuk, Hippophae salicifolia; Family-Elaegnaceae) etc.and as the winter approaches, they migrate in the  villages of 
lower valleys  near Dharchula town like Jaul-jivi,  Naya-basti, Galati, Nigalpani, etc. where they mainly practice weaving of 
woollen clothes. Conservation, collection and trade of Caterpillar mushroom (Cordyceps sinensis) in some villages of  Darma 
valley have  also been studied.  In the present study their migration pattern, villages and caste relations, traditional 
knowledge of conservation, livelihood-generation and trade of highly valuable medicinal and neutraceutical plants have been 
presented in detail. It has been observed that they have strong dependence up on the nature and natural resources available 
near the vicinity of the village boundary for fulfilment of their social, religious and cultural demand.
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206 CHRISTIANA CABICIERI PROFICE 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA 
CRUZ), LÉA TIRIBA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO)

Biodiversidade entre as crianças Tupinambá As crianças Tupinambá passam grande parte de seu dia em contato direto com a natureza, seja na mata ou nas roças da reserva 
indígena Tupinambá de Olivença, em Ilhéus na Bahia. Ao contrário da maioria das crianças brasileiras, que vive e se desenvolve 
em ambientes fechados sem contato diário com a natureza e seus seres vivos, os Tupinambá vivenciam cotidianamente os 
ambientes naturais, seus animais e plantas. Por meio de uma estratégia multimétodos procuramos conhecer as percepções, 
atitudes e conhecimentos ambientais de estudantes de 10 núcleos do Colégio Estadual Tupinambá de Olivença, com idade 
entre seis e 14 anos de idade. Os 91 participantes desenharam a natureza e foram individualmente entrevistados.  Por meio de 
análises quantitativas e qualitativas pudemos ter acesso ao conhecimento ecológico das crianças, mais especificamente do 
número e variedade de espécies conhecidas. Apesar de muitas citações de tipos genéricos como pé de árvore os participantes 
foram capazes de citar espécies tanto da fauna como da flora que foram categorizadas em locais e exóticas. Foi possível 
concluir que as crianças Tupinambá sabem identificar os vegetais e animais de seu próprio bioma Mata Atlântica, além de 
demonstrar conhecimento de espécies exóticas. Nossos resultados reforçam a ideia de que a percepção ambiental das 
crianças é diretamente relacionada às suas vivências nos contextos de desenvolvimento. Crianças que passam parte do seu dia 
em ambientes naturais e com ele estabelecem uma relação significativa conhecem seus seres e são capazes de identificar suas 
principais características. Nosso estudo, que teve por base teórica pressupostos da psicologia ambiental, pode fornecer 
caminhos para uma análise etnoecológica do conhecimento infantil. Os resultados devem ser incorporados em estratégias de 
educação ambiental e conservação de biodiversidade junto às comunidades indígenas.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

207 NORMA CRISTINA VIEIRA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
LUCIANA CARVALHO DAS NEVES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
NIVIA MARIA VIEIRA COSTA 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO)

AS RELAÇÕES GERACIONAIS NA 
SOCIALIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 
ECOLÓGICOS LOCAIS NA RESERVA 
EXTRATIVISTA MARINHA DE CAETÉ-
TAPERAÇU, AMAZÔNIA ORIENTAL, BRASIL.

Trata-se de visibilizar as relações geracionais a partir dos saberes ecológicos pesqueiros locais que as constituem na Reserva 
extrativista marinha de Caeté-Taperaçu, Amazônia Oriental, Brasil. O texto ancora-se em entrevistas parcialmente 
estruturadas, observação participativa e grupos focais com os membros das famílias pescadoras. Identificou-se que na referida 
reserva extrativista as relações de parentesco são fundamentais na formação dos mais jovens, especialmente na formação 
daqueles que estão iniciando a atividade de pesca. As mulheres jovens pescadoras aprendizes, longe de ter as mesmas 
oportunidades e ensinamentos dos homens, aprendem prioritariamente a lida com o pescado (limpar, eviscerar, retalhar, 
salgar), em grande medida com a mãe. Aos homens jovens pescadores aprendizes, a socialização dos conhecimentos 
pesqueiros calca-se em direção a profissionalização no setor. Neste caso, o nível e o grau de ensinamentos e de conhecimentos 
sobre a atividade de pesca extrapolam o limite do estuário, isto é, os territórios e os domínios de atuação como os inúmeros 
pesqueiros (locais de pesca) vão tendenciosamente se alargando e se diversificando, situação considerada como não 
compatível para as mulheres. Essa reprodução do modo de vida representada, de modo geral, pelos vários aspectos 
socioculturais de uma comunidade tradicional, caso da Reserva de Caeté-Taperaçu, transita pelos diferentes, porém 
relacionados, campos de ação humana. Dentre eles merecem destaque as relações geracionais e de gênero no processo de 
socialização dos conhecimentos pesqueiros.

SO 020NUNES-B

209 NATALIA RIBAS GUERRERO 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP))

Campesinato florestal, politicas de 
conservação ambiental e resistência nos rios 
Iriri e Xingu

A apresentação tem como objetivo caracterizar e debater o conflito ocasionado pela sobreposição de duas unidades de 
conservação ambiental restritivas sobre o território tradicionalmente ocupado por famílias ribeirinhas da região conhecida 
como Terra do Meio, interflúvio dos rios Xingu e Iriri, no Pará. Embora essa ocupação seja respaldada por peças da legislação 
nacional e internacional, o grupo defrontou-se, ao longo de mais de uma década de intervenção do órgão ambiental, com 
diversas violações de direitos, entre ações de criminalização e cerceamento. Pretende-se, assim, analisar as contradições da 
implementação da política ambiental a partir do caso das famílias impactadas pela decretação da Estação Ecológica da Terra 
do Meio, no rio Iriri, e do Parque Nacional da Serra do Pardo, no médio Xingu, em 2005. Apoiada em pesquisa etnográfica, 
propõe-se também caracterizar aspectos da territorialidade das famílias e suas redes de relações, atentando aos impactos e 
transformações desencadeados na relação com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e, depois, com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Trata-se, assim, de endereçar a 
percepção que essas famílias têm da atuação do Estado, e como essa elaboração fundamenta seu agenciamento político nos 
marcos do conflito, pela estruturação de formas cotidianas de resistência que articulam território, mobilidade e parentesco.

SO 013ROCHA-A

210 FLORIZA DA CRUZ PINTO (ASSOCIAÇÃO 
DE MULHERES YANOMAMI 
KUMIRAYOMA), MARINA ALBUQUER 
REGINA DE MATTOS VIEIRA (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL), NOEMIA KAZUE 
ISHIKAWA (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA)

Përɨsɨ: o uso de rizomorfos de fungos na 
cestaria Yanomami

Esta pesquisa faz parte da série Urihi anë thëpëã pouwi, que visa registrar os saberes Yanomami sobre a floresta onde vivem. As 
mulheres Yanomami possuem conhecimentos específicos sobre as espécies que coletam, com destaque para plantas 
medicinais, peixes e crustáceos de igarapés, e fibras utilizadas no artesanato. Elas confeccionam cestarias há gerações, com 
uma ampla diversidade de formas e ornamentações. Os principais formatos são o xoto e o wɨɨ, que são um cesto raso e o outro 
fundo, respectivamente, utilizados em tarefas cotidianas, como na coleta e armazenamento de alimentos da floresta e da 
roça. Os materiais utilizados são pelo menos três espécies diferentes de cipó para fazer a estrutura e o trançado dos cestos; 
urucum e outras plantas para desenhar grafismos; e um rizomorfo de fungo, conhecido localmente como përɨsɨ, também 
usado para enfeitar. É conhecido que beija-flores também usam rizomorfos de fungos no trançado de seus ninhos, no entanto, 
este é o primeiro registro de uso de fungo na confecção de cestaria no mundo. Em 2017, as mulheres da Associação de 
Mulheres Yanomami Kumirãyõma, que vivem na região Maturacá da Terra Indígena Yanomami, iniciaram uma pesquisa sobre 
este fungo, em colaboração com ISA e INPA. O diálogo intercultural desta pesquisa resultou no estudo para a identificação 
deste fungo sob a perspectiva das mulheres Yanomami e da ciência acadêmica, incluindo aspectos taxonômicos, ecológicos e 
míticos. Iremos apresentar os caminhos metodológicos que permitiram este diálogo entre saberes, bem como apresentar as 
diferentes perspectivas sobre o përɨsɨ, da coleta ao seu manejo.

SO 069VIEIRA

211 AMUTU WAURA (UFG), MAURICIO 
MATTAR (UFG), TRUKUMA RUI 
KUIKURO (UFG), AUTAKI WAURA 
(UFG), MAIURI MEHINAKO KAMAIURA 
(UFG), HUKAI WAURA (UFG), DANIEL 
PEREIRA DE SOUSA PASTANA YUDJA 
JURUNA (UFG), KAIANAKU FOGAÇA 
KAMAIURA (UFG), ARTHUR BISPO 
(UFG), LORENA DALL´ARA GUIMARÃES 
(UFG)

Relato sobre a produção do documentário 
“A Cultura do beiju”, durante uma etapa de 
estudos na Aldeia Piyulaga, no Parque 
Indígena do Xingu, MT.

Os povos xinguanos habitam a Terra Indígena do Xingu, localizada na região nordeste do Estado do Mato-Grosso, onde vivem 
cerca de 16 etnias  pertencentes aos quatro grandes troncos lingüísticos indígenas do Brasil. O objetivo desse trabalho foi 
relatar o processo de produção de um documentário sobre a cultura do beiju de acordo com os conhecimentos tradicionais. 
O trabalho foi desenvolvido durante a Etapa de Estudos em Terra Indígena, na aldeia Piyulaga, como atividade da Prática 
como Componente Curricular (PCC), que faz parte do currículo do curso de Educação Intercultural Indígena da Universidade 
Federal de Goiás. Representantes das etnias Waura, Kamaiura, Kuikuro e Yudja participaram da elaboração do material. O 
documentário teve como objetivo relatar todo o processo de produção do beiju tradicional, que é um dos principais 
alimentos do povo xinguano. Um casal de moradores da aldeia Piyulaga foi convidado para serem os personagens no 
documentário. O primeiro entrevistado, o senhor Kamo Waura nos relatou sobre o processo de roçada, derrubada, queimada 
e plantio da mandioca, dizendo quando começa o trabalho e como o aparecimento das estrelas influenciam na época certa da 
realização de cada atividade, pois as estrelas são marcadores do tempo e servem como calendário tradicional para os povos do 
Xingu. Em seguida foi entrevistada a senhora Apulatá Waura, que nos relatou todas as etapas do preparo da mandioca, do 
polvilho, do caldo, do beiju e do mingau.  Além das entrevistas, todo o processo de coleta, transporte, produção do beiju e de 
outros derivados da mandioca foram filmados e registrados no documentário, que foi finalizado pelo Laboratório Olhares 
Etnográficos da Faculdade de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Goiás, e que está disponível no canal youtube 
através do link https://www.youtube.com/watch?v=QbNTOArNeUk.  O produto final constitui um material de divulgação 
importante e fonte de documentação e inspiração para novos projetos.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

212 ESTÊVÃO BENFICA SENRA (CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 
UNB), BRUCE ALBERT (INSTITUT DE 
RECHERCHE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT), KENEDY YARIPINA 
YANOMAMI (COMUNIDADE PIAU)

Puu nakɨ oni: registro do conhecimento 
Yanomae (Toototopi) sobre abelhas sociais

O trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa intercultural do conhecimento Yanomae sobre abelhas 
sociais. A pesquisa se insere dentro de um projeto mais amplo (pomovido pela Hutukara Associação Yanomami) que busca 
fomentar a formação de pesquisadores indígenas, a produção e a difusão de material escrito nas línguas Yanomami e a 
divulgação desse conhecimento para a sensibilização da sociedade não-indígena sobre a importância do conhecimento 
tradicional para a conservação da biodiversidade. 75% da população Yanomami no Brasil hoje tem menos de 30 anos, e a 
transmissão do conhecimento tradicional está ameaçada por diversas mudanças socioculturais que vem ocorrendo de 
maneira acelerada. A proposta de formar jovens pesquisadores indígenas e produzir livros sobre o conhecimento da floresta é 
uma tentativa de contonar essa tendência e valorizar esse saber ameaçado. A pesquisa em questão foi desenvolvida na aldeia 
Piau, na Terra Indígena Yanomami, com a participação de dois pesquisadores não-indígenas e seis jovens pesquisadores 
indigenas. Para o seu densenvolvimento foram realizados quatro trabalhos de campo, onde foram feitas oficinas de produção 
de texto, registro do conhecimento dos anciões, visitas e fotografias dos ninhos e rodas de discussão. Os pesquisadores 
indígenas fizeram os registros de aúdio e imagem utilizando celulares. Os textos foram escritos na lingua Yanomae e 
posteriormente traduzidos para a língua portuguesa. A pesquisa registrou 33 nomes de abelhas sociais, que tiveram descritas 
a sua aparência, comportamento, caracteríticas do mel, local de nidificação, aspectos do ninho e flores preferênciais. Sobre 
este último tópico os pesquisadores indígenas descreveram a relação preferêncial das 33 abelhas sociais com 212 tipos de 
flores, revelando um profundo conhecimento das relações ecológicas desses insetos.

SO 069VIEIRA
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213 ALEX SANTIAGO NINA (UFPA), ORIANA 
TRINDADE DE ALMEIDA (UNIVERSITY 
OF LONDON), DALGISA DA 
CONCEIÇÃO ARAÚJO DA SILVA 
(DEFESA CIVIL), FERNANDO RABELO 
(UFPA)

Os registros de desastres naturais no Brasil: 
uma análise alternativa

No contexto das mudanças climáticas, vem aumentando as preocupações com os impactos proporcionados pelos desastres 
naturais no Brasil, bem como com a sistematização das informações sobre estes eventos. Neste sentido, este trabalho tem 
como objetivo realizar uma análise histórica dos registros de ocorrência dos desastres naturais, considerando a contabilidade 
por região e década, tanto para o número absoluto de municípios atingidos (modelo convencional) como para o número 
percentual de municípios afetados em cada região (modelo alternativo).  Os resultados apontam para o avanço da qualidade 
dos registros de desastres naturais no país, principalmente a partir da década de 1990, destacando-se as regiões Sul e Nordeste 
como as mais atingidas – esta última suplantando a primeira na última década e apresentando sempre o pioneirismo no que 
se refere a padronização dos registros. Notou-se também que o modelo convencional, em relação ao alternativo, vem 
sistematicamente superestimando os impactos para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste; e subestimando para as regiões Centro-
Oeste e Norte. A principal contribuição do trabalho está no subsídio proporcionado para uma melhor análise de informações 
históricas, principalmente levando em conta as melhorias de qualidade, de fundamental importância para uma gestão mais 
efetiva dos riscos de desastres naturais no Brasil.

SESSÃO TEMÁTICA 2

214 MADALENA MONTEBAN (NATIONAL 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH 
COUNCIL (CONICET) - ARGENTINA)

Highlighting knowledge regarding 
breastfeeding cessation among Andean 
mothers in the context of global 
breastfeeding recommendations

Breastfeeding cessation can be stressful for both mother and child. For the mother, cessation may cause mastitis, abscesses, or 
a hormonal shift leading to depression. For the child, breastfeeding cessation is often emotionally trying. Initiation and 
establishment of breastfeeding has received a great deal of attention however, there has not been the same level of research 
activity directed to the issue of breastfeeding cessation. In the Andes, mothers have traditional knowledge regarding 
medicines, foods, and practices that are employed to ease the stress of breastfeeding cessation both for the mother and child. 
This ethnographic study examines maternal knowledge regarding breastfeeding cessation practices in Andean communities of 
Peru. In-depth interviews and home observations were conducted among 23 mothers. Interview transcripts were 
systematically reviewed to identify themes related to breastfeeding cessation, and data were coded using an iterative analytic 
process to document emerging themes. Observation augmented the information that was obtained through verbal exchange. 
Among this sample, all mothers continued breastfeeding through the first year of life, with an average of 21 months to 
hanukay (breastfeeding cessation). Identified concepts related to breastfeeding cessation included: 1) rubbing mother’s 
nipples with a bitter substance such as the fruit of the ñuñuk’a plant, lemon, or ground tarwi, 2) bathing or rubbing mother’s 
back and breasts with substances such as urine or cold water that help dry-up the milk supply, 3) eating foods that help dry-up 
the mother’s milk supply such as garlic or main course dishes, and 4) following child cues such as the child is healthy and is 
eating and walking well. The results are relevant to the design of global breastfeeding policies that include recommendations 
and support regarding breastfeeding cessation.

Sessão Poster Temas 
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215 RAMON DIEGO CUNHA ARAUJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ), 
CHARLES DOS SANTOS BARROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ), 
ANDERSON LUIZ PENA DA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ), 
EDMILSON DOS SANTOS MORAIS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ), 
GABRIEL ARAUJO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ)

USO DE PLANTAS MEDICINAIS POR UMA 
COMUNIDADE RIBEIRINHA DA AMAZÔNIA

O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento etnofarmacológico sobre o uso de plantas medicinais em 
uma comunidade ribeirinha do município de Santana, Estado do Amapá, através de aplicação de questionário, abordando o 
uso medicinal, nome popular, principal parte utilizada, modo de preparo, duração do tratamento e efeitos adversos. A coleta 
de dados compreendeu a realização de entrevistas semiestruturadas e observação do entrevistado. O universo amostral foi de 
10 participantes no período de fevereiro a março de 2018. Após análise dos resultados identificou-se que a idade dos 
entrevistados variou de 22 a 61 anos. Foram citados 12 vegetais: Algodão, Ameixeira, Anauerá, Boldo, Camapú, Castanholeira, 
Gengibre, Hortelãzinho, Mastruz, Pariri, Quina e Verônica. A parte mais utilizada são as folhas, seguido pela casca do caule. E a 
principal forma de preparo é através de chá (infusão). Quanto ao horário das coletas, 60 % afirmaram ser de forma aleatória. 
Dentre as plantas citadas apenas Anauerá foi relatada com efeitos adversos (10%), fato que deve ser observado e avaliado por 
testes clínicos de toxicidade e interação com outras plantas e medicamentos, para minimizar danos à saúde. Os entrevistados 
atribuíram as seguintes atividades farmacológicas: anti-inflamatória e antianemia (Verônica e Gengibre); antidiarreica 
(Anauerá); hepatoprotetora e dores no estômago (Boldo e Pariri); contra resfriado (Hortelãzinho); cicatrizante (Ameixeira); 
expectorante (Algodão e Mastruz); antimalárica (Camapú e Quina); infecção urinária (Castanholeira). Mesmo com a elevada 
variedade de medicamentos a disposição em drogarias, as plantas ainda exercem forte influência na vida das pessoas. Anauerá 
e Verônica são espécies bastante populares no Amapá e seu uso tradicional é extensamente reconhecido pelos moradores do 
local estudado, assim como as citadas neste levantamento. Portanto, este estudo tem a perspectiva de estimular novas 
pesquisas a partir do conhecimento popular.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

216 JOELSON MORENO BRITO DE MOURA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), WASHINGTON 
SOARES FERREIRA JÚNIOR 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), 
TALINE CRISTINA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), ULYSSES PAULINO 
ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO)

Adaptabilidade da percepção humana e seu 
efeito na preferência por paisagem: um 
estudo à luz da psicologia evolutiva

De acordo com alguns psicólogos evolutivos, as preferências por paisagens na espécie humana são influenciadas pelo seu 
passado evolutivo. Pelo fato da savana do Pleistoceno ser a paisagem menos inóspita, ela foi o ambiente mais adequado para 
sobrevivência e influenciou a evolução dos hominídeos de tal forma que ainda hoje o ser humano apresenta uma preferência 
inata por esses ambientes. Todavia, existem controvérsias em relação a essa afirmação. Nesse sentido, queremos testar se de 
fato existe uma preferência por paisagem de savana e como o contexto ambiental atual pode influenciar essa preferência. 
Realizamos um estudo em três contextos ambientais com distintas paisagens para observar a influência da paisagem familiar 
na preferência, sendo duas comunidades rurais que totalizaram 132 participantes e uma comunidade urbana com 201 
participantes. O estímulo consistiu em doze imagens representando os seis grandes biomas terrestres e duas imagens de 
paisagens urbanas. As variáveis analisadas foram às respostas emocionais e a preferência dos participantes em relação às 
paisagens. Analisamos os dados por meio do teste de Kruskal-Wallis. O resultado obtido não corroborou a ideia da preferência 
inata por paisagem de savana. Dessa forma, a preferência por paisagem pode ter sido moldada em diferentes períodos da 
história evolutiva humana, e não apenas durante o período que os hominídeos viveram na savana. Por mais que as pressões 
seletivas da savana africana do Pleistoceno tenham moldado a mente humana durante a história evolutiva, outros fatores 
podem ter exercido um papel seletivo que promove uma evolução mais rápida do que a evolução a nível genético. Assim, os 
psicólogos evolutivos que analisam as preferências humanas, guiados pela ideia do passado influenciando o presente, devem 
ter precaução antes de generalizar seus resultados, principalmente se outras variáveis, como as culturais, não forem 
controladas.

SESSÃO TEMÁTICA 39

217 FLORIZA DA CRUZ PINTO (ASSOCIAÇÃO 
DE MULHERES YANOMAMI 
KUMIRAYOMA), MARINA ALBUQUER 
REGINA DE MATTOS VIEIRA (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL), NOEMIA KAZUE 
ISHIKAWA (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA)

Përɨsɨ: o uso de rizo morfos de fungos na 
cestaria Yanomami

Esta pesquisa faz parte da série Urihi anë thëpëã pouwi, que visa registrar os saberes Yanomami sobre a floresta onde vivem. As 
mulheres Yanomami possuem conhecimentos específicos sobre as espécies que
coletam, com destaque para plantas medicinais, peixes e crustáceos de igarapés, e fibras utilizadas no artesanato. Elas 
confeccionam cestarias há gerações, com uma ampla diversidade de formas e
ornamentações. Os principais formatos são o xoto e o wɨɨ, que são um cesto raso e o outro fundo, respectivamente, utilizados 
em tarefas cotidianas, como na coleta e armazenamento de alimentos da
floresta e da roça. Os materiais utilizados são pelo menos três espécies diferentes de cipó para fazer a estrutura e o trançado 
dos cestos; urucum e outras plantas para desenhar grafismos; e um rizomorfo de
fungo, conhecido localmente como përɨsɨ, também usado para enfeitar. É conhecido que beija-flores também usam 
rizomorfos de fungos no trançado de seus ninhos, no entanto, este é o primeiro registro de
uso de fungo na confecção de cestaria no mundo. Em 2017, as mulheres da Associação de Mulheres Yanomami Kumirãyõma, 
que vivem na região Maturacá da Terra Indígena Yanomami, iniciaram uma
pesquisa sobre este fungo, em colaboração com ISA e INPA. O diálogo intercultural desta pesquisa resultou no estudo para a 
identificação deste fungo sob a perspectiva das mulheres Yanomami e da
ciência acadêmica, incluindo aspectos taxonômicos, ecológicos e míticos. Iremos apresentar os caminhos metodológicos que 
permitiram este diálogo entre saberes, bem como apresentar as diferentes
perspectivas sobre o përɨsɨ, da coleta ao seu manejo.

SO 069VIEIRA

218 GIOVANNA DA SILVA PIANI GODINHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
HILTON PEREIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Saberes, práticas e significados sobre a 
menstruação em uma família da Ilha do 
Combú - Pará

Esta pesquisa consiste em um estudo etnográfico sobre as práticas vivenciadas durante o período menstrual e o simbolismo 
que esse momento adquire na vida de mulheres na Amazônia insular. O estudo enfoca duas gerações, mãe e filha, residentes da 
Ilha do Combú, situada na região metropolitana da capital do Pará, Belém. Apesar da proximidade com o centro urbano, a 
ilha apresenta fortes diferenças quanto à organização socioeconômica e a preservação dos saberes tradicionais, que se reflete 
em diversos âmbitos da vida dos moradores, que se consideram "ribeirinhos". O problema da pesquisa consiste em perceber 
as particularidades e individualidades da relação dessas mulheres com a própria menstruação, ao mesmo tempo em que 
procura compreender como a reconfiguração familiar entre as gerações transmite os saberes e significados sobre este evento 
biocultural mensal. Os métodos utilizados são a conversa informal anotada, após cada visita, em diário de campo e entrevistas 
semiestruturadas sobre eixos temáticos vistos como essenciais para a compreensão dos fenômenos investigados. A 
importância desse trabalho no campo do Etnoconhecimento é evidenciar, através do olhar antropológico, os aspectos sociais 
e culturais ligados à menstruação entre as gerações de mulheres ribeirinhas, enriquecendo a compreensão do fenômeno de 
base biológica com a incorporação dos diversos aspectos socioculturais que lhe dão significado, e como esse fenômeno é 
permeado pelas conexões entre os saberes técnico/moderno e tradicional em saúde.

Sessão Poster Temas 
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220 MARCOS PEREIRA MAGALHAES 
(MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

A Evolução Social do Homem na Amazônia 
Antropogênica.

Projeto desenvolvido na região de Carajás, Sudeste do Pará, tinha como premissa que ambientes naturais explorados pelo 
Homem teriam sido transformados em artefatos sociais desde o Holoceno inferior, quando populações humanas adaptadas 
aos recursos da floresta tropical selecionaram, dispersaram e manejaram, ao longo do tempo, diversas plantas úteis para 
diferentes fins (alimentação, artesanato, medicina, construção, ferramentas e etc.). Para confirmar ou refutar esta proposição 
era necessário encontrar e estudar sítios arqueológicos com mais de 11000 anos. O foco seriam os restos orgânicos 
encontrados em estruturas de combustão, tais como sementes e carvões de plantas. Essas deveriam ser as mesmas consumidas 
por populações posteriores, milhares de anos mais recentes. Com isto poderíamos demonstrar que a antropogênese 
amazônica foi precoce e que houve um processo histórico de longa duração na formação das culturas amazônicas. E ainda, 
que esse processo histórico estava diretamente relacionado ao uso da terra e da seleção cultural de espécies úteis, que tiveram 
forte impacto na produção tecnológica, na organização social e no desenvolvimento posterior do cultivo de plantas 
domesticada.

SO 063MAGALHÃES

221 LÍLIAN NATÁLIA FERREIRA DE LIMA 
(UNITINS), THIAGO FERREIRA ARAUJO 
(FACITE), WILMA HELENA DA ROCHA 
FALCÃO (UFPA), CATILENA SILVA 
PEREIRA (UNITINS), MARTIN DHARLLE 
OLIVEIRA SANTANA (UNITINS), HANARI 
SANTOS DE ALMEIDA TAVARES 
(UNITINS), JANAYNA ARAÚJO VIANA 
(UNITINS), TARCILA CRISTINA CUNHA 
CAVALCANTE (UNITINS), FRANKLEN 
DOS SANTOS CORDOVIL (UFPA), 
SILVANO COSTA DA SILVA (UFPA)

LEVANTAMENTO DE PLANTAS MEDICINAIS NA 
COMUNIDADE QUILOMBOLA ILHA DE SÃO 
VICENTE NO MUNICÍPIO DE ARAGUATINS, 
TOCANTINS.

As comunidades tradicionais utilizam praticas que foram passadas de gerações para gerações e são utilizadas até os dias atuais. 
Entre essas práticas estão o uso de plantas medicinais como opção para as curas e tratamentos de doenças. E em muitas 
comunidades tradicionais, o cultivo de plantas medicinais constitui-se como uma alternativa para os cuidados primários de 
saúde. Visando a manutenção da tradição e do conhecimento relacionado de plantas medicinais trazidas e conservadas pelas 
comunidades. O presente trabalho teve por objetivo fazer um levantamento etnobotânico das espécies vegetais utilizadas 
para fins medicinais quanto ao tipo, forma, uso e o riscos que as plantas medicinais podem causar. A pesquisa foi realizado na 
comunidade quilombola Ilha de São Vicente, Município de Araguatins-TO. O estudo se deu através da aplicação de um 
questionário contendo perguntas relacionadas à diversidade das plantas utilizadas de forma fitoterápicas. A pesquisa foi 
realizada no mês de março de 2018, onde foram entrevistadas 40 quilombolas. Foi constatado que o chá e lambedor ainda 
são as formas mais utilizadas e as plantas que foram destacadas como as que mais fazem uso foram capim-santo, boldo, babosa 
e a erva–cidreira, a folha foi apontada como a parte mais usada pelos entrevistados no preparo dos medicamento. Os 
fitoterápicos são utilizados para cura de gripe, inflamação na garganta, tosse e inflamações gerais. Os quilombolas 
desconhecem os riscos do uso indiscriminado que as plantas medicinais podem causar. Portanto, é evidente a crença da 
comunidade nos fitoterápicos como alternativa para o tratamento de várias enfermidades e doenças mais comuns.
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222 LÍLIAN NATÁLIA FERREIRA DE LIMA 
(UFPA), THIAGO FERREIRA ARAUJO 
(FACITE), WILMA HELENA DA ROCHA 
FALCÃO (UFPA), TARCILA CRISTINA 
CUNHA CAVALCANTE (UNITINS), 
CATILENA SILVA PEREIRA (UNITINS), 
HANARI SANTOS DE ALMEIDA TAVARES 
(UNITINS), FRANKLEN DOS SANTOS 
CORDOVIL (UFPA), SILVANO COSTA DA 
SILVA (UFPA), RICHARD ALEF GARROS 
DA SILVA (IFTO)

A PERCEPÇÃO DOS PESCADORES A RESPEITO 
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO MUNICÍPIO 
DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS.

A mudança do clima é um problema que traz consequências ambientais e socioeconômicas para locais vulnerável, como 
comunidades que dependem diretamente da pesca. Portanto, o presente estudo objetiva analisar a percepção ambiental dos 
pescadores cadastrados na colônia dos pescadores do Município de Araguatins-TO a respeito das mudanças climáticas e os 
impactos que exercem sobre o meio ambiente e a pesca local. Para isso, foram aplicados 36 questionários estruturados nas 
seguintes partes: informações sobre o entrevistado; percepção sobre mudanças climáticas e; consequências das mudanças 
climáticas na pesca. Os resultados revelam a existência de um conhecimento empírico acerca das alterações climáticas, suas 
causas e consequências para a atividade pesqueira. Este conhecimento, por parte dos entrevistados, deve-se, principalmente, 
ao fato de serem nascidos e criados beira do rio Araguaia onde buscam o sustento de suas famílias através da pesca. Os 
pescadores apontaram que, o aumento da temperatura, o aumento da seca, são os principais reflexos das mudanças 
climáticas observadas no rio Araguaia em Araguatins-TO, segundo os pescadores nos últimos cinco  anos vem crescendo, em 
função das ações antrópicas. Em relação ao impacto na pesca devido às mudanças climáticas, os pescadores relataram que 
foram afetados, em função do baixo número de peixes, desaparecimento de espécies, mudança do local da pesca e a piracema 
prolongada. Vale ressaltar a importância de estudos sobre essa temática, para a compreensão do cenário atual e esclarecer os 
impactos causados ao meio ambiente e elaborar políticas de mitigação ambiental.

SESSÃO TEMÁTICA 2

223 GIOVANA CADORIN VOTRE (UNESC), 
FRANCISCO SILVA NOELLI (PROF. 
APOSENTADO UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE MARINGÁ), JULIANO 
BITENCOURT CAMPOS (UNESC), 
MARCOS PEREIRA SANTOS (UNESC), 
DIEGO DIAS PAVEI (UNESC), VANILDE 
CITADINI-ZANETTI (UNESC), RENATO 
COLARES (UNESC)

Manejo Vegetal Por Povos Guarani No 
Extremo Sul Catarinense

Ocorrendo em toda América do Sul as etnias Guarani são representadas por cerca de dez famílias linguísticas que se ramificam 
em Tupí-Guaraní, Awetí, Mawé, Mundurukú, Jurúna, Arikém, Tuparí, Ramaráma, Mondé e Puruborá. Todas tendo como local 
de origem a região amazônica, e posterior dispersão a cerca de 3.000 anos AP pelos Rios Madeira e Guaporé, ocupando as 
Bacias dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai e o litoral Atlântico até o Litoral sul de Santa Catarina. Nesta região do continente a 
ocupação Guarani ocorre por volta de 1.000 AP, como atestam os primeiros 51 sítios arqueológicos identificados na área. 
Eram sedentários, horticultores e praticavam o manejo agroflorestal, desde abertura de roças à transporte de espécies 
botânicas. Por meio de revisão bibliográfica foi construído um banco de dados de plantas utilizadas pelos Guarani almejando 
o início das discussões sobre a gestão territorial deste grupo na região do extremo sul catarinense.  As plantas que 
apresentaram utilidade econômica foram classificadas em usos: Alimentação, Medicinal, Religioso, Construção, Artefato, 
Artesanato, Comércio, Veneno, Higiene e Curtição.  Das 135 Famílias Botânicas listadas, a mais utilizada para a alimentação é 
Myrtaceae (16,71%); para fins medicinais: Asteraceae (10,31%); Religioso: Asteraceae (11,90%); Construção: Poaceae 
(20,19%); Artefato: Fabaceae (11,05%); Artesanato: Fabaceae (17,39%); Comércio: Arecaceae (25%); Veneno: Sapindaceae 
(32,08%); Higiene Pessoal: Rubiaceae (15,63%); Curtição: Malvaceae (40%). O conjunto de dados demonstra uma complexa 
ligação entre a flora e a rotina Guarani, e de como as características botânicas das famílias destacadas são compatíveis com os 
fins de utilização.

SESSÃO TEMÁTICA 18

224 GIOVANA CADORIN VOTRE (UNESC), 
FRANCISCO SILVA NOELLI (PROF. 
APOSENTADO DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE MARINGÁ), JULIANO 
BITENCOURT CAMPOS (UNESC), 
MARCOS PEREIRA SANTOS (UNESC), 
DIEGO DIAS PAVEI (UNESC)

Arqueobotânica Guarani No Extremo Sul 
Catarinense

No extremo sul de Santa Catarina, houve uma ocupação de horticultores Guarani por volta de 1000 anos A.P. Essas 
populações humanas  manejavam a floresta, cultivavam diversas espécies botânicas, oriundas de diversos biomas. Traziam 
consigo em levas migratórias exemplares de espécies que faziam parte em distintas atividades destas populações. Na área de 
abrangência do projeto de pesquisa Arqueologia Entre Rios: do Urussanga ao Mampituba há a necessidade de se obter 
informações sobre tais espécies e sua área de abrangência na região estudada. Diante desta lacuna está sendo elaborada por 
meio de revisões bibliográficas a construção de bancos de dados: 1) de plantas conhecidas pelos Guarani e 2) levantamento 
fitogeográfico da região do litoral sul catarinense. Os dados preliminares organizaram 150 espécies conhecidas pelos Guarani 
e localizadas nas formações vegetacionais da região, sendo 10 espécies presentes na Restinga Herbácea; 10 na Restinga 
Herbáceo Arbustiva, 9 na Restinga Arbórea, 32 na Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas; 111 na Floresta Ombrófila Densa 
Submontana e 39 espécies na Floresta Ombrófila Densa Montana. Há uma diferença quantitativa entre as tabelas já que a 
tabela de plantas conhecidas pelos Guarani conta com cerca de 982 espécies.  As causas podem ser por: 1) Limitações do 
levantamento fitogeográfico; 2) impacto do desmatamento contemporâneo sobre a vegetação. Desta forma, a diferença entre 
os levantamentos de dados revela o potencial de discussão sobre estas espécies manejadas pelos guaranis na área da pesquisa. 

Sessão Poster Tema 
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225 DULIA MENDOZA ANDRADE 
(ASOCIACION MUNAY)

Munay : Compartir la sabiduria ancestral de 
las plantas maestras para levantar la energia 
de la Cosmovisión Andina

"Munay" es una palabra Quechua qué significa el amor del "Gran Espiritu" por la creación, el amor supremo a la Madre Tierra – 
"Pachamama", a uno mismo y al prójimo. Munay constituye uno de los principios del codigo Andino qué nos dejaron 
nuestros ancestros como herencia para guiarnos en el camino como Guardianes de la Tierra – "Pampamesayoq". Además, 
Munay symboliza una energia ancestral qué encuentra sus raices en el corazón de uno mismo como "Templo sagrado" con 
respeto y "Amor incondicional" a todos los ser vivientes, la Pachamama y el Divino.

La Sabiduria de las plantas maestras sagradas – como la abuelita "Ayahuasca" o el abuelito "Wachuma" (San Pedro) – lleva el 
mensage de Munay para reconectar y reconciliar entre lo Sagrado y el Humano. Gracias a estas plantas maestras nos guian a 
tener más conciencia de uno mismo en nuestra propia vida, en el espiritu y asi poder comprender el significado del porque 
estamos aqui en este mundo. La sabiduria de esas plantas nos abre el corazón en un entendimiento más meditativo y curativo 
donde nos permite bajar el mental humano, expresar nuestro propio potential y abrir puertas a una conexión de conciencia 
con más claridad, libertad, expresión y creatividad. Es por eso qué ya llego el tiempo de tener acción y materialización de lo 
qué nos dejaron nuestros ancestros en la Cosmovisión Andina de activar los principios del codigo como Munay.

El propósito de esta contribución es de compartir la cosmovisión de la "Asociación Munay" que tiene como proyecto de llevar 
la conciencia de los Guardianes de la Tierra. El objetivo es de poder entrelazar todas las costumbres ancestrales del mundo con 
el fin de reactivar la unión de lo Sagrado, del Humano, de la Pachamama y del Universo. Ya llego el ciclo del quinto 
"Pachakuti" para realizar la "Profecia antigua del Aguila y del Condor" qué sera una alianza de colaboración que salvara a la 
humanidad en la Senda de la Paz, de la sanación y del equilibrio.

SO 094CORNIER
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226 EDITHE DA SILVA PEREIRA (MUSEU 
EMILIO GOELDI), ANNE RAPP PY 
DANIEL (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ), VINICIUS 
HONORATO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ), HANNAH 
FERNANDES NASCIMENTO (MUSEU 
EMÍLIO GOELDI), CARLOS AUGUSTO 
PALHETA BARBOSA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

Arte rupestre, paisagem e ritual As pinturas e as gravuras rupestres são uma forma de manifestação gráfica de antigos povos e que se conservaram ao longo do 
tempo. Na Amazônia brasileira estão presentes principalmente em locais a céu aberto, mas há, em menor quantidade, em 
zonas de penumbra e raras vezes em zonas afóticas no interior de cavernas. Em qualquer destas situações, a arte rupestre é um 
registro que altera a paisagem original e passa a dar a estes lugares um significado específico. Conhecer o significado das 
pinturas e gravuras rupestres é uma tarefa complexa e quase sempre impossível.  No entanto, a paisagem e o contexto 
arqueológico dos sítios oferecem informações que suscitam questões sobre a possibilidade de sítios com arte rupestre terem 
sido lugares utilizados para práticas rituais relacionados à execução dos grafismos rupestres. Sítios arqueológicos de 
Rurópolis e Monte Alegre, no Pará, serão apresentados como exemplos para essa interpretação

SO 063MAGALHÃES

227 FRANCISCO FORTES DA COSTA JUNIOR 
(TNC - THE NATURE CONSERVANCY)

GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL DE 
TERRAS INDÍGENAS NO ESTADO DO PARÁ

As principais ações da TNC no estado do Pará popr meio do Programa Povos Indígenas são:

1.PGTA – Terra Indígena Trincheira Bacajá – Povo Xikrin;

2.PGTA – Terra Indígena Apyterewa – Povo Parakanã;

3.Realização do Seminário: “Políticas de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas no Estado do Pará" entre os dias 29 
e 30/03/2017 em Belém;

4.Produção de diagnóstico sobre o status da implementação atual de ferramentas de gestão territorial e ambiental no Pará 
realizado por meio de consultoria na ocasião do Seminário: “Políticas de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas no 
Estado do Pará”;

5.Fortalecimento político-institucional da FEPIPA - Federação dos Povos Indígenas do Pará e outras organizações indígenas do 
Estado;

6. Realização da Oficina em PNGATI para Gestores Govenamentais no Estado do Pará no período de 20 a 22 de março de 2018 
em Belém.

SO 019KAHWAGE

229 NICELÉIA MURIBECA DA CRUZ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ- 
PPLSA)

O Museu do Marajó e a tradução da medicina 
tradicional marajoara no contexto da 
cosmologia e biodiversidade amazônica.

O presente trabalho investiga artefatos que compõem o acervo interativo do Museu do Marajó, localizado na Ilha de Marajó. 
Os artefatos denominados de Computadores do Caboclo Marajoara tornaram-se atração turística do arquipélago, devido à 
singularidade de sua composição material, totalmente sustentável e pelo seu conteúdo cosmológico traduzido em linguagem 
amazônica. Em razão disso, a pesquisa tem como objetivo investigar esses computadores a partir do contexto territorial, 
analisando a materialidade e o conteúdo dos artefatos que apresentam elementos da medicina tradicional marajoara. O 
percurso metodológico contemplou as etapas de levantamento, listagem, registro fotográfico, elaboração de fichas 
descritivas, agrupamento e tabulação de  artefatos como corpus para as analises.  A abordagem da pesquisa discutiu os 
resultados obtidos sobre a materialidade na perspectiva teórica da cultura material (GELL, 2005) e os dados relativos ao 
conteúdo dos artefatos em consonância com as teorias da tradução cultural (BURKE, 2009). Os dados apontaram que os 
computadores analisados, criados pelo italiano Giovanni Gallo podem ser considerados como artefatos da cultura material 
marajoara cuja materialidade e o conteúdo foram interculturalmente traduzidos em linguagem Amazônica, revelando saberes 
territoriais, a cosmologia e a biodiversidade de povos em contato. Desse modo, este estudo pretende contribuir para a 
valorização desses artefatos e os saberes que os constituem. Pois, constatou-se o vínculo indissociável entre a diversidade 
cultural e biológica preconizada na declaração de Belém. Atualmente, O Museu do Marajó é referência educacional na 
divulgação de conhecimento etnobiológico na região contribuindo para as práticas tradicionais de saúde na Amazônia 
marajoara.

SESSÃO TEMÁTICA 16

230 FELIPE MILANEZ (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA)

Conflitos e extrativismos: uma ecologia 
política dos castanhais do Pará

Esta apresentação propõe uma revisão hstórica da paisagem dos castanhais do Pará pelo paradigma da ecologia política, 
trazendo, dessa forma, os conflitos pelo uso, controle e acesso aos recursos naturais para a centralidade da análise. Nesse 
sentido, os grandes castanhais do Araguaia-Tocantins são vistos não como uma floresta prístina ou como um jardim cultural 
produzido pela interação de povos indígenas com o ambiente, mas como uma paisaem de intensos conflitos históricos que 
ocorreram na produção e na própria destruição dos castanhais. Para esta pesquisa, foi feito uso de duas meotodologias: uma 
revisão bibliográfica e o mapemaneto de conflitos ambientais. A análise da revisão da literatura permite uma reflexão sobre a 
dimensão na história dos conflitos ambientais, uma caracteristica da ecologia política latinoamericana. Nesse sentido, os 
castanhais enquanto espaço de disputas territoriais é cartografado por Curt Nimuendaju no mapa linguistico como uma 
paisagem dividida entre coletivos Macro-Jê (grupos Kayapó e Gavião), no Sul e Sudeste, e coletivos Tupi (grupos Assurini, 
Parakanã, Juruna). A colonização e o extrativismo da castanha redinamizam a ocupação e os conflitos, com a formação de 
uma oligarquia, escravcização do campesinato e o genocídio e a "pacificação" dos povos indígenas. Do extrativismo da 
castanha ao mega-extrativismo agromineral (ferro, pecuária, soja), com o Programa Grande Carajás, o “polígono dos 
castanhais” é transformado numa “ex-floresta”, palco de sangrentos massacres na luta pela terra desflorestada. Esta paisagem 
de conflitos ambientais se redinamiza na transformação dos aforamentos da oligarquia aos latifúndios finaceirizados e na 
expansão da mineração, e por outro lado a resistencia das ocupações sem-terra e dos assentamentos, com mais de 20 
decisões despejos no final de 2017. A fronteira perene dos castanhais permite visualizar uma um espaço em permanente 
deconstrução/reconstrução e imaginar novos reflorestamentos da paisagem.
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231 EMILY TOLEDO COUTINHO (UNESP), 
FILIPE PEREIRA GIARDINI BONFIM 
(UNESP), HELENA SOUZA RONCHI 
(UNESP)

VALOR POTENCIAL DE EXPLORAÇÃO 
SUSTENTÁVEL DE PLANTAS ALIMENTÍCIAS 
NÃO CONVENCIONAIS DA FLORESTA 
ESTACIONAL SEMIDECIDUAL NA REGIÃO 
CENTRO-OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em termos de áreas florestais, muitas vezes, somente aquilo que proporciona alguma garantia de benefício econômico é 
considerado viável de ser mantido e conservado pela população. Com a grande diversidade de espécies nativas e seus 
potenciais de uso, é imprescindível que haja um maior estudo voltado para a exploração sustentável das mesmas.

Para que a exploração sustentável seja feita é importante que alguns parâmetros sejam analisados com cautela. Tais 
parâmetros estão agrupados no cálculo do chamado “Valor Potencial de Exploração Sustentável” (VPES) que irá caracterizar 
as espécies mais indicadas para que um investimento tanto científico, no âmbito de pesquisas mais aprofundadas na espécie, 
quanto econômico, no sentido da exploração e comercialização propriamente dita, sejam viáveis para a região.

O levantamento foi realizado nas propriedades rurais localizadas na APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá – Perímetro 
Botucatu, seguindo a metodologia snowball que consiste em entrevistar um produtor inicial que indicará o próximo e assim 
sucessivamente até que as indicações tornem-se repetitivas. Este estudo resultou em 14 produtores entrevistados.

As entrevistas resultaram na identificação de 49 espécies citadas de 19 famílias distintas. Utilizando a metodologia do VPES, as 
espécies que apresentaram frequência superior ou igual a 40%, para avaliação, foram apenas seis: Syagrus oleracea (Mart.) 
Becc (50%), Bromelia antiacantha Bertol. (57%), Vasconcellea quercifolia A.St.-Hil. (50%), Maclura tinctoria (L.) D.Don ex 
Steud. (50%), Inga sessilis (Vell.) Mart. (43%) e Campomanesia xanthocarpa (Mart) O. Berg. (50%).

As espécies que apresentaram as melhores pontuações de VPES foram Bromelia antiacantha Bertol. e Inga sessilis (Vell.) Mart., 
com 10 e 11 pontos, respectivamente. Entretanto, a espécie V. quercifolia A.St.-Hil. apesar de obter pontuação abaixo do 
indicado como ideal, demonstrou potencial para tal após maiores estudos.
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234 AYRTON VOLLET NETO (NGO AMAZON 
CONSERVATION TEAM), BRUCE 
HOFFMAN (NGO AMAZON 
CONSERVATION TEAM), MINU 
PARAHOE (NGO AMAZON 
CONSERVATION TEAM)

The true gold of Suriname: stingless bee 
honey as a sustainable alternative livelihood 
for indigenous Trio communities

Some indigenous people of Suriname are currently resorting to gold mining and other environmental and cultural 
threatening jobs, due to the substantial rise in money need they are facing. The NGO Amazon Conservation Team (ACT) has 
established programs to promote alternative sustainable livelihoods. Stingless bees honey has been suggested and requested 
by the locals as a potential activity, particularly because i) Amazon is full of stingless bee species known by local people, ii) the 
honey has a high aggregated value and iii) the bees do more and better honey when the forest is standing. Here, we describe 
the project design, challenges and possible solutions, and ACT experience on developing this project within an indigenous 
community in Suriname. The context to implement this project was challenging because previous efforts failed and led to a 
lack of trust by the locals. In order to overcome this, we worked with few people with high level of commitment, to create a 
case of success that could work as a showcase to others and scale the project up later. The following steps roughly summarize 
the project design: 1) prospecting appropriate stingless bee species for breeding (collecting data on traditional knowledge + 
field collected data); 2) developing techniques adapted to local conditions; 3) teaching techniques to key locals; 4) building 
up bees’ breeding population; 5) scale up by engaging and teaching other locals; 6) training on hygienic honey harvesting 
techniques; 7) branding and marketing. We identified at least five species, and determined the best practices to manage the 
hives. The training was based on practical excursions with the key participants. We established an initial bee population, so 
we are now facing the phase of scaling up the project by setting up a program to lead the key participant teaching other 
interested people. The activity has shown to be feasible in Suriname and can potentially extrapolate gold mining income if 
well managed.

SESSÃO TEMÁTICA 
TEMA 24

235 ANTONIA MARIA MONTEIRO DA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
GUSTAVO GOULART MOREIRA MOURA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Tempo-espaço na Amazônia: calendário 
tradicional na comunidade extrativista 
Sagrado Coração de Jesus

Os conhecimentos tradicionais e suas práticas são repassados de geração em geração e perpetuados por aqueles que buscam 
uma melhor forma de viver com o meio que os rodeia. Estes conhecimentos embasam os calendários tradicionais na 
organização produtiva destes povos, produzindo ciclos conceituais. O conhecimento tradicional dos moradores da 
comunidade extrativista Sagrado Coração de Jesus – Muaná - PA foi estudado com o objetivo de obter informações referentes 
as bases dos ciclos conceituais de calendários tradicionais. Os dados foram obtidos através de entrevistas semi-estruturadas e 
gravadas com autorização prévias dos entrevistados. Para a discussão dos resultados foi feito também o levantamento 
bibliográfico de comunidades tradicionais de pesca que habitam ambientes semelhantes. Os resultados da pesquisa apontam 
que os recursos pesqueiros da comunidade estão entrando em colapso devido ao desrespeito ao período de reprodução das 
espécies pescadas e ao uso de técnicas de pesca predatórias desde a década passada. Atualmente, o manejo e extração dos 
açaizais é a prática extrativista que garante boa parte da renda familiar e a segurança alimentar. Com isso, faz-se necessário a 
implementação de estudos e politicas públicas voltadas para esta localidade, a fim de traçar metas acordadas coletivamente 
para a conservação dos recursos pesqueiros do território tradicional de pesca da comunidade.

Sessão Poster Temas 
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236 MANUELA OTERO STURLINI 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL), 
FABIANO CAMPELO BECHELANY 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ)

PUU POPOTI – A ROÇA REDONDA PANARÁ: 
SISTEMA AGRÍCOLA INDÍGENA E SOBERANIA 
ALIMENTAR

Neste trabalho propomos descrever e analisar aspectos do sistema agrícola do povo Panará. Estes são um grupo de língua 
Jê, habitam o alto rio Iriri, no norte do Mato Grosso e sul do Pará. A partir da colaboração em um projeto idealizado pelo 
próprio grupo, abordaremos aqui elementos da horticultura panará. O Projeto “Puu popoti – resgate das roças panará, 
executado pela Associação Iakiô e decorreu da identificação pelos Panará de elementos em crise no seu sistema agrícola: 
redução da produção de roças, limitações da soberania alimentar, enfraquecimento dos conhecimentos agrícolas, perda de 
diversidade e impactos sobre as relações sociais. O projeto se desenvolveu em diferentes frentes, tendo como resultado a 
produção significativa de novas roças. A coleta de dados ocorreu ao longo da colaboração dos autores neste projeto.

Os dados que iremos apresentar levam em conta três dimensões das roças panará: 1)sistema classificatório do mundo vegetal; 
2)narrativas de origem dos alimentos; 3) práticas agrícolas e seus materiais. O objetivo do  é descrever o universo das roças 
desde uma perspectiva atenta à articulação entre a produção alimentar, a socialidade e os aspectos da cosmologia panará, 
apresentando a complexidade do sistema agrícola e da vida social que ela envolve. 

Procurando sinalizar para produção de sociobiodiversidade e os conhecimentos associados a ela, buscamos neste trabalho 
abordar as transformações atuais que dinamizam o agroecossistema panará. Ao longo da história recente, os Panará 
apropriaram-se de novos conhecimentos em trocas com os povos vizinhos e enriqueceram suas práticas agrícolas e seus 
regimes alimentares. Trataremos aqui desse processo e mudança, tanto quanto da resiliência de algumas práticas e 
conhecimentos que figuram fundamentais no sistema agrícola panará. O objetivo aqui é elucidar a complexidade dos 
manejos agrícolas e florestais que compõem esse agroecossistema e perceber nesse conjunto, relações sociais fundamentais 
para o grupo.

SO 035KATZ-A

237 CHARUN MAKNOI (ROMKLAO 
BOTANICAL GARDEN, THE BOTANICAL 
GARDEN ORGANIZATION)

Ethnobotany of Fan Palm (Livistona, 
Arecaceae) in Thailand and Laos PDR

Study of Fan Palm usages were conducted in Thailand and Laos PDR between 2016 – 2017. Plant survey and interview of local 
use were performed in Phitsanulok and Loei provinces in Thailand and Phongsaly and Xayaboury provinces in Laos PDR.

The result showed that two species of Livistona were used, including L. jenkinsiana Griff. and L. speciose Kurz. Usages fell in 
two main categories, i.e. food and material. Young shoot was cooked for special event such as wedding ceremony. Fruits were 
soaked in hot water, after 20 minutes, the fleshy mesocarp was ready to eat, blue skin was removed or not. It may be seasoned 
by sugar or salt then eaten with sticky rice. Price per kilogram in Laos local market was 8,000 Kib (~1 USD) while in Thailand, it 
cost 50 Baht (~1.4 USD). Stem was used wholly as pillar or sawed to use as house structure. Leaf blade was divided into three 
to four pieces and weaved with bamboo stick to make roof material. Uses as material and shoot consuming did not different 
between these two species of Livistona. But fruits of L. jenkinseana were more preferred due to larger size and thicker flesh 
layer.

Unsustainable use, such as logging and fruit-gathering, caused to population reduction. In 2016, the re-introduction program 
was initiated by Romklao Botanical Garden (RkBG) in Phitsanulok and Loei provinces. Seeds were collected from target area 
then pregerminated and transplanted in RkBG nursery. After two years, saplings will be planted in the same area with its 
parent and survival rate will be  monitored.

SO 077SANDER

238 DADIBERTO PEREIRA AZEVEDO 
(UNIVERSIDADE DE BRASILIA)

Os conflitos socioambientais em 
comunidades tradicionais na Amazônia

O presente estudo foi realizado em uma comunidade tradicional agroextrativista ribeirinha denominada Ilha do Capim, (s 01 
0 34,971‟w 048 0 52.932‟) essa comunidade é uma das 73 (setenta e três) ilhas que compõem o arquipélago do município de 
Abaetetuba a uma distância de 15 (quinze) Km (quilômetros) da sede do município e distante 60 (sessenta) km de Belém, 
capital do estado do Pará. Com uma área territorial de 1.253 (mil duzentos e cinquenta e três) Km2 (quilômetros quadrados), 
a Ilha do Capim, pertence à mesorregião do nordeste paraense e à microrregião de Cametá no estado do Pará O objetivo do 
estudo é analisar os impactos sócio ambientais no Município de Abaetetuba, estado do Pará, a partir das contribuições da 
agroecologia política, onde foram observados os conflitos ecológicos distributivos entre as comunidades tradicionais 
agroextrativistas e as empresas mineradoras Hydro/Alunorte. Buscou se também verificar a inter-relação da pesca com as 
condições do ambiente aquático e a importância da mata ciliar como prestadora de serviços ambientais a comunidade a qual 
se apresenta a cada dia em estado de degradação. A pesquisa foi de natureza qualitativa e contou com o método de estudo de 
caso. O trabalho apontou para uma urgente e necessária formulação de estratégias que permitam o uso sustentável do rio e de 
seus recursos pesqueiros, o qual possa também promover a sobrevivência dessa comunidade que depende em sua maioria da 
pesca artesanal.
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239 STANFORD ZENT (INSTITUTO 
VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS), EGLEE L. ZENT 
(INSTITUTO VENEZOLANO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS)

The Language of Landscape among the Jotï, 
Venezuelan Amazon

This paper explores the cognition of space and cultural construction of landscape among the Jotï people through an analysis 
of lexical and grammatical components of the language. The analysis is based on the following data sets: (a) toponyms, (b) 
categorization of ethno-environmental units and phenomena (i.e. topographic, biogeographic and anthropogenic) that make 
up salient features of the landscape, (c) lexemes and morphemes that have a spatial reference (i.e. position, distance, 
movement, direction, and form) and (d) discursive descriptions of the cultural significance of certain places. Much of the data 
was compiled during the course of a land self-demarcation and community mapping project carried out by the Jotï in 
collaboration with the authors. An analysis of ~5,000 Jotï toponyms reveals that the vast majority of place names are 
transparently analyzable and refer to natural elements (e.g., plant and animal species) which are found in those places. The 
classification of ethno-environmental units manifests a taxonomic organization, based on a small set of macro-categories – 
river, mountain, garden, forest, trail, dwelling and sacred site – and various subtypes of each one. The language of spatial 
description, as expressed in daily life through different speech forms (e.g. deictics, locatives), suggests a relativistic and 
egocentric conception of space, in which the human body constitutes a central reference point for spatial orientation. The 
verbal data recorded in regards to the cultural significance of particular localities shows a clear bias toward the economic, 
social and ritual activities that are realized there. Thus we get a sense of how territory acquires cultural meaning by way of the 
experiences that people have of it. Finally, we are able to detect a logical relationship between these forms of spatial 
cognition and the traditional nomadic lifestyle of the Jotï.

SESSÃO TEMÁTICA 15

240 EGLEE L. ZENT (IVIC), STANFORD ZENT 
(IVIC)

NÏ JOTÏ AIYE: JKYO JKWAINÏ. Libro 
comunitario jotï: historia, territorio y vida

Egleé L. Zent, Stanford R. Zent, Alirio Juae Mölö, Tito Jono Juae, Gerardo Liye Juae, Aba Yolo de Jtitekya, Alberto Melomaja 
Bojkonamajau, Domingo Ikyekaja Ijtë Waïjlo, Mariela Yaluja Janiau, Alabala Aubojkyo Luwi, Jtukyabojlae Bowijte, Soledad 
Wajkemaja Janijañeu, Ulijkulë Jtute Jtitekya, Ivan Juae Janiau, Alejandro Mölö Jono, Ulija Jliye, Lucas Juae Mölö, Katalina 
Jtitekya, Luis Olabu Yolo, Aura Amigoja Ulijayu, Koko Yolo de Bowijte, Kyabo Bowijte Jtute, Rossana Tujuokaña Urijlu, Marina 
Jono Jluwilu, Mario Liye Yaluja, Martha Juae Janiau, Noé Jono Luwilu, Mateo Konojto Niku, Gilberto Ijtë Jkodo, Aula de 
Jkujkyo, and 150 more Jotï.

elzent.7@gmail.com

We present the process of the construction of a book project designed by the Jotï, a native people of the Venezuelan Amazon 
numbering 1,300 people. Aware of their vulnerability as a distinct ethnic and cultural group, and confronted by security, 
health and environmental threats, the Jotï, organized under the civil association JodenaU, decided autonomously and 
consensually to produce a book about themselves from their own point of view, including information about their history, 
territory, culture, economy, spirituality and ethics. A map showing their cultural landscape and territorial borders 
elaborated by them after collecting over 5,000 GPS points is also included. The basic contents of the book were formulated by 
the Jotï and they requested the assistance of Egleé and Stanford Zent from Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC) to carry it out. The book mounts to a polyvocal compendium of Jotï ecological wisdom compiled and organized by the 
Zents. Every word of the text was carefully edited by Jotï wise people in July 2017 and the book manuscript was then 
approved by community members during a general assembly.

 

SO 078ROBERT

241 EGLEE L. ZENT (IVIC), STANFORD ZENT 
(IVIC)

Co-ecology of Jotï, Primates and Other 
People: A Multi-Species Ethnography

We sketch the classification, natural history knowledge, hunting, use, sociality, mythology, personhood and eco-cosmology 
of primates among the Jotï Amerindians of southern Venezuela. Primates and associated animals are important co-residents 
of the world inhabited by the Jotï Amerindians of Venezuela. The cultural significance of monkeys stands out in a material 
sense, given their prominence in hunting and diet, and in an immaterial sense as they appear as key figures in Jotï myth and 
ritual. The Jotï are deeply familiar with six species of primate: Ateles belzebuth, Cebus olivaceus, Chiropotes satanus, Alouatta 
seniculus, Saimiri sciureusand Aotus trivirgatus. Along with the procyonids, Potos flavusand Bassaricyon gabbii, this group of 
animals is recognized as a cognitively conspicuous yet formally unnamed taxonomic category. The Jotï possess detailed 
knowledge of the morphology and natural history – e.g., social behavior, mating, food and nesting – of each one. Monkeys are 
economically important as a source of meat, comprising approximately one third of the total weight of animals hunted. They 
are socially important as pets that share domestic space with people and as models of alterity to which people can compare 
and reflect upon their own social behaviors. Monkeys are common characters appearing in mythological narratives and the 
main protagonists in the creation of the current state of the cosmos, including animal species and their foods, and the human 
dependence on cultivated food plants. The spider monkey (uli jkwayo) is arguably the most salient monkey for the Jotï from 
economic, social and cosmological points of view. It is also the species judged to be the closest to humans in terms of its 
mental, physical and cultural attributes. The Jotï believe that the uli jkwayo, protected by his intangible self and spiritual 
master (jkyo aemo), plays an important role in the regulation of proper interspecies conduct and the maintenance of game 
populations.
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242 LINDSEY WALSH (RHODES 
UNIVERSITY), MICHELLE COCKS 
(RHODES UNIVERSITY), CHARLIE 
SHACKLETON (RHODES UNIVERSITY)

Urban Wellness: Local Urban South Africans 
Cultural Connections to Nature and Their 
Well-Being Implications

Throughout the world, the urbanisation of cities and towns is at an all-time high, with the highest rates of urban expansion 
taking place within Sub-Saharan Africa. Such processes have resulted in reduced areas of natural space and biodiversity. The 
benefits of exposure to and experiences of nature to human well-being and quality of life are increasingly being 
acknowledged. These links  are largely understood through a westernized lens and the implications are that the types of 
nature (s) that are made available in urban areas are designed to provide opportunities for urban residents to engage in 
recreational and relaxation activities within such places. Very few studies from the global south have entered this dialogue. In 
response a study conducted amongst Xhosa speaking urban residents living in medium sized towns was undertaken to unpack 
the connections and meanings they attributed to nature(s) and how their engagement in such places contributed to their 
sense of well-being. The study found that strong connections and meanings to nature still exist. Many of these relate to 
personal experiences which are given meaning through local understandings and associations which are deeply embedded 
within cultural practices and rituals. Engagement and or memories of such are strongly associated with sense of well-being. 
Within an urban context the benefits of connections are hindered by types of nature(s) found as well as high levels of crime 
and the poor management of such places within township areas. 

SO 042MENDONCA

244 MÁRCIO LUCIANO PEREIRA BATISTA 
(UFPI), PAULO ROBERTO RAMALHO 
SILVA (UFPI), ERALDO MEDEIROS 
COSTA-NETO (UEFS), ROSELI FARIAS 
MELO DE BARROS (UFPI)

ETNOCONHECIMENTO SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DAS ABELHAS SEM FERRÃO 
(ANTHOPHILA, APIDAE: MELIPONINI) PARA O 
MEIO AMBIENTE PELOS MORADORES DA 
COMUNIDADE JOSÉ GOMES, CABECEIRAS DO 
PIAUÍ/PI, BRASIL

Aproximadamente, 90% das espécies de plantas do globo são polinizadas por animais, sendo as abelhas nativas as principais 
polinizadoras, elas asseguram a manutenção de diferentes ecossistemas e garantem a alimentação de inúmeras espécies 
animais. Embora o conhecimento da importância da polinização seja antigo, pouco se sabe das necessidades e das interações 
planta-agente. Objetivou-se por meio desta pesquisa identificar a importância das abelhas sem ferrão (Anthophila, Apidae: 
Meliponini) na visão dos moradores da comunidade José Gomes, Cabeceiras do Piauí/PI, Brasil, para o meio ambiente. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, sob o nº 1.895.391. Com o método 
de Rapport, foram estabelecidos contatos prévios com os moradores da comunidade e, depois, a proposta foi apresentada em 
reunião. Os dados foram coletados com o auxílio de formulários semiestruturados a 43 pessoas. Das respostas obtidas, 49% 
destacaram que sabiam da importância das abelhas sem ferrão para o meio ambiente, 32,5% disseram não saber qual relação 
existe entre abelha x meio ambiente e 18,5% expressaram que “talvez fosse somente, para produzir um mel. Portanto, 
contabilizou-se diante das respostas apresentadas pelos moradores que 51%, mais da metade, desconhecem a interação 
plantas x abelhas no ecossistema, necessitando assim, que palestras e ações educativas sejam aplicadas aos atores locais.

Sessão Poster Tema 
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245 MÁRCIO LUCIANO PEREIRA BATISTA 
(UFPI), PAULO ROBERTO RAMALHO 
SILVA (UFPI), ERALDO MEDEIROS 
COSTA-NETO (UEFS), ROSELI FARIAS 
MELO DE BARROS (UFPI)

ETNOCONHECIMENTO SOBRE A OCORRÊNCIA 
DE ABELHAS SEM FERRÃO (ANTHOPHILA, 
APIDAE:MELIPONINI), NA COMUNIDADE JOSÉ 
GOMES, CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI, NORDESTE 
DO BRASIL

A preocupação com a conservação das abelhas, tem sido de grande relevância, uma vez que o declínio destes insetos a cada dia 
é mais notável. Objetivou-se esta pesquisa identificar como os moradores da comunidade José Gomes, Cabeceiras do Piauí/Pi, 
nordeste do Brasil, identificar a ocorrência das abelhas sem ferrão na localidade. Entrevistas semiestruturadas foram aplicadas 
a 43 moradores, sendo 39 homens e quatro mulheres, com idade média de 51 anos. Os motivos que levam a ocorrência da 
diminuição de abelhas na localidade, 52,5% destacaram que é ocasionado pela ação antrópica, principalmente no que diz 
respeito a utilização de agrotóxico nas plantações, queimadas e desmatamento da vegetação, 20% destacaram a forma como 
os meleiros retiram o mel, 22,5% informaram a presença da abelha italiana (apis melífera) que contribuem para a morte das 
abelhas nativas e 5% atribuíram a falta de chuva e o calor excessivo. Observou-se que os moradores da Comunidade José 
Gomes/Pi, estão atentos quanto aos fatores que levam a ocorrência da diminuição das espécies de abelhas sem ferrão na 
comunidade. Porém, notou-se, que ações que levam a preservação destes insetos pelos atores locais são incipientes, havendo, 
portanto, a necessidade de maiores esclarecimentos quanto a proteção destes meliponineos, por meio de palestras 
educativas e outras formas de disseminar a importância destas abelhas para o ecossistema.
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246 MARIA GISELY BARBOSA DE OLIVEIRA 
(UNEAL), JANILO ITALO MELO DANTAS 
(UFRPE), ITAMARA THUANE 
CONCEIÇÃO COSTA (UNEAL), JOSÉ 
ALMIR SANTOS DA SILVA (UNEAL)

Formas De Aquisição Das Plantas Medicinais 
Utilizadas Na Comunidade Lopes, Município 
De Canapi-Alagoas, Sertão Alagoano

È comum de se acompanhar em várias regiões brasileiras o uso de plantas para fins medicinais. Estas são usadas com intuito de 
curar ou aliviar algumas doenças , se tornando comum no cotidiano tradicional de várias comunidades, a obtenção e cultivo 
das mesmas. Assim, objetivou-se Identificar as formas de aquisição das plantas utilizadas pela comunidade Lopes, município 
de Canapi, Alagoas. Para a coleta de dados foi feito uma pesquisa de campo com aplicação de um roteiro de entrevistas 
semiestruturada com 20 moradores da comunidade, utilizando-se a técnica bola de neve e listagem livre comuns em 
pesquisas etnobotânicas, visando identificar como são adquiridas as plantas, as mais cultivadas pela comunidade e as que as 
pessoas utilizam no dia-a-dia, de acordo com a resolução 466/12 para pesquisas com seres humanos, onde as que aceitaram 
participar das entrevistas foram aplicados o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). Depois de obtidos, os dados 
foram organizados em tabelas, classificando o meio de obtenção e as plantas citadas  pelos entrevistados com nome popular e 
científico, identificadas através de demais  artigos publicados e com base no site Flora nativa.  Como formas de aquisição 60% 
adquire as plantas medicinais através do extrativismo adquirindo em matas e serras próxima da comunidade e 40% em feiras 
livres do município para que possam cultivar ou consumir. As plantas mais utilizadas e cultivadas citadas pela comunidade 
foram; babosa  (Aloe vera ) , mastruz (Dysphania ambrosioides),  hortelã ( Mentha sp) , alecrim (Rosmarinus officinalis),  
eucalipto (Eucalyptus sp),  capim santo( Cimbopogon citratus),  , boldo (Peumus boldus ),    e erva cidreira (Melissa 
Officinalis).  Vale destacar que a maioria   dos entrevistados apresentaram plantas cultivadas em seus quintais, tornando-as 
como práticas comuns diárias. Assim, o trabalho permitiu divulgar o conhecimento tradicional da comunidade estudada 
contribuindo etnobotânicamente.
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248 VICTORIA REYES GARCIA (INSTITUTE OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCES AND 
TECHNOLOGY (UAB)), LAURA 
ACEITUNO-MATA (UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID), PETRA 
BENYEI (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA), JAVIER TARDÍO 
(INSTITUTO MADRILEÑO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO), 
MARIA MOLINA (UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID), JOAN 
VALLÈS (UNIVERSITAT DE 
BARCELONA), MANUEL PARDO-DE-
SANTAYANA (UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID)

Combining Knowledge Systems to Preserve 
and Promote Traditional Ecological 
Knowledge for Biodiversity Conservation

Given the growing evidence showing the potential of traditional ecological knowledge to inform and guide conservation 
initiatives, several intergovernmental treaties and conventions establish that signatory countries should preserve and 
promote traditional ecological knowledge for biodiversity conservation. However, to date, few countries have followed this 
mandate, the existing initiatives being limited in scope, geographical representation, and citizen’s involvement. The 
collaboration of a large team of scientists and civil society members in two complementary initiatives to document and share 
traditional ecological knowledge in Spain is becoming the exception. Following the guidelines of the Convention on 
Biological Diversity, scientists are compiling the first-ever Spanish Inventory of Traditional Ecological Knowledge. Following 
calls promoting the participation of the civil society in science, the team has also created a citizen-science platform (CONECT-
e) where citizens are encouraged to share their traditional ecological knowledge. We describe these two initiatives and 
discuss their challenges and three policy implications that affect efforts aiming at documenting and sharing traditional 
ecological knowledge for biodiversity conservation: assessing the benefits of conserving traditional ecological knowledge; 
combining insights from the traditional and scientific knowledge systems for biocultural conservation; and dealing with the 
potential social and environmental impacts of documenting and sharing traditional ecological knowledge.
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249 HUGO PINON DE SOUSA (UFPA), 
CHRISTIAN NUNES DA SILVA (UFPA), 
EDINAEL PINHEIRO DOS SANTOS 
(UFPA), RICARDO ÂNGELO PEREIRA DE 
LIMA (UNIFAP)

Estrategias territoriais de sobrevivência de 
pescadores no distrito de São João do Abade 
(Curuçá, Pará, Brasil)

O presente estudo pretende realizar uma breve análise quantitativa e qualititativa, a partir de dados de campo e de 
levantamentos cartográficos, sobre as atividades de subsistência – realizadas por populações de pescadores amazônidas – 
apresentando algumas categorias de análise territorial que podem ser trabalhadas no uso dos recursos naturais, levando em 
consideração os modos de vida dessa população, a abrangência territorial sob influência da pesca e os mecanismos de 
representação territorial elaborados com o auxílio de técnicas de mapeamentos participativos (SILVA; VERBICARO, 2016). 
Seguindo esse propósito, ao analisar os pescadores no distrito de São João do Abde– localizado no  município de Curuçá, 
estado do Pará – que praticam a atividade de pesca no ambiente fluvial e costeiro, busca-se: construir um debate teórico e 
técnico acerca das estratégias de sobrevivência desses atores sociais, para identificar as territorialidades do seu respectivo 
modo de vida ligado diretamente à atividade pesqueira; apresentar e discutir a forma como são os usos e a distribuição dos 
recursos naturais utilizados por esses indivíduos; assim como procura-se compreender como estão representadas 
cartograficamente as atividades utilizadas para subsistência e empreendidas por estes pescadores, quando os recursos em 
questão encontram-se escassos no território. Para esse estudo, compreende-se que as atividades desenvolvidas por esses 
pescadores são práticas oriundas de saberes ditos tradicionais, que promovem a territorialização do espaço ao seu redor.
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250 FABÍOLA CHRISTIAN ALMEIDA DE 
CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE RORAIMA), OZEAS SANTOS DE 
SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RORAIMA), ROSE AFONSO MAFORE 
WAI WAI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RORAIMA)

Roças Indígenas em Roraima e Conservação 
da Biodiversidade: Experiências do Programa 
PET Intercultural/UFRR

Roraima, como destacam Frank e Cirino (2010), tem 46,4% dos seus poucos mais de 220 mil km² reservados exclusivamente 
aos indígenas, que totalizam 18% da população estadual. Localizado no extremo Norte do Brasil, fronteira com a República 
Bolivariana da Venezuela e a República Cooperativista da Guiana, onde se encontra grande parte da população indígena, cerca 
de 63 mil distribuídos em nove etnias. Das 32 Terras Indígenas (TI) presentes no estado, somente quatro encontram-se em 
região de floresta, onde habitam os povos Yamomami, Waimiri-Atroari, Wai Wai e um pequeno contingente de Ye’kuana, cuja 
área alcança 7,15 milhões de hectares de Roraima, restando um total de 3,28 milhões de hectares para as demais 28 TI que 
estão em região de savana ou em uma faixa de transição entre floresta e savana. Os povos indígenas que habitam o estado 
fazem parte de nove etnias: Wai-Wai, Macuxi, Wapichana, Taurepang, Ingarikó, Patamona, Sapará, Yekuana e Yanomami. 
Ainda não existem estudos que discutam a relação entre o modelo de territorialização imposto a estas populações e sua 
relação com o manejo da biodiversidade e as mudanças no padrão de produzir e transformar os alimentos em produtos 
usados no cotidiano das comunidades indígenas. O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de pesquisas que estão 
em curso na Comunidade Jatapuzinho, Terra Indígena Trombetas Mapuera, Roraima sob a coordenação de estudantes 
indígenas do cursos Licenciatura Intercultural, enquanto bolsistas do Programa de Educação Tutorial/PET Intercultural do 
Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena/UFRR. Tais pesquisas versam sobre as práticas utilizadas para o manejo e a 
conservação da biodiversidade nas roças do Jatapuzinho e os processos e transformações da biodiversidade em artefatos e 
alimentos.
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251 JULIA VIEIRA DA CUNHA ÁVILA 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), 
FERNANDA MARIA DE FREITAS VIANA 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), ANGELA 
MAY STEWARD (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CONHECIMENTO 
TRADICIONAL RIBEIRINHO: EFEITOS DE 
CHEIAS EXTREMAS NA AGROBIODIVERSIDADE 
E NA MAIOR OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS 
DESCONTROLADOS

A agricultura migratória utiliza o fogo para incorporar nutrientes no solo. Após o cultivo da mandioca, a floresta se 
recompõem ou é manejada como sítio. No Médio Solimões (Amazonas), anualmente ocorre uma elevação média de 13 metros 
no nível da água. Contudo, vem sendo observada uma ampliação nos fatores climáticos extremos, como cheias acentuadas, 
associadas a mudanças climáticas. Como parte deste estudo foram entrevistados ribeirinhos da RDS Amanã da comunidade 
Boa Esperança, para compreender efeitos das cheias extremas nas práticas da agricultura migratória. Através do método Bola 
de Neve, agricultores que tiveram as áreas de plantio afetas pela cheia extrema de 2015, foram entrevistados. Foram feitas 13 
entrevistas e 455 citações, totalizando 63 espécies frutíferas manejadas, 10 variedades de mandioca e 3 de macaxeira. Dessas 
citações, 28,57% foram perdidas na super cheia, afetando a alimentação e renda. Foi apontado também uma maior 
incidência de incêndios descontrolados que atingiram áreas agrícolas e florestais. Isso se justifica pela maior quantidade de 
vegetação seca após a redução do nível da água, que continha uma grande presença de “cauixi” (Filo Porifera, Tubella 
reticulata e Parnula betesil), apontado como combustível. Fatores mitigatórios relatam a necessidade de adaptações no 
manejo tradicional. Alguns moradores evitam manejar áreas que foram alagadas, porém, devido à alta densidade 
populacional (aproximadamente 300 moradores), essa estratégia não é viável para todas as famílias, destacando-se a falta de 
alternativas para lidar com a problemática. Apontaram ainda a importância de permanecerem nas áreas agrícolas durante 
toda a queima e de haver mais de uma pessoa presente. Ressaltam a importância do cuidado coletivo e demandam mais 
alternativas de mitigação. Esse estudo corrobora com pesquisas que frisam os impactos ecológicos e socioeconômicos em 
função de momentos extremos e a importância de reduzir fatores que contribuem nas mudanças climáticas.

SESSÃO TEMÁTICA 2

252 BRUNO VILSON LEAL SIQUEIRA (UFRJ), 
DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA (UFRJ), 
CÁSSIA MÔNICA SAKURAGUI (UFRJ), 
BRUNO ELERES SOARES (UFRJ)

Mercury: The primordial in medicinal plants 
common names medicalization in Brazil

Several plant species have gained common names similar to Brazilian drugs of routine use, e. g. Terramicina, Anador and Vick. 
This is linked with two cultural appropriation processes: medicalization and pharmaceuticalization, which are occurring for 
some decades in Brazil. However, it is uncertain “when” and “how” these processes started on the popular nomenclature 
system of Brazilian medicinal plants. In order to investigate the history of this process in Brazil, we reviewed ethnobotanical 
papers with medicinal plants of studies carried out in Brazil in 1980-2017 period and the grey literature pre-1980, including 
15 books, compendia, dictionaries and medicinal plants guides. Before the 80s, we found only two medicalized names, both 
of them related to mercury: Mercúrio-do-campo (Croton antisyphiliticus, Erythroxylum suberosum) e Mercúrio-vegetal 
(Brosimum acutifolium, Brunfelsia australis, B. brasiliensis subsp. Macrocalyx, B. pauciflora, B. uniflora, Pseudolmedia 
macrophylla). This is mainly related to the ancient therapeutic use of the Mercury element in several traditional 
pharmacopoeias worldwide, as the Caribbean, Indian, Tibetan and Chinese. The therapeutic use of mercury in drug 
preparations in Brazilian pharmacies and “boticas” dates back to the XVIII century. The first edition of Brazilian 
Pharmacopoeia also mentions its use in several pharmaceuticals to treat on syphilis and wound treatments until the 20s and 
90s, respectively. Therefore, the medicalized name “Mercúrio” (mercury) combined with the epithets “vegetal” and “campo” 
(field), both indicating natural sources, is the most ancient medicalized name in Brazil. The association of “natural” epithets 
seems to be a rudimentary method of medicalized names insertion in the Brazilian popular medicine.
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253 RISONEIDE HENRIQUES DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), WASHINGTON 
SOARES FERREIRA JÚNIOR 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), 
PATRÍCIA MUNIZ DE MEDEIROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), ULYSSES PAULINO 
ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO)

MEMÓRIA ADAPTATIVA E PLANTAS 
MEDICINAIS: O DESEMPENHO MNÉSICO 
HUMANO POTENCIALIZADO PARA A 
SOBREVIVÊNCIA

Entender a evolução da mente naturalista humana faz parte do campo de interesse da Etnobiologia Evolutiva, que tem 
buscado evidências para compreender como evoluiu a relação entre pessoas e recursos naturais. Nessa perspectiva, o presente 
trabalho utiliza-se de ferramentas teóricas e metodológicas da Psicologia Evolutiva e parte do cenário teórico da Memória 
Adaptativa de que a mente humana evoluiu para priorizar informações relevantes a sobrevivência e reprodução. Para testar a 
nossa hipótese que a memória adaptativa interfere no processo de recordação e retenção de informações de plantas 
medicinais delineamos um experimento baseado em protocolos de estudos de memória adaptativa, e foram recrutados 200 
estudantes de graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estes foram testados em sessões experimentais 
individuais e solicitados a memorizar 15 cartões com binômios, correspondentes a planta medicinal e alvo terapêutico 
durante 5 minutos, em seguida, foi dado um intervalo de distração de 2 minutos, e sem aviso prévio, a memória foi testada 
por meio da recordação livre. Neste estudo, consideramos como plantas medicinais de maior valor adaptativo aquelas 
destinadas a tratar doenças crônicas e infecciosas transmissíveis e como de menor valor adaptativo aquelas destinadas a tratar 
afecções comuns. Doenças emergentes e reermergentes foram utilizadas para verificar um possível viés de conformidade, e 
plantas para tratar problemas estéticos foram tidas de pouca relevância adaptativa. Os resultados demonstram que plantas 
usadas no tratamento de afecções comuns, consideradas de menor gravidade, foram prioritariamente recordadas e retidas na 
memória dos participantes. A experiência prévia com a doença e sua frequência na população podem ter atuado como um 
gatilho para a sua priorização, sugerindo a existência de uma flexibilidade da memória para recordar essas informações, ao 
invés de um sistema rígido para lembrá-las como sugere a memória adaptativa.

SESSÃO TEMÁTICA 39

254 KEVIN SCOTT MCDANIEL (UNIVERSITY 
OF FLORIDA)

Zooarchaeological Investigations at a shell 
bearing site in the Baia de Caxuianã national 
forest (Floresta nacional-FLONA)

The study of shell bearing sites is focused on coastal and southern sites in Brazil. Coming from indigenous lexicon Sambaquis 
are thought of as large shell mounds containing faunal remains and sometimes reaching sizes associated with monumental 
construction. This research is part of an ongoing research project lead by Dr. Helena Lima at the Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MPEG) looking at the historical ecology of archaeological sites in the Gurupá municipality in the Lower Amazon Basin.  The 
broad goal of this research is to investigate site composition, subsistence patterns and formational processes at a newly 
investigated shell bearing site, FORTE (1980±20 B.P. to 1880±20) using zooarchaeology techniques, in the Caxuianã national 
forest (Floresta nacional-FLONA).  Preliminary analysis demonstrates a focus on five species of Unionidae, fresh water, 
bivalves. Fish remains commonly constitute a large portion of faunal materials in sambaquis which does not seem to be the 
case at the FORTE site. However, zooarchaeological investigations in Caxuianã are non-existent due, in part, to poor 
preservation, as well as, researcher bias informed by these poor preservative environments in these soils. Not only is there a 
focus the five species, it is possible FORTE was built and used for habitation. This research will present the preliminary results 
of research carried out at the MPEG.

Sessão Poster Tema 
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255 SUZANA HELENA CAMPELO NOGUEIRA 
DA SILVA (MUSEU PARAENSE EMÍLIO 
GOELDI), SOLUAN FELIPE MELO 
PEREIRA (MUSEU PARAENSE EMÍLIO 
GOELDI), ELOISA HELENA AGUIAR 
ANDRADE (MUSEU PARAENSE EMÍLIO 
GOELDI), LIDIANE DINIZ DO 
NASCIMENTO (MUSEU PARAENSE 
EMÍLIO GOELDI), LARISSA FERREIRA DE 
LIMA (MUSEU PARAENSE EMÍLIO 
GOELDI)

TEOR E CARACTERIZAÇÃO QUIMICA DO ÓLEO 
ESSENCIAL OBTIDO DO FRUTO IN NATURA E 
SECO DE Protium pallidum Cuatrec. 
(BURSERACEAE).

As plantas aromáticas são usadas desde a antiguidade como agentes antissépticos, contra infecções, na forma de aromas em 
perfumes e cosméticos, assim como conservantes para bebidas e alimentos. Protium pallidum Cuatrec., popularmente 
conhecido como breu-branco pertence à família Burseraceae, apresenta alto valor econômico, pois sua madeira libera uma 
resina de cheiro agradável, a qual é muito utilizada na indústria de perfumaria e cosméticos, também tem vários usos na 
cultura local, os índios usam esta resina para calafetagem de suas canoas, toda essa utilidade torna o breu branco suscetível 
aos impactos de exploração. Na medicina popular, gomas e óleo-resinas de espécies de Protium são utilizadas para diversas 
enfermidades, como tônico e estimulante, tratamento de ulcerações, de inflamações e como repelente de insetos. O objetivo 
desta pesquisa é caracterizar e avaliar o teor do óleo essencial dos frutos in natura e seco de P. pallidum cultivado no campus 
do Museu Goeldi, Belém, Pará. O óleo essencial foi obtido por hidrodestilação, utilizando sistema de vidros do tipo Clevenger 
modificado, acoplado a um sistema refrigeração (15°C). A porcentagem de água nas amostras foi determinada através do 
analisador de umidade por infravermelho. A composição química dos constituintes voláteis foi analisada por cromatografia 
de fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). Nos frutos variou de 2,99% (in natura) a 10,94% (seco).O 
hidrocarboneto monoterpênico mirceno predominou no óleo do fruto seco (84,54%), enquanto no ól.eo do fruto in natura 
apresentou 35,78%, seguido dos sesquiterpenos de γ-elemeno (17,37%), germacreno D (12,75%) e germacreno B (7,39%). O 
perfil químico e o rendimento de óleo essencial nos frutos de P. pallidum sofreram grandes influencias com relação à umidade 
do materia ou seja, a maior produção de óleo foi obtida do fruto seco com mais de 99% enquanto no material in natura o teor 
de óleo foi inferior  (62%) predominou no perfil químico do óleo.

Sessão Poster Temas 
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256 JOSENILDE FERREIRA FONSECA 
(ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA 
RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE 
CURURUPU), NATALI ISABELA PIERIN 
PICCOLO (RARE BRASIL), LUIS 
HENRIQUE DE LIMA (RARE BRASIL)

A pesca e a segurança alimentar na Reserva 
Extrativista Marinha de Cururupu, 
Maranhão, Brasil

A Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, localizada no litoral maranhense, abrange 185.046 hectares. É a maior Resex 
marinha do país e 90% de seus manguezais estão preservados. Aproximadamente 90% da população local vive da pesca e 80% 
complementam a renda com subsídios do governo (bolsa família e bolsa verde). Grande parte dos pescadores dedica-se a 
captura da pescada amarela (Cynoscion acoupa) e que nos últimos anos, verificou-se a diminuição da espécie nas áreas da 
Reserva, sendo a sobrepesca no período da desova uma das principais ameaças. A falta de instrumento de gestão da pesca, não 
cumprimento de normas e a falta de pesquisa dificultam a gestão da Unidade, que é feita pelo ICMBio, através de um conselho 
deliberativo em conjunto com a associação de moradores da reserva. Visando estimular a participação dos pescadores na 
conservação da pescada amarela, a Rare Brasil e o CNPT/ICMBio implementaram o programa Pesca Para Sempre, que utiliza de 
uma aborgagem de marketing social e monitoramento científico para desenvolvimento de estratégias para gestão sustentável 
da pesca. De maneira participativa foi realizado um diagnóstico a partir de pesquisas de campo e reuniões para elaboração de 
um estudo preliminar da área e desenvolver a Teoria de mudança objetivando como resultado de conservação a recuperação 
dos estoques da espécie. Buscando a mudança de comportamento dos pescadores, ações de marketing social juntos às 
comunidades, e poder público foram desenvolvidas, além de oficinas de capacitação para preenchimento de diário de bordo, 
desembarque pesqueiro, mapeamento e estabelecimento de Áreas de Conservação e Recuperação de Estoques (ACRES) nos 
poços de desova da espécie e calendário com rotatividade para exploração. Também houve intercâmbios com o programa 
Jovem Protagonista. As ações desenvolvidas demonstram que a metodologia pode se tornar um instrumento transformador 
para a mudança de comportamento coletivo em prol da conservação da pescada amarela.

SO 060VASCO

257 RICARDO SCOLES (UFOPA-PARÁ), 
SUSAN ARAGÓN CARRASCO (UFOPA)

O fator humano é os castanhais da bacia do 
rio Trombetas, Pará.

A estreita relação entre o ser humano e a árvore de castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl.) mostra-se repetidas vezes nas 
paisagens florestais do Noroeste do Estado do Pará, na bacia do rio Trombetas e seus afluentes (Amazônia setentrional). Esta 
região é conhecida pela existência de grandes áreas de castanhais, um tipo de floresta ombrófila dominada pela presença de B. 
excelsa; e pelo costume tradicional de coletar as suas sementes comestíveis por parte dos povos da floresta (ribeirinhos, 
quilombolas e indígenas). Estudos etnoecológicos de longa duração, abordagens na área de ecologia da paisagem e ecologia 
histórica e monitoramento continuado de plantios experimentais de castanheiras em diferentes condições ambientais 
confluem em postular que o fator humano, seja em tempos pretéritos e/ou contemporâneos, pode ser determinante para 
explicar a distribuição pan-amazônica da espécie e sua estrutura populacional. Deste conjunto de trabalhos, seis evidências 
científicas convergem nesta teoria: 1) o melhor desempenho juvenil da castanheira em condições de alta ou intermédia 
exposição de luz em contraste com baixo desempenho observado em ambientes de alto sombreamento: 2) alta capacidade de 
rebrotamento da espécie árvore após episódios de perturbação (corte, fogo); 3) a dependência do coletor de castanha para a 
dispersão voluntaria e/ou involuntária das sementes a longas distâncias haja vistas os dispersores naturais (cutias 
principalmente) somente conseguem dispersar as sementes em distâncias curtas (< 100 m); 4) falta de recrutamento em áreas 
florestais maduras com independência da intensidade de coleta; 5) maior adensamento das populações de castanheiras em 
áreas de antropização recente ou pretérita (ex. grandes lagos e margens de rios trafegáveis); 6) correlação espacial entre 
vestígios de assentamentos humanos pretéritos (ex. sítios arqueológicos, terras pretas antropogênicas) e grandes áreas de 
castanhais (ex. Lagos Erepecu e Sapucuá).

SO 013ROCHA-A

258 ROBERTO REGENSTEINER (RJR 
CONSULTORIA)
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259 ROBSON DA COSTA FERREIRA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ), RAIMUNDA KELLY SILVA 
GOMES (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO AMAPÁ)

PERCEPÇÕES SOBRE O USO DOS RECURSOS 
NATURAIS DA COMUNIDADE DO JARANDUBA, 
LITORAL AMAZÔNICO AMAPAENSE

Este estudo teve como objetivo compreender a percepção dos moradores da comunidade de Jaranduba sobre o uso dos 
recursos naturais na zona costeira amazônica, no arquipélago do Bailique, Macapá-AP, localizada a 185 km da capital do 
Estado (Macapá). O procedimento metodológico focou em entrevistas semiestruturadas, check list dos principais problemas 
ambientais, através da observação ‘‘in loco’’, pautando-se num estudo de caso com uma abordagem qualitativa de 
investigação. Os resultados apontam que a maioria dos investigados possuem baixos níveis de escolaridade. A principal fonte 
de renda das famílias são os benefícios sociais do governo federal e estadual, e as atividades de pesca e agricultura de 
subsistência é que garantem o sustento das famílias. Destaca-se que os pescadores pesquisados de modo geral vendem o 
pescado para atravessadores e pequenos comerciantes locais por um preço inferior devido aos custos para trazerem para a 
capital do estado. Por outro lado, identificamos que os jovens e adolescentes começam a praticar a pesca desde cedo, tenho 
por base os conhecimentos que são passados de geração em geração, afim de ajudar no sustento da família. Além disso, 
verificamos que os principais problemas socioambientais da área pesquisada é: a ausência de tratamento de esgoto, o lixo, o 
desmatamento, a queimada e a erosão. Portanto, concluímos que a comunidade de Jaranduba apresenta características de 
populações tradicionais comum em comunidades ribeirinhas amazônicas e que os problemas de caráter socioambiental ali 
existentes, geralmente são ocasionados pela ausência de políticas públicas efetivas e de gestão do uso adequado dos recursos 
naturais, que considere as especificidades da Amazônia amapaense. Logo, os autores sugerem estratégias de melhoria: (i) 
implementação de um programa de planejamento socioambiental participativo, (ii) investimento em infraestrutura e 
serviços locais, e (iii) Programas de valorização da cultura local.

Sessão Poster Temas 
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260 WANE CRISTINA PICANÇO 
FORTUNATO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ), ANA BEATRIZ 
NUNES RIBEIRO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ), NEUCIANE DIAS 
BARBOSA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO AMAPÁ), ADRIANI CRISTINA 
MONTEIRO DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ), ALAN NASCIMENTO VILHENA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ), TAMIRIS TÉRCIA ARAUJO 
LEÃO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ), PAMELA JULIANE DOS 
SANTOS OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ)

MONITORAMENTO SOCIAL DE TARTARUGAS 
MARINHAS NA FOZ DO RIO AMAZONAS, 
AMAZÔNIA ORIENTAL, BRASIL

Cinco das espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo utilizam a costa brasileira como ambiente de reprodução e 
alimentação, possuindo ampla distribuição geográfica, sendo encontradas principalmente em mares tropicais e subtropicais. 
O objetivo foi identificar através dos moradores locais a ocorrência de tartarugas marinhas na região da foz do rio Amazonas, 
Arquipélago do Bailique, por não haver dados concisos para o Amapá. Os dados foram obtidos através de questionários 
semiestruturados, com perguntas como a ocorrência, espécies avistadas, consumo e preservação, dentre outras. Foram 
aplicados 50 questionários em nove comunidades visitadas do Arquipélago do Bailique: Igaçaba (12), Boa Esperança (09), São 
Pedro (07), Bailique Grande (06), Filadélfia (06), Furo Velho (03), Centro de Referência (03), Mutá (02) e Monte Carlos (02). A 
maioria dos entrevistados foram homens com idade entre 17 a 76 anos que trabalham principalmente com a pesca. Para o 
desenvolvimento da atividade pesqueira utilizam malhadeiras, tarrafas e espinheis, deslocando-se com embarcações de 
médio e pequeno porte. As principais espécies de tartarugas apontadas pelos entrevistados foram de água doce (tracajá, 
irapuca, iaçá, tartaruga da amazônia, jabuti machado e matá-matá), porém houve relatos sobre o aparecimento e avistamento 
de tartarugas marinhas (de couro, cabeçuda, de pente, verde, oliva e a Lepidochelys kempii); a última sem registro de 
ocorrência no Brasil. Relatos indicaram que nas pescarias dificilmente ocorre a captura de tartarugas marinhas ou dulcícolas 
e, quando capturadas, devolvidas ao ambiente; mas há utilização da carne e ovos para consumo, da carapaça para decoração e 
da gordura como medicamento. Os entrevistados afirmam que uso de redes com malhas inadequadas e o lixo doméstico 
despejado nos rios são as ameaças para preservação dessas espécies. O estudo é relevante para fornecimento de dados 
primários essenciais para o manejo efetivo da preservação de quelônios no Amapá.

Sessão Poster Temas 
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261 MADALENA MONTEBAN (NATIONAL 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH 
COUNCIL (CONICET) - ARGENTINA)

Encounter between Indigenous and public 
health infant feeding recommendations in 
Peru: Opportunities for optimizing 
intercultural health policies

The problem of childhood under-nutrition in low-income countries persists despite long-standing efforts by local 
governmental and international development agencies. In order to address this problem, the Peruvian Ministry of Health has 
focused on providing maternal and child health monitoring and education. Current maternal-child health policies in Peru 
introduce recommendations that are in some aspects distinct from those of Indigenous highland communities. This paper 
analyses concordances and differences between public health and mothers' infant feeding recommendations. Furthermore, it 
analyses persistence and change in those recommendations among women who were mothers before and after the 
introduction of current public health policies. Semi-structured interviews were conducted with 18 older mothers, 15 
currently breastfeeding mothers, and 15 public health staff in highland rural communities of Peru. During data analysis 
thematic codes and text passages were used in an iterative analytic process to document emerging themes. The results 
highlight the existence of a traditional corpus of beliefs surrounding infant feeding and care that is consistent with Andean 
ethnomedical beliefs. Mothers' accounts referred to the importance of maintaining a dietary balance of wet and dry foods and 
of maintaining harmony with the elements in the environment. In addition, the research found that Andean knowledge 
associated with infant feeding is resilient. Findings indicate that mothers maintain a distinctively Andean way of seeing infant 
feeding and care and incorporate aspects of public health recommendations that they find useful. Mothers have incorporated 
growth (length and weight) and key recommendations, such as initiating breastfeeding immediately after birth and exclusive 
breastfeeding up until six months. Identifying potential sources of tension or venues for the complementation of distinct 
systems may provide useful inputs for effective intercultural health policies.
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262 MA. EDITH LÓPEZ-VILLAFRANCO 
(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO), SILVIA AGUILAR 
RODRIGUEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO), DALIA 
GREGO-VALENCIA (UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO), 
ABIGAIL AGUILAR-CONTRERAS 
(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO), ANA MARÍA GARCÍA-
BORES (UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO), MARÍA 
PATRICIA JÁCQUEZ RÍOS 
(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO)

Ethnobotanical-medical review of 
Euphorbiaceae used in Mexico for the 
treatment of skin disorders

1Ma. Edith López-Villafranco, 2S. Aguilar-Rodríguez, 1P. Jácquez-Ríos, 2D. Grego-Valencia, 3A. Aguilar-Contreras y 4A.M. 
García-Bores.

 

1Herbario IZTA, 2Laboratorio de Botánica, UMF, 4Laboratorio de Fitoquímica, UBIPRO, Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México; 3Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.

 

In this work, Euphorbiaceae species used in various skin diseases are documented. The information was obtained from 
literature reviewed, herbarium work, and the authors' own observations. Six genera and 40 species are recognized; the genus 
Euphorbia contains the largest number with 18 taxa. 494 records reveal that Euphorbia hirta, E. hypericifolia, and E. 
anychioides re the most mentioned. For the totality of the species of the family, 117 popular names are recognized; Croton 
draco with 13 popular names, E. hirta with 11, and Jatropha curcas with 8. Of the 83 disorders registered, 27 are reported for 
the skin; these are treated by 24 species that represent 60% of the total medicinal Euphorbiaceae; highlight Euphorbia, with 
13 species and Croton with 7. The disorders caused by grains are the most mentioned, and these are remedied by the most of 
Euphorbiaceae that cure skin illness (18 species, 75%). Only five species of Euphorbiaceae are cited in plant list of the 
ExtraFarmacopoeia of the United Mexican States, three are recognized for the treatment of these skin diseases. The 
information obtained is an important contribution to the registration and validation of Mexican species that are used as a 
traditional medical resource in dermal treatments.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

263 ELAINE ELISABETSKY (UFRGS) POR ONDE EU ENXERGO POR ONDE EU ENXERGO

 

Use it or loose it, marketing the rain forest, a valorização da floresta em pé, a utilização adequada dos recursos florestais não 
madeireiros, o adequado uso comercial da biodiversidade – tudo isso ainda faz sentido. Faz? Ainda que do interesse de 
muitos,  na prática a cooperação entre empresas e povos originários tem mostrado dificuldades no estabelecimento e 
manutenção de relações éticas, marcadas de saída por imensa desigualdade de recursos (humanos, financeiros, etc).

A potencial situação em que os atores envolvidos (povos originários/comunidades tradicionais, empresas, governos, 
conservação da biodiversidade) poderiam sair ganhando continua a ser desejada e buscada. Mas para viabilizar a win-win 
situation, a repartição de benefícios,  certificação socioambiental de produtos e conservação (biocultural) são questões 
complexas.

Nesta mesa ouviremos experiências e opiniões que podem iluminar as questão. Steven King (Jaguar Health Inc.) nos contará o 
desenvolvimento do medicamento Mytesi, a partir do látex de Sangre de Drago e o envolvimento de comunidades 
tradicionais no plantio de Croton. Tashka e Laura Yawanawá nos contarão dos projetos com urucum (Bixa) e a relação com 
empresas de moda. Paulinho Payakan nos falará do uso do óleo de castanha do Pará em cosméticos e no turismo ecológico. 
Entre os debatedores Roberto Regensteiner fará um balanço das questões econômicas e institucionais relevantes e Ailton 
Krenak nos brinda com seu rico testemunho de projetos e tentativas neste contexto.

SO 030ELISABETSKY
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264 DALILA SILVA MELLO (UERJ), ROSANE 
MANHÃES PRADO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO)

DAI A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR: argumentos e 
caminhos para a permanência de populações 
tradicionais em unidades de conservação de 
proteção integral, a partir da Estação 
Ecológica da Terra do Meio, Amazônia, Brasil.

A questão de pesquisa foi quais argumentos sustentam a permanência de populações tradicionais em unidades de 
conservação de proteção integral, e quais os caminhos que são propostos para a legitimação, legalização e efetivação deste 
processo. A metodologia enquadra-se no campo da ecologia política da América Latina e utiliza a etnografia dos conflitos 
socioambientais) como guia teórico metodológico. Os trabalhos de campo foram realizados na Estação Ecológica da Terra do 
Meio, a segunda maior unidade de conservação da natureza federal do Brasil, de mais de três milhões e 300 mil hectares na 
Amazônia brasileira, no período de 2011 a 2014. Os resultados mostram que a colaboração que pesquisadores e ribeirinhos 
têm vivenciado na Amazônia brasileira muito tem contribuído para a manutenção do conhecimento tradicional e para a 
geração de novos conhecimentos científicos. A pesquisa recomenda o aprimoramento dos instrumentos normativos, em 
especial ao roteiro metodológico para elaboração de planos de manejo, pois uma análise mais minuciosa revela que o 
documento expressa ainda uma visão restrita e inadequada de cultura, em especial naquilo que deveria abranger a ideia de 
cultura imaterial.

 

SESSÃO TEMÁTICA 3

265 CONSTANZA MONTERRUBIO SOLÍS 
(PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE CHILE), ANTONIA BARREAU 
(PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE CHILE), JOSÉ TOMÁS IBARRA 
(PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE CHILE)

Biocultural memory and transitions in 
mountain food systems: the case of two 
indigenous communities from Chile and 
Mexico

Food is not only nourishment. Food feeds knowledge, practices, and beliefs through generations, and thus it sustains 
biocultural memories. However, prevailing economic models homogenize biocultural food systems by replacing local 
diversity with fewer market products, often leading to nutrition-related chronic diseases. This research explores local 
biocultural memories around cooking spaces, wild food gathering and home gardens to reveal changes in foodways in families 
from Andean landscapes in Mapuche territory, Chile, and from Chiapas’ Highlands in Tzotzil territory, Mexico. We used food 
diary elicitation, participant observation, and informal and semi-structured interviews. In both cases, food items have 
changed, as has the way they are procured and prepared. Traditional foods are being replaced by foods associated with 
modernity and progress. Perceived drivers of change include shifts in children’s food preferences, lack of time for food 
procurement and temporary migration, and a decreasing production of grains and vegetables caused by reduced land tenure 
and soil depletion. Data show that the intake of locally procured ingredients is higher than intake of market-based products 
during the summer season, while consumption of market-based foods increases during seasonal scarcity. Rice and noodles 
have replaced traditional foods like locro, soplillo, and quinwa among Mapuche families, while noodles, industrial tortillas, 
and soda are replacing corn tortillas, quelites and pozol among Tzotzil families. Though distant, mountain food systems from 
Mexico and Chile face similar processes of biocultural homogenization with notorious increases in nutrition-related chronic 
diseases such as type 2 diabetes, obesity, and hypertension. Biocultural memory is a powerful link to recall food-related 
experiences and practices. This can be the basis for culturally appropriate and healthy eating habits, and to recover local 
diversity thus strengthening food systems and sovereignty.

SESSÃO TEMATICA 7

267 JULIA VIEIRA DA CUNHA ÁVILA 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), 
FERNANDA MARIA DE FREITAS VIANA 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), JÉSSICA 
POLIANE GOMES DOS SANTOS 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), JACSON 
RODRIGUES DA SILVA (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), ANGELA MAY STEWARD 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

INDICATIVOS DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DE USO SUSTENTÁVEL COMO RESERVATÓRIO 
DE AGROBIODIVERSIDADE NA AMAZONIA 
CENTRAL

Unidades de Conservação (UC) de Uso Sustentável, buscam promover a conservação da biodiversidade através do manejo 
participativo e uso sustentável dos recursos naturais. Nesse contexto, a agrobiodiversidade, um componente importante da 
biodiversidade global, aponta a habilidade dos agricultores familiares em continuarem a desenvolver e inovar as práticas 
tradicionais de manejo e experimentação na agricultura, mantendo a segurança alimentar e traços funcionais nos 
ecossistemas. No contexto Amazônico, devido a importância cultural, econômica e na soberania alimentar das populações 
locais, a Manihot esculenta (Crantz) (mandioca/macaxeira) é alvo de diversos estudos. Essa pesquisa compara a 
agrobiodiversidade manejada fora da unidade de conservação (UC) em relação a contextos inseridos em uma Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS Amanã, AM). Para isso, todos agricultores que comercializam produtos na “Feira da 
Agricultura Familiar” e realizam os plantios nas áreas rurais de Tefé (AM) (n=8), e unidades familiares de 3 comunidades da 
RDS, foram entrevistados com entrevistas semiestruturadas. Para cada uma das comunidades da RDS Amanã (Calafate (CA) 
n=14, Nova Jerusalém (NJ) n=26 e Bom Jesus do Baré (BJ) n=15), foram sorteados 8 entrevistados. Todos os agricultores de Tefé 
cultivam apenas uma etnovariedade de mandioca e uma de macaxeira. Quanto as mandiocas, agricultores da área RDS 
cultivam em CA= 7, NJ=8 e BJ=8 e apenas uma variedade de macaxeira é manejada. O presente resultado destaca a citada RDS 
como um importante reservatório de agrobiodiversidade no Médio Solimões. No contexto de mudanças sócio econômicas, 
políticas e climáticas, destaca-se a importância das variedades manejadas nesta RDS serem acessadas pelos agricultores do 
município de Tefé. Os resultados subsidiarão ações que interconectem as percepções, experiências e autonomia dos 
agricultores familiares na região. Além disso, incentivar a realização de feiras de trocas se mostram prioritárias.

Sessão Poster Temas 
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268 JULIANA LOUREIRO DE ALMEIDA 
CAMPOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), ELCIDA DE LIMA 
ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), OROU 
GAOUE (UNIVERSITY OF TENNESSEE), 
ULYSSES PAULINO ALBUQUERQUE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

Como a representação local sobre mudanças 
na disponibilidade de recursos naturais pode 
auxiliar no direcionamento de estratégias de 
conservação?

Estudos que envolvem a representação local de populações humanas sobre mudanças na disponibilidade de recursos naturais 
têm sido extremamente úteis para o direcionamento de estratégias de conservação. Investigamos as práticas de extração de 
folhas da palmeira Ouricuri, Syagrus coronata (Mart.) Becc (ouricuri) por artesãos da comunidade indígena Fulni-ô em Águas 
Belas, Pernambuco, Brasil. Informações como idade, tempo de experiência na extração, número de locais frequentados para 
extração das folhas, a frequência de extração e a sustentabilidade da prática extrativista foram coletadas por meio de 
entrevistas semiestruturadas. Também verificamos a representação dos extrativistas com relação as mudanças nas populações 
de S. coronata ao longo do tempo e os eventos que causaram tais transformações por meio de métodos participativos. O 
Modelo Linear Generalizado (GLM) seguido de stepwise foi utilizado para identificar os fatores que explicaram a 
sustentabilidade da extração de folhas. Os resultados dos métodos participativos foram descritos e interpretados. 
Extrativistas com maior tempo de experiência na atividade de coleta tendiam a realizá-la de uma forma mais sustentável. Os 
participantes identificaram a diminuição das populações de S. coronata ao longo do tempo, no entanto a associaram 
principalmente com as práticas de agropecuária implementadas por não indígenas dentro do sistema de arrendamento de 
terras, atividade que contribui fortemente para a geração de renda dos Fulni-ô. Nossos resultados evidenciam que a relação 
entre percepção de escassez e facilidade de implementação de medidas conservacionistas deve ser relativizada, e que o 
reconhecimento dos Fulni-ô como agentes causadores da escassez pode ser um fator determinante no que diz respeito à 
conservação das populações de S. coronata.

SESSÃO TEMÁTICA 44

269 JULIANA LOUREIRO DE ALMEIDA 
CAMPOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), ELCIDA DE LIMA 
ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), OROU 
GAOUE (UNIVERSITY OF TENNESSEE)

Fatores socioeconômicos e mudanças 
culturais explicaram a utilização da palmeira 
ouricuri (Syagrus coronata (Mart.) Becc.) 
pelo povo indígena Fulni-ô no Nordeste do 
Brasil

O contato de povos indígenas com sociedades não indígenas tem provocado mudanças socioeconômicas e culturais, como a 
perda da etnicidade, que pode estar relacionada com a diminuição do conhecimento a respeito de recursos naturais. Foram 
coletadas informações relacionadas ao conhecimento e uso da palmeira ouricuri (Syagrus coronata (Mart.) Becc.), variáveis 
relacionadas a mudanças culturais, além de identificar o perfil socioeconômico de artesãos da comunidade indígena Fulni-ô 
de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Verificamos que a diversidade de recursos para a produção de artesanato e um maior grau 
de escolaridade estavam relacionados ao maior conhecimento a respeito da palmeira ouricuri. A prática de coletar folhas de 
ouricuri é mantida por artesãos mais jovens, por aqueles que diversificam os recursos para a produção de artesanato e aqueles 
que diversificam suas atividades geradoras de renda. No entanto, os Fulni-ô que utilizavam folhas dessa espécie apresentaram 
menores níveis de escolaridade quando comparados àqueles que não as utilizavam, demonstrando que maiores níveis de 
escolaridade contribuíram para a manutenção do conhecimento sobre o ouricuri, mas não para a manutenção do uso das 
folhas dessa espécie.

Sessão Poster Tema 
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270 AYAKANUKALA WAURA (DSEI XINGU) Panaka - A agricultura Wauja história e 
contextos atuais

Os Wauja, povo indígena da família Aruak são excelentes ceramistas. A partir da datação destas, é possível estimar que os 
wauja estão na região do alto Xingu, estado do Mato Grosso, desde aproximadamente 800 DC.

Neste artigo falaremos do sistema agrícola Wauja, trataremos da diversidade de alimentos, as histórias de origem das 
sementes, as diferentes práticas de manejo agrícola e a preocupação do povo, num contexto de grandes mudanças ecológicas 
e ambientais, impostos pelo uso e ocupação no entorno do Território indígena do Xingu e a intensificação do uso nas áreas 
próximas as aldeias.  Também falaremos das transformações na sociedade Wauja que culminam num relaxamento da rede de 
produção de alimentos, na perda de variedades das espécies agrícolas. Falaremos da preocupação dos Wauja e estratégias de 
recuperação dos elementos que compõem o sistema agrícola que é muito rico e adaptado a região.

Os Aruak são os primeiros indígenas que se estabeleceram na região do Alto Xingu, e compõem o complexo cultural do uluri, 
ou do alto Xingu. Além da diversidade de mandiocas para polvilho e mingau perereba, a roça inclui uma diversidade incrível 
de comida, como o feijãozinho sukutitana, Arisãto, puhama e outros feijões e favas, Cará, 
Mangarito, Mukuti, Abobora, Mimã que é uma cabaça  para guardar mingau,  Amendoim, Kiro (curcubitacea que se come a 
semente, para quando a mulher menstrua), Batata- doce, Pequi, Banana.

Atualmente, estamos vendo a nossa população waura a nossa família, porque o povo é todo nossa família, comendo só açúcar 
e esse tipo de comida, nós estamos muito preocupados com as doenças e com a diminuição da nossa culinária. A roça que nós 
temos, a roça que os antigos tinham era muito rica, mas hoje nossas sementes estão indo embora. Os problemas da roça hoje 
são de várias naturezas e vêm influenciando muito na nossa produção agrícola e têm impactado de maneira negativa sob os 
nossos hábitos alimentares. 

SO 051EMPERAIRE

271 EMANUELE MARIA LEITE SUZART 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), 
GEILSA COSTA DOS SANTOS BAPTISTA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA), ERALDO MEDEIROS 
COSTA-NETO (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA)

Conhecendo os insetos: uma proposta de 
recurso didático voltado para o diálogo 
intercultural no ensino de biologia

O objetivo deste trabalho é apresentar e propor um jogo intitulado “Conhecendo os insetos”, o qual foi elaborado a partir do 
conhecimento entomológico dos moradores do povoado de Pedra Branca, município de Santa Teresinha, Bahia, e do 
conhecimento científico escolar sobre os insetos, a fim de que essa proposição didática auxilie e valorize no diálogo 
intercultural no ensino de biologia das escolas situadas no povoado e seu entorno, bem como de outras cujas realidades 
sejam semelhantes. Trata-se de um jogo de dicas acerca do perfil dos insetos e composto por vinte e quatro cartas. Cada carta 
possui duas dicas sobre o perfil do inseto em questão. A primeira dica foi elaborada com base no conteúdo específico de 
biologia sobre as ordens dos insetos. A segunda dica foi construída a partir dos dados de uma tese de doutorado sobre os 
conhecimentos dos moradores de Pedra Branca acerca dos insetos e do conteúdo específico de biologia sobre as ordens dos 
insetos. O jogo, ao tomar como base a perspectiva intercultural, propiciará ao professor e aos alunos o diálogo entre o 
conteúdo científico escolar e o conhecimento cultural da localidade, contribuindo para a valorização e contextualização 
epistemológica de ambos. Além disso, poderá ser utilizado como uma estratégia para evitar o conflito entre essas culturas no 
ensino de ciências e de biologia e, ao mesmo tempo, ampliará os conhecimentos e a visão de mundo dos alunos.

SO 045ROBLES

272 ALUSKA DA SILVA MATIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), 
JOSÉ AÉCIO BARBOSA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA), GEILSA COSTA 
DOS SANTOS BAPTISTA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA)

ABORDAGEM ETNOZOOLÓGICA NO ENSINO 
DE CIÊNCIAS: UMA PROPOSIÇÃO DIDÁTICA

Embora o Brasil possua uma das maiores faunas de serpentes do planeta, com 366 espécies catalogadas, apenas 15% desse 
total são peçonhentas. Apesar disto, esses animais ainda são vistos de maneira bastante negativa, especialmente em 
comunidades rurais, o que pode estar associado ao fato de que maior parte dos acidentes ofídicos ocorrem nas zonas rurais, 
tendo como vítimas, em sua maioria, homens com idade entre 15 e 49 anos. Estudos de caráter etnozoológico relatam que é 
comum entre as comunidades localizadas em meios rurais matar serpentes, mesmo aquelas que não são peçonhentas. Nesse 
contexto, a educação científica dialógica pode constituir uma via aliada ao esclarecimento e ampliação de saberes culturais 
acerca das serpentes. Todavia, é preciso ter em mente que as salas de aula são multiculturais, compostas por sujeitos com 
diferentes visões de natureza e outros conhecimentos além dos científicos. Com base nesse princípio, entendemos como 
necessário que a educação científica escolar respeite e considere essa diversidade, promovendo estratégias para interações 
socioculturais, porque essas interações facilitam tanto o ensino quanto a aprendizagem, por permitirem contextualizações e 
significações. Neste trabalho, apresentaremos e discutiremos um jogo didático elaborado a partir dos conhecimentos de uma 
comunidade tradicional agrícola do interior da Paraíba com o objetivo de facilitação do diálogo intercultural no ensino de 
ciências acerca da biologia das serpentes. Para obtenção dos dados, entrevistamos quatro informantes, dos gêneros 
masculino e feminino e, tendo identificado os seus conhecimentos sobre serpentes, elaboramos o referido jogo, que é 
composto por cartas contendo conhecimentos científicos e tradicionais acerca dos animais com potencial para acidentes 
ofídicos e alerta para importância da manutenção desses animais como forma de conservação no ambiente natural dos seus 
entornos.

SO 045ROBLES-B

273 ALDEAN LIMA DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), JANILO ITALO MELO 
DANTAS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO-UFRPE), 
TALINE CRISTINA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS)

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS EXPLICAM O 
CONHECIMENTO SOBRE PLANTAS 
MEDICINAIS? UM ESTUDO DE CASO NA 
COMUNIDADE BOA VISTA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DA TAPERA, ALAGOAS

Estudos etnobotânicos têm sido desenvolvidos com o intuito de identificar quais as variáveis socioeconômicas influenciam 
no conhecimento e uso de plantas medicinais por populações locais. E entre estes , tem recebido atenção especial, a idade, o 
gênero, e o tipo de ocupação dos informantes estudados. Verificar a relação desses fatores podem possibilitar o 
desenvolvimento de estratégias de conservação e políticas públicas que visem a valorização do conhecimento local e 
conservação das espécies de maior uso. Desta forma, objetivamos identificar se as variáveis socioeconômicas (idade, gênero, 
renda e grau de escolaridade) influenciam no conhecimento de plantas medicinais das pessoas da comunidade Boa Vista, 
localizada na cidade de São José da Tapera – AL. Foram realizadas entrevistas semiestruturada com aplicação do (TCLE), 
utilizando a técnica de lista-livre para coleta de dados, turnê guiada para acessar as plantas medicinais conhecidas e 
programas como Glm para avaliar se as variáveis estudadas influenciavam no conhecimento de plantas medicinais. Não houve 
diferenças significativas quanto ao conhecimento entre gênero, assim como a renda e escolaridade. No entanto, a idade 
influenciou significativamente no conhecimento sobre plantas medicinais (p = 0,04) Assim, diante dos resultados 
encontrados o conhecimento sobre plantas medicinais é homogêneo, pois praticamente não houve influência das variáveis e 
essa homogeneidade pode ser importante para resiliência do sistema médico. A ausência de influências também pode ser 
explicada pelas funções sociais desempenhadas pelos informantes visto que esses, em sua maioria trabalham na agricultura, o 
que lhes proporcionam os mesmos tipos de experiências com recursos naturais. Assim, estudos como este, também podem 
ser importante para indicar grupos de pessoas que detêm maior conhecimento sobre plantas medicinais, de que forma se 
estrutura o conhecimento local, bem como, as relações que cada um possui com estes recursos.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

274 KENNERI CEZARINI HERNANDES ALVES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLANDIA)

CULTURA E CIÊNCIA: Aplicação da 
etnobotânica no centro de referência de 
assistência social – CRAS Natal

Desde a antiguidade as pessoas recorrem ao uso de plantas para curar suas enfermidades, porém com o avanço da indústria 
farmacêutica, o remédio caseiro foi substituído por industrializados. Desse modo, a troca de saberes com a população sobre o 
uso de plantas medicinais se faz necessário, resgatando assim, o conhecimento e a relação que estas populações possuem com 
as plantas. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi realizar uma troca de experiência sobre o uso popular das plantas para 
fins terapêuticos, além disso, levar conhecimentos científicos para os frequentadores do Centro de Assistência Social (CRAS), 
bairro Natal, município de Ituiutaba, Minas Gerais. Para isso, foram realizados dois encontros, onde os frequentadores do 
CRAS, através de conversas, apresentam seus conhecimentos sobre quais plantas e formas de uso. Para o retorno do saber 
acadêmico, foram proferidas palestras e as plantas mais citadas foram coletadas, catalogadas e uma coleção de espécimes 
secos (Exsicatas), foi doada. Este trabalho foi muito enriquecedor para todos os participantes, pois foi possível ouvir estas 
pessoas e fazer um resgate de seus conhecimentos. Em contrapartida, informações científicas, tais como correta identificação 
e alguns perigos de automedicação foram apresentadas aos participantes. Por fim, concluímos que o conhecimento popular 
deve ser preservado e trabalhos de troca de saberes em pequenas comunidades isoladas e pouco conhecidas, resultam em 
novas descobertas de espécies medicinas, sendo assim, relacionar o conhecimento popular com estudos científicos, podem 
contribuir com a interação entre cultura popular e a ciência.
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275 TARIK ARGENTIM (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ACRE – UFAC), MÁLIKA 
SIMIS PILNIK (INSTITUTO NACIONAL 
DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA)

Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas: A experiência do Curso de 
Formação dos Agentes Agroflorestais 
Indígenas do Estado do Acre

O Curso de Formação de Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre teve início em 1996 – através do Programa de Agricultura e 
Meio Ambiente e, posteriormente, do Programa de Gestão Territorial e Ambiental da Comissão Pró-Índio/AC. A proposta 
pedagógica possui como fundamento a educação intercultural, e integra, entre outras modalidades de aprendizagem, 
os cursos presenciais. O presente trabalho pretende realizar uma breve reflexão sobre estes. Para tanto, valeu-se de 
metodologias provenientes da antropologia, como a observação participante. Em duas experiências, por ocasião dos 
cursos presenciais de 2016 e 2017, os autores estiveram imersos e vivenciaram em tempo integral a formação. Os cursos são 
ministrados no Centro de Formação dos Povos da Floresta, na zona rural de Rio Branco/AC. O local é tido, metaforicamente, 
como uma aldeia, onde convivem, por tempo determinado, representantes de 14 povos diferentes, oriundos de 30 Terras 
Indígenas. Com disciplinas teórico-práticas semanais, os indígenas aplicam seus conhecimentos em unidades demonstrativas 
de agroecossistemas. Todos possíveis de serem implementados em seus territórios: sistemas agroflorestais, criação de animais 
silvestres, hortas agroecológicas, meliponários e etc. Observa-se que, a partir desse locus privilegiado, é possível realizar um 
diálogo de saberes entre culturas distintas. Ao compartilhar suas experiências, aperfeiçoam os conhecimentos e renovam 
as técnicas de manejo da biodiversidade. Sob essa perspectiva é que se pode compreender o papel dos agentes agroflorestais. 
Estes elaboraram e sistematizam informações que resultam, por exemplo, em etnomapeamentos e planos participativos de 
gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Logo, da reflexão junto aos outros e às comunidades, aprimoram-
se iniciativas socioambientais, culturais e produtivas destinadas tanto à segurança e soberania alimentar quanto à 
conservação da biodiversidade – inovando dentro das bases do próprio sistema tradicional. 

SO 019KAHWAGE

276 MÁLIKA SIMIS PILNIK (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA – INPA), TARIK ARGENTIM 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – 
UFAC)

Valorizando o hábito alimentar tradicional: a 
experiência da merenda regionalizada na 
Terra Indígena Kaxinawá do Baixo Rio 
Jordão/AC

A Terra Indígena Kaxinawá do Baixo Rio Jordão, situada no Município do Jordão/AC, é referência na implementação 
da merenda regionalizada em escolas indígenas da Amazônia. Isto é devido às reivindicações do Povo Kaxinawá ou Huni Kuin, 
como se autodenominam. A iniciativa valoriza os hábitos alimentares tradicionais e auxilia na garantia da segurança e 
soberania alimentar. Além disso, contribui para geração de renda aos indígenas fornecedores dos alimentos. Este estudo 
tem o objetivo de refletir sobre hábitos alimentares entre os Huni Kuin. Para tanto, utilizou-se como metodologia a 
observação participante e a entrevista semiestruturada. Vale ressaltar que, antes da regionalização da merenda, o cardápio 
oferecido nas escolas era composto, majoritariamente, por alimentos industrializados. Este trabalho revela que a 
regionalização possibilitou a inclusão de alimentos tradicionais na merenda escolar. Entre eles, a pamonha de “milho massa” 
e o mingau de amendoim e de banana comprida. Ainda, houve a inserção de uma combinação nutricionalmente balanceada: 
"atsá (macaxeira) com nawanti". De folhas verde escuras, "nawanti" é uma hortaliça nativa rica em nutrientes. A qualidade dos 
alimentos deve-se à coleta, beneficiamento e plantio de frutas nativas nas proximidades das escolas. Foram identificadas, 
entre outras, o "cajá", a "biorana" e a "sapota", além das palmeiras "bacaba", "açaí", "pupunha" e "patauá". Observa-se, como 
resultado, uma maior interação entre as crianças e a agrobiodiversidade local. No mais, percebe-se que, atualmente, são 
desenvolvidas atividades escolares – mediadas por agentes agroflorestais indígenas –, nas quais as crianças aprendem sobre o 
manejo dos recursos florestais e o cultivo dos “legumes tradicionais”. São estimuladas, então, a pensar desde cedo em 
alternativas para os problemas socioambientais da comunidade. Assim, dessa análise, constatou-se que a merenda 
regionalizada traz benefícios para as aldeias, nos âmbitos social, cultural e ambiental.

SO 035KATZ-B

277 MARIA FERNANDA DE ALBA NAVARRO 
(INSTITUTE OF BIOLOGY OF THE 
NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY 
OF MEXICO), ANDREA MARTINEZ 
BALLESTE (INSTITUTE OF BIOLOGY OF 
THE NATIONAL AUTONOMOUS 
UNIVERSITY OF MEXICO)

Climate change perception and management 
practices in apple agroecosystems in Santa 
María Coyomeapan, Mexico.

Poor farmers in developing countries are considered more vulnerable to climate change given their agriculture-based 
subsistence, low income and limited ability to change their livelihood. Therefore, the capacity of farmers to manage their 
agroecosystems and to perceive climate change is important for risk assessment and for the adoption of adaptation strategies. 
This study aimed to register the farmers’ climate change perception and management practices on apple  agroecosystems in 
Santa María Coyomeapan, Mexico. Apple  agroecosystems were chosen because of the apple’s economic importance in the 
region and its sensitivity to changes in the weather. The snowball method was used to contact 25 apple agroecosystem 
proprietors. Semi structured interviews were conducted to register their management practices, climate change perception 
and adaptation strategies. The 14 apple varieties identified are selected for their organoleptic properties, resistance, potential 
market value and the farmers’ family history. Most farmers practice subsistence farming with crop diversification. Apple tree 
management is limited to pruning and grafting, but farmers use chemical fertilizers on the crops that surround them. Most 
farmers perceive a reduction in the intensity of rain and a shift in the rainy season in recent years which might be responsible 
for the decrease in apple production and quality. However, most of them consider the age of the trees and the loss of soil 
fertility to be more important. Despite the richness of apple varieties and their cultural importance, the combined effects of 
climate change, soil degradation, market tendencies, poverty and perceived lack of technical instruction have caused many 
farmers to migrate or switch to other crops and occupations. This threatens to erode the farmers’ traditional knowledge and 
to deeply alter their identity. Greater organization and knowledge sharing among farmers is necessary for the development of 
apple protection strategies.

SESSÃO TEMÁTICA 4

278 MEREDITH ROOT-BERNSTEIN (INRA), 
MATÍAS GUERRERO GATICA, BERTA 
HOLGADO AND ARTHUR BONDOUX 
(IEB)

Local ecological knowledge, governance and 
forest resilience in a conservation landscape

A novel planning mechanism in Chile called the “Paisaje de Conservación”, or Conservation Landscape, was first implemented 
in the rural Alhué region of central Chile.  This area could be described as a cultural and biogeographical refuge, due to the 
survival of forest cover, biodiversity, ethnobiological knowledge and traditional practices that have largely disappeared from 
surrounding areas.  The conservation landscape planning mechanism is intended to facilitate and streamline the use of 
conservation and heritage concepts in municipal land-use planning and programmes, but its ecological goals and ability to 
enrol LEK (local ecolocal knowledge) and local participation are untested. Using interviews, we examined local ecological 
knowledge and uses of forest plants in the community of Pichi in Alhué.  We also used interviews in Alhué, the municipal seat, 
to understand how the conservation landscape is perceived and how it is intended to change governance practices.  Finally, 
we compare this to an ecological survey of the diversity of successional states and tree species throughout the Alhué area, 
with reference to different historical and current forest-use practices and disturbances across the area.  We find that the local 
residents are aware of the biological and cultural uniqueness and value of their forests, but make joint management decisions 
primarily in the context of disasters like wildfires. The forests show a successional diversity similar to what can be found 
throughout larger areas in central Chile, and appear to recover well from historical woodcutting and recent fires.  We discuss 
possible ways to bring LEK and participative approaches more closely into the implementation of broad planning 
mechanisms such as the Conservation Landscape.

SO 100THORP

279 HARUNA YATSUKA (NIHON 
UNIVERSITY)

How the Sandawe people encourage the 
growth of "edible weeds" in their crop fields 
in Tanzania

In most cases, weeds disrupt human activities. However, in some instances, people protect “weeds” or encourage their 
growth because of their usefulness as food, medicine, and other applications. These “weeds,” which germinate and grow 
naturally, are neither entirely wild nor entirely domesticated. Those are semi-domesticated plants. This category of plants 
includes wild Sesamum species and their close relative, Ceratotheca sesamoides. C. sesamoides is a popular edible plant 
among rural communities in the savanna regions of West and East Africa. For example, in Central Tanzania, people often use 
the leaves as a side dish. I conducted my ethnobotanical research among the Sandawe people in Central Tanzania, which is a 
semi-arid area with 600 mm annual rainfall. The Sandawe gather C. sesamoides from their crop fields in the rainy season and 
then dry and store it. It grows naturally in their fields, and while they pull up some plants during weeding, they protect 
others. The community has a wealth of empirical knowledge about C. sesamoides, gathered through their daily observations. 
Among the Sandawe, gathering C. sesamoides is an activity for women. Sometimes they pull the plant out by the roots but, 
more often, they cut off the tip of its terminal head or pick one or two stems and leave the others. According to them, if they 
gather the plant by the latter method, it continues to live and produces fresh leaves within a week even in the dry season. 
However, if they do not gather the leaves, the plant will die before the arrival of the dry season. For this reason, the women try 
to pick the terminal bud and encourage the growth of the lateral bud. In this presentation, I will show how the Sandawe 
encourage the growth of C. sesamoides so that they can collect enough for food, and I would like to discuss some cultural and 
ecological aspects of the human–plant relationship.

SO 010TOMCHINSKY
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280 GLENN H SHEPARD JR (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI)

Multinatural Culturscapes in Amazonia Amazonian societies parse the categories of nature and culture in ways that are often contrary to Western paradigms. One 
prominent example from perspectivist theory is the notion of "multinaturalism, an inversion of the Western concept of 
multiculturalism: for Amazonian peoples, humans and animals are related not by their shared animalistic nature but rather 
by their primordial human culture. One consequence of this ideology is that relationships Westerners would describe as 
"natural" are treated, by Amazonian peoples, as social. Despite perspectival theorists’ focus on ideologies of predation and 
human-animal relations, they do not engage with the vast literature on the human ecology of hunting in Amazonia, while 
human-plant relationships are almost entirely ignored. And yet by the same token, human ecologists and ethnobiologists 
working in Amazonia generally ignore insights from contemporary anthropological theory. Recent work on landscape 
domestication in Amazonia reveals how vast forest landscapes, once considered to be natural in origin, are indeed the 
product of past human intervention: a literal and quantifiable manifestation of multinaturalism with paradigm-shifting 
implications for tropical ecology and biodiversity conservation. In this paper I summarize the current scientific literature on 
landscape domestication in Amazonia and suggest how it could both enrich and be enriched by greater dialog with 
anthropological theory.

SO 028NEVES A

281 AILTON KRENAK (KRENAK) POR ONDE EU ENXERGO Atuação como debatedor SO 030ELISABETSKY
282 FABISSON LIMA CAMPOS 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA), ERALDO MEDEIROS 
COSTA-NETO (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA), 
FELIPE SILVA FERREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO 
SÃO FRANCISCO)

TEMIDOS E BENÉFICOS: RESULTADOS 
PRELIMINARES DO USO MEDICINAL DE 
ANFÍBIOS E RÉPTEIS EM COMUNIDADES 
RURAIS DA CIDADE DE ALAGOINHAS-BAHIA

Dentre os conhecimentos tradicionais referentes à conexão ser humano/animal, vale ressaltar as interações com a 
herpetofauna, que apesar de serem vistos como seres repugnantes em várias culturas, são utilizados na medicina tradicional 
em diferentes partes do mundo. Diante disto, o objetivo do presente trabalho foi evidenciar o uso medicinal de répteis e 
anfíbios por comunidades rurais do município de Alagoinhas-Bahia. Para a obtenção dos resultados, foram realizadas durante 
os meses de janeiro e fevereiro de 2018 conversas informais e entrevistas abertas com formulários semiestruturados em 
quatro comunidades rurais. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco, sob número de protocolo CAAE 79331217.8.0000.5196. A análise dos resultados preliminares desta pesquisa 
indica que dos 39 informantes, 42,9% citaram o uso medicinal de matérias-primas extraídas de anfíbios e répteis por parentes 
ou já ouviram comentários do uso desses animais como zooterápico em suas comunidades. As matérias-primas citadas pelos 
informantes foram a banha do sapo, da gia, do teiú, da iguana e da jibóia, o chocalho da cascavel, o chá da lagartixa e catende, 
infusão da cobra-coral na cachaça e o couro do sapo, que, segundo os informantes, são eficazes no tratamento de doenças 
como cansaço, reumatismo, sarampo, além de atuarem contra veneno de cobra e na cura de ferimentos. Os resultados 
preliminares deste trabalho indicam que a prática da zooterapia nas comunidades rurais estudadas continua sendo 
disseminada oralmente entre os moradores, e tal fenômeno necessita ser compreendido à luz da dimensão cultural da inter-
relação seres humanos/fauna local, considerando aspectos de conservação dos patrimônios cultural e biológicos locais.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

283 CATHERINE AUBERTIN (IRD) O CPI na lei francesa sobre a reconquista da 
biodiversidade

Na França, a lei para a reconquista da biodiversidade reconhece como detentores do conhecimento tradicional apenas as 
"comunidades de habitantes", que se encontram somente na Guiana francesa e nas Ilhas Wallis e Futuna.

Analisaremos as razões para esta escolha, que se refere aos princípios da República francesa e à situação particular das 
comunidades territoriais ultramarinas. O bloqueio experimentado pela implementação da lei nacional, em particular o 
consentimento prévio informado (CPI), será analisado à luz das tensões entre o governo central e as várias comunidades da 
Guiana em relação à regulamentação ambiental.

 

SO 017AUBERTIN

284 DIANA QUIROZ (HAMBURG 
UNIVERSITY), HERNÁN ALVARADO-
SIZZO (UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO), EDNA 
ARÉVALO-MARÍN (UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)

What does the absence of informant 
agreement tell us about medicinal plant 
knowledge?

In ethnobotany informant agreement is widely acknowledged as an indicator of the existence of medicinal plant knowledge. 
However, it is not always clear whether the absence of agreement is indeed an indication for the lack of this type of 
knowledge. We surveyed the medicinal plant markets of Michoacán State, central western Mexico in 2017 and found that the 
names and uses of almost a third of all plant products sold there (n = 323) were inconsistent among plant vendors and with 
those in the literature. Cross-sectional data (e.g. age, schooling, and ethnic background) and context-oriented motivation 
analysis (e.g. the underlying causes of plant substitution) might be employed to provide an explanation for these 
incongruences. In the present problem, by contrast, we use an epistemological approach to address the question of under 
which circumstances it is likely that the absence of agreement is an indication of the lack of medicinal plant knowledge. We 
argue that informant agreement can explain the presence of medicinal plant knowledge when there is agreement on some 
basic assumptions (e.g. the items that conform cultural domains such as “disease” and “health”, or the causes and symptoms 
to a given disease). Likewise, we posit that agreement comes in different degrees and that the lack thereof does not necessarily 
imply that knowledge is wrong. We conclude by discussing the limitations and potentials of this approach to illustrate 
medicinal plant knowledge dynamics.

SESSÃO TEMÁTICA 1

285 SAMARA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO - UFMA), NEUSANI 
OLIVEIRA IVES-FELIX (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ - UFPA)

COSMOLOGIA TENTEHAR: EXPERIÊNCIAS 
ETNOBOTÂNICAS

A etnobotânica como uma ciência que estuda os saberes empíricos de uma comunidade e sua relação com as plantas e seus 
diferentes usos - alimentares, ornamentais, medicinais e ritualísticos - como recursos naturais para a cura de seus males e para 
a proteção espiritual, fortemente presente na cultura indígena. Assim, se torna relevante neste estudo, que tem como 
enfoque os conhecimentos e práticas relacionadas a componentes etnobotânicos indígena Tentehar. Neste trabalho 
buscamos apresentar as plantas ornamentais, alimentares, medicinais e sua relação cosmológica com alguns rituais da etnia 
Tentehar, como por exemplo o rito de iniciação feminina, existentes em uma comunidade indígena Tentehar, situada na terra 
indígena Morro Branco no município de Grajaú, centro-sul do Maranhão. A abordagem teórico-metodológica é a qualitativa, 
do tipo etnográfico e os instrumentos de coleta de dados foram: a) a observação in loco e b) entrevistas semiestruturadas. 
Dentre os resultados apontamos o uso de componentes botânicos como: inhame, banana, batata, mamão, caju, abóbora, 
pequi e mandioca para à alimentação; urucu, açafrão, jenipapo, cipós, palmeiras e sementes diversas para fins ornamentais; 
chá da maconha (Cannabis sativa), pé de fumo, açafrão, óleo de copaíba, casca do jatobá. No que diz respeito a etnobotânica 
para fins ritualísticos se destaca o uso jenipapo no rito de iniciação feminina que estar presente em várias etapas deste ritual, 
desde o período da tocaia até à apresentação da menina-moça na festa do moqueado. Diante dos dados, percebemos que os 
saberes tradicionais em torno da relação homem-natureza se encontram muito vivo e valorizado na terra indígena Morro 
Branco e a etnobotânica se apresenta como mediador entre este povo e o mundo sobrenatural.

SO 096SANTOS

286 WILLIAM MILLIKEN (ROYAL BOTANIC 
GARDENS, KEW), EIMEAR NIC 
LUGHADHA (ROYAL BOTANIC 
GARDENS, KEW)

An analysis of anti-malarial plants used in 
Latin America: has anybody benefitted since 
Cinchona?

We analysed use cases of anti-malarial plants in Latin America and the Caribbean, which we had previously compiled from 
published and unpublished ethnobotanical research and herbarium specimens. Species names have been updated to reflect 
the latest taxonomy. In total, our database includes over 1,000 species used specifically for malaria, in 571 genera, and 146 
families. Of the 23 ‘countries’ included in our analysis, Brazil had most species cited (458), followed by Colombia (271 
species) and Peru (252 species).

At genus level, 47 genera were cited in five or more countries, with Momordica, Senna, Croton, Coutarea, Aspidosperma, 
Neurolaena, Stachytarpheta and Cinchona cited in 9 or more countries. Of the species in our database, 31 were used in five or 
more countries, and Momordica charantia L. and Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. were used in 10 or more. However, for 
706 species only a single anti-malarial use case was reported in the database.

It is clear that some families (e.g. Apocynaceae, Menispermaceae) and genera (e.g. Aspidosperma, Aristolochia) are richer in 
numbers of species used to treat malaria. Phylogenetic analysis at genus level is helping to identify other genera that could 
also, potentially, be used to treat malaria. In the Apocynaceae (Plumerieae), for example, Himatanthus, Thevetia and 
Allamanda are used, but not Skytanthus. The genus does not occur in malaria-prone regions in Latin America and has not been 
tested for anti-malarial activity.

In spite of extensive research into anti-malarial plants by scientists from diverse disciplines (ethnobotany, chemistry, 
antimalarial activity), apart from Cinchona and Artemisia (and its derivatives), progress towards new drugs seems very 
limited. Furthermore, very little research has returned to indigenous people (who provided the original information). Should 
our research focus shift move towards providing safe, readily accessible, and useful knowledge back to the communities 
where malaria is endemic?
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287 TUGUME PATIENCE (MAKERERE 
UNIVERSITY, KAMPALA), KATUURA 
ESTHER (MAKERERE UNIVERSITY)

Ugandan wild edible plants and their 
traditional use for livelihoods and primary 
health care

Wild edible plants have been consumed by humans since time immemorial. They act as safety nets in times of food shortage 
and improve livelihoods of rural communities. Scientific evidence has proven that they contribute significantly to nutritional 
health especially in prevention of life style diseases. However, dependence on wild edible plants is being threatened by loss of 
indigenous knowledge due to environmental degradation even when most of the plants have not been scientifically validated. 
This study mainly focused on documentation of indigenous knowledge regarding identity and use of wild edible plant species 
in 12 communities around Mabira central forest reserve in Uganda. Field data was collected by conducting structured and 
semi-structured interviews, guided field visits and free listing to obtain data on plant usage. Literature review was done to 
obtained nutritional data on the plants. Twenty seven (27) plant species in twenty four (24) genera spread in twenty five (25) 
families were identified. The majority of wild edible plant species were trees (41%) and climbers (3%) were the least. Fruits 
(66%) were the major plant parts consumed while tubers, roots and oil were the least consumed (4%). 74% of the plant parts 
mostly fruits were consumed uncooked compared to 26% mostly vegetables which were cooked. The study also reviewed 
scientific nutritional data available on the identified plants. It is expected that this data will motivate policy makers and local 
communities to take up issues on biodiversity conservation through sustainable use and management of wild edible plants. 
Priority plants will also be further be researched on for standardization into nutritional products for commercialization
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288 TUGUME PATIENCE (MAKERERE 
UNIVERSITY, KAMPALA), ESEZAH K. 
KAKUDIDI (MAKERERE UNIVERSITY), 
MUKADASI BUYINZA (MAKERERE 
UNIVERSITY)

Non timber forest product markets: Actors 
and Determinants

Trade in non-timber forest products is important in enhancing livelihoods of the local people in communities adjacent to 
forests. However, focus tends to be on products traded in local markets. Knowledge of factors that determine the 
involvement in NTFP trade is important in developing policies to guide better management of the forest resource and in 
targeting valuable enterprise structures. A market survey of NTFP traders was conducted in eleven markets in villages adjacent 
to Mabira Central Forest Reserve, using semi-structured questionnaires. The study explored the socioeconomic factors that 
determine involvement in NTFP trade. Bi-variate analysis showed that season of the year, education level of traders, market, 
nature of stall, level of trade, product traded and market accessibility were significantly associated with NTFP income at 90%. 
Logistic regression revealed that these factors could significantly explain 39% of the variation in NTFP income (LR chi2 = 
89.35, P = 0.000).  The result indicates that selling processed products directly to consumers from permanent premises is 
more beneficial to traders than selling raw materials in temporary structures or an ambulatory basis. This calls for skills 
development in value addition processes targeting women and youth, in order to obtain maximum benefits from NTFP trade. 
There is need for establishment of permanent market structures for trade in NTFP.

Sessão Poster Temas 
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290 VICTORIA DUARTE LACERDA 
(UNIVERSIDADE DE AVEIRO), MARIA 
BARBARA BENTHONICO (UFRR), 
MARIA DE FATIMA ALVES 
(UNIVERSIDADE DE AVEIRO)

O tempo na comunidade indígena: o 
calendário e as práticas de manejo da terra

A região amazônica abrange cerca de 50% do território brasileiro e abriga a maior biodiversidade do planeta. Mais de 170 
etnias indígenas vivem nesse bioma. No entanto, essa região enfrenta muitas ameaças relacionadas ao agronegócio e grandes 
empreendimentos econômicos. Para os povos tradicionais, como os indígenas, a noção de território é além de espaço 
geográfico, é a identidade, o lugar de trabalho, residência e ritual. Nessa perspectiva, é necessário identificar as relações 
existentes entre os grupos sociais, através do saber local, e o meio ambiente, afim de planear estratégias de manejo e gestão 
dos recursos. Estratégias tais como o fortalecimento do manejo florestal comunitário e familiar e do manejo dos recursos 
florestais não madeireiros. A fim de identificar as práticas de manejo do território, bem como sua associação aos ciclos 
naturais, o estudo foi conduzido na comunidade indígena Nova Esperança, dentro da Terra Indígena São Marcos, RR. 
Participaram do levantamento moradores da comunidade, com representantes das três etnias que habitam a TI. Foi 
construido um calendário socionatural a partir das informações fornecidas relacionadas às praticas de manejo como 
agricultura, caça, pesca e coleta de recursos florestais; etnoconhecimento e vulnerabilidades socioambientais. O calendário é 
uma técnica que permite verificar ciclos e padrões regulares das atividades de uma comunidade ao longo do ano, ou outros 
períodos que possam ser estabelecidos. O uso desta técnica se justifica pois as comunidades tradicionais possuem uma 
relação  intrínseca com o meio ambiente, nesse sentido a cultura estaria diretamente associada aos ciclos naturais. As 
necessidades de adaptação ao meio fazem que a cultura seja algo inseparável da  sociedade  e  que,  ao  mesmo  tempo,  o  
conceito  de  cultura  pode  ser  substituído  pelo  de “socionatureza”, uma vez que a cultura responde diretamente pelo 
campo que envolve as atividades da sociedade e sua interação com a natureza.
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291 VIVIAN DO CARMO LOCH 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO), DANIELLE CELENTANO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO), ERNESTO GOMEZ 
CARDOZO (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO MARANHÃO), GUILLAUME 
ROUSSEAU (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO MARANHÃO)

Transição Agroecológica em solos 
degradados da Amazônia Oriental

Na Amazônia oriental, município de Alcântara (Brasil), cerca de 300 famílias foram realocadas de seus territórios tradicionais 
para agrovilas planejadas, em 1987, devido a implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, o que acarretou na 
transformação da organização social, territorial e na forma como se relacionam com a natureza. A partir de um diagnóstico 
etnoecológico realizado em 2014, iniciou-se um processo de sensibilização para implantação de técnicas agrícolas sem fogo, e 
nove agricultores implantaram Sistemas Agroflorestais (SAFs) em suas terras. O objetivo desse trabalho foi identificar fatores 
que influenciaram esse processo. Para isso foram utilizados questionários semiestruturados, observações participantes e 
anotações em diários de campo. Desde 2015 foram implantados 10 SAFs, com tamanho médio de 2.331m² (±702,8), onde 
foram plantadas 39 espécies, sendo 76% alimentares, 10,4% madeiráveis, 5,2% adubadeiras, 5,2% medicinais e 2,6% 
condimentar. Desde o período de implantação, os agricultores identificaram vantagens relacionadas à mão de obra e 
melhorias na qualidade do solo, quando comparados ao sistema com fogo. Mas, o tempo de resposta produtiva foi um dos 
fatores apontados como limitante. Para os agricultores, a participação em intercâmbios com agricultores de outras regiões 
não apenas trouxe novos conhecimentos (62,5%), mas foi fundamental para a mudança de comportamento (50%) e a 
perseverança com o processo (25%). Segundo eles, a reduzida adesão de agricultores ao projeto se deu pelo fato dos demais 
não terem tido a oportunidade de conhecer esse sistema de plantio em funcionamento (62,5%), e que isso incentivaria um 
maior envolvimento das comunidades (85,7%). A transição agroecológica em comunidades rurais depende de muitos fatores, 
e identificá-los é uma etapa importante para promover sua adoção. Trazer escala para esse processo garantirá resiliência aos 
povos do campo.

SESSÃO TEMÁTICA 2

292 THAISSA SOBREIRO MAXIMIANO DA 
SILVA (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL), 
PIETER VAN DER VELD (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL)

Monitoramento participativo da pesca em 
territórios indígenas no Rio Negro-AM.

Apesar da importância da pesca para diversos grupos indígenas na Amazônia, existem poucos trabalhos sistematizando seus 
esforços em monitorar e manejar esses recursos. O objetivo deste artigo é discutir metodologias participativas de 
monitoramento da pesca em territórios indígenas e apresentar resultados preliminares dos trabalhos de monitoramento 
realizados por pesquisadores indígenas na calha do alto e médio Rio Negro no estado do Amazonas. Esse trabalho vem sendo 
desenvolvido pelo Instituto Socioambiental (ISA) em parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 
(FOIRN), entidade que representa mais de oitenta associações indígenas de base. Em algumas regiões o monitoramento vem 
sendo realizados desde 2005, em outras está apenas no início. Além dos resultados preliminares, apresentaremos os desafios 
metodológicos que envolvem o monitoramento participativo, e discutiremos como esse processo pode colaborar para 
discussão e implementação de estratégias manejo dos recursos pesqueiros em territórios indígenas.
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293 ÁUREA KÉZIA GOMES DA SILVA 
(SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO DO PARÁ), LUIZA 
NAKAYAMA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), RAIMUNDA KELLY SILVA 
GOMES (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO AMAPÁ)

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: RESEX Marinha de 
Tracuateua- PA, Brasil

A Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua (REMT) é uma unidade de conservação, criada em 2005, a qual está inserida na 
área costeira marinha do Nordeste Paraense, totalizando 55 comunidades, agrupadas em sete polos, com a finalidade de 
discutir a importância do uso sustentável dos recursos pesqueiros na microrregião do salgado. Para a coleta de dados, com o 
objetivo de conhecer o funcionamento e o padrão sociopolítico e ambiental da REMT, recorremos à entrevista 
semiestruturada com o presidente da associação, à observação in loco e ao levantamento documental. Os resultados 
apontam que na REMT tem-se buscando a valorização dos saberes das comunidades locais, através de parceria com as escolas 
existentes na área pesquisada, realizando palestras para os alunos e a capacitação de jovens no ano de 2013 e visando o 
fortalecimento das organizações civis. Nas atividades, contou-se com o financiamento de projetos pela União Europeia e com 
o apoio da Universidade Federal do Pará – Campus de Bragança; no entanto, verificamos que, no momento, não existe ações 
voltadas à formação de educadores socioambientais. Diante disso, podemos afirmar que é inegável a importância de se 
fomentar uma educação ambiental holística na área da REMT, uma vez que a formação de educadores ambientais almeja ações 
multiplicadoras e mudanças de comportamento, buscando sociedades sustentáveis. Neste contexto, as instituições de ensino 
básico e de ensino superior têm responsabilidade social e educacional pela formação e pela capacitação das comunidades que 
vivem na REMT e nas áreas circulantes, para o uso adequado dos recursos naturais e sua biodiversidade.

Sessão Poster Tema 
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294 GUSTAVO FABIAN SCARPA (MUSEO 
ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES 
"BERNARDINO RIVADAVIA")

Medicina indígena e biodiversidade vegetal 
no Gran Chaco ¿Quanto mais "tradicional" 
menos diversa? Transformações no uso de 
plantas medicinais entre o indígenas Chorote 
e Qom durante o século XX

Com base nos resultados de dois estudos de caso realizados pelo autor, levanta-se a hipótese de que o uso de plantas 
medicinais entre povos indígenas do Chaco argentino teria experimentado um aumento notável durante o século XX, como 
conseqüência de transformações ocorridas em seu etnomedicina. De natureza xamânica, seu sistema médico teria incluído 
um repertório escasso de plantas medicinais, cujo uso terapêutico teria aumentado substancialmente ao longo do século XX. 
Verifica-se entre os indigenas Chorote  –família lingluística mataguayo- do Chaco semiárido (Província de Salta),  que a maioria 
dos usos medicinais atuais das plantas (52%) são idênticos aos de seus vizinhos mestiços (o Criollos), daqueles que têm 
adquirido inúmeras práticas e traços culturais -idiomáticos, religiosos, alimentícios, etc. Congruentemente, embora a partir 
de um processo de contato diferenciado, os indigenas Qom do Chaco Úmido (leste da província de Formosa) teriam adquirido 
a maior parte de seu conhecimento medicinal atual das plantas, principalmente do trabalho de missionários franciscanos - 
durante a primeira metade do século XX - cujo legado neste aspecto foi evidenciado pela grande quantidade de dados dessa 
origem registrados pela pesquisa etnobotanica histórica levada a cabo pelo autor. Esses resultados são consistentes com os 
encontrados para outros grupos étnicos do Gran Chaco (Pilagá da Argentina e Maká do Paraguay) e indicariam que os níveis de 
"tradicionalismo" na etnomedicina dos povos indígenas da região seriam inversamente proporcionais ao uso da 
biodiversidade vegetal para fins medicinais.

Sessão Poster Temas 
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295 JULIANA CARDOZO DE FARIAS (UFPI), 
KELLY POLYANA PEREIRA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
ETHYÊNNE MORAES BASTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
PAULO ROBERTO RAMALHO SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
ROSELI FARIAS MELO DE BARROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

CONHECIMENTO TRADICIONAL SOBRE A 
MELISSOFAUNA NA COMUNIDADE LAGOA DA 
PRATA, MUNICÍPIO DE PARNAÍBA/PIAUÍ, 
BRASIL

Os insetos são muitos importantes para os ecossistemas e apesar disso são geralmente, considerados repugnantes ou 
perigosos. Dentre os insetos, as abelhas, podem influenciar o ciclo reprodutivo de algumas plantas, entretanto vêm sofrendo 
uma diminuição no número de indivíduos. Sabendo disso, objetivou-se registrar a percepção sobre a melissofauna na 
comunidade Lagoa da Prata, no município de Parnaíba, Piauí. Antes da execução, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), com número do parecer consubstanciado 935.453. Foram 
entrevistadas 174 pessoas, utilizando-se entrevistas com formulários semiestruturados. Registrou-se um total de 9 
etnoespécies.  A mais citada foi jandaíra (Melipona sp.) com 20,9% das citações, seguida pela tiúba (Melipona compressipes 
Monteiro & Kerr) e arapuá (Trigona spinipes Fabricius) ambas com 9,19%. A maioria dos entrevistados (53%) não soube definir 
o que é uma abelha para eles e 19% disseram inseto. O conceito de abelha foi associado a insetos como gafanhotos, moscas, 
marimbondos, besouros e mosquitos. Esta tendência é explicada pela construção da dimensão afetiva e ideológica de cada 
cultura, pois o termo “inseto” está associado à transferência de algumas características atribuídas a este conceito. Alguns 
informantes acreditam que elas são guardiãs da natureza, estando ligadas a crenças e mitos que povoam o imaginário dos 
entrevistados, sendo verificado principalmente por moradores que já criaram (ou já criam) abelhas e coletam o mel, bem 
como pessoas que tiveram algum contato na infância com as mesmas. Os informantes têm conhecimento da importância da 
melissofauna para o meio ambiente e da sua relação com as angiospermas, cuja associação mencionada é a polinização Assim, 
verificou-se que essas espécies são consideradas relevantes pelos moradores e existe a preocupação dos mesmos com a 
diminuição desses insetos.

Sessão Poster Temas 
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297 LIESA LAMMENS (LEIDEN UNIVERSITY, 
FACULTY OF ARCHAEOLOGY)

Indigenous knowledge of fauna in 17th 
century and contemporary Brazil

This PhD is part of the interdisciplinary ERC Project BRASILIAE. Indigenous Knowledge in the Making of Science: Historia 
Naturalis Brasiliae (1648) which investigates how indigenous knowledge was appropriated and transformed into European 
science by taking as its central case study the groundbreaking book Historia Naturalis Brasiliae (HNB) – an encyclopedia on 
medicine, flora, fauna, linguistics, ethnology and geography - written by Marcgraf and Piso based on ethnozoological 
information collected from indigenous people, Luso-Brazilians and enslaved Africans. The project consists of three 
subprojects: ethnobotany, ethnozoology and material culture which will work together on a regular basis. This subproject 
involves an in-depth study of the ethnozoological information in the HNB revealing indigenous language, perceptions and 
practices related to fauna in seventeenth century and contemporary Brazil. Starting from the indigenous knowledge on fauna, 
this study moves beyond the dichotomy of indigenous versus scientific knowledge and instead, works towards the integration 
of both. The methodology of this subproject consists of document analysis, historical contextualization and ethnographic 
fieldwork in North and North-East Brazil where collaboration with both scientific (Museu Goeldi) and indigenous experts will 
be established. The outcome of this subproject aims to contribute to the democratization, acknowledgment and emic 
presentation of ethnozoological knowledge in museums and beyond.
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298 ANDRE LUIZ BORBA NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), PATRÍCIA MUNIZ DE 
MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS), ULYSSES PAULINO 
ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO)

Mecanismos de facilitação e resistência ao 
processo de hibridização de sistemas 
médicos locais: Uma avaliação do uso de 
plantas medicinais e medicamentos 
alopáticos.

A presença da medicina ocidental em sistemas médicos locais insere um conjunto de tratamentos e conceitos externos que 
geram reestruturações e ajustes as concepções locais sobre saúde e doença. Que pontos do sistema são mais suscetíveis a 
mudanças? E quais apresentam maior resistência? Para responder a essas indagações esse trabalho usou como modelo de 
estudo a sobreposição de uso de plantas medicinais e medicamentos alopáticos, testando se doenças que necessitam de 
maior esforço de cura são alvo principal da adesão de medicamentos alopáticos e se características socioeconômicas das 
pessoas podem gerar comportamentos conservativos que inibem essa sobreposição. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas em uma comunidade rural que apresenta fácil acesso a medicamentos alopáticos para a obtenção de dados 
socioeconômicos, sobre o conhecimento de plantas medicinais e sobreposição de uso desses recursos com medicamentos 
alopáticos. Oficinas participativas foram realizadas para acessar a percepção local sobre frequência de ocorrência e severidade 
dos alvos terapêuticos. Para a análise dos dados aplicou-se um modelo de regressão logística multinível. Encontrou-se que 
doenças crônicas, severas e frequentemente ocorrentes na comunidade tendem a apresentar maior sobreposição de uso 
localmente. Dentre os fatores socioeconômicos, foi evidenciada a influência positiva de altos níveis de escolaridade no uso 
em consórcio de plantas e alopáticos. A necessidade de se assegurar a cura de enfermidades frequentes, severas e crônicas é 
um fator que conduz as pessoas a buscarem uma maior quantidade de tratamentos possíveis, estimulando o uso em consórcio 
de plantas e medicamentos alopáticos. Pessoas com menores níveis de escolaridade apresentam maior resistência a 
sobreposição dos tratamentos, evidenciando que o maior contato com a educação formal pode facilitar o uso em consórcio 
de plantas medicinais e medicamentos alopáticos.

SESSÃO TEMÁTICA 16

299 GRAZIELA DIAS BLANCO (UFSC), 
ESCARLET BRIZOLA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA), 
NATALIA HANAZAKI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA)

Uso medicinal e potencial bioacumulador de 
espécies medicinais em áreas mineradas pelo 
carvão no Estado de Santa Catarina

No sul do Brasil, a extração do carvão é a principal atividade mineradora, gerando impactos como a contaminação de áreas 
contaminadas, principalmente pela deposição de metais pesados no solo. Nestas áreas, algumas espécies vegetais, como o 
Baccharis spp., apresentam o potencial de se desenvolver e acumular metais pesados, sendo, portanto, chamadas de 
bioacumuladoras. Entretanto, essas mesmas espécies podem ser usadas como recurso terapêutico. Diante desta situação o 
presente trabalho teve como objetivo compreender se moradores de comunidades próximas de áreas contaminadas pela 
mineração coletam plantas medicinais, com foco na coleta de espécies com potencial bioacumulador. Em conjunto com um 
estudo sobre plantas alimentícias, foram realizadas entrevistas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018, nos municípios 
de Siderópolis, Criciúma, Treviso e Urussanga.  Dos entrevistados, 68 coletam ou plantam espécies medicinais que podem 
estar bioacumulando metais pesados. Foram citadas 122 espécies, sendo que 77 espécies, incluindo as nativas, são coletadas 
em áreas contaminadas. Sendo Achyrocline satureioides (Lam.) DC., Baccharis spp. e Plectranthus barbatus Andrews, as mais 
coletadas. Alguns estudos preliminares mostraram o potencial bioacumulador de metais pesados das espécies Achyrocline 
satureioides e Baccharis articulata. Estas espécies ocorrem naturalmente nas áreas contaminadas por metais pesados e através 
do presente estudo foi constatado que 14 dos entrevistados coletam e usam Achyrocline satureioides e Baccharis articulata. 
Tal situação indica um risco para a saúde pública. Através das entrevistas foi possível constatar que 85% dos entrevistados 
sabiam da presença de áreas contaminadas, mas, apenas 10% relataram algum tipo de incomodo. Destacamos a necessidade 
de estudos que avaliem a quantidade de metais pesados presentes nestas espécies, e de ações informativas sobre os riscos 
envolvidos no seu uso.
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300 DANIELE CANTELLI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA), SOFIA 
ZANK (LABORATÓRIO DE ECOLOGIA 
HUMANA E ETNOBOTÂNICA/UFSC - 
PESQUISADORA COLABORADORA), 
NATALIA HANAZAKI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA)

Relacionando conhecimentos tradicionais 
ecológicos à identidade Mulher quilombola

Neste trabalho buscamos compreender o papel de mulheres quilombolas no uso sustentável da biodiversidade e no 
fortalecimento da identidade cultural. Para isso investigamos o conhecimento ecológico tradicional sobre plantas de 
mulheres quilombolas, associando esse conhecimento a informações socioeconômicas e de organização social. Participaram 
da pesquisa 104 mulheres de três comunidades de Santa Catarina: Aldeia, Morro do Fortunato e Santa Cruz (n=37; n=34; 
n=33). Os dados foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas, ferramentas participativas, lista livre de plantas e 
turnês guiadas para coleta de material botânico. Como resultado, 322 plantas foram citadas, das quais 177 foram 
identificadas em nível de espécie. Em 2001 citações, 51% foram relacionadas ao uso alimentar, 46% ao medicinal, 5% ao 
ornamental e 4% ao ritualístico. As espécies mais citadas foram Manihot esculenta (n=55), Melissa officinalis (n=53) e 
Andropogon citratus (n=52). Em relação às nativas da Mata Atlântica, foram mencionadas 37 espécies em 28 famílias, sendo 
Lippia alba a mais citada (n=20). Nas análises socioeconômicas os empregos urbanos aparecem em 47%, seguido de pensões 
em 28% e 20% das entrevistadas não possuem renda. A escolaridade de 57% foi apenas o ensino fundamental, e somente 11% 
chegaram ao ensino superior. As três comunidades contem Grupos de Mães, e no Morro do Fortunato as mulheres se 
organizaram em uma Associação que objetiva produzir alimentos através dos recursos vegetais por elas conhecidos. E, nas três 
comunidades mulheres assumem posições de lideranças refletindo a busca pelo fortalecimento de sua identidade cultural. Os 
resultados mostram a importância que as mulheres possuem na manutenção de conhecimentos e usos de plantas 
relacionados à alimentação e ao uso medicinal nestas comunidades, da mesma forma em que salientam a necessidade de 
ações para o empoderamento e fortalecimento da identidade cultural destas mulheres.
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301 LAURO BARATA (UFOPA), CAMILO 
TOMAZINI PEDROLLO (INPA), DIEGO 
OLIVEIRA BRANDÃO (INPE), ISMAEL 
NOBRE (INCT), CARLOS AFONSO 
NOBRE (INCT)

Distribuição espacial das Cadeias Produtivas 
de Cinco Espécies Amazônicas de 
importância para Bioindústrias

O presente estudo foi conduzido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT - Mudanças Climáticas). Foi realizado o 
mapeamento das cadeias produtivas de cinco espécies de importante valor socioeconômico - açaí, andiroba, castanha, 
cumaru e cupuaçu. Procura-se com este estudo contribuir estrategicamente para o desenvolvimento sustentável da região 
Amazônica. A região carece de projetos em larga escala para o aproveitamento econômico sustentável da biodiversidade. As 
cadeias produtivas foram divididas em seis elos (ou etapas) de produção: áreas de plantio ou coleta extrativista, pré-
processamento, beneficiamento, distribuição logística, rotas de escoamento e destinos finais. Foram aplicadas em campo 66 
entrevistas semiestruturadas com atores chave das cadeias produtivas em quatro estados da Amazônia Legal Brasileira: Acre, 
Amazonas, Pará e Rondônia. Adicionalmente foram revisados relatórios públicos, dados não publicados e literatura 
especializada. O açaí representa a maior cadeia de valor do extrativismo da Amazônia, concentrado principalmente em três 
estados. Identificou-se a castanha-do-Brasil como uma cadeia produtiva robusta que vem sofrendo quedas de produtividade 
em função de secas severas. A cadeia do cumaru, ainda pouco estruturada, está concentrada em poucos municípios da Calha 
Norte do rio Amazonas e no estado do Pará. O cupuaçu é a principal espécie oriunda de sistemas agroflorestais e sua polpa é 
utilizada na indústria alimentícia bem como a manteiga extraída das sementes para a indústria cosmética. A andiroba tem seu 
óleo empregado na indústria cosmética sendo muito produzida na região do Médio rio Juruá. A análise de forma integrada e 
em múltiplas dimensões das cadeias de valor aqui apresentadas aponta dados recentes de produtividade e dinâmicas das 
cadeias produtivas, podendo auxiliar empresas no direcionamento de seus negócios com a biodiversidade bem como órgãos 
governamentais em estratégias de conservação.
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302 SILVIA LETICIA SANTOS LIMA 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ), 
KAREN SILVA DA SILVA (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ), RUAN 
INGLITON CORRÊA FEIO (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ), OZIELMA 
NEPONUCENA DOS REIS (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ), BEATRIZ 
FERREIRA DA COSTA (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ), STÉFANNY 
DIAS DAS CHAGAS (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ), DYANA JOY 
DOS SANTOS FONSECA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI), JEFERSON 
MIRANDA COSTA (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ), LIDIA COSTA 
DA SILVA DE ALBUQUERQUE 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ)

COLEÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS 
DO HERBÁRIO DO INSTITUTO FEDERAL DO 
PARÁ (HIFPA) CAMPUS ABAETETUBA

Estudos etnobotânicos que abordam o uso das plantas por populações são fundamentais, pois revelam a importância destes 
recursos dentro de diferentes contextos sociais. Desta forma, as coleções etnobotânicas apresentam-se essenciais na 
documentação dos registros destes estudos, pois comportam amostras vegetais associadas a diversas informações de uso. O 
objetivo deste estudo foi catalogar e organizar a coleção de plantas medicinais e tóxicas depositadas no acervo do herbário do 
Instituto Federal do Pará (HIFPA), as plantas desta coleção são provenientes de estudos etnobotânicos. A coleção do HIFPA 
possui atualmente um total de 1.087 exsicatas, as quais tiveram suas etiquetas verificadas e as amostras que correspondiam 
com uso medicinal e tóxico foram registradas no Banco de Dados do HIFPA, via programa Brahms. Posteriormente, estes 
dados foram analisados quantitativamente. Foram registradas 302 amostras de plantas medicinais, identificadas com 124 
espécies, paras as tóxicas constatou-se 57 amostras com 38 espécies. As amostras medicinais são representadas pelas famílias 
Laminaceae (33 exsicatas) e Asteraceae (25), estudos confirmam essas famílias como importantes fornecedoras de recursos 
terapêuticos valiosos na medicina tradicional, e as espécies mais representativas para essas foram: mastruz (Chenopodium 
ambrosioides L.); capim-limão [Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.] e picão [Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.]. Para a 
coleção de tóxicas, as famílias representativas foram Apocynaceae (9) e Euphorbiaceae (9), e as espécies representativas foram: 
chapéu-de-napoleão [Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum.]; guiné (Petiveria alliacea L.) e alamanda (Allamanda catártica L.). A 
coleção do HIFPA está aberta para receber novas amostras, com intuito de ajudar a conhecer a comunidade e a flora local. 
Contudo, os estudos em etnobotânica vêm se mostrando cada vez mais importantes, no que diz respeito à valorização e o 
conhecimento popular acerca das plantas.
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303 GUILLAUME ROUSSEAU (UEMA), 
DANIELLE CELENTANO (UEMA)

Integral Ecological Restoration: Restoring 
the Link between Human Culture and Nature

Restoration Ecology has progressed significantly and there are several techniques available at different costs, which allow the 
science (restoration ecology) to be put into practice (ecological restoration) and scale up across different ecosystems. 
However, effective restoration depends on people having real engagement, empowerment, and development. Integral 
Ecological Restoration is a social process that aims to integrate human well-being, environmental health, and spirituality, the 
non tangible relation between human and nature. Its goal is to restore or install the link between human culture and nature, 
where each individual and community have their relation with nature “degraded” at different extent. Integral Ecological 
Restoration starts at the individual scale in the mental environment, and scale up to promote social and environmental 
revolutions worldwide. Education is the main key for that. Many people have no opportunity to identify their own gifts and 
wishes because of poor life conditions and the education system that teaches fragmented and reductionist knowledge. The 
early contact of the child with nature is decisive for its full development and to build the link with nature, but adults can also 
“wake-up” if provided with good opportunities. Education methods do exist and many people with different backgrounds 
work aligned with Integral Ecological Restoration. As scientists and human beings we must remind our most urgent 
assignment: take care of our Planet and our People, independent of ethnic origin, financial condition or religious belief. In 
this context, restoration is more than a scientific subject, it is a sublime mission.

SESSÃO TEMÁTICA 6

304 MARILIA MEDINA PUPO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA), NATALIA HANAZAKI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA)

Percepção sobre os serviços ecossistêmicos 
providos pela Bacia do Rio Ratones e o papel 
de uma unidade de conservação

A abordagem de Serviços Ecossistêmicos (SE) é promissora na solução de problemas socioecológicos por facilitar a 
compreensão transversal e interdisciplinar entre os diferentes setores da sociedade. A gestão de base ecossistêmica é uma 
estratégia de conservação inerentemente antropocêntrica, o qual assume que o conhecimento do valor e os argumentos de 
valor são necessários para governar os SE. Para tanto, considerar adequadamente os valores de todas as partes interessadas é 
condição essencial para gerar a empatia e boas respostas às propostas de conservação. O objetivo desta pesquisa foi investigar 
e caracterizar as percepções sobre os serviços ecossistêmicos por pescadores artesanais, usuários da bacia Hidrográfica do Rio 
Ratones que é parcialmente protegida pela Estação Ecológica de Carijós (ESEC) em seu baixo curso. Especificamente, 
objetivamos identificar e caracterizar os SE percebidos pelos pescadores nessa bacia hidrográfica e o papel da área protegida 
na provisão dos serviços ecossistêmicos percebidos. Realizamos 52 entrevistas semi-estruturadas com pescadores de 7 
localidades pertencentes ou adjacentes à bacia. Identificamos 28 serviços ecossistêmicos provenientes de 7 fontes provedoras 
de serviços. A categoria de serviços culturais foi destaque com o maior frequência de citação e número de serviços 
relacionados. A presença da ESEC foi percebida de forma positiva principalmente como provedora de alimento (23 % das 
entrevistas) e habitat para a vida silvestre (29 % das entrevistas) e de forma negativa por suprimir o modo de vida tradicional, 
principalmente pelo caráter regulatório sobre a pesca artesanal (63 % das entrevistas). Investir em uma melhor relação 
Unidade de Conservação – comunidade pode aumentar o provimento de serviços percebidos pela comunidade em relação à 
unidade de conservação e possibilitar maior efetividade da unidade na conservação para além de seus limites.

Sessão Poster Tema 
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305 TALINE CRISTINA DA SILVA (UNEAL), 
PATRÍCIA MUNIZ DE MEDEIROS 
(UFAL), JULIANE SOUZA LUIZ HORA 
(UFRPE)

O PAPEL DA MULHER NAS PUBLICAÇÕES 
CIENTÍFICAS EM ETNOBIOLOGIA: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA

A mulher na ciência e vieses de gênero na publicação científica são temas relevantes em todas as áreas do 
conhecimento, considerando a persistência histórica da lógica que privilegia homens. Investigar os cenários atuais de 
participação feminina, identifica avanços e desafios de tal participação. A etnobiologia vem se construindo como uma área 
integradora, aliando diferentes visões de mundo e formas de conhecimento. É necessário, identificar se tal perfil se reflete nas 
questões relacionadas ao gênero. Logo, objetivou-se apresentar o papel das mulheres nas publicações científicas 
Etnobiológicas. Assim, realizou-se um levantamento de publicações na etnobiologia Brasileira em 28 anos, nos principais 
periódicos. Dos trabalhos buscou-se informações como: gênero do primeiro autor, do autor sênior; ano de publicação; 
subárea na etnobiologia e fator de impacto das revistas. Um Χ² goodness-of-fit foi usado para testar se há diferenças entre 
homens e mulheres quanto ao número de publicações como primeiros autores e autores sênior. Empregou-se um Χ² em 
tabela de contingência para identificar diferenças nas subáreas da etnobiologia quanto a participação feminina e masculina. 
Testes de Mann-Witney testou diferenças no fator de impacto das publicações de autoria masculina e feminina. Não houve 
diferenças de gênero quanto ao número de artigos no que se refere aos primeiros autores (p>0,05). Porém, há mais artigos 
cujo autor sênior é do sexo masculino (p

SESSÃO TEMÁTICA 39

306 VIVIAN DO CARMO LOCH 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO), DANIELLE CELENTANO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO), MARIA DA LUZ SOUSA 
ESTÁCIO (CASA FAMILIAR RURAL 
PADRE JOSINO TAVARES), ELOISA 
NEVES MENDONÇA (INSTITUTO CHICO 
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE), MARCOS PINHEIRO 
(REDE DE MOSAICOS), LUIS ALBERTO 
PEREIRA (INSTITUTO SOCIEDADE 
POPULAÇÃO E NATUREZA), 
GUILLAUME ROUSSEAU 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO), MARLUCIA BONIFACIO 
MARTINS (MUSEU PARANAENSE 
EMÍLIO GOELDI)

Indígenas e não-indígenas na gestão 
integrada do Mosaico Gurupi

Os conflitos fundiários ocorridos nos últimos remanescentes da Amazônia maranhense trazem à tona a necessidade de 
articular esforços em prol de sua conservação e restauração. Dessa necessidade surgiu a proposta do “Mosaico Gurupi”, que 
visa integrar a gestão de 6 Terras Indígenas (TIs) e da Reserva Biológica do Gurupi (Rebio). O processo de articulação para o 
reconhecimento do Mosaico envolve 6 instituições federais, 3 estaduais, 2 universidades, 4 associações indígenas, 1 
associação de assentados da reforma agrária e 3 organizações não-governamentais. Essa articulação já está promovendo 
sinergia entre as instituições envolvidas no processo. Como os Agentes Ambientais e Guardiões da Floresta, indígenas das TIs 
do Mosaico, que ganham força na proteção de seus territórios quando passam ter acesso direto ao Batalhão da Polícia 
Ambiental, Policia Federal e IBAMA. Na Rebio, onde o desordenamento fundiário é um dos principais entraves para a 
conservação da biodiversidade, o ICMBio, junto ao MPEG e as universidades, tem iniciado um diálogo com as comunidades 
que vivem dentro da área para construírem um Termo de Compromisso que concilie a conservação e qualidade de vida. O 
complexo emaranhado de ações, objetivos e interesses que intermeiam a gestão integrada é observado nos mosaicos já 
criados no Brasil. O “Mosaico Gurupi” traz o desafio de integrar um grande número de TIs e de ter em sua área de influência 
109 assentamentos da reforma agrária. Embora os gestores de municípios, empresas, proprietários de terras e movimentos da 
reforma agrária ainda não estejam envolvidos nesse processo, é reconhecido que a participação de todos os atores será 
essencial para a construção de uma agenda positiva para esse território. A articulação integrada de indígenas e não-indígenas 
no processo de conformação do “Mosaico Gurupi” é o início de uma nova fase para a Amazônia Maranhense, onde 
conservação e restauração florestal em larga escala podem se tornar possível.

SO 072MARTINS-B

307 KAREN VELOSO RIBEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
KAROLINE VELOSO RIBEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
EMANUEL LINDEMBERG SILVA 
ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ), ROSELI FARIAS 
MELO DE BARROS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ)

PLANOS, ALTOS E BAIXOS: ETNOECOLOGIA DE 
PAISAGENS POR MORADORES DE UMA 
COMUNIDADE RURAL DO CENTRO-NORTE 
PIAUIENSE

A Etnogeomorfologia estuda o conhecimento acerca das morfoesculturas sob a visão de modelos elaborados pelas populações 
tradicionais. Nesse viés, objetivou-se identificar as diferentes formas de relevo elencadas pelos moradores da comunidade 
Carrapato, município de Santo Antônio dos Milagres, estado do Piauí, para fins de classificação e comparação das 
nomenclaturas científicas frente às terminologias locais. Situada no médio curso da bacia hidrográfica do Rio Mulato, a 
localidade estudada possui, atualmente, 36 famílias domiciliadas. A pesquisa foi realizada com um morador de cada 
residência (19 mulheres e 17 homens), com idade igual ou superior a 18 anos, por meio de formulários semiestruturados e 
produção de croquis. Fotografias e áudios também foram utilizados para enriquecer e consubstanciar o estudo. Utilizou-se 
abordagem qualitativa, do tipo análise de discurso, para inferência dos dados. Bases cartográficas foram geradas em ambiente 
de Sistema de Informação Geográfica, por meio de softwares de geoprocessamento, sendo igualmente empregada a 
plataforma Google Earth para a obtenção da diagnose topográfica/espacial da área. De acordo com os saberes dos 
informantes, chegou-se às seguintes classificações: I - Baixão/Baixa; II - Chapada/Serra e III - Morro/Costaneira. A partir do 
perfil topográfico, identificaram-se as: I – Planícies fluviais; II – Morros testemunhos e III – Vales interfluviais. Tais 
morfoesculturas são percebidas pela diferença de altitude, temperatura, presença ou não de cursos d’água, associado à 
vegetação predominante, sendo estes fatores intrínsecos a cada morfofisionomia. Dado o exposto, conclui-se que o ambiente 
é bem percebido pelos moradores, possibilitando a identificação, classificação, caracterização e diferenciação das formas de 
relevo, constatando uma aproximação entre a nomenclatura científica com os saberes locais.

Sessão Poster Tema 
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308 ROSENILDA SANTOS MARTINS (ALDEIA 
SANTA ISABEL), ADAILSON IOIÔ 
LABONTE (TERRA INDÍGENA UAÇÁ), 
CAVIANO BENJAMIN FORTE (TERRA 
INDÍGENA UAÇÁ), DEIMISON DOS 
SANTOS (TERRA INDÍGENA UAÇÁ), 
DIELDO CHARLES DOS SANTOS (TERRA 
INDÍGENA UAÇÁ), EDERLAN SEVERINO 
PASTANA (TERRA NDÍGENA UAÇÁ), 
EDIVALDO LABONTE (TERRA INDÍGENA 
UAÇÁ), EDMILSON IAPARRÁ LABONTÊ 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ), EGSON 
MONTEIRO CLARINDO (TERRA 
INDÍGENA UAÇÁ), ELBSON HENRIQUE 
LEONEL (TERRA INDÍGENA UAÇÁ)

Peixe, caça ou produtos industrializados? 
Pesquisa sobre alimentação realizada pelos 
agentes ambientais indígenas nas Terras 
Indígenas do Oiapoque

Mudanças na alimentação podem ter implicações tanto para a valorização cultural quanto para a saúde dos povos indígenas. 
Este trabalho apresenta resultados iniciais de nossa pesquisa sobre alimentação entre os povos indígenas Karipuna, Galibi 
Marworno e Palikur, como parte da nossa formação como Agentes Ambientais Indígenas das Terras Indígenas Uaçá e Juminã, 
no extremo norte do estado do Amapá. Queríamos saber se houve mudanças entre o que consumimos hoje e o que nossos 
avós consumiam e se isto variava entre regiões dentro das Terras Indígenas. Usamos como um indicativo de mudança a 
proporção de produtos industrializados em relação aos itens locais existentes na natureza ou produzidos nas aldeias. 
Entrevistamos pessoalmente as famílias nas nossas aldeias sobre o que haviam consumido nas refeições naquele dia e no dia 
anterior. Fizemos 524 entrevistas, com 425 famílias na pesquisa de alimentação; 129 entrevistas de caça e 177 entrevistas de 
pesca em 26 aldeias dos três povos, entre agosto e dezembro de 2017.Cada povo ocupa uma região distinta dentro das Terras 
indígenas: em ilhas situadas nos campos alagados associados às diferentes calhas de rios, e na floresta de terra firme ao longo 
da BR 156 que atravessa a TI Uaçá. As aldeias estão localizadas a diferentes distâncias e em graus de facilidade distintos de 
acesso à sede municipal do Oiapoque. Os produtos industrializados de origem animal representaram 11% do total de itens 
(N=1103) identificados na pesquisa sobre alimentação.. Por ordem de ocorrência, os principais alimentos industrializados 
elencados foram: frango, enlatado, mortadela e carne de gado. Os grãos e carboidratos industrializados mais consumidos 
foram arroz, feijão e macarrão mas, juntos, foram mencionados menos vezes (603 ou 40,7%) que a farinha localmente 
produzida (875 ou 59,3%).

SESSÃO TEMÁTICA 9

310 GLAIZE RODRIGUES WANZELER 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ- 
UFPA- CAMPUS CAMETÁ), KELLI 
GARBOZA DA COSTA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ-UFPA)

Recursos faunísticos utilizados por 
habitantes da Vila de Juaba – Cametá (Pará, 
Brasil)

O presente estudo teve por objetivo identificar as formas de uso dos animais pela população da Vila de Juaba (Cametá, Pará). 
Para a realização deste trabalho foi adotada a técnica de pesquisa de campo e entrevistas semiestruturadas, bem como um 
informante-chave para aprimorar a amostragem. Foram entrevistadas 8 pessoas, que informaram utilizar 26 animais para fins 
alimentícios, medicinais e em rituais místico-religiosos. Desses animais, 5 pertencem ao grupo das aves, 12 mamíferos, 6 
répteis, 2 artrópodes e 1 peixe. A galinha, o boi e os peixes, além de serem de uso medicinal, são as principais fontes de 
proteína para a comunidade. Outros animais domésticos e de caça também são utilizados na alimentação, tais como, pato, 
porco, tatu, soiá, mambira, mucura, entre outros. Os animais mais utilizados na medicina popular são a galinha (50%), o pato 
(37%), o porco (37%), a mambira (25%) e a jiboia (25%), de onde retiram suas gorduras, misturam com plantas ou outros 
animais e utilizam principalmente, como emplasto para dores de garganta ou inflamações, devido apresentarem 
propriedades analgésicas e antinflamatórias. O macaco prego também é utilizado no tratamento de enfermidades, sendo o 
seu osso triturado e adicionado ao látex de plantas e utilizado como emplasto em fraturas ósseas. O tatu, veado, tartaruga, 
socó-boi, abelha, mucura e jucurarú também foram citados pelos informantes na utilização de remédios caseiros. Além do 
mel de abelha utilizado nas garrafadas, utilizam ainda os resíduos do pólen (saburá), para proteção de crianças recém-
nascidas. Assim, a importância de análises laboratoriais fármaco-químicas para a total validade das ações medicinais e 
toxicológicas das espécies citadas pela comunidade na medicina popular se faz necessária. A pesquisa se mostrou relevante 
para obtenção de dados para futuras discussões na área da Etnozoologia, possibilitando informações para debates sobre 
conservação, manejo sustentável de recursos naturais e políticas de preservação.
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311 NADILE JULIANE COSTA DE CASTRO 
(NAEA UFPA)

RETRATOS ÉTNICOS: UM OLHAR PICTÓRICO 
DOS POVOS INDÍGENAS

As pinturas em formato retrato constituem importantes registros de grupos, famílias e populações e é um formato visual que 
atravessou gerações e esta cada vez mais presentes nas manifestações artísticas contemporâneas. A pintura também possui um 
engajamento social embutido em suas pinceladas, podendo ser utilizado como ferramenta para reflexão de fenômenos 
sociais. O objetivo deste trabalho é divulgar a faces dos povos indígenas das etnias do baixo amazonas por meio de arquivos de 
registros de campo em formato pictórico. O trabalho utiliza a técnica de pintura de retrato e tem como base a pintura à óleo. 
É um conjunto de 5 retratos que mostram a diversidade e simbologias da cultura indígena, por meio de expressões registradas 
in loco, realizadas entre os anos de 2015 e 2017 no município de Oriximiná, PA.  Com este trabalho é possível não somente 
entrar no universo de expressão corporal das etnias registradas, mas identificar novas e antigas costumes inseridos, 
possibilitando uma reflexão sobre populações tradicionais e desenvolvimento pela uma ótica visual e social. Percebe-se, 
portanto, a amplitude das artes visuais para as questões étnicas e da biodiversidade. Logo, sua dinâmica é constante e ocorre 
em paralelo como os fenômenos contemporâneos. Além disso, possibilita por meio da prática enveredar-se por meios que 
ante fora esquecido socialmente, virando objeto de reflexão.

           

 

SO 076CASTRO

312 GEILSA COSTA DOS SANTOS BAPTISTA 
(UEFS), HELENADJA SANTOS MOTA 
(INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, 
CAMPUS BRUSQUE)

COMO ENSINAR BIOLOGIA PARA E NAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS?

Neste trabalho, de natureza teórica, discuto como é importante ensinar biologia, enquanto cultura científica, para e nas 
comunidades tradicionais. Para isto, busco argumentos teóricos na literatura da área de ensino de ciências (Construtivismo 
Contextual, Pluralismo Epistemológico e Cognição Situada) e dados empíricos das pesquisas etnobiológicas e sobre o ensino 
de ciências envolvendo comunidades tradicionais. Meus achados indicam que os conhecimentos e práticas da biologia têm 
adentrado cada vez mais nessas comunidades, seja através das mídias, seja através das escolas, entretanto, em muitos casos, os 
sujeitos não conseguem utilizar esses conhecimentos para interpretar e solucionar questões cotidianas para a as quais o seu 
saber local não tem respostas, como por exemplo, o controle biológico de insetos de importância agrícola. Isto pode ser um 
indicativo de que o ensino de biologia nessas e para essas comunidades não vem permitindo a ampliação do universo cultural 
dos estudantes com ideias científicas, de modo que eles possam avaliar os conhecimentos que tem ao seu dispor, sejam eles 
científicos e tradicionais, para a tomada de decisões. Neste sentido, o ensino de biologia pautada no diálogo intercultural 
pode desempenhar um papel fundamental, visto que tem por meta a participação ativa dos interlocutores, com delimitação 
dos contextos de origem e de aplicabilidades dos diferentes modos de conhecer, incluindo aí os científicos biológicos. No 
diálogo intercultural, ocorrerá a representação dos vários modos de conhecer que se fazem presentes nas salas de aula. Isto, 
por sua vez, contribuirá para a não hierarquização e discriminação, quando os interlocutores poderão perceber e 
compreender a existência de diferentes explicações para um mesmo fenômeno, podendo assumir um posicionamento crítico 
e ativo nas sociedades onde vivem e transitam.

SO 045ROBLES

313 BIBIANA ALEJANDRA BILBAO 
(UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR), 
JAYALAXSHMI MISTRY (ROYAL 
HOLLOWAY OF LONDON), ANDREA 
BERARDI (THE OPEN UNIVERSITY), 
ADRIANA MILLAN (UNIVERSIDAD 
CENTRAL DE VENEZUELA)

Exploring the multiple perspectives of fire 
management in tropical ecosystems of the 
Guiana Shield

Fire is a significant force in the ecosystems of the Guiana Shield. Although there is convincing evidence for the role of 
Indigenous fire practices in sustainable land management, Indigenous peoples’ involvement in policy-making is limited. This 
paper presents the experiences gained during the first meeting of the “Intercultural and Participatory Fire Management 
Network” involving more than 60 Indigenous, institutional and academic representatives belonging to more than 25 
organizations from Venezuela, Brazil, Guyanaand the UK. Over three days, participants used an approach inspired by Soft 
Systems Methodology to explore the current situation of fire management, as well as their future aspirations, using small 
group discussions, participatory drawings and whole group reflection. Members of Indigenous communities highlighted the 
central role of fire in their everyday life, although they also expressed concernabout the loss of traditional Indigenous 
practices. Members of governmental and academic groups expressed the need to work together, but at the same time raised 
anxieties about their historical lobbying against Indigenous practices, blaming them for environmental degradation. 
Overcoming the different experiences and worldviews, all participants concluded that institutions have to engage in a 
paradigm change, integrating ancestral Indigenous knowledge about fire management in their policies for protecting the 
biological and cultural diversity of ecosystems. Our process demonstrates the importance of integrating multiple 
perspectives at the ‘intercultural interface’ of institutions working on environmental management and governance, so as to 
enhance sustainable management, which is socially just and culturally sensitive, while empowering Indigenous communities 
to strengthen their practices and cultural heritage.  

SO 007STEWARD

314 RUAN SOUSA BASTOS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA), 
SAMARA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO - UFMA), GLEIDIANY DA 
COSTA MOREIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA), 
CLEIANE DIAS LIMA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA), 
MARIA DE LOURDES DE AGUIAR SILVA 
FERREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO MARANHÃO - UFMA), ADRIANO 
KID AZAMBUJA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA)

RELAÇÃO ENTRE SABERES TRADICIONAIS E 
CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS: 
LEVANTAMENTO DE PLANTAS MEDICINAIS EM 
COMUNIDADES INDÍGENAS NO MUNICÍPIO 
DE GRAJAÚ/MA

Desde muito tempo o homem extrai da natureza recursos para o seu benefício, com isso, ele adquiriu conhecimentos 
importantes para nossa sobrevivência. Destes, é possível citar o uso de plantas e outros recursos naturais que possuem poder 
de tratar e até mesmo curar enfermidades, conhecida hoje como medicina popular. Os povos indígenas são bem conhecidos 
por utilizarem esta prática, consequentemente adquiriram conhecimentos sobre as utilidades dos diversos recursos que 
culturalmente são passados de geração em geração, na qual se mantêm firmes atualmente. Dessa forma, resgatando tais 
conhecimentos, realizou-se um levantamento Etnobotânico nas aldeias Bela Vista, Morro Branco e Kumaru, de etnia 
Guajajara, situadas no Município de Grajaú, região centro-sul do Maranhão. Buscamos com este trabalho, fazer relações entre 
os saberes tradicionais com os saberes científicos. A abordagem teórico-metodológica foi qualitativa e os instrumentos de 
coleta de dados foram observação in loco, como também entrevistas semi-estruturadas, finalizando com uma catalogação das 
plantas mais usadas. Neste contexto, frente ao conhecimento téncinos-científico e cultural, foram apresentadas plantas 
utilizadas pelas comunidades trabalhadas, cujos nomes populares diferem-se cientificamente, mas, que contribuíram 
significativamente para o pleno desenvolvimento da ciência. Constatamos a diversidade de espécie descrita como medicinais, 
como exemplo, ramo de São Caetano (Momordica charantia), os métodos de utilização, bem como o manejo e cultivo destes 
recursos naturais, estes foram organizados em tabelas e comparados com outros estudos já realizados nessa área. Observamos 
que os conhecimentos, técnicas e utilização de plantas ainda prevalecem na cultura indígena, pois os mesmos apoderam-se 
do uso de diferentes plantas medicinais no cuidado à saúde da comunidade.
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315 LAIS LARA COSTA BAPTISTA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA, ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS), DIRLANE GOMES E SILVA 
(SEC BAHIA; PPGEFHC (UEFS E UFBA); 
GIEEC (UEFS))

ALIMENTOS NATURAIS E INDUSTRIALIZADOS: 
COMO OS CONCEBEM OS ESTUDANTES DE 
UMA ESCOLA PÚBLICA DA BAHIA.

Apresentamos e discutimos os resultados de um estudo qualitativo realizado com 92 estudantes do Ensino Fundamental de 
uma escola pública de Feira de Santana (BA) que objetivou identificar como esses sujeitos concebem os alimentos naturais e 
industrializados e como as suas concepções podem interferir nas suas escolhas por uma alimentação saudável. Participaram 
jovens dos gêneros masculino e feminino, com idades entre 11 e 18 anos. Eles responderam a um questionário voltado ao 
conceito de alimentação, as diferenças entre alimentos naturais e industrializados e o tipo ideal para a saúde humana. As 
análises procederam por meio de categorizações e as discussões com base na literatura que trata da temática. Os resultados 
indicam que para os estudantes alimentos significam substâncias ingeridas que contribuem para nutrição e saúde; os 
alimentos naturais são aqueles cultivados nos espaços rurais e sem produtos químicos; os alimentos industrializados são 
feitos nas indústrias, podendo usar produtos químicos e/ou naturais; a alimentação saudável é aquela composta puramente 
por alimentos naturais. Os estudantes indicaram os produtos industrializados como sendo os mais utilizados, pelo fácil acesso 
e baixo preço com relação aos naturais. Concluímos que os estudantes conseguem diferenciar os alimentos naturais dos 
industrializados, embora apresentem equívocos que podem interferir negativamente para uma alimentação saudável. Esses 
achados apontam a necessidade de aulas de ciências e outros meios de divulgação científica que contribuam para esclarecer 
cientificamente as diferenças entre os alimentos naturais e quimicamente industrializados e a existência de possibilidades de 
consumo de alimentos industrializados sem prejuízos à saúde humana.

SO 045ROBLES
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316 TALINE CRISTINA DA SILVA (UNEAL), 
PATRÍCIA MUNIZ DE MEDEIROS 
(UFAL), PRISCILA MUNIZ DE MEDEIROS 
(UFAL), NATALIA HANAZAKI (UFSC), 
VIVIANE STERN DA FONSECA KRUEL 
(JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO)

O PAPEL DA MULHER NA ETNOBIOLOGIA 
BRASILEIRA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

As dificuldades enfrentadas por mulheres no universo acadêmico e na carreira enquanto cientistas, expressas pelos vieses de 
gênero na publicação científica são temas relevantes nas diferentes áreas do conhecimento, considerando a persistência 
histórica de uma lógica que privilegia os homens nestas atividades. Logo, é preciso investigar os cenários atuais de 
participação feminina, para identificar os avanços e desafios de tal participação. A etnobiologia vem se construindo como 
uma área integradora, aliando diferentes visões de mundo e formas de construção de conhecimento. É necessário, identificar 
se tal perfil integrador se reflete nas questões relacionadas ao gênero. Sobretudo, por que os vieses de gênero podem se dar 
não só na esfera êmica das investigações etnobiológicas, mas também na esfera ética da nossa prática enquanto cientista, uma 
vez que lhe damos diretamente com problemas sociais que afetam as comunidades estudadas, como: a violência contra a 
mulher, o machismo, o preconceito, entre outros, além de enfrentarmos muitos desses problemas no próprio universo 
acadêmico. Dessa forma, essa fala será pautada na discussão sobre o papel das mulheres nas publicações científicas 
Etnobiológicas e adicionalmente impressões sobre questões de gênero na prática acadêmica e no trabalho de campo. Para 
isso, realizou-se um levantamento das publicações em etnobiologia no Brasil em 28 anos, nos principais periódicos através do 
Scopus e Web of Science, além de um questionário com as etnobiólogas associadas a SBEE e outras mulheres que foram 
indicadas por meio de Bola de Neve.  

SESSÃO TEMÁTICA 41

317 CAMILLA DELLAGNESE PRATES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PELOTAS), FELIPE VARGAS (UFRGS)

A construção da viabilidade ambiental de 
Belo Monte

O presente trabalho expõe, como, a despeito de todas as controvérsias e posicionamentos contrários, Ações Civis Públicas 
movidas pelo Ministério Público Federal, como a viabilidade ambiental de Belo Monte foi atestada pelo IBAMA. Essa reflexão 
faz parte de um estudo mais amplo cujo campo foi realizado entre os meses de abril e maio em Altamira e na Volta Grande do 
Xingu, no Pará. O foco inicial do trabalho é problematizar a conquista da viabilidade a ambiental da Mega Usina com base em 
estudos científicos que se contrapõe aos estudos “oficiais”, realizados levantados por empresas de consultorias para cumprir 
as normativas legais; e que ganham projeção nas mãos de atores como o MPF, de associações civis da região e de atores locais, 
como pescadores e indígenas da região. Segundo a interpretação Latouriana, os diagnósticos que atestam a viabilidade 
ambiental produzem o efeito prático de construir o cenário que foi delimitado pelos diagnósticos tecnocientíficos que 
limitam um formato de natureza e sociedade muitas vezes incoerentes com aqueles encontrados nas múltiplas realidades do 
local. Este trabalho problematiza a viabilidade ambiental com base no levantamento de estudos que contradizem o consenso 
fabricado pelos dados oficiais gerados por empresas de consultorias e por sua rede de sustentação. Ao final, conclui-se que a 
“realidade” é fabricada por estudos tecnocientíficos – e políticos – que direcionam a análise dos estudos excluindo 
importantes variáveis da equação gerando conflitos relacionados com a viabilidade ambiental de Belo Monte.

SESSÃO TEMÁTICA 41

318 PALOMA VEJARANO ALVAREZ 
(INSTITUTE FOR SUSTAINABLE 
FUTURES), ROEL PLANT (INSTITUTE 
FOR SUSTAINABLE FUTURES), BRENT 
JACOBS (INSTITUTE FOR SUSTAINABLE 
FUTURES), CARLOS FRANKY 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA)

Traditional ecological knowledge of the 
Kakua for environmental governance of the 
Amazon in a post-conflict Colombia.

The Colombian Amazon is home to a number of indigenous groups. One such group, the Kakua, are semi-nomadic members of 
the Kakua-Nɨkak family, with about 250 people occupying two villages in the department of Vaupés. The region is currently 
under pressure from drivers including climate change, development policies driven by global markets, and recently the 
implications of the peace accord between the National Government and the guerrilla group FARC–EP, after 52 years of armed 
conflict. These drivers will require the Kakua, and other indigenous groups, to adapt to new social and ecological 
circumstances.

 

Globally there is interest in the role of indigenous knowledge in the management and protection of ecosystems. The peace 
accord presents opportunities for national economic development through natural resource extraction in indigenous 
homelands. Under this scenario, the knowledge held by Amazon indigenous people about natural resources becomes crucial 
for conservation, regional planning, environmental governance and sustainability of ecosystem services. However, the 
Kakua’s knowledge remains largely undocumented and at risk of loss before its significance in ecosystem management is 
realised.

This research aims to address this issue from a transdisciplinary perspective, through two concepts used in conservation and 
environmental governance: Traditional Ecological Knowledge and Ecosystem Services. The research considered the region as a 
complex adaptive system. Socio-ecological systems theory was adopted as the theoretical framework to guide the analysis; 
incorporating the concepts of regime shift, resilience and managed transitions.

Through engagement with key stakeholders including the Kakua we aim to facilitate knowledge co-production and system co-
design for improved environmental governance, update the current situation of the Kakua, provide a preliminary analysis of 
the national environmental system, and present a causal network analysis of the Amazon region.

SO 100THORP

319 KATALIN MARGÓCZI (UNIVERSITY OF 
SZEGED, DEPARTMENT OF ECOLOGY)

The role of traditional ecological knowledge 
in teaching conservation biology and 
sustainability in Hungary

I have been teaching conservation biology for more than 20 years in the University of Szeged, Hungary, Central Europe. The 
world view of my students is strictly determined by western culture, separation from the nature and reductionist and 
positivist “scientific” thinking. It is difficult to explain them as well, that unsustainable way of life is a disability of our culture, 
and not an inherent character of humanity. Fortunately, there are several good examples and detailed descriptions of that 
traditional cultures which could develop an ecological sustainability and human well-being for thousands of years. Learning 
about these cultures help us to understand traditional ecological knowledge with holistic thinking, fuzzy logic, and to 
develop a new ecological ethic, which is especially necessary to approach the correctly understood sustainable development. 
The main base of this teaching is the book of Berkes, F. (2012): Sacred Ecology. I have selected the following examples for 
detailed study: (1) Hunter gatherers in British Columbia: Turner, N. (2007): Importance of Biodiversity for First Peoples of 
British Columbia. (2) Nomadic herders in Inner Mongolia: Jiang Rong (2007): Wolf Totem (3) Sustainable agriculture in 
Ladakh: Norberg-Hodge H. (1991, 2011): Ancient futures, (4) Village scale sustainable land use in Transsylvania, (Central 
Europe): Molnár Zs. et al. (2015): Landscape ethnoecological knowledge base and management of ecosystem services in a 
Szekely-Hungarian pre-capitalistic village system (Transylvania, Romania), and Margóczi K. et al. (2014): Knowledge about the 
traditional land use in two villages of Kalotaszeg. (In Hungarian). Analyzing these examples, and “telling the stories” in 
appropriate way could contribute to understanding the new paradigm in conservation biology, such as ecosystem approach 
and participatory resource management as well.

SO 025LOPE-A

320 MARIJA JUG-DUJAKOVIĆ (INSTITUTE 
FOR ADRIATIC CROPS AND KARST 
RECLAMATION), IVANA ŠOLIĆ 
(UNIVERSITY OF ZAGREB, FACULTY OF 
AGRICULTURE), MARTINA GRDIŠA 
(UNIVERSITY OF ZAGREB, FACULTY OF 
AGRICULTURE), ŁUKASZ ŁUCZAJ 
(UNIVERSITY OF RZESZÓW, FACULTY 
OF BIOTECHNOLOGY), FILIP VARGA 
(UNIVERSITY OF ZAGREB, FACULTY OF 
AGRICULTURE)

Traditional medicinal plants used in Knin 
area, Croatia

In this research we documented local traditions of plant use as medicine in Knin Area in south-eastern Croatia. Traditional 
knowledge was recorded by free listing and semi-structured interviews. Presented data was extracted from wider research on 
plant use in the area. Thirty four interviews produced an inventory of 82 species from 36 families and 138 local names across 
92 specific uses in 14 medicinal use categories. Most commonly used plants as medicine were: Hypericum perforatum L., 
Rumex pulcher L., Plantago major L., Crataegus monogyna Jacq., Salvia officinalis L., Rubus ulmifolius Schott, Calendula 
officinalis L., Artemisia absinthium L. and Urtica dioica L.. Leaves (32%), flowers (20%) and aerial parts (18%) were the most 
used plant parts. The most reported specific use was for treating wounds, cough, diarrhoea, stomach, urinary tract, lung and 
heart conditions, and common cold. The folk knowledge about medicinal plant use is still alive in the studied region.

SESSÃO TEMÁTICA 17
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321 CONGRETEL MÉLANIE (INRA (UMR 
LISIS)), PINTON FLORENCE 
(AGROPARISTECH (UMR SADAPT))

Local knowledge, know-how and knowledge 
mobilized in a globalized world : Making new 
epistemologies visible

Socio-environmental movements, born in the north of Brazil in the 1980s, have two salient dimensions: the claim of land 
rights for forest peoples and the requalification of traditional and local knowledge. Thirty years after the Belém declaration of 
1988, which we can consider an important relay of these social movements, we propose to adopt a critical reflection vis-à-vis 
research postures and the modalities of analysis of local knowledge, in order to address the theme of their mobilization 
associated with that of resource sustainability. We defend an analysis in terms of processes to account for the production of 
this knowledge, its vitality and the forms of its legitimation in a globalized world. What regime of knowledge production does 
it belong to, as soon as those who bear it seek with others to value it? As a conclusion, we propose to question the resilience 
capacity of these achievements in the post-Dilma political context.

At the crossroads of ethnobiology, science and technology studies and socio-anthropology, these research methods seek to go 
beyond the structural analysis (categories of thoughts) and inventories dear to ethnosciences, to privilege the analysis of the 
interaction between local populations and the resources at stake, and of what it produces at different scales. What strategies 
are implemented and how do these transform collective identities and their relationship to a changing environment? We will 
build our argument on projects of valorization of a local plant (guaraná) in the Brazilian Amazon to observe in a joint way the 
actors’ strategies and the transformations at work in terms of knowledge, practices, discourses, and actions. The last point 
will question the posture of the researcher who is interested in objects or projects disputed in the political field. Between 
engagement and external posture, we will propose to privilege an embedded research, guided by mobility, empathy and the 
desire of reciprocity with the actors in the field.

SO 100THORP

322 JULLIAND CLAIRE (UNIVERSITÉ DE 
LAUSANNE), LESCURE JEAN PAUL (AFC 
(ASSOCIATION FRANÇAISE DES 
PROFESSIONNELS DE LA CUEILLETTE 
DES PLANTES SAUVAGES)), PINTON 
FLORENCE (AGROPARISTECH), 
GARRETA RAPHAELE (CBNPMP 
(CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
PYRÉNNÉES ET MIDI PYRÉNNÉES)

Wild plants professional gatherers : 
knowledge and know-how applied to 
biodiversity management

In France, extractivism concerns more or less 700 plant species harvested in the wild by nearly 600 professional gatherers 
whose harvest and marketing practices often differ. Some of them met together through the AFC association (Association 
Française des professionnels de la Cueillette de plantes sauvages– French association of wild plants professional gatherers) in 
order to promote responsible practices and defend the idea that professional gatherers have to be responsible actors of 
biodiversity management. Therefore, members of AFC have first drawn up a charter and are now working out a good practices 
guide which is based on their field experience, their knowledge and know-how, enriched with the point of view of a scientific 
staff.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

323 PABLO DA COSTA OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE), CAMILAH ANTUNES 
ZAPPES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE)

INTERFERÊNCIAS DO LANÇAMENTO DE 
REJEITOS DE MINÉRIO DE FERRO SOBRE A 
PESCA ARTESANAL EM REGÊNCIA, COSTA 
NORTE DO ESPÍRITO SANTO, SUDESTE DO 
BRASIL

Este estudo tem como objetivo analisar a percepção dos pescadores artesanais da comunidade de Regência, município de 
Linhares, estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil em relação à presença dos rejeitos de minério de Ferro da mineradora 
SAMARCO Mineração S.A. lançados na Bacia do Rio Doce durante o desastre ambiental ocorrido no município de Mariana 
(MG) em 05 de novembro de 2015. Entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018 foram realizadas 40 entrevistas etnográficas 
com pescadores artesanais marinhos. Os pescadores são em sua maioria do sexo masculino (95%; n=38), a faixa etária varia 
entre 20 e 73 anos, sendo predominante entre 31 a 73 anos (90%; n=36). O tempo de atuação na pesca artesanal varia de 
cinco a 61 anos sendo mais frequente entre 11 e 30 anos (58%; n=23) e possuem principalmente o ensino fundamental 
incompleto (43%; n=17). A baixa escolaridade pode afetar a questão socioeconômica da comunidade, interferir na 
capacidade de organização administrativa e na luta por seus direitos. Todos os entrevistados afirmam que a costa foi atingida 
pelos rejeitos de minério e 98% (n=39) descrevem que a atividade pesqueira sofreu interferências negativas após a tragédia 
 Desde o desastre, a prática da pesca artesanal marinha está proibida e a empresa obrigada a oferecer auxílio aos atingidos. 
Mesmo assim, 33% (n=14) dos entrevistados ainda não recebeu nenhum tipo de auxílio por parte da empresa. A comunidade 
está sediada na área de influência direta dos rejeitos de minério já que se localiza na foz do Rio Doce. Com isso há uma 
interferência negativa direta no cotidiano da comunidade que dependia principalmente da pesca artesanal. Com o cenário 
atual, a iniciativa privada responsável pelo desastre, assim como o poder público deveriam promover desenvolvimento sócio-
econômico-cultural em que a comunidade consiga se restabelecer buscando melhor qualidade de vida e empregabilidade de 
acordo com a realidade atual.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

324 MIREIA ALCÁNTARA RODRÍGUEZ 
(UNIVERSIDADE DE LEIDEN), TINDE 
VAN ANDEL (UNIVERSIDADE DE 
WAGENINGEN- NATURALIS)

The Role of Indigenous Peoples in the Making 
of Science- From the Historia Naturalis 
Brasiliae (1648) to modern Brazil: Retentions 
on Traditional Plant knowledge

In the interdisciplinary project The Role of Indigenous Peoples in the Making of Science, we focus on the ethnobotanical 
information compiled in the Historia Naturalis Brasiliae (1648), one of the first treatises on tropical flora. Its authors- George 
Marcgrav, Willem Piso and Johannes de Laet- depicted the flora, fauna, geography, local diseases and inhabitants of Dutch 
Brazil. The HNB became an encyclopedia of natural history, used as a reference for many scholars, such as Linnaeus and Von 
Martius. The information in the HNB included plants used by the native population, enslaved Africans and European settlers. 
This knowledge on tropical plants and diseases enriched the pharmacopeia of Western societies. Bearing in mind the 
ethnographical western bias in the HNB, we will look into the appropriation and use of indigenous medicinal practices, as 
well as of botanic terminology. To this aim, we will perform an in-depth study of the HNB ethnoflora and compare this with 
plants uses and names from present-day Brazil to detect retentions in plant knowledge. We will pay attention at African plant 
knowledge in Afro-descendant’s communities in modern Brazil and compare with plants of African origin described in the 
HNB. We will start with market surveys in Belém, to identify which useful species in the HNB are still relevant in Brazil today. 
We will follow a mixed-approach methodology, including purposive sampling, semi-structured interviews, plant collection 
and taxonomical identification at Goeldi Museum. Our outputs will be shared and discussed via workshops, multimedia 
material exhibition catalogues and scientific articles. We expect to add news insights on how Indigenous knowledge 
interacted and shaped the so-called European science in a colonial and post-colonial context, as well as recognize traditional 
local knowledge on natural resources, and their actors, as the basis of Western science.

SO 068FRANCOZO

325 BEATRIZ DE ALMEIDA MATOS (UFPA) (Des) Caminhos da Paisagem, Corpos-
Malocas em Fronteiras de Expansão do 
Capital

Enquanto os povos da terra se constituem com e na terra, os consórcios de empresas transnacionais, as mega corporações – 
que são mais desencorporadas que qualquer entidade espiritual indígena – querem transformar a terra dos outros em seus 
canteiros de obras, suas monoculturas tóxicas, suas crateras gigantescas, que mais parecem feridas expostas. As corporações 
querem possuir as terras sem habitá-las, vendê-las, transformá-las em números. No entanto, esta (des)possessão se consolida 
sobre os espaços de vida de muitos povos, tais como os homens e mulheres matses, que em sua terra, não podem ser 
completos e adultos sem suas roças e seus caminhos de caça, precisam constituir suas malocas para pode fazer festa, para 
receber os estrangeiros, para se particularizarem enquanto um povo perante os outros. Os caminhos e malocas que cortam a 
paisagem da floresta fazem daquele seu lugar; e deles, os Matses. Quando falam em português “terra tradicional”, os Matses 
estão falando não somente em termos do tempo de ocupação, de uma antiguidade de uso daquela terra por eles. Eles não 
estão falando em “ocupação” e “perambulação”, em “uso”. Eles estão falando dessa constituição mútua. Assim, conflitos 
como o que ocorrem hoje entre eles e aqueles que querem abrir poços de petróleo na fronteira entre Brasil e Peru nos lugares 
de seus espíritos é mais do que um conflito de “cosmovisões”, de visões de mundo. É sobretudo um conflito entre formas de 
constituição do mundo ou dos mundos, ou seja, de cosmopolítica. Dessa maneira, propõe-se a pensar aqui não só a 
imposição de um ou mais limites físicos à Terra Indígena, mas a própria redução conceitual da terra a um conjunto delimitado 
de recursos a serem utilizados, mesmo quando a favor dos indígenas, que pode se tornar parte não menos importante do 
ataque à existência e autonomia desses povos, de suas formas próprias de constituição de mundo, particularmente, quando 
estabelecidas em contraste com a regulação do Estado para o avanço do capital.

SO 059GONÇALVES
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326 IORI LEONEL ARNOLDO HUSSAK VAN 
VELTHEM LINKE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ (PPGCA)), IMA 
CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA (MUSEU 
PARAESE EMÍLIO GOELDI)

A PNGATI e as Terras Indígenas Parque do 
Tumucumaque e Rio Paru D'Este

A Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas (PNGATI – Decreto Pres. Nº7.741 de 05/06/2012) 
visa orientar, articular e agenciar ações de gestão sustentável e recuperação ambiental e territorial de terras indígenas no 
Brasil. Construída com a participação dos povos indígenas no Brasil, esta política vem para fortalecer os direitos indígenas 
previstos na Constituição Federal, em especial à autodeterminação e às garantias do usufruto territorial exclusivo para a 
reprodução física e cultural dos povos indígenas. Os instrumentos previstos na PNGATI são o etnomapeamento e o 
etnozoneamento que, construídos localmente e de forma participativa, reúne esforços para um planejamento de médio e 
longo prazos de uso e ocupação territorial e que pode ser sintetizado em um plano de gestão territorial e ambiental (PGTA). 
Para tanto, é necessário que a aplicação desta política seja construída de forma a respeitar as territorialidades locais, trazendo 
em todos os momentos, os conhecimentos tradicionais dos povos em questão para dentro da política pública. A 
apresentação visa pontuar sobre a PNGATI e apresentar o a experiência do processo de construção do PGTA das Terras 
Indígenas Parque do Tumucumaque e Rio Paru D’Este, norte do Pará. Iniciado há uma década, este PGTA encontra-se em 
estágio de implementação, e está organizado a compreender as várias dimensões do território: cosmológica, política, 
cultural, ambiental, econômica, etc. Para tanto, foram empreendidas inúmeras reuniões, assembleias, diagnósticos e 
pesquisas congregando os povos indígenas e demais atores institucionais envolvidos. Além disso, este PGTA conta também 
com a formação de pesquisadores indígenas objetivando subsidiar com informações sobre o conhecimento local as 
discussões coletivas sobre o PGTA: o reconhecimento ambiental e territorial e suas problemáticas e as medidas que precisam 
ser adotadas para soluciona-las.

SO 019KAHWAGE

327 VERÓNICA SOLEDAD LEMA (CONICET) Criação como contradomesticação? 
Contradomesticados por la Pacha? Algumas 
reflexões reversas a partir dos Andes

A lógica de uywaña ou criação mútua não reconhece a divisão cartesiana silvestre domesticado. Sabe-se bem que as 
ontologias ameríndias desconhecem esta bipartição, no caso particular da criação (crianza), populações que respondem a um 
ou outro domínio seriam modulações diferenciais das redes de relações mútuas, assimétricas e forçosas que sustentam a todo 
lugar e pessoa. Sallqa e Uywa não são silvestre e domesticado, mas criados por entidades poderosas ou mesmo por humanos; 
os ancestrais silvestres são alimento de chullpas ou antiguos e correspondem a Ñaupapacha, e a terra não cultivada é 
Purumpacha e corresponde a uma idade pré-solar, antes de sucessivos Pachakuti. As manifestações são espaço-temporais, isto 
é, Pacha, a hipercriadora por excelência. Além disso, todo o ser criado tem um lado 'selvagem' como potencialidade interna, 
uma noção mais próxima da antissocialidade e da anomalia do que de um taxa.

Pode-se traduzir / mapear o equívoco do criado como domesticado, buscar um movimento simétrico que não cancele as 
diferenças, poder-se-ia dizer que domesticado equivaleria a criado por humanos, mas as plantas também são criadoras de 
humanos e de seus filhos (todo criador é criado, todo criador/criado é devorado em um movimento produtivo e 
interfagocitário constante fluindo através de um espaço / tempo) e muitos deles não são inteiramente plantas, como as 
erakas, que são e não são batatas.

O estudo de restos arqueológicos no NOA revelou a importância do cultivo, mais que a da domesticação, e o fluxo gênico 
acompanhado por episódios de seleção, em um mecanismo que se assemelha aos dois pulsos que permitem a produtividade 
sob a lógica da criação: fluxo e amarração.

Estas tentativas de conexão entre o mundo da criação e o mundo da domesticação ainda são frágeis. Como fazer para conectar 
de maneira fértil o mundo da criação e o da domesticação? Talvez uma reflexividade reversa a partir dos Andes nos dê uma 
pista para a ação.

SO 075APARÍCIO-A

328 MANOEL MÁRCIO MARTINS BORGES 
(IFPA), NIVIA MARIA VIEIRA COSTA 
(IFPA), ALESSANDRA SAMPAIO CUNHA 
(IFPA)

AULA DE CAMPO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS: DA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA À PRESERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA ORIENTAL

A pesquisa trata das aulas de campo em cursos de pós-graduação lato sensu, de modo específico no curso de Ciências 
Ambientais do IFPA/Campus Bragança, como perspectiva de preservação da biodiversidade na Amazônia Oriental e como 
caminho para a aprendizagem significativa. O objetivo da pesquisa foi compreender de que modo a aula de campo pode ser 
um instrumento facilitador da aprendizagem e da preservação da biodiversidade local. O cenário da pesquisa foi o município 
de Bragança-PA, Amazônia Oriental, e o lócus o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPA/ Campus Bragança. 
Para a realização da pesquisa optou-se por uma abordagem qualitativa (CHIZZOTTI,1998) com aplicação de questionários semi 
estruturados com característica de pesquisa participante e estudo de caso (Yin, 1989). Os resultados apontam para o 
reconhecimento dos alunos quanto a importância das aulas de campo no Curso de Ciências Ambientais visto que ao 
relacionar a teoria e a prática eles afirmaram compreender melhor a realidade e a biodiversidade local. Os sujeitos consideram 
as aulas de campo ferramenta valiosa de ensino dada a riqueza da flora e fauna na Amazônia e ao viverem a experiência no 
curso de especialização afirmam que lhes trouxe muitos novos aprendizados. Conclui-se ao final da pesquisa  para a 
necessidade de se discutir o tema proposto numa pespectiva  à utilizar essa ferramenta no ensino não somente nas turmas de 
pós-graduação lato sensu como nos diversos níveis e modalidades de ensino e que aulas de campo proporcionam não apenas a 
aprendizagem significa como também a preservação da biodiversidade local.
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329 NEMER EDUARDO NARCHI NARCHI (EL 
COLEGIO DE MICHOACÁN), WENDI 
DOMÍNGUEZ CONTRERAS 
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA SUR), DEMETRIO JOSÉ 
RODRÍGUEZ ARMENTA (SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
PESQUERA RIBEREÑA Y DE ALTAMAR 
PESCADORES UNIDOS DE PUERTO SAN 
CA)

The collapse of affluence: sustainability, food 
systems, and the evolution of fisheries in 
Bahía Magdalena, Baja California Sur

Aquatic animals have a critical role in global food systems, providing nearly 3 billion people with at least 15% of their animal 
protein intake. Presently, while the global per capita consumption of seafood grows steadily, all major fisheries are fully 
exploited and most are overexploited, posing a threat to a large number of people, specially when considering  that islander 
societies and coastal communities derive as much as 90% of their protein intake from marine sources. These figures insinuate 
that fishers around the world will catch plenty but live poorly.

In this talk I will discuss the foundation and evolution of Puerto San Carlos, a fishing community in Bahía Magdalena, Baja 
California Sur. Puerto San Carlos has unsustainably exploited a number of different fisheries in favor of international trade. My 
presentation starts with a brief narrative of the fisheries decline and presents an ongoing attempt at establishing a new food 
regime that will likely affect the fishers’ income security. Finally, I will present a plausible scenario for an alternative food 
system capable of increasing food security, guarantying economic access to adequate foods, and fostering sustainability 
throughout Baja California Sur.

Sessão Poster Temas 
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330 ALEJANDRO CASAS (UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)

Domestication: is it a real process? Darwin used the terms “domestication” and “artificial selection” to explain human processes generating divergences of 
organisms according to intentions. Such process was on-gong in Europe of the XIX Century, Darwin was a domesticator, used 
his experience as a model for explaining what he thought was analogous to processes shaping biological diversity in nature, 
and settled the bases of the theory of evolution. The simple mechanisms of domestication considered by Darwin were then 
studied by numerous researchers describing different mechanisms, and it is still an open research field. Human selection may 
have a broad spectrum of targets, routes, mechanisms, and effects according to the multiple cultural contexts. It is associated 
to agriculture, pastoralism, and silvicultural practices, and not only selection but other evolutionary processes (genetic drift, 
gene flow and breeding systems) are also guided by humans with consequences on populations, communities and 
ecosystems. It has also been clear that population management of particular species is connected with those of communities, 
ecosystems and landscapes, and that human influence on each scale has effects on the others. The “process” is rather a 
complex net of processes at different scales, guided by humans. Such generalities have required hundreds of studies 
throughout the world. New questions have arisen, but the study of causes and consequences of the processes and the 
continuous spectrum of states of them (the world cannot be dissected between natural and domesticated) is a primary source 
of evidence for testing hypotheses and constructing theories. Does the shaping of nature by humans according to their social 
life really exist? Humans modify populations and ecosystems, and their purposes vary extraordinarily in the constellation of 
socio-ecological contexts. Genetic resources diversity on one hand, and global change, dramatically on the other, are 
expressions that the answer is yes, it does.
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331 JOSÉ TOMÁS IBARRA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE), 
ANTONIA BARREAU (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE), 
NATALIA PESSA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE), 
JULIÁN CAVIEDES (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE)

Listening to elders: birds and forests as 
intergenerational links for nurturing social-
ecological memory in the southern Andes

Over recent decades, people and particularly children are interacting less and less with biodiversity. This ongoing alienation 
of humans from nature, so called “extinction of experience”, is having negative consequences on biodiversity conservation. 
We argue that possible drivers of this shift, such as technological progress and sedentary habits, not only produce a loss of 
engagement with local biodiversity; they also trigger a cycle of detachment of children from the experience of elders. Elders 
fill a special role in social-ecological communities. They serve as stewards of knowledge, intertwined with practice and beliefs, 
of long-term changes in the territory. Elders help link individuals to the broader community as a whole, connecting the past 
with the future, and thus act as the foundation of social-ecological memory. We present an ongoing project aiming to 
articulate intergenerational dialogues between children and elders in three rural Mapuche indigenous and peasant schools 
(~90 children) of La Araucanía Region, southern Chile. To facilitate these dialogues, we use birds and forests as the foundation 
of local narratives about long-term and large-scale changes in the territory over generations. We have developed a 5-step cycle 
including 1. Natural history workshops; 2. Children led guided grand tour interviews with their parents and grandparents; 3. 
Systematization, analysis and illustration of narratives; 4. Intergenerational “Dialogues of Memory”; and 5. Communication 
to the broader community. We found that birds, forests, elders, and the social-ecological memory they carry, are imbricated 
in complex networks of environmental, social, psychological, political and cultural practices. It is through nurturing social-
ecological memory that children will engage with their local biological and cultural (biocultural) heritage. We conclude that 
elder experience should be honored so as to help counteract further “extinction of biocultural experience”.              
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332 EDUARDO DA SILVA SANTOS (UFPA) VULNERABIIDADE DO CONHECIMENTO 
TRADICIONAL VERSUS INTERESSE DE 
MERCADO PERCEPÇÕES REGISTRADAS NA 
VISITA TÉCNICA - UFPANUMAPPGEDAM

O estudo em questão foi construído após a visita técnica do Programa de Pós- Graduação em Gestão de Recursos Naturais e 
Desenvolvimento Local na Amazônia – PPGEDAM do Núcleo de Meio Ambiente, da Universidade Federal do Pará – UFPA, a 
nível de mestrado profissional, na disciplina Conhecimentos Tradicionais e Transformações Sócioambientais, cuja abordagem 
está descrita na relação comercial existente entre a comunidade tradicional e o mercado financeiro, representado por 
grandes empresas ligadas a biotecnologia, procurando de uma certa forma, apresentar o modo desproporcional do lucro, ou 
seja, a total inexistência da equidade nesta equação, beneficiando tão somente as empresas.

Em consequência dessa relação tenta-se apresentar a baixíssima condição existente atualmente no local das comunidades 
ribeirinhas, assim como, demonstrar que as comunidades locais possuem uma condição de estruturação a ser melhor 
elaborada afim de que, possam resultar de forma mas favorável às comunidades tradicionais uma oportunidade de uma 
melhor inserção no mercado e com isso, uma melhor qualidade de vida aos ribeirinhos.
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333 JULIAN HENRIQUE CARLOTTO DE 
ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA - UFSC)

Aspectos da etnobotânica de plantas 
medicinais e espirituais na Tekoá Itaty (T.I. 
Morro dos Cavalos, Palhoça – SC) e a rede de 
troca cultural e de plantas entre aldeias 
Guarani

O povo Guarani está entre os povos originários que guardam valiosos conhecimentos a respeito da flora da Mata Atlântica. 
Intimamente ligados a este bioma, este ambiente é essencial para o desenvolvimento do seu modo de ser (mbyá reko), 
desconsiderando fronteiras políticas dos estados nacionais. Em toda área da Mata Atlântica ocupada pelos Guarani, padrões 
migratórios estão tipicamente acompanhados de fluxos de sementes e plantas, que modificam, enriquecem e diversificam os 
cultivos, podendo ter um efeito também no transporte de propágulos de espécies nativas. Para contribuir com os estudos 
etnobotânicos sobre os conhecimentos e o território Guarani, este trabalho investiga como estão configuradas as redes de 
troca de plantas com uso específico para medicina e espiritualidade em algumas aldeias Guarani. Levamos em consideração 
dois pontos importantes dentro da cultura que podem influenciar as trocas desses materiais: as relações de parentesco e a 
presença da Opy (casa de reza) nas aldeias. Até o momento foram visitadas três aldeias em terras indígenas (T.I.) no Rio Grande 
do Sul, duas já homologadas e outra com território reocupado recentemente, T.I. Campo Molhado (municípios de Riozinho, 
Maquiné e Caraá); T.I. Cantagalo (Viamão); e aldeia da Retomada (Maquiné). Após o consentimento prévio das lideranças e dos 
entrevistados, registramos o relato do uso de 39 plantas, sendo 34 de uso medicinal, quatro com uso medicinal e espiritual e 
uma somente espiritual. Destas plantas 27 já foram identificadas, correspondendo a 24 espécies botânicas. Essas plantas 
resultam de coletas pessoais ou trocas com outras aldeias Guarani, dentre as quais estão: T.I. da Guarita, aldeia de São Miguel 
das Missões e T.I. Pindo Poty, localidades que serão visitadas nas próximas etapas do estudo. Além de fortalecer a identidade e 
território tradicional, esperamos que o trabalho seja proveitoso para o povo Guarani, especialmente em relação à 
homologação e reconhecimento de seus territórios.
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334 ANA FLÁVIA SANTOS DE BRITO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

OS ACIDENTES AMBIENTAIS EM BARCARENA-
PA: ESTUDOS, MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO 
DAS ÁREAS DEGRADADAS

A Constituição da República Federativa do Brasil, no capítulo VI, estabelece no Artigo 225, parágrafo 2º, que “aquele que 
explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei”. O Decreto 97.632, de 10/04/1989, regulamentou a Lei 6.938/86, no que se 
refere à recuperação de áreas degradadas pela atividade de mineração. Segundo o decreto, os empreendimentos no setor 
mineral deverão apresentar ao órgão competente o Plano de Recuperação das Áreas Degradadas pela atividade de mineração 
como um documento integrante do Estudo de Impacto Ambiental (IBAMA, 1990).

O empreendimento minerário acarreta o surgimento de áreas degradadas durante e ao final da exploração, uma vez que o 
minério extraído da natureza não retorna ao seu local de origem, sem falar no impacto ambiental e à saúde humana no 
manejo incorreto e acidentes com dejetos. Pensando nisso, neste trabalho feito a partir do Plano de Recuperação das Áreas 
Degradadas- PRAD visa a análise do cumprimento das leis ambientais pelas empresas responsáveis pelos acidentes ocorridos 
nos últimos anos no município de Barcarena, até o mais recente em 17 de fevereiro deste ano; e avaliação dos métodos para 
recuperação das áreas degradadas pela atividade de mineração, visto que é de total responsabilidade do empreendedor a 
implantação das medidas propostas no PRAD.

A recuperação é uma atividade que exige uma abordagem sistemática de planejamento, visão a longo prazo e não apenas uma 
atividade limitada de remediar um dano. A intervenção em áreas degradadas, através de técnicas de manejo, por exemplo, 
pode acelerar o processo de regeneração, permitir o processo de sucessão e evitar a perda de biodiversidade. Por isso a suma 
importância de estudos, monitoramento e avaliação de métodos de recuperação das áreas degradadas em Barcarena, onde as 
contaminações com rejeitos ameaçam também municípios vizinhos e a saúde da população.
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335 SAMANTA CHISTÉ DE ARAUJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO 
SANTO), SÉRGIO CARVALHO MOREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO), ANA PAULA MADEIRA DI 
BENEDITTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO NORTE FLUMINENSE DARCY 
RIBEIRO), CAMILAH ANTUNES ZAPPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE)

Conhecimento Ecológico Local de 
pescadores artesanais sobre a toninha 
(Pontoporia blainvillei) no norte do Rio de 
Janeiro, sudeste do Brasil.

A toninha (Pontoporia blainvillei) é um pequeno cetáceo que sofre interferências da pesca artesanal principalmente devido à 
captura acidental por redes de espera. Assim, o objetivo deste estudo é identificar interações entre a espécie e a pesca 
artesanal em Atafona, distrito de São João da Barra, norte do Rio de Janeiro, a partir do conhecimento ecológico local de 
pescadores artesanais que atuam na região. Em julho de 2017 foram realizadas 30 entrevistas a partir de questionários 
etnográficos com pescadores artesanais que atuam com redes de espera na comunidade estudada. Pranchas ilustrativas 
contendo fotos de cetáceos, inclusive a toninha, foram apresentadas aos pescadores para identificação visual do animal; além 
de mapas da região para indicação das áreas dos pesqueiros e áreas de captura acidental da toninha. Dezoito pescadores 
identificaram a espécie de acordo com os critérios: 1) coloração marrom claro, tonalidades de rosa, vermelho claro, amarelo 
claro e cinza claro; 2) comprimento corporal de adultos entre 100 e 160 cm; e 3) indicação correta na prancha. Dentre os 
pescadores que identificaram a toninha (n=18), 89% (n= 16) descreveram a captura acidental de indivíduos da espécie e o 
dano causado à rede de pesca, mesmo não identificando essas interações como negativas. Apenas dois pescadores (11,1%) 
descreveram interações positivas relacionadas ao seu próprio bem estar ao admirar o animal. Na indicação pelos mapas, os 
pescadores indicaram uma sobreposição de uso de área da pesca e da toninha o que justifica a frequente captura acidental por 
redes de espera. Com os resultados será possível compreender a percepção dos pescadores sobre as interferências da pesca 
artesanal sobre a toninha no norte do estado do Rio de Janeiro; bem como indicar estratégias para o manejo pesqueiro a 
partir da alteração da localização de redes de espera a fim de diminuir a captura acidental sobre toninhas na região.
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336 MAYCOM DOUGLAS FERREIRA DO 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ (UEPA)), FLÁVIO 
BEZERRA BARROS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ (UFPA))

BEM VIVER E PRÁTICAS ALIMENTARES EM 
COMUNIDADES DE QUILOMBOS NA ILHA DO 
MARAJÓ, SALVATERRA/PA: O QUE AS 
EPISTEMOLOGIAS DO SUL TEM A REVELAR?

Este trabalho objetiva-se apresentar resultados preliminares referente a um plano de trabalho ainda em fase de 
desenvolvimento pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), financiado pelo CNPq, intitula-se 
“Comida de quilombo na Amazônia paraense”. Esse plano visa mapear saberes e práticas alimentares junto a comunidades 
quilombolas em contextos socioculturais distintos no Estado do Pará; refletir sobre as principais ameaças que atuam 
fragilizando os sistemas alimentares dos povos quilombolas na Amazônia Paraense e descrever os principais sistemas de 
produção das comunidades a partir de atividades como a agricultura, pesca, caça e extrativismo vegetal. O estudo se insere 
dentro de um projeto de pesquisa em âmbito nacional que envolve algumas instituições brasileiras e de outros países da 
América Latina, tem como título: “Comida de Quilombo no Brasil: saberes, práticas alimentares e experiências em contexto 
do Sul, Centro-Oeste e Norte”. A pesquisa orienta-se teórica-metodologicamente nos estudos críticos de Boaventura de Sousa 
Santos focalizando nas suas formulações da qual esse autor vem caracterizando como Epistemologias do Sul. O estudo assenta-
se numa abordagem qualitativa, envolvendo: pesquisa de campo; observação-participante; entrevistas semi-estruturadas. 
Como lócus o projeto elegeu duas comunidades de quilombolos na Ilha do Marajó, localizadas no município de Salvaterra, 
PA. Ambas comunidades não possuem o título da terra, não obstante, terem sido certificadas pela Fundação Cultural 
Palmares. As atividades desenvolvidas por eles são o extrativismo do Bacuri (Platonia insignis) e do açaí (Euterp oleracea) e o 
cultivo da mandioca (Manihot esculenta).
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337 NKUINKEU ROBERT (WORLD 
BOTANICAL EXCHANGE AND 
SERVICES), TCHEUTCHOA J. P 
(ETABLISSEMENT LE REGNE VEGETAL), 
WANTY PHILIPPE (ARBORETUM DE LA 
SEDELLE)

Medicinal plants and sustainability : 
approaches to developing sustainable 
extraction and management of Prunus 
africana in Cameroon.

Prunus africana is a high value indigenous multipurpose tree species found in mountainous areas of Cameroon and other 
african countries.

Many rural household as well as small and medium-scale enterprises depend on this resource for their medicine, construction 
needs and income. It is also a significant source of revenue for the state. Its bark has been traded internationally for over 40 
years. The over exploitation and illegal harvesting of this species have lead to the species being considered as vulnerable and 
included in the “red list” of the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN) on the one 
hand, and Annex II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) on the 
other hand.

The route is all clear and it needs to be followed to ensure the survival of this species upon whom the livelihoods of many 
people and the health of prostrate patients scattered around the world depend.

It has been reported that more than 1,6 million Prunus africana trees have been planted on farm, since 1976 in Cameroon: 
This highlights the importance of domestication and regeneration activities that have taken place and are ongoing (Foaham 
2009, Awono, 2008, Nkuinkeu 1999).

Prunus africana management has always been governed by customary and statutory laws. The regulatory framework in place 
for this species was inappropriate, therefore it was not realistic to envisage successful conservation and development 
measures in an inadequate regulatory framework.

This work is not only designed to review the existing framework for Prunus africana exploitation, and trade as well as 
cultivation in Cameroon, But also makes recommendations for national and international actions in terms of bridging the 
gaps between research and practical conservation and sustainable use.
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338 LUDIMILA RODRIGUES DOS PASSOS 
(UNIVASF), LEONARDO MILANEZ DE 
LIMA LEANDRO (UNIVASF), NELSON 
CARDENAS OLIVIER (UNIVASF)

ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E 
QUÍMICAS DOS ENCAUCHADOS DE VEGETAIS 
DA AMAZÔNIA

Os Encauchados de Vegetais da Amazônia (EVA) são uma tecnologia social que busca resgatar a atividade extrativa da borracha 
amazônica, gerando oportunidades de trabalho e renda para comunidades tradicionais e aldeias indígenas. Trata-se de uma 
técnica de produção de artefatos de borracha pré-vulcanizada, desenvolvida com base no conhecimento tácito daquelas 
populações. Até o presente, pouco se conhece, do ponto de vista científico, a respeito dos encauchados. Nesse sentido, este 
estudo busca preencher uma lacuna de conhecimento no que se refere às características físicas e químicas do material 
produzido a partir da tecnologia social. Assim, com a avaliação de algumas propriedades, entre as quais a resistência à tração e 
à flexão, dureza, índice de retenção de plasticidade, viscosidade Mooney, plasticidade e extrato acetônico, espera-se oferecer 
contribuições para a melhoria da qualidade do produto e, em consequência, para a melhoria da qualidade de vida das 
populações tradicionais envolvidas no projeto.
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339 DAWN D DAVIS (UNIVERSITY OF 
IDAHO)

Peyote Habitat Loss: An Examination of 
Threats Using GIS

Peyote Habitat Loss: An Examination of Threats Using GIS SO 094CORNIER

340 MARIA DEL MAR CARTRÓ SABATÉ 
(INSTITUT DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA 
AMBIENTALS, UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA (ICTA-
UAB)), PEDRO MAYOR-APARICIO 
(DEPT. SANITAT I ANATOMIA ANIMALS-
UAB, FUNDAMAZONIA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), VICTORIA REYES-GARCIA 
(ICREA, ICTA-UAB), ANTONI ROSELL-
MELÉ (ICREA, ICTA-UAB), NÚRIA 
MORALEDA-CIBRIÁN (INSTITUT DE 
CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTALS, 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA (ICTA-UAB)), MARTÍ ORTA-
MARTÍNEZ (UNIVERSITAT DE VIC, ICTA-
UAB, INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
SOCIAL STUDIES)

Amazonian wildlife ingests oil-polluted soil 
and water. Results from videos collected in 
oil-polluted sites

The first oil activities in the Amazon began a century ago, but there are still important gaps in our understanding of the social-
environmental impacts of these activities. In 2005, Indigenous People from the Corrientes and Pastaza basins, Peruvian 
Amazon, began a community-based monitoring programme with the objective to identify the impacts of oil extraction in 
their territories. They were the first to suggest that wild animals were ingesting oil-polluted soil and water. Following this 
lead, and with the full participation of a team of Indigenous monitors, we installed trap cameras that allowed us to collect 
thousands of videos documenting wildlife behaviour in oil-polluted sites. Videos were analysed by worldwide volunteers 
through a digital interactive platform, called Amazo’n’oil.  The analysis of these videos confirms that several wild species, 
mostly ungulates, rodents and birds, regularly visit oil-polluted sites to ingest soil and water. Among them, the ungulate 
species Tapirus terrestris and Mazama americana are the most frequent visitors. As the recorded species are also important 
game species for local populations, the animal behaviour recorded might expose not only the whole ecosystem but also local 
communities to many toxic pollutants associated with oil activities. Considering that 30% of tropical rainforests overlap with 
hydrocarbon activities, this finding highlights the urgent need to fill the wide knowledge gap on the pervasive social-
environmental impacts of oil extraction activities in high bioculturaly diverse areas of the planet. Moreover, this study also 
shows the importance of combining different knowledge systems to better understand and fight oil extraction impacts.
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341 LENIVALDO MANOEL DE MELO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), MATEUS ROCHA DA SILVA 
PEREIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE ALAGOAS), JONATHAN FERREIRA 
LISBOA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), EVELLY ALCANTARA 
SANTOS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS)

FATORES SOCIOECONÔMICOS E 
CONHECIMENTO DE PLANTAS MEDICINAIS: 
UM ESTUDO DE CASO COMPARATIVO ENTRE A 
COMUNIDADE MANIÇOBA E GRADUANDOS 
DO CAMPUS II DA UNEAL EM SANTANA DO 
IPANEMA-AL.

A frequente utilização de plantas medicinais como cura ou prevenção de algumas doenças continua sendo um grande aliado 
do homem. Neste sentido, é importante conhecer a existência e distribuição desse tipo de conhecimento, seu uso correto, e 
pensar em estratégias de conservação a partir das espécies de uso cotidiano. A presente pesquisa teve por objetivo verificar em 
que medida as variáveis socioeconômicas (idade, gênero, renda e número de pessoas na família) influenciam no 
conhecimento de plantas medicinais entre dois grupos distintos de pessoas, o primeiro formado por moradores da 
comunidade Maniçoba no subúrbio do município de Santana do Ipanema-AL; e o segundo formado por graduandos do 
Campus II da Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, no mesmo município. Para isso, utilizou-se de entrevistas 
semiestruturadas para a coleta de informações socioeconômicas, e a técnica de lista livre para acessar informações sobre 
plantas medicinais. Foram registrados dados de 42 informantes estudantes e 36 informantes da comunidade, no total, 78 
entrevistados. O critério de seleção usado foi bola de neve para a comunidade e busca aleatória simples para os estudantes. 
Além disso, foi feito a identificação científica das espécies, e a análise GLM realizada no programa R relacionando o 
conhecimento de plantas com as variáveis estudadas. De modo geral, observou-se que não houve diferença significativa entre 
as variáveis socioeconômicas dos dois grupos, com relação ao conhecimento de plantas. Isso pode ser explicado pela 
homogeneidade nas características dos informantes, já que ambos vivem predominantemente em áreas urbanas. No entanto, 
houve diferença estatística apenas para as variáveis do grupo de estudantes, sendo que a idade (X2=2.571, GL= 5%, p=0.0001) 
foi a única que teve um maior poder explicativo, demonstrando que os graduandos mais velhos tendem a conhecer um maior 
número de plantas medicinais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6
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342 MARIANA FRANCO CASSINO 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), CAETANO 
LUCAS BORGES FRANCO (INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), GUILHERME DE QUEIROZ 
FREIRE (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO AMAZONAS), SARA DEAMBROZI 
COELHO (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA), 
ANDERSON MARCIO AMARAL LIMA 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), MÁRJORIE 
DO NASCIMENTO LIMA 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), 
EDUARDO KAZUO TAMANAHA 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ)

Paisagens culturais da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Amanã: 
identificação de florestas úteis na região do 
sítio arqueológico Boa Esperança, Amazonas, 
Brasil

A escala espacial e a intensidade em que populações indígenas pré-coloniais transformaram a paisagem da Amazônia têm sido 
amplamente debatidas. Além da presença de solos antrópicos e alterações no microrrelevo em locais ocupados por povos pré-
coloniais, estudos têm mostrado que a riqueza e abundância de espécies vegetais úteis são maiores nessas áreas. A 
comunidade Boa Esperança, onde se encontra o sítio arqueológico homônimo, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Amanã, tem um histórico de ocupação de mais de 3000 anos. O objetivo deste trabalho foi identificar locais de concentrações 
de espécies úteis na área de uso da comunidade, buscando identificar potenciais legados das populações passadas e práticas 
atuais de uso e manejo destas espécies. Utilizamos a cartografia social para identificação dos locais de ocorrência das "plantas 
que formam reboladas" e entrevistas para identificação de práticas de uso e manejo. Com a participação dos moradores, 
identificamos pelo menos 20 formações dominadas por espécies úteis, geralmente frutíferas, e mais raramente madeireiras. 
Algumas espécies, como Theobroma cacao (cacau) e Astrocaryum aculeatum (tucumã) formam concentrações pequenas, em 
solos antrópicos e capoeiras. Outras, como Endopleura uchi (uxi) e Couma utilis (sorva) ocupam áreas de florestas maduras, 
mais distantes dos solos antrópicos. Os castanhais, dominados por Bertholletia excelsa, ocorrem nas diferentes unidades de 
paisagem abrangendo extensas áreas. Algumas espécies, como A. aculeatum e Caryocar villosum (piquiá) brotam 
espontaneamente em áreas manejadas com fogo. Foram citadas seis espécies de cacau (cinco Theobroma, uma Herrania), 
algumas cultivadas e muito consumidas e outras não cultivadas, consideradas alimentos de crianças. Muitas espécies são 
manejadas (cultivo, proteção de plântulas, retirada de competidoras, corte seletivo na abertura de roças) pela população 
atual, sugerindo a persistência de antigas práticas culturais.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

343 ALEXSANDER SANTA ROSA GOMES 
(ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 
ETNOAMBIENTAL KANINDÉ), ISRAEL 
CORREA DO VALE JUNIOR 
(ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 
ETNOAMBIENTAL KANINDÉ), LUAN 
MOPIB GORTEN SURUÍ (ASSOCIAÇÃO 
METAREILÁ DO POVO PAITER SURUI)

SOBAGEY KORIDEY SAME TIGÊ PAITER SURUI 
DE PAITERY GARAH KA EWE TIG, CACOAL, 
RONDÔNIA,BRASIL

Abril de 2012 eyami junho de 2013 ekao emi paiterey sade akoba, mabape pi xakalar amad õh ey je sobaguey korid-ey sade 
mayid itxa anie ey tig aka ma e.Mêh akalar etohta aje sobad aka etig agã, muy pabe aldeia sade paiterey karah (TISS) eka e. 
sobagey akawe tig  agã we sadena iwepaor iter sobagey alair sameikid paiterey sade ewe kabi ani e.(xakalar saweikid, 
mapari,xameome ipoy) mawetere nãh paiter sade iwesame maka eka e (xaka weka eyami iwawe kabi).

Paiterey sade garah atine wa îh aweitxa ani e ey sadena xameome ter akakoh ena e, ete tasadena sobagey alawata baka ter 
amapaiterey sade aweitxa  iwewa Îh ey kabi ani e. Soemame dena paiterey sade iwewa tar aweitxa ey yaba, ana bo toiya 
sobagey abih poh toiyaba iweitxa ena e. Abril de 2012 emi eyami Junho de 2013 etota toiyaba iwesame itxa, paiterey garah ka 
poh ena e(TISS). Muy pabe na aldeia- ey jena gakoraey ka 442 merekare maga ena e, 27 tamayah soekar takay ena e, eyawe tigã 
ena e, 7.618,29 (kg) sobagey patîh we sade aka ena e. muy pabe sobagey sade mainerey na  ey jena aweka iwewa iwekabi ena e. 
Muy pabe sobagey sarey – MEBÊ, MEBÊKOD,MASAYKIR,ARELID, WALOY ey 455 sobagey katxere dena awetigã ena e, 15 meses 
tayjena iwetige kar ena e.

Ete 105 merekare same itxa tayjena e, ete 840 (km) imakole emad tajena paiterey garah (TISS), xakalar mêh ka eka ena e, 420 
(km) imakole ka garah inah gaiy je weka aldeia Lapetanha  eîh ena e, eyami 420(km) imakole ka enate mawe sade soemapine 
wana eka aldeia Apoena Meireles etigã ena e. 1.143 sobagey katxere sade dena aweikin ena e, 22 sobagey kamid-ey eyami muy 
pabe pi muy txur dena sobag na aweikin ena e. aweitxa we samemi tajena iwe tig maga ena e. Paiterey itxa tajena kana pagã 
sobagey ewawe same maka mãh awekay ena e. paiter eweitxa we same alawata alaba mãh  ena e.

 

 

SESSÃO TEMÁTICA 
TEMA 24

344 MARCIO HARRISON DOS SANTOS 
FERREIRA (IFPI (CAMPUS URUÇUÍ); 
GRUPO XERÓFILAS (IF BAIANO/CNPQ); 
IAIE; SOLAE.), AURÉLIO JOSÉ ANTUNES 
DE CARVALHO (IF BAIANO, CAMPUS 
SANTA INÊS; GRUPO XERÓFILAS (IF 
BAIANO/CNPQ); ANAÍ.)

“TEC IARA” – INTERCULTURALIDADE, JOGOS E 
APLICATIVO PARA APRENDIZAGEM E 
VALORIZAÇÃO DA ÁGUA EM TERRITÓRIOS 
INDÍGENAS DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL.

O projeto “TEC-IARA: Jogos para aprendizagem e valorização da água em territórios indígenas da Bahia” transcorreu em 2016-
2017 e visou atender a Educação do Campo, especialmente jovens da educação indígena do ensino básico em escolas de 
territórios indígenas na Caatinga e na Mata Atlântica na Bahia, Brasil, dialogando com os saberes locais sobre a água, sua 
conservação e uso racional. Teve caráter multidisciplinar e envolveu conhecimentos dos campos da antropologia, agronomia, 
etnobotânica, hidrologia, etnopedologia, informática e educação. O projeto foi vinculado à Proex/IF Baiano e executado pelo 
Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Lavouras Xerófilas – XERÓFILAS (IF Baiano/CNPq), comfomento da Agência Nacional de 
Águas (ANA) e da Capes/MEC. Objetivou produzir jogos/quebra-cabeças, um aplicativo/jogo eletrônico 
(https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/287) e um website (www.kiriri.com.br) que difundem práticas 
agrícolas conservacionistas do solo e da água e valorizam o diálogo intercultural, a partir de narrativas sobre seres encantados 
das águas que foram compiladas entre os povos indígenas Kaimbé, Tupinambá e Kiriri. Por questões logísticas, e de 
aproximação e rapport, optou-se por enfocar os Kiriri (Banzaê – BA) das aldeias de Araça (Colégio Estadual Indígena Florentino 
Domingos de Andrade) e Mirandela (Colégio Estadual Indígena José Zacarias). O jogo didático eletrônico, glossário e sessões do 
aplicativo contam um pouco da história dos Kiriri, além de áudios com narrativas sobre a Cobra Grande, e abordam temas 
como o ciclo hidrológico, a conservação de solos, a produção em Sistemas Agrícolas Agroecológicos e uso racional da água 
para as populações humanas e animais. O projeto contribui para a afirmação da identidade étnica e com o ensino-
aprendizagem contextualizado de temáticas relacionadas à conservação socioambiental e ao patrimônio biocultural, com 
destaque para os recursos hídricos, aproximando a ancestralidade com as tecnologias contemporâneas.

SO 045ROBLES-B

345 BELAIDI NADIA (CNRS/MNHN) Philosophy of the normative process on 
biodiversity and concern of “genetic 
resource”

Biodiversity refers, first, to various expressions of the relationship between humans and nature. This is what the Convention 
on Biological Diversity (CBD) means by taking note of the claims of "indigenous and local communities" around their 
traditional knowledge through two legal provisions (Articles 8,j et 10 and 10,c). However, with the implementation of Article 
8j, culture has become a knowledge that can be mobilized everywhere and biodiversity a set of appropriable genetic 
resources. This prioritization of concerns, where biodiversity gives way to the appropriable and patentable genetic resource, 
in our view, reflects the quest for legal security (of the Western world) in the biological diversity regime under construction 
with the CBD and its protocols. How, indeed, can biodiversity be managed (sustainably) through the ever-changing normative 
framework of traditional knowledge, local practices and customary norms? Faced with a traditional or customary law that is 
disseminated in social practice where it is known and recognized by those who live in the community, the Western point of 
view opposes intellectual property law, where law and rights are precise and exhaustive and allow to predict how such a 
problem must be settled and / or such activity must be carried out. Taking into account this pluralism opens several 
perspectives. It can be a key to understanding some of the bilateral situations, such as the tension surrounding the claims of 
communities that bind customary usage and customary law to the filing of a patent. More broadly, highlighting the genetic 
resource questions “legal engineering” and its impact on societal issues, particularly the conservation objectives that the 
biological diversity regime tends to in its implementation. In the end, the reading of the law, whether legitimate, 
instrumentalized or arranged, provides information on the idea of biodiversity and the philosophy of its protection.

SO 017AUBERTIN

346 ALEXSANDER SANTA ROSA GOMES 
(ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 
ETNOAMBIENTAL KANINDÉ), ISRAEL 
CORREA DO VALE JUNIOR 
(ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 
ETNOAMBIENTAL KANINDÉ), LUAN 
MOPIB GORTEN SURUÍ (ASSOCIAÇÃO 
METAREILÁ DO POVO PAITER SURUI)

Automonitoramento Paiter Surui sobre o 
uso de mamíferos de médio e grande porte 
na terra indígena Sete de Setembro, Cacoal, 
Rondônia, Brasil.

Entre Abril de 2012 e junho de 2013 oito pesquisadores indígenas fizeram censos de mamíferos não-voadores de médio e 
grande porte em duas trilhas e monitoraram a caça em cinco aldeias da terra indígena Sete de Setembro. O monitoramento de 
animais de caça é essencial para compreender padrões e composição da comunidade biológica (diversidade, distribuição e 
abundância),assim como as mudanças causadas pelo impacto humano(caça e consumo). O envolvimento de moradores locais 
no monitoramento e na gestão de áreas protegidas é crescente, gerando resultados para a conservação da biodiversidade local 
e contribuindo para o empoderamento das comunidades locais. Este trabalho teve por objetivo compartilhar resultados 
obtidos da análise dos dados coletados por indígenas sobre a distribuição e abundância de mamíferos de médio a grande 
porte e sobre as caçadas realizadas no período de abril de 2012 a junho de 2013. Nas cinco aldeias foram aplicados 442 
questionários,entrevistados 27 caçadores que relataram a captura de 7.618,29 kg de mamíferos de médio e grande porte, 
biomassa de apenas 5 espécies que foram utilizadas como fonte de alimentação. Foram capturadas apenas cinco espécies -
Tayassu pecari (queixada),Pecari tajacu (cateto),Sapajus apella,Dasypus novemcinctus e Dasypus kappleri - e 455 indivíduos 
foram capturados durante os 15 meses de pesquisa,pouco mais de um indivíduo (de qualquer espécie) por caçador, por 
mês,um rendimento por unidade de esforço relativamente baixo.Foram realizados 105 censos diurnos e percorridos 840 km 
nos dois transectos - 420 km na ÁREA DE RECUPERAÇÃO próxima a aldeia Lapetanha e 420 km ÁREA DE PRODUÇÃO próxima a 
aldeia Apoena Meireles.Foram observados 1.143 mamíferos não-voadores de 22 espécies e seis ordens taxonômicas. A 
iniciativa valorizou a saber tradicional, aliado aos métodos científicos, buscando o envolvimento da comunidade na 
obtenção de soluções para o manejo da fauna de mamíferos de médio e grande porte e conservação da cultura Paiter.

 

SO 102SOUZA
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347 DIANA PATRICIA ASTUDILLO BRAVO 
(UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA 
IKIAM), ESTELA AMERICA CERDA 
DAHUA (ASOCIACIÓN 
ASOAHUANOWARMIS), CASANDRA 
PAOLA HERRERA CAICEDO 
(MINISTERIO DE CULTURA)

Kichwa Ahuano Community and plant 
resources management in Ecuadorian 
Amazonia: from grandmother’s memory to 
traditional dolls heritage

This investigation began in 2016 with a project to pay tribute to the “Apamamas” (grandmothers in the kichwa language) 
through traditional dolls made from plant material; each of which were crafted to represent an individual and her life story. 
In the Ecuadorian Amazon, the case of Kichwa women, who self-identify as “Chagramamas”, the local economy presents a 
series of inequalities in the form of: heavy workload conditions; insufficient access to loans; absence of recognition regarding 
role or culture, and lack of emphasis regarding the ancestral wisdom of women associated with agrodiversity. These women, 
the “Chagramamas”, are known to be responsible for shifting agricultural practices and the formation of social organizations. 
In addition, these female Kichwa people play a crucial role in the conservation of biodiversity and the defence of the food 
sovereignty. The system of cultivation practised by female Kichwa is known as “chakra” and forms the sustenance of an 
indigenous family. These female descendants of the “Apamamas”, in the region of Ahuanos in the Napo province, formed the 
“Asociación Asoahuanowarmis” in 2017. This association is focused on issues concerning economy, culture and agrodiversity 
to safeguard their tangible and intangible heritage. Part of their efforts to protect their heritage was the development and 
sales of the aforementioned “Apamamas” dolls. In light of cultural erosion and the advancement of the agroindustry, it has 
become increasingly important to document the memory of the “Apamamas” and how they managed natural resources in the 
parish of Ahuano, which is located at the Napo River banks in the “Reserva de Biosfera del Sumaco”. The greatest legacy of the 
“Apamamas” to their daughters and granddaughters is represented by their oral memory and spiritual value, as they were the 
founders of the “Ahuano Kichwa” community and negotiators of peace with other indigenous settlements.

SESSÃO TEMÁTICA 
TEMA 24

348 DAWN D DAVIS (UNIVERSITY OF 
IDAHO)

Peyote Habitat Loss: An Examination of 
Threats Using GIS

The peyote cactus [Lophophora williamsii] which is ingested for its medicinal qualities has been a conservation concern for 
members of the Native American Church (NAC) and peyotists, since 1976.In 2010, the United States' Natural Resources 
Conservation Service identified peyote as a plant of cultural concern due to destruction of the habitat in south Texas.The 
country of Mexico also created a federal regulation considering peyote a subject of special protection, justly so as 80 percent 
of the peyote habitat exists in Mexico.The primary threat to long-term conservation of peyote is overharvesting due to 
increased demands by members of the NAC and improper harvesting techniques of peyote distributors.Other threats include: 
root plowing  oil development, disturbance from feral hogs and exurban development.Due to these threats, it is imperative 
that conservation and sustainability measures by members of the NAC, peyote enthusiasts, peyotero distributors and Texas 
landowners be developed.This presentation advocates for the conservation of the peyote cactus habitat and development of a 
harvest strategy that will perpetuate a viable population of wild peyote cacti.Additionally, educating NAC members, and 
peyotists of the Peyote Gardens’ depletion and possible development of self-regulation on peyote purchases are needed to 
ensure long term conservation.These threats have potential to reduce wild peyote populations to the point of extermination 
and federal mandates such as the Endangered Species Act would have little to no effect considering these tracts of land are 
predominately privately owned.An Indigenous approach to preserving the peyote sacrament in its habitat is needed, 
including an examination of the spatial distribution of peyote as it relates to course scale fragmentation of habitat today 
through digitization of a previously created distribution map from 1980.Key in this effort is Indigenous voices discussing 
Indigenous topics. 

SESSÃO TEMÁTICA 17

350 TOMAZ RIBEIRO LANZA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
(UNESP)), LIN CHAU MING 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
(UNESP)), MOACIR HAVERROTH 
(EMBRAPA ACRE), ALMECINA BALBINO 
FERREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ACRE (UFAC))

ESTUDO ETNOBOTÂNICO DA AGRICULTURA 
DA TI KAXINAWÁ DE NOVA OLINDA, ACRE.

Investigações sugerem que os roçados tradicionais indígenas materializam um sistema produtivo altamente complexo, que 
necessita de amplo aporte de conhecimentos e práticas agrícolas locais para sua manutenção. Este estudo busca a valorização 
e a preservação desse conhecimento sobre as formas de uso e manejo das plantas que foram, ao longo do tempo, acumuladas, 
selecionadas e utilizadas por inúmeras gerações. A pesquisa foi realizada na TI Kaxinawá de Nova Olinda (TIKNO), situada no 
Bioma Amazônico, município de Feijó, Acre, Brasil. A agricultura Kaxinawá é um importante mecanismo de garantia do 
suprimento de alimentos para a comunidade e se baseia, principalmente, no manejo de capoeiras e pousio florestal. 
Objetivou-se, nesse trabalho, caracterizar a agricultura na TIKNO e realizar um levantamento de plantas cultivadas, 
possibilitando uma compreensão melhor da Agrobiodiversidade do local. O estudo foi realizado no ano de 2016 e 2017, por 
meio de entrevistas semiestruturadas e visitas in loco nas áreas produtivas. Foram entrevistados 25 agricultores indígenas, 
sendo identificados quatro tipos de áreas produtivas: roçados, quintais agroflorestais, bananais e cultivos temporários de 
praia. Foram identificadas 32 culturas agrícolas distribuidas em 21 famílias botânicas, essas representadas por 126 
variedades, com destaque à mandioca (Manihot esculenta Crantz), com 21 variedades; banana (Musa paradisiaca L.), com 24 
variedades; milho (Zea mays L.), com 12 variedades; e amendoim (Arachis hipogeae L.) com 8 variedades. A elevada 
agrobiodiversidade observada na TIKNO mostra a riqueza genética e cultural deste povo, sendo necessária a continuidade 
desses estudos que valorizem o conhecimento associado a essa riqueza.

 

SESSÃO TEMÁTICA 9

351 TOMAZ RIBEIRO LANZA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
(UNESP)), LIN CHAU MING 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
(UNESP)), MOACIR HAVERROTH 
(EMBRAPA ACRE), ALMECINA BALBINO 
FERREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ACRE (UFAC))

ESTADO DA ARTE DAS PESQUISAS EM 
ETNOBOTÂNICA NO ACRE, BRASIL.

O presente trabalho teve como objetivo a realização de um levantamento bibliográfico aprofundado referente às pesquisas de 
etnobotânica realizadas no estado do Acre, Brasil. As palavras chave utilizadas na pesquisa foram “etnobotânica acre”, 
“ethnobotany acre brazil”, “botânica econômica acre”, “economic botany acre brazil”. A pesquisa foi realizada em bases 
bibliográficas, bibliotecas digitais e físicas, periódicos, livros e acervos acadêmicos, nacionais e internacionais. Foram 
encontrados 84 trabalhos publicados entre 1990 e 2018, sendo que, aproximadamente 66 trabalhos (78% do total), foram 
publicados nos últimos 8 anos. Os tipos de publicações mais encontrados foram Capítulo de Livro, com 27 trabalhos; Artigo 
em Periódico, com 20 trabalhos; e Resumo em Anais de Congresso com 16 trabalhos. Além desses, foram encontrado\as 
publicações de Livros (8), Dissertações de Mestrado (7), Teses de Doutorado (3), Documento Técnico (2) e Tese de Livre 
Docência (1). As temáticas mais estudadas nesses trabalhos foram Plantas Medicinais (27), Agrobiodiversidade (22), Plantas 
Úteis (17) e Plantas Alimentícias (15), que, juntas, representam aproximadamente 95% dos estudos. As populações 
tradicionais mais estudadas foram Seringueiros, com 22 trabalhos, e Indígenas com 20 trabalhos. Esses estudos foram 
desenvolvidos em diferentes municípios do estado do Acre, sendo os mais representados Xapurí, com 17; Feijó, com 15; e Rio 
Branco com 13 estudos. Em termos de abrangência das publicações, 85% foram publicadas em âmbito nacional e 15% em 
âmbito internacional, demonstrando que há uma necessidade clara de somar esforços em difundir tais pesquisas e trabalhos 
em veículos de informação além das fronteiras do Brasil.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

352 ESCARLET BRIZOLA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA), 
GRAZIELA DIAS BLANCO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA), NATALIA HANAZAKI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA)

Etnobotânica de plantas medicinais 
utilizadas por comunidades rururbanas no 
Estado de Santa Catarina

A busca por compreender o meio e os seus recursos é uma prática difundida por diversas culturas. Este comportamento pode 
ser observado através do uso de plantas medicinais, entretanto, a escolha e uso destes recursos também é influenciada por 
outros fatores, como a facilidade de acesso, herança cultural, e outros. Diante desta situação, o trabalho buscou analisar o 
uso tradicional de plantas medicinais, nativas e exóticas, assim como a forma de obtenção (plantada ou coletada) por 
comunidades rururbanas em municípios da região sul de Santa Catarina. Primeiramente foram solicitadas as devidas 
autorizações e anuências para a realização das entrevistas. Foram realizadas 149 entrevistas semi-estruturadas durante os 
meses de janeiro e fevereiro de 2018, seguidas de coletas de plantas para identificação botânica ou identificação através de 
consulta  bibliográfica. As plantas medicinais citadas foram classificadas em coletadas e plantadas, nativas e exóticas, sendo 
consideradas nativas as espécies com ocorrência na vegetação de Mata Atlântica. Entre os entrevistados 98% usam plantas 
medicinais, sendo que houve 122 plantas citadas. A forma de obtenção mais citada foi através do plantio e a maior parte das 
espécies utilizadas atualmente são exóticas, entretanto 75% dos entrevistados citaram ao menos uma espécie nativa. As 
plantas mais citadas foram Mentha arvensis L., Plectranthus barbatus Andrews e Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Espécies 
nativas mais citadas foram Achyrocline satureioides (Lam.) DC., Equisetum giganteum L. e Maytenus ilicifolia (schrad.) Planch. 
Os principais usos citados foram como calmante, doenças relacionadas ao estômago e gripe. A região de estudo foi afetada 
culturalmente pela presença de imigrantes italianos e alemães, o que pode ter influenciado na maior citação de espécies 
exóticas, no entanto, a maior parte dos entrevistados citaram o uso de ao menos uma espécie nativa, o que indica algum 
conhecimento sobre as espécies nativas da região. 
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353 ANA CAROLINA FERREIRA ALVES 
(UFAM), LEONARD JÉFERSON GRALA 
BARBOSA (NAEA-UFPA)

PROCESSOS CONFLITUOSOS COM 
POPULAÇÕES TRADICIONAIS: PERSISTÊNCIA 
HISTÓRICA DE IMPACTOS SOBRE O POVO 
ARARA DO PARÁ

O presente trabalho busca apresentar um panorama cíclico dos embates de um povo indígena residente no Pará com o Estado 
brasileiro e seus projetos de desenvolvimento junto com empreendimentos privados. A perspectiva adotada parte de uma 
análise do contexto histórico-cultural do Povo Arara (família linguística Karib), residente no rio Iriri, um afluente do Xingu, 
sob a ótica dos processos neo-extrativos (YEHIA, 2009) dentro das discussões decoloniais (DUSSEL, 2009; MIGNOLO, 2007; 
QUIJANO, 2000) em uma construção de um tipo de história que pauta a mobilização dos movimentos locais sob suas próprias 
formas de organização baseados em uma ecologia política (LEFF, 2006). A abordagem tenta apresentar parcelas do ponto de 
vista local sobre esses processos cumulativos, por meio de alguns fragmentos de narrativas indígenas (KOPENAWA; ALBERT, 
2015). O povo Arara conta com aproximadamente 650 indivíduos, distribuídos em seis aldeias na região sob influência da 
cidade de Altamira. A partir do processo de contato com a sociedade envolvente ocorreram significativas mudanças na 
estrutura de vida do povo e, a partir da implantação da UHE Belo Monte, os processos de desmantelamento das estruturas 
sociais foram significativamente acelerados. Há uma fragmentação do poder político, ocasionando surgimento de novas 
aldeias. A partir de extensos levantamentos de dados socioculturais e linguísticos, buscamos mostrar como resultados parte 
dos mecanismos envolvidos nas mudanças de relações entre indígenas e não-indígenas a partir do contato, bem como o 
comprometimento da segurança alimentar e as possibilidades de enfrentamento que este povo constrói juntamente com 
outros grupos afetados pelos enclaves na região.

SESSÃO TEMÁTICA 5

354 LUAN DANIEL SILVA FERREIRA (UFRA), 
JOSÉ MAURICIO DOS SANTOS 
OLIVEIRA (UFRA), RAIMUNDO RAFAEL 
DE SOUSA SOARES (UFRA), LUIZ 
CLÁUDIO MOREIRA MELO JÚNIOR 
(UFRA), ANTONIO CARLOS MONTEIRO 
FILHO (UFRA), KAROLINE ROBERTA DA 
SILVA COSTA (UFRA)

ESTUDO DOS QUINTAIS AGROFLORESTAIS NA 
COMUNIDADE RURAL DO SEGREDINHO, 
CAPANEMA – PA

Objetivou-se no presente trabalho caracterizar e analisar a diversidade vegetal e animal presente nos quintais agroflorestais da 
comunidade rural do Segredinho, município de Capanema, Nordeste Paraense. O trabalho foi feito por meio da aplicação de 
doze questionários, registros fotográficos e observações diretas no dia 05 de março de 2018. Os quintais possuíam idades 
entre 15 a 65 anos, tendo de 800m2 a 5000m2 de área. A vegetação encontrada anteriormente nos quintais era mata virgem 
(50%), tucum (Astrocaryum vulgare) (20%), plantação de café (Coffea sp) (10%), plantação de milho (Zea mays) (10%) e 
plantação de feijão (Phaseolus vulgaris) (10%). Constatou-se que a principal finalidade de uso das espécies de animais 
encontradas nos quintais foi a alimentação humana (40%), sendo as espécies mais citadas a galinha (Gallus domesticus), o 
pato (Ana platyrhynchos) e o porco (Sus scrofa). As espécies vegetais utilizadas para alimentação compreenderam 65% do 
total, sendo as mais citadas o coqueiro (Cocos nucifera), a laranjeira (Citrus cinensis), o cajueiro (Anacardium occidentale) e o 
açaizeiro (Euterpe oleracea). Cerca de 29% das espécies vegetais foram registradas para fins medicinais, tais como hortelã 
(Mentha spicata), pião (Jatropha curcas), arruda (Ruta graveolens), elixir paregórico (Piper callosum), babosa (Aloe vera), 
chambá (Justicia pectoralis), verônica (Veronica spicata), barbatimão (Stryphnodendron adstringens), jucá (Libidibia ferrea) 
entre outras. As espécies de vegetais que possuem maiores uso pela comunidade, tanto na alimentação como medicinal, são 
de origem latino-americana, compreendendo 55,3% do total de espécies registradas. Já 29% são oriundas da região 
amazônica, apontando que essas espécies foram bastante difundidas na região, haja vista que houve uma considerável 
incorporação de espécies preferencialmente amazônicas nos quintais agroflorestais presentes na comunidade, que possui 
origem indígena.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

355 JOXLEIDE MENDES DA C. P. COUTINHO 
(MPEG/UFPI), MÁRIO AUGUSTO 
GONÇALVES JARDIM (MPEG), 
ANTONIO ALBERTO JORGE FARIAS 
CASTRO (UFPI)

ASPECTOS ETNOECOLÓGICOS DA 
FITODIVERSIDADE LENHOSA EM 
FRAGMENTOS DE SAVANAS AMAZÔNICAS

Savanas amazônicas são vistas como paisagens secundárias e sem importância ecológica e econômica. Diagnosticou-se 
aspectos etnoecológicos de savanas e reuniu-se conhecimento sobre os usos locais tradicionais e a conservação desses 
recursos vegetais. Amostrou-se as plantas lenhosas localizadas em sete fragmentos disjuntos preservados de Cerrado s.l. ao 
longo dos estados do Pará e Amapá, acumulou-se relatos assistemáticos de moradores e de especialistas parataxonomistas 
locais e fez-se um levantamento secundário das potencialidades atribuídas às plantas, levando-se como base valor de 
importância do vegetal (VI%-índice usual no estudo das estruturas de fitocomunidades). Reuniu-se informações ambientais e 
etnobotânicas das espécies classificando-as de acordo com suas potencialidades e uso local, possibilitando a elaboração de 
oito categorias etnoecológicas (Abundância/N e Riqueza/R; Transição fisionômica; Antropização; Composição; Endemismo; 
Distribuição; Indicações de Usos e Ameaça). A maioria das paisagens apresentaram aspectos de transição e de antropização. A 
flora de Vigia foi mais abundante em número de indivíduos amostrados (979), mas Cachoeira do Arari apresentou maior 
riqueza específica (37). Levantou-se 81 espécies, todas potencialmente ameaçadas e 1 vulnerável à extinção; somente 2 
estiveram presentes em todas as amostras e 26 têm distribuição restrita/rara, revelando alta dissimilaridade. Todas são 
nativas, sem registro de plantas exóticas e 12,35% são endêmicas da região Meio Norte. Treze modalidades de usos se 
aplicaram neste estudo e todas as espécies obtiveram indicação local de uso. Madeira configurou a maior demanda aos 
recursos e aponta a necessidade de estudos sistemáticos focados à essas comunidades ecologicamente únicas. Ao tempo que a 
savana faz contato com outras formações vegetais, a percepção da importância reguladora do ecossistema em equilíbrio é 
preterida, mantendo lacunas quanto aos ambientes não florestais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

356 NATALI ISABELA PIERIN PICCOLO 
(RARE), ALCINEI NEGRÃO FLECHA 
(RARE), CÍCERA ESTEVÃO BATISTA 
(RARE), DANILSON DE AVELAR SILVA 
(RARE), FRANCIANE RODRIGUES 
COELHO (RARE), JOSELE SANTOS DA 
SILVA (RARE), SEVERINO RAMOS DOS 
SANTOS (RARE), ENRICO SILVEIRA 
MARONE (RARE), GABRIEL VIANNA 
(RARE), JOEL AVIZ DE JESUS (RARE)

Conectando conhecimento tradicional e 
científico através da mudança de 
comportamento para gestão pesqueira – O 
Programa Pesca para Sempre

Novas contribuições à gestão pesqueira vêm sendo discutidas a partir da utilização de abordagens para a mudança de 
comportamento dos atores envolvidos na atividade pesqueira, aproximando academia, gestão pública, terceiro setor e 
comunidades tradicionais. Em sete unidades de conservação de uso sutentável entre as regiões norte e nordeste do Brasil vem 
sendo implementado entre os anos 2017 e 2019 o programa Pesca para Sempre que desenvolve junto com as comunidades 
pesqueiras artesanais soluções de baixo custo e passíveis de replicação para superar problemas que implicam na gestão efetiva 
e sustentável dos recursos pesqueiros, ao mesmo tempo que são capacitadas e formadas novas lideranças locais a fim de 
contribuir com o fortalecimento do processo em longo prazo. Através da utilização de espécies-pesqueira bandeiras, as 
campanhas tem como objetivo geral a Gestão Sustentável dos Territórios Pesqueiros, a partir da mudança de comportamento 
do público-alvo diretamente influenciados por Campanhas de Marketing Social que são estabelecidas por meio de estratégias 
de monitoramento científico, assistência técnica, melhoria do comportamento humano com o aumento do conhecimento, 
atitude e comunicação dirigida para adoção de boas práticas entre o público-alvo. Entre os objetivos específicos para 
mudança de comportamento estão: redução de práticas predatórias de captura, aumento da participação social e coletiva no 
planejamento de acordos de pesca e áreas de conservação e recuperação de estoques (ACRES), além da construção e 
fortalecimento de auto-regulação das comunidades para um sistema de vigilância comunitária. Resultados de pesquisas 
qualitativas com as comunidades identificaram como benefícios para utilização desta abordagem o fortalecimento do 
respeito coletivo acordos, o reconhecimento dos pescadores artesanais, preservação e recuperação de espécies-alvo, 
melhoria da renda e a união da comunidade, todos as citações constróem o conceito de melhoria da qualidade de vida.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

358 MARCUS VINÍCIUS CHAMON SCHMIDT 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

O fogo, a floresta e a vida dos índios do Xingu. Nos últimos 20 anos a perda de extensas áreas de florestas nas cabeceiras no rio Xingu mudou consideravelmente o regime de 
chuvas na região. A situação do desmatamento dos municípios chegou perto dos 70% em 2017, sendo este o principal fator 
que contribui com o aumento dos incêndios no Parque do Xingu. As mudanças nas paisagens são percebidas pelos índios 
Ikpeng, Waurá e Kawaiwete a partir de alterações nas florestas, como também na perda de alguns tipos árvores que são 
vulneráveis aos incêndios, mas que apresentam usos estratégicos para seus modos de vida. Discutir formas de adaptação para 
esta nova realidade torna-se uma necessidade, mas a construção de estratégias de recuperação de ambientes e de recursos 
prioritários deve partir de conceitos locais sobre como as florestas se regeneram, dos sistemas e técnicas de plantio e dos 
conhecimentos sobre o uso e manejo dos recursos naturais e do território.

SO 024ONO
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359 NATALI ISABELA PIERIN PICCOLO 
(RARE), ENRICO SILVEIRA MARONE 
(RARE), ANA CAROLINA DOS SANTOS 
MARCIANO (RARE), CARLOS LENNY 
DIAS DINIZ (RARE), ROBSON DO 
ROSÁRIO SANTOS (RARE), JOSENILDE 
FERREIRA FONSECA (RARE), AMANDA 
NASCIMENTO GASPAR (RARE), 
LUCIANO SILVA GALENO (RARE)

Gestão do território pesqueiro a partir da 
mudança de comportamento - Replicação do 
Programa Pesca para Sempre no Maranhão e 
Piauí

Em 2015 o Programa Pesca para Sempre iniciou a implementação das Campanhas de Marketing Social para adoção de práticas 
sustentáveis pesqueiras integrando estratégias de monitoramento científico, gestão adaptativa de espécies-alvo em diferentes 
Reservas Extrativistas do país sob condições diversas de reconhecimento, gestão e conflitos. O Program busca gerar mudanças 
de comportamento duráveis e sustentáveis em comunidades que dependem da natureza para seu sustento

Ao final de 2017 específicas áreas foram selecionadas para a continuidade do processo a partir de Campanhas de Replicação e 
estão entre elas a Resex Cururupu, recentemente criada Reserva Extrativista Arapiranga-Tromaí, Resex e a APA Delta do 
Parnaíba (territórios que se sobropõe).

Ao longo de dois anos, foram fortalecidas as organizações sociais locais, a participação das comunidades em processos de 
tomada de decisão, e foram mapeadas,  planejadas e implementadas junto com os pescadores artesanais diversas áreas de 
rodízio e restrição de petrechos, ainda sob a ótica de um acordo de base comunitária. Assim em busca de aperfeiçoar o 
sistema de gestão, os resultados obtidos nos dois anos anteriores retornam como subsídio para regumentação de acordos de 
pesca junto ao órgão gestor das unidades de conservação. A adoção de comportamentos agora se dá na participação da 
comunidade no processo formal de reconhecimento das regras e direitos para recuperação dos recursos pesqueiros. Tem-se 
como expectativa para este projeto até março de 2019, elevar a quantidade de pescadores reportando dados de captura e 
esforço de pesca, o público-alvo entendendo e compartilhando com seus pares os benefícios de participar formalmente no 
processo de regulamentação a partir de gestão compartilhada o que reflete na troca de informações e atitudes dos 
pescadores, além da regulamentação foram junto aos órgãos gestores das áreas de rodízio e restrição de petrechos.

SESSÃO TEMÁTICA 
TEMA 24

360 AMANDA EICKHOFF CAVALHIERI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA), NATALIA HANAZAKI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA), RAFAELA HELENA 
LUDWINSKY (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA)

Conhecimento e Uso de Plantas por 
descendentes Alemães em São Bento do Sul, 
Santa Catarina, Brasil

O estudo da imigração serve como modelo para compreender a dinâmica de transformações de conhecimento sobre os 
recursos vegetais. O presente estudo busca investigar a diversidade do conhecimento de plantas em um centro urbano, e 
como o cultivo em quintais pode estar relacionado ao amparo de uma cultura relacionada ao contexto da imigração europeia 
no Brasil. O município de São Bento Do Sul está localizado na região do Alto Vale do Rio Negro, no Planalto norte de Santa 
Catarina, região que caracteriza-se pela presença da imigração alemã, desde o início do século XIX até o período pós-guerra. A 
escolha da região deve-se a muitas famílias da Bavária, da Saxônia e do Império Austro-húgaro terem se instalado na região 
central, por terem chegado antes que outros imigrantes. Usamos uma amostragem intencional, separada por áreas e por 
conglomerado. As entrevistas foram realizadas no centro da cidade e em bairros próximos com forte presença alemã na 
região, com protocolos semi-estruturados acompanhados de turnês-guiadas. Pessoas que se autodenominam como 
descendentes alemães foram entrevistadas após consentimento livre esclarecido. Foram investigadas as plantas conhecidas e 
utilizadas, com importância cultural para os descendentes alemães tanto no passado quando atualmente. Além disso, foram 
coletadas amostras botânicas para identificação. Entrevistamos 31 pessoas, dentre as quais 6 homens e 25 mulheres, de 1ª à 
4ª geração. Foram identificadas 109 espécies botânicas até o momento, com maior representatividade das famílias Rosaceae, 
Apiaceae e Lamiaceae. Dentre as espécies mais citadas estão a Brassica oleracea, Manihot esculenta, Lactuca sativa e Solanum 
tuberosum. A grande quantidade de citações de Brassica oleracea var. capitata, e mesmo seu modo de preparo, mostra um 
traço cultural que veio junto com os imigrantes e ainda é mantido.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

361 MAGDA VALÉRIA CORRÊA MIRANDA 
(FUNCATE/INPE), DANIELLE 
CELENTANO (UEMA), ELOISA NEVES 
MENDONÇA (ICMBIO), IGOR NARVAES 
(INPE), MARCOS ADAMI (INPE), 
FERNANDA NUNES FONSECA (FUNAI), 
MARCOS PINHEIRO (REDE DE 
MOSAICOS DE ÁREAS PROTEGIDAS), 
LUIS ALBERTO PEREIRA (ISPN), 
MARLUCIA BONIFACIO MARTINS 
(MPEG)

Corredor Etnoecológico da Amazônia 
Maranhense: Conectando Áreas Protegidas 
do Mosaico Gurupi

Os últimos remanescentes de floresta amazônica entre o oeste do Maranhão e o leste do Pará estão em Áreas Protegidas que 
sofrem constantemente com o desmatamento ilegal, degradação florestal, invasão e grilagem de terras. Essa região conserva 
espécies endêmicas da fauna e da flora, e abriga etnias indígenas como os Awá, Ka'apor, Tembé e Guajajara. Diversas 
instituições e representações indígenas estão engajadas para conformar o "Mosaico Gurupi", que visa promover a gestão 
integrada de seis Terras Indígenas (TI Alto Rio Guamá no Pará e TIs Alto Turiaçu, Awá, Caru, Araribóia e Rio Pindaré no 
Maranhão) e da Reserva Biológica do Gurupi. O Mosaico soma 17,9 mil km2, e sua área de influência, que inclui áreas não-
protegidas do entorno, totaliza 46,4 mil km2. Porém, nem todas as áreas protegidas estão conectadas, o que ameaça 
processos ecológicos e hidrológicos na escala da paisagem. Nesse sentido, o corredor proposto aqui, visa conectar as duas TIs 
dispersas (TI Araribóia e TI Pindaré) através dos principais rios da região (Pindaré, Buriticupu, Zutiua, Cipoeiro e Dos Bois), 
conectando os fragmentos florestais e protegendo os recursos hídricos, promovendo assim a conservação da biodiversidade e 
dos serviços ecossistêmicos e futuramente, poderá restabeler o corredor original de itinerância dos indígenas da área, 
principalmente dos Awá-Guajá, a etnia mais ameaçado do mundo. O corredor proposto tem uma área de 4,3 mil km2 (9,2 % 
da área de influência do mosaico), e inclui propriedades privadas e assentamentos da reforma agrária. De acordo com dados 
oficiais, a área do corredor apresentava apenas 7,1 % de floresta em 2016, das quais 18,7% estavam degradadas. Diante da sua 
vulnerabilidade e importância etnoecológica, é necessário que o corredor seja considerado uma área prioritária para a 
restauração florestal, e que se consolidem políticas públicas direcionadas para tal, tanto em assentamentos como em áreas 
privadas.

SO 072MARTINS-B

362 FERNANDA CARNEIRO ROMAGNOLI 
(UFRA)

TRAJETÓRIA TEMBÉ: HISTÓRICO DE LUTA E 
REAFIRMAÇÃO CULTURAL NA TERRA 
INDÍGENA ALTO RIO GUAMÁ

Papel na mesa redonda: organizadora/mediadora SO 021SILVA-B

363 FERNANDA LOUÍSE SILVA GUSMÃO 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), JOANÍSIO 
CARDOSO MESQUITA (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), MARIA DO PERPÉTUO 
SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), VANESSA 
PIMENTEL BERNARDES (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), JAKELINE RAMOS PEREIRA 
(INSTITUTO DO HOMEM E MEIO 
AMBIENTE DA AMAZÔNIA), RENAN 
MOTA MOURA (INSTITUTO DO 
HOMEM E MEIO AMBIENTE DA 
AMAZÔNIA), CAMILA LOPES DO 
ROSÁRIO (PROGRAMA TERRITÓRIOS 
SUSTENTÁVEIS), GLAUCIANE DA 
CONCEIÇÃO LOPES (PROGRAMA 
TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS)

EXPERIÊNCIAS COM A FORMAÇÃO DE 
AGENTES AMBIENTAIS COMUNITÁRIOS NA 
REGIÃO DA CALHA NORTE NO ESTADO DO 
PARÁ

O Estado do Pará possui mais de 60% de seu território constituído de áreas protegidas, recebendo grande contribuição da 
região da Calha Norte que ocupa 16% do território estadual, possuindo 24 milhões de hectares protegidos através de 
unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas. A gestão de parte desse território ocorre através do 
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – Ideflor-Bio. Com o objetivo de fortalecer as 
comunidades e otimizar esforços para a gestão e o monitoramento dessas áreas, foi-se iniciado um processo de formação de 
Agentes Ambientais Comunitários (AAC), com o objetivo de garantir direitos para os povos tradicionais,  através da 
construção de bases sólidas para a promoção do desenvolvimento sustentável regional. Ocorrida por meio da parceria entre 
Ideflor-Bio, Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) e Programa Territórios Sustentáveis, a formação dos 
AAC já credenciou 26 moradores da Floresta Estadual de Faro e está com outras duas turmas em andamento nas regiões de 
Oriximiná, com a participação de 34 ribeirinhos, e Óbidos, capacitando 14 membros da comunidade de remanescentes de 
quilombolas. Essa formação ocorre através de vários módulos de estudos pré-estabelecidos e outros demandados pelos 
próprios comunitários, que participam de forma voluntária. A experiência demonstrou que a comunidade está se 
empoderando e respondendo positivamente a iniciativa. Após a conclusão de todas as etapas, haverão 74 agentes 
multiplicadores de conhecimento em 20 comunidades da Calha Norte adotando novas técnicas de produção para geração de 
renda, além de possibilitar a manutenção dos recursos da natureza.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6
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364 LUCIANO SILVA GALENO (COMISSÃO 
ILHA ATIVA), AMANDA NASCIMENTO 
GASPAR (ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DA ILHA DAS CANÁRIAS)

COMUNIDADE DE CANÁRIAS ESTABELECENDO 
A GESTÃO PESQUEIRA NO DELTA DO 
PARNAÍBA (PI/MA)

A pesca artesanal permanece sob contexto de crise global, afetando comunidades caiçaras e extrativistas dependentes dos 
recursos pesqueiros. Neste ensejo, existe a necessidade de gerar informações para tomadas de decisão e minimizar riscos sobre 
a pesca artesanal em escala mundial. Neste foco, o objetivo central do trabalho foi o fortalecimento local dos pescadores para 
tomada de decisões. Entre 2015 e 2017 foi implementado na região do Delta do Rio Parnaíba, discussões buscando adoção de 
práticas sustentáveis na atividade pesqueira na Resex Delta do Parnaíba (PI/MA).  O processo aconteceu de forma conjunta 
com os pescadores a fim de possibilitar mudanças para efetiva gestão pesqueira. O projeto se dividiu em três etapas, 
diagnóstico, implementação e avaliação, mesclando metodologias de marketing social e gestão pesqueira a fim de 
proporcionar engajamento comunitário e suporte técnico a adoção de práticas sustentáveis. Na fase de diagnóstico uma série 
de discussões participativas foram realizadas na comunidade, levantando dados e proporcionando conhecimento para que os 
pescadores conseguissem adotar medidas sobre as pescarias. Durante a implementação as organizações sociais foram 
fortalecidas, ocorreram visitas as áreas de pesca, e mapeamentos comunitários possibilitaram reconhecer 25 áreas de pesca 
de interesse socioeconômico. Entre os resultados, foi criado a Associação Mãe da Resex, entre as comunidades, definiram uma 
das áreas de restrição de apetrecho sendo permitido apenas pesca de linha (anzol). Essa área restrita se mostrou tão positiva, 
que os pescadores perceberam aparecimento de vários peixes e aumento na produção após 1 (um) ano e meio com restrição. 
Tal fato possibilitou que mais áreas de restrição de petrechos fossem criadas na RESEX. A atual percepção dos pescadores sobre 
os benefícios do manejo dos pesqueiros subsidiam novas atitudes, onde as comunidades já iniciaram discussões para criar um 
Acordo de Pesca para melhorar a gestão da pesca.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

365 MARCELO DERZI VIDAL 
(CNPT/ICMBIO), URBANO LOPES DA 
SILVA JÚNIOR (CEPAM/ICMBIO), 
PRISCILA MARIA DA COSTA SANTOS 
(PARQUE NACIONAL DE 
ANAVILHANAS/ICMBIO), SUSY 
RODRIGUES SIMONETTI 
(DEPARTAMENTO DE TURISMO/UEA), 
FÁBIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO (SEM 
VÍNCULO INSTITUCIONAL), MARIA DO 
P. SOCORRO RODRIGUES CHAVES 
(DEPARTAMENTO DE SERVIÇO 
SOCIAL/UFAM)

Percepções socioeconômicas e 
conservacionistas sobre o turismo interativo 
com botos (Inia geoffrensis) no Parque 
Nacional de Anavilhanas, Amazonas, Brasil.

O turismo com botos no Parque Nacional de Anavilhanas, em Novo Airão-Amazonas, tornou-se mundialmente conhecido. 
Neste local é permitido aos visitantes observar estes animais serem alimentados em um empreendimento às margens do rio 
Negro. Esta pesquisa avalia a percepção de moradores locais sobre os impactos socioeconômicos e conservacionistas deste 
modelo de turismo. Para isso, foram realizadas entrevistas com 175 residentes da área urbana de Novo Airão. Os entrevistados 
eram de 10 diferentes bairros da cidade, a faixa etária predominante foi de 18-27 (32,0%), a maioria era do sexo feminino 
(73,1%), solteira (42,3%) e tinha ensino médio completo (29,7%). A maioria dos entrevistados (72,6%) acredita que os botos 
são a principal atração turística de Novo Airão, sendo a justificativa mais citada para essa percepção a de que os botos são a 
única atração da cidade; enquanto que, dentre os que responderam negativamente, a justificativa mais citada foi que existem 
outros atrativos turísticos na cidade. Quando questionados se o turismo com botos é bom para a cidade, a maioria (78,3%) 
respondeu positivamente, sendo a justificativa mais citada para essa percepção a de que a atividade atrai turistas e faz circular 
dinheiro; enquanto que, dentre os que responderam negativamente, a justificativa mais citada foi que a atividade só beneficia 
os donos do empreendimento onde ocorrem as interações. Quando questionados se o turismo com botos auxilia na 
preservação da espécie, a maioria (77,7%) respondeu positivamente, sendo a justificativa mais citada para esta percepção a de 
que a atividade orienta as pessoas a não matarem os botos e a preservá-los; enquanto que, dentre os que responderam 
negativamente, a justificativa mais citada foi que a alimentação ofertada aos botos não contribui para sua preservação. Para 
que o turismo com botos em Novo Airão torne-se uma atividade econômica reconhecida e envolvente deve ser melhor 
planejado e desenvolvido junto aos diferentes atores locais.
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366 SOFIA ZANK (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA), NATALIA 
HANAZAKI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA)

Código de Ética da ISE e a Lei da 
biodiversidade (Lei 13.123/15): reflexões 
para a pesquisa etnobiológica.

Refletimos sobre a conduta de pesquisadores etnobiólogos frente a dois instrumentos: o Código de Ética da Sociedade 
Internacional de Etnobiologia (ISE) e a Lei da Biodiversidade (Lei 13123/15 e decreto 8772/16). O Código de Ética, publicado 
em 2006, fornece um conjunto de princípios e práticas que regem a conduta dos membros da ISE. A Lei 13123 é o marco legal 
nacional que trata sobre o acesso a conhecimento tradicional associado e a repartição equitativa de benefícios, influenciando 
as pesquisas etnobiológicas. Ao compararmos os dois documentos, fica clara a importância da conduta do pesquisador ser 
orientada primeiramente pelo código de ética, mais abrangente em relação ao reconhecimento dos direitos dos povos e 
comunidades tradicionais, pois a lei 13123 trouxe retrocessos como a não obrigatoriedade de Consentimento Prévio e 
Informado (CPI) no caso de conhecimento não identificado e as possibilidades de isenção de repartição de benefícios. 
Segundo o Código da ISE, os pesquisadores devem realizar o processo de CPI em todas as pesquisas, com respeito às leis 
consuetudinárias, e o CPI de órgão competente não isenta a necessidade do CPI da própria comunidade. Alguns pontos 
constam em ambos documentos e podem resultar em penalidades legais (Lei 13123): acessar conhecimento tradicional sem 
CPI; deixar de indicar a origem do conhecimento em publicações e materiais de divulgação; apresentar informação falsa. Há a 
necessidade de cadastro no SisGen antes de divulgação dos resultados da pesquisa, porém o sistema precisa ser aperfeiçoado 
quanto a entraves burocráticos como a exigência de CPF de informantes de pesquisas realizadas desde 2000.  Para finalizar, 
destacamos a importância dos pesquisadores estarem informados desses procedimentos éticos e legais, o que é reforçado 
pelo conceito de atenção plena, incorporado no Código da ISE, no qual os pesquisadores precisam estar “plenamente 
conscientes do conhecimento e da omissão, do fazer e do não fazer, da ação e da inação”.

SESSÃO TEMÁTICA 3

367 EDNALDO TEMBÉ (ALDEIA SEDE TEMBÉ) TRAJETÓRIA TEMBÉ: HISTÓRICO DE LUTA E 
REAFIRMAÇÃO CULTURAL NA TERRA 
INDÍGENA ALTO RIO GUAMÁ

Os Tembés possuem um extenso histórico de lutas, especialmente na região do Rio Guamá. Eu, Naldo Tembé, como cacique da 
aldeia Sede, pretendo contar a trajetória de lutas e dificuldades enfrentadas por mim e meus antepassados para mostrar a 
força da luta indígena. 

SO 021SILVA-A

368 WILLIAM BALÉE (TULANE UNIVERSITY) Origin and development of historical ecology 
as a research program for Amazonia

 

Historical ecology is the term for a research program that specifically in the Amazonian context emerged in the wake of 
perceptions of limited explanatory power of cultural ecology. From the 1980s to the present, Amazonianist historical 
ecologists have mostly emphasized unusual distributions of tree species understood by human modification of reference 
conditions likes physical and chemical properties of soil (as with terra preta and other anthropogenic soils); substrate 
elevation characteristics; substrate drainage characteristics as seen in raised fields and related intensive agricultural features 
of anthropogenic landscapes;  fire use and management; and sowing, transplanting, and cultivation of wild and domesticated 
trees (including palms). Some recent attention has been given to emergent models such as domestication of the landscape (as 
opposed to biota sensu strictu), which has resonance with concepts like novel ecosystem and the new rurality in fields of 
conservation science. Applied historical ecology is also a recent development. At present, the trajectory of historical ecology 
seems to involve expansion geographically and topically in its coverage of Amazonian landscapes and societies, past and 
present.

 

SO 005JUNQUEIRA-B

369 RACHEL MACEDO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
JUCILENE RIBEIRO MARINHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Etnoecologia e etnobotânica do açaí 
(Euterpe oleracea Mart.) na comunidade 
Nossa Senhora das Graças, município de 
Bagre, Marajó, Pará

As comunidades que habitam as áreas de várzea amazônica sobrevivem economicamente do extrativismo vegetal, 
principalmente do extrativismo do açaizeiro. No município de Bagre, arquipélago do Marajó, pesquisas sobre o 
etnoconhecimento do açaí ainda são escassas, apesar de possuir importância ecológica e socioeconômica para as 
comunidades locais deste município. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi investigar os aspectos etnoecológicos e 
etnobotânicos do açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) na comunidade Nossa Senhora das Graças, município de Bagre. Foram 
realizadas entrevistadas semiestruturas com 16 famílias residentes nesta comunidade para se obter informações 
etnobotânicas e etnoecológicas. Com os dados mensais de ocorrência de flor e fruto fornecidos nas entrevistas foi possível 
montar um fenograma com base no total de citações. Os moradores da comunidade Nossa Senhora das Graças, município de 
Bagre-Pará, possuem baixa escolaridade e dependem da extração do açaí para consumo próprio e comercialização. Como 
renda extra as pessoas da comunidade contam com auxílios do governo, principalmente o bolsa família. Todos os moradores 
têm terreno próprio e a mão-de-obra utilizada na colheita do açaí e limpeza do açaizal é puramente familiar. As técnicas de 
manejo desenvolvidas para extração do açaí ainda são tradicionais já que, utilizam seus conhecimentos empíricos que foram e 
são repassados através de gerações. A retirada do palmito foi principalmente relacionada ao manejo dos açaizais. A 
etnoecologia e a etnobotânica mostraram-se como ferramentas eficientes no levantamento do conhecimento ecológico local 
e podem ser consideradas na discussão e na proposição de práticas do manejo sustentável de E. oleracea em várzeas na 
Amazônia.

Sessão Poster Temas 
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370 RAELMA ALMEIDA DE CARVALHO 
(UFPA), GIORGIO ERCIDES CHIARINI 
NOGUEIRA (UFPA), MÁRCIA ORIE DE 
SOUSA HAMADA (UFPA)

AGRODIVERSIDADE EM QUINTAIS 
AGROFLORESTAIS URBANOS EM ALTAMIRA, 
ESTADO DO PARÁ

O objetivo deste estudo foi compreender a socioeconomia e a estrutura da agrobiodiversidade de quintais agroflorestais 
urbanos de dois bairros, do município de Altamira – PA. O levantamento foi realizado no bairro Esplanada do Xingu, próximo 
ao centro da cidade (3°12'56.27"S e 52°12'54.71"O) e o bairro Brasília, localizado na periferia do município (3°11'43.02"S e 
52°12'41.95"O) 20 quintais, sendo 10 para cada bairro, por meio de entrevistas semiestruturadas junto aos informantes-
chave, selecionados através da técnica bola de neve. Foram levantados a composição botânica, uso e diversidade florística, 
além de obter informações socioeconômicas. Também calculou o índice de diversidade de Shannon (H’) e a equabilidade (J) 
para os quintais de cada bairro. Quanto à renda mensal dos entrevistados, no bairro Brasília 70% recebem um salário mínimo 
e no Esplanada do Xingu 50% recebem dois salários mínimos. O responsável pelos quintais está nas faixas de 30 a 29 anos 
(55%) e nível de escolaridade ensino fundamental incompleto (50%). Para agrodiversidade, foram registadas 107 espécies, 
distribuídas em 51 famílias, sendo Malvaceae (5 espécies), Apiaceae, Asteraceae e Solanaceae com 4 espécies cada. As espécies 
mais frequentes foram Cebolinha (Allium schoenoprasum L.) (9 quintais), Babosa (Aloe vera (L.) Burm. f.) e Capim Santo 
(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) presentes em oito quintais cada. Quanto ao uso das plantas a maior destinação foi para fins 
alimentícios (38%), medicinal (33%), ornamental (29%) e cosmético (1%), sendo a parte da planta mais utilizados foram as 
folhas com 45% no bairro Brasília o H’ foi de 3,82 e J de 92%, para o bairro Esplanada do Xingu o valor de H’ foi de 4,01, e o 
valor de J foi de 90%. Esses dados são indicativos que os quintais agroflorestais na área urbana se tornam uma alternativa, de 
baixo custo, para segurança alimentar atendendo as necessidades nutricionais das famílias, ainda otimizando o uso da terra 
devido a diversidade de espécies.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

371 IORI LEONEL ARNOLDO HUSSAK VAN 
VELTHEM LINKE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ (PPGCA)), IMA 
CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

Paisagens Wayana e Aparai, uma introdução A territorialidade de um povo indígena é constituída por múltiplas camadas sociais, culturais, ambientais, econômicas, etc. A 
apropriação de um espaço territorial por um determinado povo se dá a partir dos usos e conhecimentos aprofundados sobre 
os ambientes circunvizinhos, possibilitando, desta forma, sua previsibilidade nas dimensões espaciais e temporais – saberes e 
fazeres fundamentais para a reprodução física de um grupo indígena. Neste âmbito, a etnoecologia proporciona ferramentas 
necessárias para o estudo das percepções indígenas sobre os meios que habitam, auxiliando, portanto, em discussões sobre 
gestão e o uso sustentável de uma terra indígena, por exemplo. Nos territórios dos povos indígenas Wayana e Aparai, falantes 
de línguas Karib e habitantes do extremo norte do Pará, as florestas circunvizinhas não são homogêneas, mas sim, contínuos e 
complexos mosaicos florestais. Estes povos classificam as florestas em nove paisagens principais, ou ecozonas, habitadas por 
diferentes coletivos não-humanos que compartilham entre si o mesmo território sob diferentes perspectivas. Ao longo dos 
últimos dez anos, diversos atores envolveram-se em um intenso trabalho coletivo e demonstrativo de pesquisa e 
documentação realizada pelos próprios indígenas a respeito destes diferentes coletivos com vistas a subsidiar um plano de 
gestão ambiental e territorial. O presente trabalho visa apresentar os resultados, por ora, preliminares destas pesquisas.
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372 WILLIAM BALÉE (TULANE UNIVERSITY), 
VINICIUS HONORATO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARA), 
ANDERSON MARCIO AMARAL LIMA 
(INSTITUTO MAMIRAUA)

APPLIED HISTORICAL ECOLOGY IN THE RIO 
IRIRI BASIN

Two one-hectare forest inventories were carried out near the Rio Bala, in the basin of the upper Rio Iriri, Brazilian Amazon, 
inside the federal conservation unit known as Ecological Station Terra do Meio, with the objective of determining local 
human impacts on vegetational diversity, and the long-term sustainability of these impacts. The area is occupied and used by 
forest peasants (beiradeiros) who in free lists (n=30) of trees and direct observation of all taxa in the two forest inventories 
demonstrate unique, detailed traditional knowledge of the biota and habitat. Two archaeological excavations and systematic 
soil sampling carried out on the terra firme inventory demonstrate indigenous occupation and use of the forest before the 
arrival of forest peasants. The inventories share relatively few species, and of those shared it is possible that people over time 
moved the species from the seasonally flooded forest to terra firme forest. The results suggest that the forest peasants with the 
employment of their current traditional technology have not caused over time a diminution in forest species, and may in fact 
have augmented alpha diversity. At the least they have managed and safeguarded what appears to be a pre-Columbian 
anthropogenic legacy intrinsic to the local forests. As such, the forest peasants’ current occupation is not antithetical to the 
design concept underlying the conservation unit known as Ecological Station Terra do Meio.

 

SO 013ROCHA-A

373 ANTONIO SARMENTO DOS SANTOS (TI 
ALTO RIO GUAMÁ)

TRAJETÓRIA TEMBÉ: HISTÓRICO DE LUTA E 
REAFIRMAÇÃO CULTURAL NA TERRA 
INDÍGENA ALTO RIO GUAMÁ

Eu, Piná Tembé, liderança Tembé, atuo há 35 anos nas lutas dos povos indígenas pelo Brasil. Além de liderança indígena, sou 
professor de filosofia e sociologia em escolas das aldeias Tembé e pretendo falar sobre a situação de luta política para melhoria 
das condições de vida indígena e o processo de reafirmação cultural que estamos lutando para fazer atualemente. Uma 
manifestação muito importante neste processo de reafirmação cultural foi a retomada da lingua Tembé, forçadamente 
retirada de nossas aldeias nas útlimas décadas e a festa do Muquiado, onde hoje podemos cantar músicas Tembé e dançar 
danças Tembé. 

SO 021SILVA-B

374 ANDRÉA DOS SANTOS COELHO 
(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
(UFPA/EMBRAPA/MPEG)), MARCIA 
NAZARE RODRIGUES BARROS 
(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
(UFPA/EMBRAPA/MPEG)), PETER 
MANN DE TOLEDO (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS), 
IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI), BIANCA 
CHAVES MARCUARTÚ (PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM 
MEIO AMBIENTE (PROFIMA)), MARCOS 
ADAMI (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS ESPACIAIS), ALESSANDRA 
RODRIGUES GOMES (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS)

Grandes Projetos e Uso da Terra em Unidades 
de Conservação no Distrito Florestal 
Sustentável da BR-163

O desmatamento é considerado um dos maiores entraves para o desenvolvimento sustentável do bioma Amazônia. A 
paisagem da região oeste do Pará, após a implantação da Rodovia BR-163, passou por profundas transformações em razão do 
desmatamento induzido pela sua abertura, provocando impactos nas comunidades tradicionais e indígenas locais. Assim, em 
2006, foi criado o Distrito Florestal Sustentável (DF) da BR-163 com uma área de 192.259 km². Ele abrange 14 unidades de 
conservação (UC), sendo onze de uso sustentável e três de proteção integral. Trata-se de um complexo geoeconômico e social 
estabelecido com a finalidade de estimular o desenvolvimento integrado com atividades de base florestal, o que também 
beneficiaria as comunidades dentro e no entorno delas. No entanto, em 2014 a área desmatada no DF era de 17.568 km², e 
20,42% desse desmatamento localizava-se nas UC. A presença de estabelecimentos não familiares e ocupação por 
comunidades não tradicionais revela a ocorrência de usos conflitantes e ilegais dentro dos limites das UC. No atual cenário de 
forte pressão antrópica sobre as florestas, os programas de governo para a aceleração do crescimento com base em criação e 
expansão de infraestruturas de transportes e de geração de energia, sinalizam condições favoráveis para a expansão da 
agropecuária nessa região. Com isso aumenta a pressão sobre as UCs que, além do desmatamento, têm a integridade de seus 
limites ameaçados, como aconteceu em 2012 quando cinco UCs da região foram desafetadas com o objetivo de instalar as 
UHEs São Luiz do Tapajós e Jatobá e, mais recentemente, a ameaça à FLONA Jamanxim. Esse trabalho propõe analisar a 
evolução temporal do desmatamento e usos da terra nas UC na área de abrangência do DF BR-163, a partir de 2004, ano do 
pico do desmatamento na Amazônia, 2008 após a criação do DF e em 2014. A análise terá como base dados dos projetos de 
monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite, como o TerraClass e PRODES.

SESSÃO TEMÁTICA 41

375 KAIANAKU FOGAÇA KAMAIURA (UFG) Cartilha dos Seres Vivos Animais da região da 
Terra Indígena Xingu, Aldeia Kaluani, Gaúcha 
do Norte, Mato Grosso

Os animais, as plantas e todos os seres vivos estão ligados ao dia a dia dos povos indígenas, seja através da sua cultura, da 
alimentação, rituais, medicina, artesanatos, construções, entre outros. Desde o contato com o não indígena muitos hábitos 
foram alterados devido à influência do mundo exterior. O curso de Educação Intercultural tem trazido novas metodologias 
sobre a transdisciplinariedade e as pluriepistemologias de ensino para que sejam valorizados o conhecimento científico e o 
conhecimento tradicional. Os estágios desenvolvidos através desse curso é uma forma de colocar em prática esses conceitos e 
explorar uma educação escolar indígena diferenciada, valorizando os saberes indígenas. Isso garante uma autonomia para o 
aprendizado do aluno e segurança naquilo que já faz parte das tarefas diárias como ir a roça, pescar e caçar. A ciência 
tradicional não fragmenta o aprendizado. O objetivo do estágio foi produzir uma cartilha sobre os animais da região da Aldeia 
Kaluani Paraíso, formada por povos das etnias Kuikuro e Kalapalo, da região do Alto Xingu. Essa produção é um exemplo de 
como conciliar e valorizar os dois conhecimentos como também incentivar a escrita bilíngue dos alunos na escola. O material 
produzido fala sobre os animais, as relações desses animais com a cultura, com as plantas, bem como os usos complexos dos 
mesmos, através de pequenos textos, onde a escrita do aluno poderia ser em português, língua materna ou bilíngue. A 
produção desse material proporcionou também o lado lúdico na prática do desenho e da pintura e serviu de incentivo tanto 
para os alunos quanto para os professores, estimulando-os encarar os erros não como um problema, mas como uma forma 
também de aprendizagem. A cartilha produzida será editada e retornará para a escola e servirá como um material didático e 
também como material de divulgação, documentação e inspiração para novos projetos.
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376 LEONARD JÉFERSON GRALA BARBOSA 
(NAEA-UFPA), MIRLEIDE CHAAR BAHIA 
(NAEA-UFPA)

FAZENDA PIRELLI: IMPACTO DOS CICLOS 
ECONÔMICOS EM POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS NA GRANDE BELÉM-PA (1950-
1980)

A borracha é protagonista dos ciclos econômicos da Amazônia, sua extração é marcada isolamento, expropriação de 
trabalhadores e domínio comercial dos regatões (SANTOS, 1980; WEINSTEIN, 1993). Apresentamos aqui, um 
empreendimento diferenciado, às margens da capital do Pará. A Fazenda Oriboca, de propriedade da empresa Pirelli S/A, 
constituiu-se voltada ao cultivo ordenado da borracha a partir do plantio, tal qual ocorrera na Ásia (HUBER, 1912). Diferentes 
fatores agiram para o insucesso desta empreitada, dentre os quais, o declínio da demanda pelo produto quando a fazenda 
atinge seu ápice, em meados da década de 1950. Nesta comunicação, apresentamos aspectos relevantes acerca desta história, 
trazendo ao diálogo vozes de comunitários, dentre os quais populações consideradas tradicionais – ribeirinhos e 
quilombolas, que já residiam na região e acabaram incorporados à extração formal do látex, e após sua derrocada 
permaneceram residindo na região como outrora. A partir da história que expõe resultados de uma memória coletiva e social 
(HALBWACHS, 2006), procuramos dialogar com familiares de ex-funcionários que viveram períodos variados na empresa. 
Após a falência da empresa, os residentes tradicionais passam por novas relações com a implementação de uma Unidade de 
Conservação de proteção integral, garantir a subsistência e o direito tradicional de moradia passa a ser uma das preocupações 
de moradores no interior e entorno desta UC. Durante a coleta de dados foram utilizadas consultas a documentos, revistas de 
divulgação da empresa, documentação de ex-funcionários e entrevistas estruturadas por meio de aplicação presencial e 
online. As análises apresentadas visam compreender a relevância histórica da Fazenda, em conjunto com estratégias de vida 
das pessoas envolvidas, especialmente as populações tradicionais na constituição da área que atualmente é denominada 
Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, uma UC na mira de interesses do mercado turístico internacional

SESSÃO TEMÁTICA 12

377 JOARI COSTA DE ARRUDA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), CAROLINA JOANA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), NILO LEAL SANDER 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO)

Conhecimento ecológico tradicional de 
bichos por Morroquianos em Porto Estrela, 
Mato Grosso

Morroquiano, nativo da morraria da região de Cáceres à Barra do Bugres, MT “terra de todos Santos”, grupo social com 
ancestralidade indígena e afrodescendente, que encontrou nas montanhas local adequado para caça, pesca e coleta de 
recursos florestais, essenciais para sua sobrevivência. O objetivo foi estudar o conhecimento ecológico tradicional de bichos 
pelos Morroquianos. A pesquisa foi realizada em quatro comunidades Morroquiana situadas no entorno da ESEC Serra da 
Arara em Porto Estrela, Mato Grosso. A pesquisa foi realizada com a permissão dos atores sociais e aprovação do CEP (CAAE: 
54885916.3.0000.5166). Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, seleção dos entrevistados pelo do método snowball 
sampling e observação participante. Entrevistados 41 atores sociais, sendo 4 do Córrego Fundo, 5 da Salobinha, 6 de Novo 
Oriente e 26 da Salobra Grande. A pesquisa registrou 60 etnoespécies da fauna (mamíferos e repteis) chamada pelos atores 
sociais de bichos. A lista livre de etnoespécies apresentou 4 grupos ou rupturas. As etnoespécies do consenso cultural são 
aquelas que obtiveram os maiores índices de Smith's: anta, paca, caititu, cutia, veado catingueiro, tatu galinha, onça pintada, 
tatu peba, queixada, capivara, lobo guará, onça parda. Para estas espécies foram atribuídos usos e/ou interações: são usadas 
na alimentação, utensílios e medicinal; interações foram agouro, crendice popular, acidentes com humanos, danos a cultivo 
e animais domésticos. Os dados obtidos demonstraram um número considerável de espécies da fauna local usada pelos 
morroquianos, como componentes fundamentais para subsistência e permanência na região. O saber local e as regras 
culturais, que demarcam uma identidade são herança cultural que devem ser valorizados. Ressaltamos que esse 
conhecimento as práticas aplicadas pelo grupo social no ambiente, deva ser considerado e consultado pelos órgãos 
ambientais nas estratégias de conservação da biodiversidade local
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378 JOARI COSTA DE ARRUDA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO)

Vivencia e pesquisa na Rede Bionorte Há várias décadas, pesquisas etnobiológica tem adquirido relevância na academia, basicamente, pela ênfase em explicar 
relações entre os grupos sociais e natureza. No entanto, são poucos os espaços acadêmicos que deram um passo adiante, 
levando esses eixos à configuração significativa de possibilitar a vivencia com estudos em etnobiologia. A Rede Bionorte tem 
oportunizado aos seus pos graduando experimentar esta interação academia com comunidades locais, durante a disciplina de 
Etnobotanica, quando vivenciam praticas de diferentes grupos sociais na Amazonia legal. Evidencia-se aqui pesquisa do 
conhecimento e uso da biodiversidade com os quilombolas em Vila Bela da Santissima trindade, morroquianos em Porto 
Estrela e pescadores profissinionais em Cáceres. Considerado as experiências deste diferentes grupos sociais,amplia se a visão 
 das trajetórias, desafios e conquistas das pesquisa etnobiológicas. O estudo identificou uma vasta gama da biodiversidade 
conhecida e usada por diferentes grupos sociais, bem como os métodos usados na coleta e preparação dos mesmos
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379 JOELSON MUSIELLO FERNANDES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO 
SANTO), CAMILAH ANTUNES ZAPPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE), MAURICIO HOSTIM 
SILVA (CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE 
DO ESPÍRITO SANTO)

MAPEAMENTO E PROCESSO DE DECISÃO DOS 
LOCAIS DE PESCA PELOS PESCADORES 
ARTESANAIS DE CAMARÃO SETE BARBAS 
(Xiphopenaeus kroyeri) NO LITORAL DO 
ESPÍRITO SANTO, BRASIL

A pesca artesanal de arrasto é realizada nas regiões costeiras-marinha da maioria dos estados brasileiros. Com isso, o presente 
estudo utilizou de ferramentas etnográficas para mapear e conhecer o processo de decisão na escolha do pesqueiro pelos 
pescadores artesanais. As entrevistas foram conduzidas em um exercício baseado em cartas náuticas das regiões, e foi 
solicitado que assinala-se com diferentes cores as regiões mais utilizadas, onde  as cores verde, amarelo e vermelho, 
representavam a frequência de utilização, de maior importância a menos frequentes, respectivamente. Posteriormente, todos 
os mapas foram digitalizados, representado a utilização do ambiente costeiro-marinho. O estudo foi conduzido em duas 
regiões do Espirito Santo, Anchieta e São Mateus, sul e norte, respectivamente. Em relação ao quantitativo de pesqueiros 
utilizados, os pescadores de Anchieta afirmaram utilizarem duas regiões principais, em Barra Nova entre 3-4 regiões. Em 
ambas as regiões, os pescadores mudam de pesqueiro, se no 1º arrasto vier apenas camarão miúdo (pequeno), locomovendo-
se para uma região mais profunda, e após a segunda tentativa retornam para casa. Em Barra Nova o retorno a região (com 
camarão miúdo) é realizado de forma aleatório por 50% dos pescadores, ao passo que 43% retornam a região após 4 dias (no 
mínimo). Em Anchieta, 50% dos pescadores retornam a região após a chuva e 25% retornam aleatoriamente. Neste sentido, 
foi possível identificar as principais regiões para a pesca de camarão nas comunidades estudadas, e devem ser consideradas no 
planejamento espacial marinho, visto que a pesca do camarão é a principal atividade das regiões estudadas. Por esses 
motivos, o mapeamento e elucidação da utilização do ambiente costeiro-marinho pode ser uma forma eficiente de se obter 
informações necessárias para processos de Planejamento Espacial Marinho, visando o fortalecimento político nas tomadas de 
decisões da gestão pesqueira no Brasil.

Suporte: FAPES (proc.nº70839743/15).
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380 MICHELE PEREIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE - UNESC), CARLYLE 
TORRES BEZERRA DE MENEZES 
(UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE - UNESC), MARIANA 
POSSAMAI DELLA COLLE 
(UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE - UNESC), VANILDE 
CITADINI-ZANETTI (UNIVERSIDADE DO 
EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC), 
PEDRO ZILLI NETO (UNIVERSIDADE DO 
EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC)

Busca pela preservação dos modos de vida de 
uma comunidade de pescadores artesanais: 
estudo de caso comunidade Praia do 
Ouvidor, Município de Garopaba, Litoral 
Centro-Sul do Estado Santa Catarina, Brasil

INTRODUÇÃO A etnoecologia amplia os limites dos diversos campos disciplinares, passando a abarcar diferentes interfaces. 
Neste sentido, buscou-se conhecer a atividade de pesca artesanal realizada no município de Garopaba – SC, a partir da 
realização de uma trilha ecológica guiada por organização de condutores ambientais locais denominado Taiá Terra, formada 
por filhos de pescadores artesanais e agricultores familiares. OBJETIVOS O objetivo deste trabalho foi compreender as 
interações e processos de reafirmação da identidade de uma comunidade tradicional de pescadores artesanais e as técnicas 
utilizadas. METODOLOGIA O estudo se concentrou no município de Garopaba, na comunidade Praia do Ouvidor, litoral 
Centro-Sul de Santa Catarina, onde foram aplicadas entrevistas, com questões abertas não estruturadas, e diário de campo. 
RESULTADOS. A atividade da pesca é desenvolvida em dois ranchos de pesca artesanal, onde cerca de 50 famílias retiram dela 
parte do seu sustento, complementado com atividades agrícolas. Foi possível observar o envolvimento da comunidade, que 
em seus depoimentos reforçaram a importância da pesca para as suas vidas: “Que a gente pegue pouco, um pouquinho, mais a 
alegria é demais”, toda a pesca é dividida entre as pessoas que participam da atividade, sendo elas pescadores ou visitantes. 
Foi percebido também, o envolvimento religioso dos pescadores com a identificação de Nossa Senhora Aparecida como 
protetora. CONCLUSÃO. Diante da inexistência de apoio do poder público local, as atividades de pesca desenvolvidas na 
comunidade são subsidiadas com recursos próprios e parcerias com um projeto particular local, o Gaia Village, além de ações 
voltadas para o turismo de base comunitária. Embora tenham sido constatadas as dificuldades enfrentadas pela comunidade 
para sua subsistência, pôde-se perceber o esforço, por parte dos pescadores artesanais, para a manutenção das suas atividades 
e tradições.
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381 JACKLINE GOMES DA SILVA (UFRPE - 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), FLÁVIA RIBEIRO 
BEZERRA (UFRPE - UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
FELIPE ANDRADE SOUSA (UFPE - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), THAÍS DE LIMA 
BEZERRA (UFRPE - UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
LOURINALDA LUIZA DANTAS DA SILVA 
SELVA DE OLIVEIRA (UFRPE - 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), EDNILZA MARANHÃO 
DOS SANTOS (UFRPE - UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO)

FARMÁCIA VIVA COMO INSTRUMENTO 
LÚDICO NA PERCEPÇÃO DOS INFANTES

Na educação ambiental com infantes as experiências práticas são postas com intuito de permitir que desenvolvam a 
sensibilização para interagirem de forma curiosa e consciente com a natureza. O estudo teve por objetivo estimular a 
percepção das crianças durante atividades recreativas sobre plantas, as quais foram realizadas na Farmácia Viva do Parque 
Estadual de Dois Irmãos em Recife-PE, no mês de janeiro de 2018. Dois grupos de crianças na faixa etária de 3 a 12 anos 
participaram das atividades. Foi realizado: reconhecimento das plantas medicinais e aromáticas; plantio de sementes e mudas 
medicinais da Mata Atlântica e contação de estória com prática de pintura corporal. Houve distribuição de mudas das 
espécies Plectranthus barbatus, P. neochilus, P. amboinucus, Lippia alba e Paubrasilia echinata. Algumas crianças comeram 
folhas de plantas como Hortelã miúda , Manjericão, Erva doce e Mastruz,  sendo a Hortelã miúda mais palatável. As plantas 
medicinais aromáticas foram sentidas, como o Boldo brasileiro que é macio, aveludado e aliado à cura da dor de barriga, o 
que às interessou em levar folhas para casa. O Capim santo foi a espécie que entusiasmou pelo aroma de limão, textura pilosa e 
formato alongado das folhas. As crianças não reconheceram algumas estruturas da planta como flores e sementes. No plantio 
das mudas, mostraram gosto em participar e as espécies utilizadas foram: Tabebuia aurea, Bixa orellana, Genipa 
americana, Cecropia glaziovi e P. echinata. O auge da ação se deu com a contação de estória e pintura corporal resgatando 
saberes dos povos nativos. As sementes do Urucum foram pulverizadas para realização da pintura corporal e serviram de 
exemplo para abordar a importância medicinal e na culinária. As crianças externaram pouco conhecimento sobre a 
biodiversidade das plantas e o seu potencial de promoção à saúde. No entanto se interessaram pelo assunto, sendo esta 
atividade atrativa e estimulante para o desenvolvimento da cognição.

Sessão Poster Temas 
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382 GAMALIEL TARSOS DE SOUSA (UFPA), 
VITÓRIA SILVA DE SOUSA (IFPA)

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS: CONTRIBUIÇÕES 
ACADÊMICAS PARA COMUNIDADES 
TRADICIONAIS EM ÁREAS DE MANGUEZAIS, 
BRAGANÇA/PA

O trabalho tem como objetivo discutir o papel da ciência e das tecnologias produzidas pelas Universidades e centros de 
pesquisas e sua aplicação ao meio social, daremos foco especial às comunidades tradicionais que se servem de áreas de 
manguezais, para seu sustento, dentro da Reserva Extrativista Caeté-Taperaçú no município de Bragança/PA. Para tanto, 
utilizaremos como suporte teórico, as contribuições de Ingold (2012); Latour (2004); Dagnino (2014) e Feenberg (2003). O 
trabalho tem como objetivo discutir a resistência de grupos de intelectuais universitários avessos ao emprego de tecnologia 
com fins sociais, principalmente das áreas de conhecimento oriundos das intituladas “ciências duras” e a pouca aceitação por 
parte das populações tradicionais em usufruir dessas tecnologias. A pesquisa utilizou como procedimento metodológico, a 
pesquisa de campo com a aplicação de entrevistas por meio de um questionário. Foram visitadas duas comunidades (Treme e 
Castelo), no município de Bragança/PA e ouvidas lideranças comunitárias das mesmas além da população em geral escolhidas 
aleatoriamente com o intuito de verificar como estas populações entendem o papel da universidade e do emprego ou não de 
tecnologias no cotidiano dessas comunidades. O processo de análise ocorreu por meio de tabulação dos dados e análises 
qualitativa. Percebe-se que apesar de pouco avanço em expandir, além dos muros das universidades as tecnologias com fins 
sociais, um conceito errôneo, por parte massiva das populações tradicionais, tanto sobre o imediatismo dos resultados e da 
aferição de lucros, também imediatos, sobre o uso dessas tecnologias. O trabalho não é uma discussão fechada em si estando 
aberta a novas analises e contribuições sem perder de vista às relações-tensões sobre os diversos modos de vida e saberes que 
permeiam o universo Amazônico.

Sessão Poster Tema 
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383 JOARI COSTA DE ARRUDA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO)

Babaçu (Attalea speciosa Mart.) palmeira 
multiuso para os quilombolas na região do 
Guaporé, Amazônia meridional, MT

Arecaceae possuem aproximadamente 3000 espécies no mundo, com ocorrência principalmente nos trópicos e subtrópicos, 
raras nas regiões desértica e polar. No Brasil, são encontradas 37 gêneros e 296 espécies, destas 131 são endêmicas. A 
Amazônia é domínio fitogeográfico com a maior ocorrência, sendo 33 gêneros e 150 espécies. Várias palmeiras são usadas 
pelos grupos sociais existentes nesse domínio. O presente estudo teve como objetivo estudar o uso de palmeira Babaçu 
(Attalea speciosa Mart.) pelos quilombolas de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, Brasil. A seleção dos 
entrevistados foi através da amostragem snowball sampling, entrevistas semiestruturadas, observação participante. Foram 
realizadas 32 entrevistas com moradores de ambos sexos de três quilombos Boqueirão, Casalvasco Manga e Retiro, o 
entrevistado mais jovem tinha 37 anos e mais idoso com 82 anos. Entre os quilombolas entrevistados, 100% relataram usar o 
Babaçu para na alimentação e construções de moradias, 78% para feitio de artesanato, 37% como combustível, 16% como 
medicinal, 6% como cosmético e 3% como adubo. Indicando que está é uma espécie vegetal versátil de importância 
econômica os entrevistados. A diversificação de usos atribuídas a esta espécie por diferentes grupos sociais no País, justifica a 
inclusão da mesma como prioritária em programas de conservação e manejo.
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384 JOÃO MARCOS SANTANA TEIXEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), ÉRICA FERNANDA SOUZA 
DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ), ANA CLÁUDIA DA 
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DO PARÁ), ELI GUALBERTO TEIXEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), ERICA HARADA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), PRISCILA SAIKOSKI 
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DO OESTE DO PARÁ)

LEVANTAMENTO ETNOECOLÓGICO DO USO 
DE RECURSOS NA COMUNIDADE CACHOEIRA 
PORTEIRA, ORIXIMINÁ-PA-BRASIL.

A construção da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Porteira (UHECPT) está planejada desde a década de 1980, porém, o cenário 
político, econômico e os movimentos sociais coordenados pela Igreja Católica em Oriximiná fizeram com que o projeto 
ficasse latente para o Plano Nacional Energético do Brasil. O presente estudo teve por objetivo fazer uma análise sobre a 
dinâmica do uso de recursos naturais pela comunidade de Cachoeira Porteira com ênfase na possibilidade da implantação do 
complexo Hidrelétrico. A coleta de informações foi obtida através da metodologia de DRP (Diagnóstico Rápido Participativo) 
com as dinâmicas: Roda de conversa, Calendário sazonal e Mapeamento participativo. Segundo os resultados obtidos na roda 
de conversa, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) retomou em 2010 as pesquisas sobre a implantação da hidrelétrica, 
sendo posteriormente embargada em 2014 pelo Ministério Público Federal, embasada em leis da Constituição de 1988 que 
reconhece de direito a titulação dos territórios de povos tradicionais, inseridos em duas Unidades de Conservação (REBIO E 
FLOTA). Sazonalmente, a comunidade utiliza intensamente a coleta da castanha de janeiro a junho como principal fonte 
econômica. No restante do ano, a agricultura, a pesca e o turismo são atividades complementares para a sua subsistência.  A 
construção do mapa participativo e do calendário sazonal ressaltou na identificação de uma abundância de castanhais, 
açaizais, e de variedades de peixes, como o tucunaré Cichla thyrorus, espécie endêmica da região e riqueza de fauna e flora 
preservadas na área analisada. A provável instalação da UHECPT inundaria uma extensão de 120 km alcançando as mediações 
da Cachoeira da Fumaça. A instalação da Hidrelétrica impactaria diretamente comunidades quilombolas e indígenas que 
residem no entorno dessa área, afetando toda a biodiversidade e as atividades socioeconômicas já existentes e o ecoturismo, 
que garantem a geração de renda para essas comunidades tradicionais.
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385 SILDIELEN DUARTE DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
MAURÍCIO MÖLLER PARRY 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
RAIRYS CRAVO HERRERA (UFPA)

Levantamento etnobotânico de espécies 
medicinais comercializadas na feira livre do 
bairro de Brasília, Altamira-Pará

Os mercados e as feiras livres são espaços de expressão da cultura de um povo no que toca ao seu patrimônio etnobotânico, 
uma vez que um grande número de informações encontram-se disponível, de forma centralizada, contido a um ambiente de 
trocas culturais intensas. O uso de plantas medicinais é parte integrante da cultura local, verificando-se um considerável 
número de espécies vegetais utilizadas como medicinais. A grande variedade de plantas medicinais é usada pela população, 
principalmente de baixa renda, para finalidades terapêuticas que as considera eficientes, são de fácil acesso e suprem o 
tratamento de diversas doenças em detrimento aos medicamentos industrializados, geralmente caros. O presente trabalho 
teve como objetivo fazer um levantamento Etnobotânico das espécies medicinais comercializadas na feira livre do bairro 
Brasília, em Altamira, no Estado do Pará, a fim de identificar quais as espécies são vendidas, quais as partes vegetais são 
comercializadas e suas finalidades. Foram entrevistados 18 feirantes que trabalham especificamente com estes vegetais, no 
ano de 2017. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi estruturadas, durante o mês de janeiro, que 
resultaram no levantamento de 214 espécimes, pertencentes a 30 espécies de uso medicinal, distribuídas em 17 famílias 
botânicas. As famílias Lamiaceae, Asteraceae, Rutaceae e Malvaceae foram as mais representativas, com 6, 5, 4 e 2 espécies, 
respectivamente. As espécies mais citadas foram o hortelã e o mastruz, ambas com 16 citações, por serem mais utilizadas para 
o combate de um número maior de males As partes das plantas mais usadas foram as folhas de 19 espécies (64%), os frutos de 
3 espécies (10%) e as flores de duas (7%). Este trabalho mostra que o município não perdeu a tradição de cultivar, 
comercializar e utilizar plantas medicinais, contribuindo para a conservação destas plantas e dos conhecimentos populares a 
seu respeito.
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386 JOELSON MUSIELLO FERNANDES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO 
SANTO), CAMILAH ANTUNES ZAPPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE), HEITOR DE OLIVEIRA 
BRAGA (UNIVERSIDADE DE COIMBRA), 
MAURICIO HOSTIM SILVA (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO 
SANTO)

CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOCAL DOS 
PESCADORES ARTESANAIS DE CAMARÃO SETE 
BARBAS (Xiphopenaeus kroyeri) NO LITORAL 
DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL.

A pesca artesanal de arrasto com vistas a capturar o camarão sete barbas é uma das atividades pesqueiras mais importantes 
para muitas comunidades tradicionais no Brasil, principalmente no estado do Espírito Santo, sudeste do Brasil. Apesar disso, 
a literatura é incipiente sobre o conhecimento ecológico local (CEL) dos pescadores em relação ao recurso camarão sete 
barbas. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o CEL dos pescadores artesanais de camarão sete barbas, 
no norte e sul do estado do Espírito Santo. Para isso, entrevistas etnográficas foram realizadas com pescadores nas 
comunidades de Anchieta (n= 18) e Barra Nova (n= 14), sul e norte do estado, respectivamente. Os dados coletados foram 
comparados às informações da literatura, utilizando uma classificação de 3 pontos para cada resposta, seguindo a escala de 
Likert. As escalas de avaliação variam de baixo (0-0.33), moderado (0.34-0.66) a alto (0.67-1). Os pescadores apresentaram um 
conhecimento moderado (média 0.48), variando de 0.38 até 0.58 no total. Quando comparada as regiões foi observada 
ligeira diferença significativa entre as regiões (teste t=-2.20; p=0,0362), com as médias variando entre 0.50 e 0.46 em Barra 
Nova e Anchieta, respetivamente. As questões que apresentaram maior parcela de acertos foram: se são ovos ou larvas em 
alguma fase de vida, crescimento e sobre a mortalidade natural. Por outro lado, os pescadores não acertaram as questões 
sobre tempo de vida do camarão, se a fêmea leva os ovos junto ao corpo, alimentação e reprodução. Apesar de não acertarem 
as questões supracitadas, os pescadores demonstraram interesse em conhecer mais sobre a biologia do camarão. Este 
resultado indica a possibilidade de um diálogo facilitado entre pesquisadores, pescadores e órgãos gestores, principalmente 
no que tange a troca de saberes e experiências locais no processo da gestão da atividade pesqueira. 

Suporte: FAPES (proc.nº70839743/15).
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387 JÉSSICA AILANY DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE DE PERNABUCO), 
WASHINGTON SOARES FERREIRA 
JÚNIOR (UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO)

O FATOR INTERGERACIONAL AFETA A 
PERCEPÇÃO DE EFICÁCIA DE PLANTAS 
MEDICINAIS EM SISTEMAS MÉDICOS LOCAIS?

A eficácia percebida tem sido um dos critérios mais importantes para a priorização de uma planta em detrimento de outra em 
vários sistemas médicos locais. Contudo, ainda sabemos pouco como essa percepção de eficácia pode variar entre as pessoas 
de um mesmo sistema. Assim, nós avaliamos essa variação, investigando se o fator geracional pode afetar a percepção de 
eficácia em sistema médico local no nordeste brasileiro. Para o presente estudo, selecionamos a comunidade rural do sítio 
Coelho, distrito de Izacolândia, em Petrolina, Pernambuco. Aplicamos a técnica da lista livre com 36 pessoas, em que cada 
pessoa informou as plantas conhecidas e seus usos medicinais. Em seguida, para cada doença mencionada, pedimos para o 
participante ordenar as plantas a partir da sua eficácia percebida. Para analisar os dados, agrupamos as pessoas em relação aos 
traços de informações (planta-doença) que foram compartilhadas entre si. Analisamos cada par de pessoas que houve 
compartilhamento de algum traço de informação, logo foram analisados dados de 31 pessoas. Para cada par, contabilizamos 
os traços que as pessoas concordam (quando a planta foi indicada em posições próximas no ordenamento) e os que 
discordam (quando a planta foi indicada em posições distantes no ordenamento) quanto à percepção de eficácia. Realizamos 
análises de variância para comparar o número de traços de informação que as pessoas concordam e discordam dentro da 
mesma geração e de gerações distintas. Em geral, nós observamos que as pessoas principalmente discordam entre si (mesma 
geração: Z= 2,7844; p= 0,0027, geração diferente: Z= 3,1985; p= 0,0007). Nossos achados mostram que, independente da 
geração, as pessoas não concordam em relação a percepção de eficácia das plantas quando estão compartilhando os mesmos 
traços. Isso significa que, em futuros trabalhos, é preciso investigar quais fatores estão favorecendo as discrepâncias na 
percepção de eficácia em plantas medicinais em sistemas médicos locais.
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388 ALINE DO ROSARIO E ROSARIO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CRISTINA MARIA ARÊDA-OSHAI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Medicina Tradicional: conhecimentos que 
não morrem

Introdução: O resumo traz resultados parciais de um estudo qualitativo, que vem sendo realizado nas comunidades 
quilombolas de São José e Monte Alegre, situadas no estado do Pará. As comunidades quilombolas no Brasil passaram a ser 
reconhecidas como sujeito de direitos na Constituição Federal de 1988 e o discurso de que “saúde é para todos” tem 
influenciado na forma de cuidar da saúde em algumas comunidades. Sendo assim, objetivamos refletir sobre as influências 
desse discurso no uso da medicina tradicional, que sempre foi a principal forma de cuidado da saúde nas comunidades citadas 
acima. Desenvolvimento: Por meio dos diálogos com moradores notamos que as práticas terapêuticas que eram exercidas 
anteriormente estão menos frequentes, porém, ainda têm seu lugar na vida dessas pessoas. A benzeção, puxação de barriga, 
uso de óleos animais e vegetais, são práticas terapêuticas compatíveis com a cosmologia desses coletivos para os quais a saúde-
doença está relacionada também ao respeito e cuidado com a biodiversidade, incluindo as próprias pessoas. Ou seja, uma 
conduta ecológica, também ajuda a proteger das coisas sobrenaturais. A medicina tradicional está sempre acessível, pois 
todas as práticas terapêuticas e interações ocorrem nos territórios, onde as pessoas se sentem acolhidas e de onde são 
extraídos também os remédios. Considerações finais: O discurso de que “saúde é para todos” e que a medicina biomédica é 
avançada levou alguns moradores a pensar que a medicina tradicional está atrasada e sem resolutividade. Porém dos mesmos 
diálogos e observações foi constatada a importância da medicina tradicional para o fortalecimento e bem viver nessas 
comunidades quilombolas. A exemplo disso citamos pessoas idosas que sempre cuidam da saúde nessa perspectiva e que se 
sentem saudáveis. O cuidado e respeito com a biodiversidade continuam sendo mantidos como condição para a saúde e o 
bem viver.
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389 HENRIQUE CAMPIÃO (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DO NORTE DO 
ESPÍRITO SANTO), VANESSA SIMÃO DO 
AMARAL (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 
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(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO 
SANTO), MAURICIO HOSTIM SILVA 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 
DO ESPÍRITO SANTO)

Conhecimento Ecológico Local dos 
Pescadores acerca do Mero Epinephelus 
itajara (Lichtenstein, 1822) (Teleostei: 
Epinephelidae) no Norte do Espírito Santo, 
Brasil.

O Conhecimento Ecológico Local (CEL) dos pescadores pode ser uma das únicas fontes de informação sobre a conservação de 
espécies ameaçadas no ambiente marinho. Uma dessas espécies é o peixe Mero (Epinephelus itajara), espécie criticamente 
ameaçado de extinção pela IUCN e protegido pela portaria N°13 em águas  brasileiras. O presente estudo analisou o CEL de 58 
pescadores com o objetivo de contribuir para a conservação e ampliar o conhecimento sobre a espécie E. Itajara. Entrevistas 
semi-estruturadas foram utilizadas nas comunidades nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra no Espírito Santo. O 
CEL questionou aspectos, tais como, distribuição, morfologia, alimentação, reprodução e conservação, sendo também 
apontadas alterações nos habitats marinhos e estuarinos. A média de idade dos pescadores é de 59 anos (±12,6), sendo a 
maioria nativos (89%). Foi realizada uma matriz de cognição comparada, demonstrando assim, consistência no CEL dos 
pescadores perante aos dados científicos. A dieta preferencial da espécie citada pelos pescadores é composta por indivíduos 
da família Ariidae (Bagre) e Portunidae (Siri). Vinte e dois pescadores citaram capturar o Mero ovado nos meses da primavera e 
verão, indicando o período reprodutivo na região. Os pescadores, citaram locas de pedras e galhadas, como habitat 
preferencial da espécie. Identificando, 22 locais de ocorrência de E. itajara. Segundo os entrevistados, houve um declínio de 
68% da população nos últimos 56 anos. A caça submarina e o assoreamento dos estuários são apontados, por 48,% dos 
pescadores, como as principais causas do declinio. Eles concordam com a preservação do Mero e relataram que a portaria 
N°13 é importante para coibir a captura. A conexão do CEL com o conhecimento científico evidenciado nos dados é uma 
estratégia valiosa e eficiente para a conservação de espécies ameaçadas, com isso sugere-se que o ordenamento pesqueiro seja 
realizado junto com os pescadores para uma maior efetividade das ações
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390 JOSÉ VICTOR FIGUEIREDO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE - UNESC), CARLYLE 
TORRES BEZERRA DE MENEZES 
(UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE - UNESC), SAMIRA 
BECKER VOLPATO (UNIVERSIDADE DO 
EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC)

A PRESERVAÇÃO DA CULTURA E DO MEIO 
AMBIENTE NO CONTEXTO DO 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
SUSTENTÁVEL: ESTUDO DE CASO DA 
COMUNIDADE DE DISTRITO DE RIBEIRÃO 
PEQUENO, MUNICÍPIO DE LAGUNA, SANTA 
CATARINA, BRASIL

O atual modelo de desenvolvimento econômico revela uma tensão socioambiental na sociedade contemporânea, onde os 
pressupostos básicos contidos no que vem sendo denominado de Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS) apontam 
para um outro modelo de desenvolvimento local, ecologicamente equilibrado, respeitando os valores e as tradições locais. O 
DTS enfatiza que o desenvolvimento local está pautado na valorização do potencial do ambiente, e destaca a relação cultural, 
territorial e o resgate do modo de vida dos povos tradicionais. Este trabalho objetivou avaliar e identificar as experiências e 
potenciais ações com vistas ao DTS em uma região costeira situada no Sul do Estado de Santa Catarina, o Distrito de Ribeirão 
Pequeno, no município de Laguna. A região possui aproximadamente 1.750 habitantes, predominantemente de 
descendência açoriana e com forte influência indígena. Foi realizada uma pesquisa de campo, por meio de estudo de caso, 
com observações participantes, participações ativas em reuniões com a comunidade, entrevistas semiestruturadas e 
conversas informais com moradores nativos e turistas. As principais atividades desenvolvidas pela comunidade local são a 
pesca artesanal, a elaboração de produtos artesanais, e a realização de festas com origem nas tradições açorianas. Na 
comunidade ainda se mantém vivos os hábitos locais das mulheres lavadeiras, que ainda lavam roupa nas cachoeiras, e a 
utilização de carros-de-boi. Dentre as ameaças a preservação da cultura local está a expansão da atividade do turismo de 
massa e a especulação imobiliária, que implicam em desenvolvimento econômico excludente e não igualitário, além de 
comprometer a continuidade dos modos de vida e produção local. A pesquisa apontou para alternativas que poderão 
permitir a manutenção do equilíbrio socioambiental e preservação da cultura local, respeitando os costumes e tradições, por 
meio do fortalecimento do turismo com base comunitária.
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391 BRIAN HETTLER (AMAZON 
CONSERVATION TEAM)

Digital Storytelling as an Educational Tool 
with respect to Traditional Medicine, History 
and Biodiversity

The development of interactive online map templates has created exciting new opportunities to tell place-based stories with 
detailed geographic components, creating a richer educational experience. With this in mind, the Amazon Conservation 
Team has been developing a series of educational map-focused stories designed for general audiences to learn about 
indigenous cultures, biodiversity and traditional medicine practices in the Amazon rainforest.

In The Amazonian Travels of Richard Evans Schultes, the reader follows in the footsteps of the renowned American 
ethnobotanist, whose botanical and anthropological work was fundamental to the development of the scientific exploration, 
conservation of natural resources, and protection of the indigenous communities of the northwest Amazon.  In this map 
journal, we retrace Schultes’ journeys, exemplify his vast botanical collection, and explore the context of the environments 
he traversed, then and now, impressing upon us the immense importance of their conservation.

The Amazonian Travels of Richard Evans Schultes is being transferred to the virtual library of the Banco de la Republica 
museum, and new content is in development, including a chapter focused on Richard Spruce and the Rio Negro that will be 
released shortly before the ISE Conference.

ACT’s newest interactive map recounts the story of Maria Sibylla Merian, a female German-born naturalist and scientific 
illustrator who worked in the area of the Guiana Shield in the 17th century. The map follows Merian’s travels through 
Suriname, showcasing her spectacular artwork. We hope this map will help new audiences learn about Merian’s remarkable 
life while providing an example to aspiring female scientists. This story map will be released shortly before the ISE Conference 
in May/June.

In presenting this work, we will discuss the creative process of making these maps and explain how innovative new digital 
storytelling templates were utilized to bring these stories to life.
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(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
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WAI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
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DIAGNÓSTICO ETNOECOLÓGICO E CONFLITOS 
TERRITORIAIS NA COMUNIDADE ÚLTIMO 
QUILOMBO, ORIXIMINÁ-PA, BRASIL

O presente trabalho é produto de uma atividade desenvolvida com os povos tradicionais da comunidade Último Quilombo, 
situada no Lago do Erepecú, região do Alto Trombetas 2, município de Oriximiná-Pará, objetivando diagnosticar temáticas 
como Direitos Territoriais, Uso de Recursos Naturais e Titulação de Terras Quilombolas. Delineou-se uma metodologia 
participativa dividida em três fases: Roda de conversa, construção do Calendário Sazonal e Mapeamento. Constatou-se que 
ainda existem muitas dificuldades de sobrevivência desse povo quanto ao uso de recursos naturais por estarem inseridos em 
uma área de Proteção Integral, a Reserva Biológica do Rio Trombetas, e sendo a territorialidade e titulação considerados 
fatores conflitantes entre moradores e gestores da REBIO. O calendário sazonal possibilitou identificar as atividades 
desenvolvidas pelos moradores diante das variações sazonais, tendo como principal recurso a Castanha-do-Pará (Bertholletia 
excelsa) no período de janeiro a junho, enquanto entre julho e dezembro se dedicam a agricultura e pesca. Concernente ao 
mapeamento participativo observou-se duas escalas de uso: uma área abrangendo as cabeceiras de todo o lago para a retirada 
da castanha e outra mais próxima da comunidade para atividades de pesca e proteção dos quelônios, através do ‘Projeto 
Quelônios’ em parceria com o ICMBio. Em entrevista realizada com o gestor do ICMBio, foi relatado o histórico e finalidade 
das UCs da Calha Norte abordando questões relevantes referentes aos povos tradicionais e suas demandas como a dificuldade 
de fiscalização, monitoramento dessas áreas protegidas e a tentativa de desenvolver o uso dos recursos em um Plano de 
Manejo, como já ocorre com a castanha. Desse modo, foi possível obter uma visão ampla da relação entre gestão e povos 
tradicionais identificando pontos de divergência e convergência entre os mesmos em uma área marcada por conflitos 
históricos.
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USO DE PLANTAS MEDICINAIS NA 
COMUNIDADE ÚLTIMO QUILOMBO/EREPECÚ 
(ORIXIMINÁ-PA)

As plantas medicinais são utilizadas costumeiramente em prática alternativa para o tratamento e prevenção de enfermidades, 
principalmente por populações tradicionais, ribeirinhos e moradores das zonas rurais. Dentre estas, as comunidades 
quilombolas são marcadamente conhecidas por carregarem consigo e por praticarem os costumes dos antepassados.   Com o 
objetivo de registrar as espécies vegetais e formas de uso destas em uma comunidade quilombola do Alto Trombetas 
(Oriximiná-PA), foram realizadas entrevistas com aplicação de questionário semi-estruturado a mulheres da comunidade 
Último Quilombo/Erepecú (Oriximiná-PA), situado na Unidade de Conservação REBIO Rio Trombetas. O questionário foi 
aplicado a cinco mulheres e estas foram escolhidas por terem sido indicadas por comunitários em razão do conhecimento 
sobre o tema. Essa investigação fez parte do trabalho de campo da disciplina de Biologia da Conservação da Ufopa-Oriximiná. 
Como resultado observou-se que todas as entrevistadas afirmaram que o conhecimento adquirido é intergeracional, 
repassado pela mãe ou avó. Foram citadas 28 espécies que as entrevistadas julgam apresentarem fins terapêuticos, dentre as 
quais, Manaiara (Capsiandra sp., Fabaceae), Copaíba (Copaifera sp., Fabaceae), Andiroba (Carapa sp., Meliaceae), Sucuba 
(Himatanthus sp., Apocynaceae) como nativas e Alfinetinho (Ixora sp., Rubiaceae) espécie não nativa da Amazônia, são as mais 
conhecidas e utilizadas. A forma de utilização mais citada foi o chá, seguido de infusão com folhas e cascas. Este resultado 
preliminar aponta que as espécies nativas são as mais utilizadas, contudo pode ser observado um intercâmbio de 
conhecimento com introdução de espécies de outras culturas como o Alfinetinho, planta ornamental exótica, proveniente da 
Ásia. Futuros estudos serão realizados em outros quilombos, a fim de se obter dados para comparação entre as comunidades.
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Prospecção Científica e Tecnológica da 
espécie pequi Caryocar Brasiliense

O Pequi (Caryocar brasiliense) pertencente à família Caryocaraceae, é muito abundante e está presente em todo o Cerrado 
brasileiro. Embora a capacidade terapêutica do pequi seja muito difundida no conhecimento popular, ainda poucos estudos 
demonstram cientificamente sua atividade biolígica. Dessa forma, buscou-se realizar a prospecção tecnológica e científica da 
Caryocar brasiliense. A prospecção tecnológica foi realizada através da busca de patentes nas bases: European Patent Office 
(EPO), United States Patentand Trademark Office (USPTO), Derwent Innovations Index (DII) e Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI). Já a busca de trabalhos científicos foi feita nas bases de dados: Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), Bireme, PubMed, Web of Science, Scopus, Science Direct, Dealnet e Google Acadêmico desde 1997 até 2017, 
utilizando como descritor a palavra “Caryocar brasiliense”. Os resultados obtidos mostraram que a maioria dos pedidos 
registrados é das bases internacionais: 47% na USPTO e 33% na DII, a base brasileira INPI ocupa o penúltimo lugar com apenas 
20% das publicações. Assim, considerando que o pequi é nativo e abundante no Brasil e possui um potencial biológico muito 
difundido no conhecimento popular, ainda são poucos seus, pois as patentes e pesquisas sobre esse tema deveriam ser 
maiores. Para a prospecção cientifica os resultados de artigos tanto em periódicos nacionais como nos internacionais, foram 
maiores. A base Google Acadêmico obteve maior quantidade de publicações onde a maioria dos artigos dessa base é recente, 
resultado de incentivo a formação de doutores e pesquisadores que vem acontecendo no país. Pouco se conhece sobre a 
composição química do pequi, com isso, é necessária a intensificação das patentes em pesquisas que facilitam a transferência 
da tecnologia para a população. Dessa forma, os incentivos e investimentos são de extrema importância para que mais 
pesquisas relacionadas ao pequi sejam efetuadas.
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395 CHARLES ROLAND CLEMENT 
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
DA AMAZÔNIA)

Ecologia Histórica e a domesticação de 
plantas na Amazônia

Um padrão comum em paisagens culturais é a elevada abundância de plantas domesticadas. Domesticação é um processo co-
evolutivo onde a seleção humana em plantas individuais resulta em mudanças morfológicas, químicas e genéticas nas 
populações descendentes. Tal processo tem início, mas não necessariamente um fim. Quanto mais cultivada uma população, 
mais provável que esse processo resulte em mudanças visíveis. Paisagens menos transformadas, entretanto, apresentam 
populações cujas mudanças são menos visíveis. Por ser um processo em que as plantas respondem à ação humana, é possível 
estabelecer uma relação entre o grau de mudança morfológica e o tempo: para uma população de domesticação incipiente 
(açaí), trata-se de uma curva curta e pouco ascendente; para uma população semi-domesticada (cacau), trata-se de uma curva 
mais cumprida e inclinada, enquanto que para uma população domesticada (pupunha), trata-se de uma curva ainda mais 
cumprida e inclinada. Dependendo de quando a domesticação se iniciou, tal curva pode começar desde o início do Holoceno 
(macaxeira, pupunha) ou apenas alguns séculos antes da conquista europeia (guaraná). A diversidade e o grau de 
domesticação das populações variam de paisagem para paisagem, porém a tendência é haver maior riqueza/abundância em 
paisagens domesticadas. Antes da conquista, os povos nativos da Amazônia haviam domesticado populações de pelo menos 
87 espécies, a maioria árvores ou palmeiras, bem como plantas menos perenes produtoras de raízes/tubérculos (mandioca), 
frutos (abacaxi), condimentos (pimenta) e bioativos (tabaco). Tais povos também adotaram populações domesticadas de 
outros biomas americanos (milho). Desde o início da colonização, essas populações domesticadas mantiveram ou perderam 
importância, algumas sendo extintas (arroz). Sua conservação está intimamente associada aos humanos que as criaram e as 
mantêm. Quando perdem tal associação, seja porque os humanos foram mortos ou mudaram de preferências, podem ser 
extintas.
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398 CHARLES ROLAND CLEMENT 
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DA AMAZÔNIA)

On domestication It is not possible to do the work of science without using a language filled with metaphors. Richard Lewontin, 2001, The triple 
helix.

Darwin introduced his ideas about natural selection by discussing domestication of animals and plants, because this 
metaphor would be familiar to his readers. For Darwin, domestication involves selection among individuals and 
accumulation in specific places. Importantly, most selection is unconscious, but accumulation is often intentional. To work 
with this metaphor, western scientists developed models to explore different aspects of the entangled relationships among 
humans and some non-humans. Models are simplified representations of small parts of the world, like metaphors. One that is 
useful describes the changes that domesticators bring about, with two interacting parts: (1) phenotypic variance (VP) = 
genetic variance (VG) + environmental variance (VE) + their interactions (VGxE); (2) response (R) = heritability (h2, a measure of 
the similarity between parents and offspring) * selection intensity (i) * √VP. If we calculate R yearly, we can draw graphs; the 
curve can go up, down or not change. How do normal humans act? They accumulate VP, modify VE, select (i) and accumulate 
again, i.e., they generate R. The rest of the world also takes part via natural selection (i) and VE. Plants and animals are not 
passive: they respond instantly by VGxE, slowly by VG. Just as in evolution, domestication does not imply progress, although a 
curve gives that impression. Since humans are involved, domestication can start anywhere at any time and stop anywhere at 
any time. We know it has, because all traditional and indigenous communities have domesticates, and once had some 
different ones. One of Darwin’s wonderful observations is that most of the process is unconscious. It follows that normal 
humans don’t need to understand models or curves of R; they just need to like plants and animals and keep them around.
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Agrobiodiversidade em roçados e quintais 
camponeses no Vale do Mearim, Maranhão

As unidades de produção camponesas do Vale do Mearim maranhense são caracterizadas pela pluriatividade. Seus meios de 
vida incluem roçados tradicionais no sistema de pousio e o extrativismo do babaçu, enquanto plantios nos quintais 
suplementam alimentos para o consumo. Neste trabalho apresentamos resultados de estudo conduzido em 99 comunidades 
de 18 municípios da região, avaliando a diversidade de espécies e cultivares utilizadas. Através de entrevistas junto a 1014 
famílias, identificamos a frequência das quatro principais espécies cultivadas nos roçados tradicionais: milho (88% dos 
entrevistados), feijão caupi (84%), arroz (64%) e mandioca (43%). Registramos a diversidade de cultivares locais reportados 
pelos entrevistados (36 para arroz, 31 para feijão, 20 para milho e 35 para mandioca) e a forma de acesso a este material 
genético, predominando produção própria de sementes (arroz: 73%, feijão: 72%, milho: 71%) e manivas de mandioca (79%). 
Nos quintais contabilizamos 46 espécies frutíferas arbóreas, 29 de hortaliças, e 73 entre medicinais e condimentares. 
Observamos que em média as famílias cultivam 8 espécies de frutíferas, 3 de hortaliças e 4 de medicinais/condimentares. Sete 
frutíferas (manga, caju, goiaba, acerola, citros, ata e coco) além da banana, foram reportadas em mais de 50% dos domicílios. 
Quatro hortaliças (cebolinha, coentro, vinagreira e quiabo) são cultivadas por mais de 30% das famílias, o mesmo ocorrendo 
com seis medicinais/condimentares (pimentas de cheiro e malagueta, cidreira, mastruz, capim santo e boldo). Os dados foram 
analisados conforme dois critérios de estratificação: faixa de idade e relevância do extrativismo do babaçu.  A compreensão de 
correlações significativas entre maior diversidade de espécies e cultivares, dependência do extrativismo e faixas de idade das 
famílias deve subsidiar ações voltadas para a conservação da agrobiodiversidade regional, contribuindo com a soberania 
alimentar e reprodução social das comunidades locais.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

400 JEANNE BRANCIER (CNRS - LEEISA), 
GUILLAUME ODONNE (CNRS - LEEISA), 
MICHEL BROSSARD (IRD)

A ethno-geoarqueologia, uma nova 
perspectiva para a compreensão de antigas 
ocupações humanas.

Um estudo geoarqueológico tem como problemática primeira de caracterizar as propriedades dos solos arqueológicos para 
melhorar o conhecimento das atividades humanas antigas que poderiam ter favorecido a criação de solos antrópicos. Na 
Guiana francesa, os resultados micromorfológicos e geoquímicos destacam índices de atividades de desmatamento de zonas 
de floresta com instalação de áreas residenciais ou agrícolas, de combustão com sistemas de corte e queima e/ou fogões, e de 
limpeza dos solos pela gestão de lixo. Esses resultados salientam reflexões sobre possíveis usos diferenciados dos sítios o 
delimitação de zonas dentro de um mesmo sitio. Estas abordagens são bem recentes e novas para à região do escudo das 
Guianas, tem-se uma falta de referencial para entender melhor a reação dos solos às antigas atividades humanas. Na Amazónia, 
a observação das práticas dos grupos indígenas atuais pode ajudar para entender melhor as atividades humanas antigas da 
época pré-colombiana. Assim, a ideia será de usar uma metodologia de pesquisa tipo etnobiológica, comparando praticas 
modernas dos indígenas da Guiana francesa, os Palikur de Saint Georges e os Teko de Camopi, relativos a sus usos e 
considerações/descrições dos solos. As analises micromorfólogicas e geoquímicas de diferentes solos atualmente sob uso 
agrícola tipo roça e em sítios residenciais, com fogões, o em áreas de lixeira, permite fazer comparações com os índices já 
observado nos solos arqueológicos. A relevância do trabalho e a elaboração de relações entre os solos antrópicos atuais com 
os arqueosolos, entre o passado e o presente, para aprimorar nosso conhecimento de sociedades pré-colombianas.
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401 CHARLES ROLAND CLEMENT 
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
DA AMAZÔNIA)

Domesticated landscapes of Central 
Amazonia

In 1989, Douglas Yen introduced the term “domesticated landscapes” in a chapter entitled “The domestication of 
environment”. Yen showed that domestication is a process that can be applied to plants and animals, as done by Charles 
Darwin, and landscapes. In both cases, domestication is a process of taming, of making one feel at home. It is a process by 
which human manipulation of the landscape results in changes in landscape ecology and in the demographics of its plant and 
animal populations, resulting in a landscape more productive and congenial for humans. These landscapes are the core of 
historical ecology, because “past events have been inscribed, sometimes subtly, on the land.” (Balée, 2006). There is a 
continuum of landscape domestication that extends from human settlements to as far as people go into the surrounding 
environments, with gradually decreasing impact across space, until the impact of the next human settlement is met. A variety 
of ethnoscientists study different sections of this continuum. In Central Amazonia, settlements along major and minor rivers 
have been surveyed and mapped. The region is also a major center of crop genetic diversity, although only guarana was 
domesticated there. This diversity includes incipiently domesticated populations in forests and changes in the demographics 
of plant populations around these settlements, both in the past and the present, are being studied. Brazil nut stands and 
multispecies cultural forests have been mapped and studied in numerous locations. These domesticated forests are the 
subject of Carolina Levis’ presentation. One Brazil nut stand showed changes in recruitment and growth due to the collapse of 
Native Amazonian management during colonial times and the repopulation of the region during the rubber boom. 
Homegarden beta diversity is greater in communities with more varied histories, seen as different ceramic traditions and 
current inhabitants. Other domesticated landscapes are yielding new insights.

SO 028NEVES A

402 SUSAN THORPE (HOKOTEHI MORIORI 
TRUST)

revival of traditional knowledge associated 
with plant use (as food, shelter, clothing and 
art), conservation and management of 
biodiversity, and food sovereignty.

A presentation on Moriori cultural revival through the reinvigoration of traditional knowldge on the cultivation of a vital 
traditional crop will highlight meaures taken by the indogenous community alongside archaeologists to save the trees and a 
globaly unique art form (living tree engravings)

SESSÃO TEMÁTICA 8

403 SONALY SILVA DA CUNHA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), HUMBERTO ARAÚJO DE 
ALMEIDA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DA PARAÍBA), MAIARA BEZERRA 
RAMOS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), RUBENICE 
DA COSTA CORREIA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA), SERGIO DE 
FARIA LOPES (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA)

Percepção local de agricultores sobre a 
vegetação ciliar: implicações para o 
ecossistema

As idissiocrasias das matas ciliares favoráveis as práticas agrícolas, culminaram na sua ocupação por populações humanas ao 
longo do tempo, sobretudo no semiárido, onde o fator hidríco é limitante, justificando o quadro crítico de devastação dessas 
áreas. Nesse contexto, este trabalho de caráter exploratório visou investigar a percepção que populações rurais do município 
de São João do Cariri-PB,  possuem sobre a vegetação ciliar do rio Taperoá. As informações fornecidas foram coletas por 
questionários semiestruturados e incluiu um total de 20 informantes em duas comunidades, entre elas, 15 mulheres e cinco 
homens, entre faixa etária de 43 e 85 anos, agricultores e escolaridade com primeiro grau incompleto. De acordo com as 
respostas, os agricultores desenvolvem atividades agrícolas e simultaneamente realizam cortes rasos e seletivos, no intuito de 
facilitar o plantio e obter forragem para os animais nas áreas ciliares. Alguns agricultores afirmaram ainda manter culturas 
anualmente, através de sistemas de irrigação, comprometendo a regeneração do ecossistema e refletindo em diversos 
impactos negativos como a perda da biodversidade local e assoreamento do rio. Concomitante a essas questões, destaca-se 
que a maioria dos entrevistados atribuiu uma visão utilitarista aos recursos vegetais e principalmente aos projetos de 
reflorestamento ou denotam vaga importância. Estes resultados refletem os conflitos para o estabelecimento de projetos de 
reflorestamento inseridos em propriedades rurais, os quais envolvem fatores financeiros em virtude da desapropriação da 
área e perdas na produção agrícola. Em síntese, nota-se que não há sensibilização dos agricultores sobre os possíveis impactos 
da degradação da mata ciliar, implicando na necessidade de integrar as comunidades locais às práticas gestoras 
conservacionistas.
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404 ROBERTA MONIQUE AMÂNCIO DE 
CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), CELSO 
FEITOSA MARTINS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA), RÔMULO 
ROMEU DA NÓBREGA ALVES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), ÂNGELO GIUSEPPE CHAVES 
ALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO)

ASPECTOS BIOFÍLICOS NA CRIAÇÃO DE 
ABELHAS (HYMENOPTERA, APOIDEA)

Segundo a Biofilia, uma afiliação emocional com a natureza tem sido herdada na evolução biocultural humana. Pesquisas 
sobre a criação de abelhas podem contribuir no entendimento científico da influência de emoções na relação ser humano-
natureza, visto que o contato com esses animais propicia experiências concretas de interação benéfica do ser humano com o 
ambiente, estimulando atitudes favoráveis à conservação e à sustentabilidade entre praticantes. Investigamos as motivações e 
preferências que influenciam criadores de abelhas. Hipotetizamos que critérios emocionais seriam os principais motivadores 
na escolha da criação de abelhas como uma atividade componente da produção familiar e que, uma vez tendo sido escolhida 
esta atividade, a preferência entre as espécies de abelhas para criação também teria como principal influência critérios 
emocionais. A coleta de dados foi realizada a partir de listas livres com 52 meliponicultores no Sítio Xixá, situado na zona 
rural do município de Timbaúba, Zona da Mata Setentrional do estado de Pernambuco, Brasil. Os critérios de motivação e 
preferência citados nas listas livres foram analisados com o Índice de Saliência de Smith. Quanto às motivações para escolha 
da criação de abelhas como uma atividade da produção familiar, critérios afetivo-emocionais e estéticos foram os mais 
salientes. Em contrapartida, em relação à preferência por espécies de abelha para criação, a produtividade de mel e o 
comportamento das abelhas foram os critérios mais salientes. Critérios emocionais exerceram uma influência notável, 
especialmente nas motivações para criação de abelhas, mas não na preferência de espécies de abelhas para criação. Isso 
demonstra que o cenário estudado representa um panorama de múltiplas influências, no qual as emoções representam um 
componente importante, mas não o único. Nossos resultados indicam que o domínio afetivo deve ser levado em 
consideração nos esforços de educação ambiental e nas políticas de manejo e conservação.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

405 MAIARA BEZERRA RAMOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), SONALY SILVA DA 
CUNHA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), HUMBERTO ARAÚJO DE 
ALMEIDA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DA PARAÍBA), RUBENICE DA COSTA 
CORREIA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DA PARAÍBA), SERGIO DE FARIA LOPES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA)

Uso local de espécies vegetais em uma mata 
ciliar do semiárido brasileiro

A utilização de espécies vegetais é uma prática milenar e reflete a interação do homem com o meio. O objetivo desse trabalho 
foi realizar um levantamento dos usos que comunidades locais fazem de espécies vegetais presentes em uma mata ciliar da 
Caatinga brasileira. Para isto foram aplicados questionários semiestruturados, cujas informações foram organizadas em 
categorias utilitárias e calculados os valores de usos.  Foram realizadas 20 entrevistas, sendo 15 mulheres e cinco homens, 
faixa etária variando entre 43 e 85 anos e a maioria nível de escolaridade com primeiro grau incompleto. As espécies vegetais 
citadas são utilizadas como uso medicinal, construção, forragem, tecnologia, alimentício e combustível. Ao total, 87 espécies 
de plantas foram citadas, as quais envolveram 312 citações de uso, sendo que as espécies que obtiveram maior valor de uso 
foram: Ziziphus joazeiro (1,25), Sideroxylon obtusifolium (1,15), Tabebuia aurea (0,85), Myracrodruon urundeuva (0,8) e 
Prosopis juliflora (0,75). O uso medicinal obteve o maior número de citações (48 espécies e 156 citações), seguido por 
forragem (27 espécies e 49 citações), tecnologia (15 espécies e 40 citações) e construção (15 espécies e 43 citações). O 
domínio de informações sobre indicações de uso medicinal está relacionado a facilidade de acesso para obter o recurso, além 
disso os informantes relatam que os mesmos eram mais frequentes no passado onde as condições socioeconômicas limitavam 
o acesso a medicina tradicional. Em relação a categoria forragem, historicamente os recursos vegetais da Caatinga foram 
utilizados para esses fins, sobretudo devido a limitação hídrica que dificulta o desenvolvimento das atividades pecuárias e por 
isso as populações fazem uso desses recursos para manutenção dos rebanhos. O uso de espécies vegetais na Caatinga 
sobretudo para os fins forrageiros pode implicar em alterações no funcionamento dessas regiões de mata ciliares.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

406 MARIA EDUARDA MARINHO DE SOUSA 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), 
SÂMARA DA SILVA SANTOS 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), 
VANESSA MEYLA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), 
ANTÔNIO JUNIOR MAGALHÃES 
MEDEIROS (UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO), WASHINGTON 
SOARES FERREIRA JÚNIOR 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO)

AVALIAÇÃO DA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES 
EM SISTEMAS MÉDICOS LOCAIS A PARTIR DE 
TÉCNICAS SUPLEMENTARES À LISTA LIVRE.

A lista livre é uma técnica muito utilizada em investigações sobre sistemas médicos locais, mas pode ser limitada uma vez que 
as pessoas podem esquecer um conjunto de itens no momento da entrevista. Neste trabalho, comparamos o número de itens 
lembrados em listas livres com o número de itens adicionados a partir da aplicação de técnicas auxiliares, como a releitura e 
pistas semânticas. Assim, este trabalho foi desenvolvido em uma comunidade rural no nordeste brasileiro a partir de 
entrevistas individuais, de forma que cada participante inicialmente listou livremente doenças e, em seguida, convidamos o 
mesmo a realizar uma segunda lista livre de plantas. Posteriormente, aplicamos a técnica da releitura para cada domínio de 
informação (para doenças e plantas), e registramos a quantidade de itens de cada domínio que foram adicionados a partir 
dessa técnica. Na sequência, aplicamos a ferramenta de pista semântica, utilizando as plantas lembradas como pista para 
capturar novas doenças e utilizando as doenças lembradas como pista para capturar novas plantas. A partir dessas pistas, 
registramos o número de itens lembrados para cada lista. Para comparar o número de itens registrados entre listas livres, 
releitura e pistas semânticas, empregamos o teste de Kruskal-Wallis. Nossos resultados mostraram que não há diferenças 
significativas no número de itens lembrados entre listas livres e pistas semânticas, tanto no domínio das doenças, quanto no 
domínio das plantas. Contudo, observamos que a releitura apresentou significativamente um menor número de itens em 
relação à lista livre e à pista semântica (para o domínio das doenças p < 0,05; para o domínio das plantas: p < 0,05). 
Recomendamos, então, que os futuros trabalhos que estudem sistemas médicos locais a partir do emprego da técnica de lista 
livre realizem também a técnica de pistas semânticas para que as pessoas entrevistadas possam lembrar mais informações 
envolvendo plantas medicinais.

 

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

407 MARGÔ DE DAVID (SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
LAZER DE MATO GROSSO), ROSENIL 
ANTONIA DE OLIVEIRA MIRANDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO), MARIA CORETTE PASA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO)

“Todas as plantas curam, depende da pessoa 
ter fé”: a etnobotânica e os saberes de 
benzedeiras e curandeiros em Mato Grosso

A Etnobotânica é a ciência que estuda o conhecimento e as conceituações desenvolvidas por comunidades humanas a 
respeito das plantas, abrangendo tanto a maneira como o grupo social classifica, quanto a finalidade que lhes dá. Nessa 
percepção passa a existir como campo interdisciplinar que compreende o estudo e a interpretação do conhecimento, 
significação cultural, manejo e usos tradicionais dos elementos da flora. Dentre as comunidades humanas encontram-se 
benzedeiras e curandeiros, um grupo de pessoas praticantes de determinados saberes, indicando plantas para efeito de cura 
ou como amuletos protetores, estando esta forma de uso da flora presente na cultura popular. Ora atuam com os saberes de 
uma medicina prática e popular, ora com a religiosidade, geralmente unindo ambas. Portanto, atuam como mediadores 
entre o ser humano e o sagrado, devendo conservar o ritual de rezas, cruz e fórmulas. Este trabalho adentrou no aspecto 
místico-religioso dos saberes de benzedeiras e curandeiros em Rondonópolis, Mato Grosso. Objetivou realizar um 
levantamento etnobotânico, através da catalogação, sistematização e análise das plantas utilizadas nos rituais de tratamento 
e cura, bem como o papel da palavra que se faz presente na oralidade da benzeção. Foram citadas 127 espécies de plantas 
medicinais e místico-religiosas, também chamadas de ‘folhas’, ‘ervas’, ‘ramos’ e ‘raiz’. Recebem este nome de acordo com os 
ritos e procedimentos executados para algum tipo de tratamento de saúde física, mental ou espiritual. As formas de 
tratamento usadas foram a benzeção, a oração, o passe, os banhos, o chá e a garrafada. Para as práticas de benzeção, a maioria 
diz ter aprendido o ofício com familiares, em muitos casos mesmo na infância, outros reconhecem que benzer é um dom 
herdado naturalmente desde o nascimento. Diante disso é possível afirmar que além das plantas, a religiosidade e a fé são as 
bases do poder para a cura das enfermidades física, psíquica ou da alma.
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408 MARGÔ DE DAVID (SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE 
MATO GROSSO), STEPHANIE MAIA DA 
SILVA (UNIVERSIDADE DE CUIABÁ), 
MARIA CORETTE PASA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO)

Manejos cultural, econômico e extrativista 
nas Florestas da Amazônia Legal

Os povos tradicionais da Amazônia são detentores de saberes associados aos múltiplos usos da flora. À essa relação entre 
comunidades humanas e comunidades vegetais desponta a Etnobotânica, cujo objetivo é a busca de conhecimento e o 
resgate do saber botânico tradicional ou do saber local. Em estudos etnobotânicos a manutenção da floresta constitui 
alternativa para a diminuição do desmatamento, viabilizando o desenvolvimento econômico com geração de renda para a 
população local a partir do uso sustentável dos produtos florestais não madeireiros. Este trabalho objetivou resgatar o saber 
empírico sobre o manejo de coleta e as etnocategorias de usos das castanheiras. Foram registradas informações de 47 pessoas 
envolvidas com a coleta e o beneficiamento da castanha, por meio de entrevistas semiestruturadas, observações 
participantes, turnês guiadas e registros fotográficos. A população convive em harmonia com a diversidade florestal, classifica 
e nomeia as castanheiras conforme os usos, as características morfológicas e botânicas. A castanha-do-Brasil (Bertholletia 
excelsa Humb. & Bonpl.) é uma árvore muito procurada, pois além do valor econômico dos seus frutos,  é usada na medicina 
popular. O ouriço pode ser utilizado no preparo de chá, como remédio natural, especialmente para anemia, problemas 
intestinais e hepatite e, como combustível, alguns povos acreditam que a sua queima afugenta as “pragas”. A espécie é rica em 
proteínas e calorias, e o leite obtido das amêndoas é similar em valor nutricional ao leite de vaca. Da sua casca é extraída uma 
“estopa” empregada nos trabalhos de calafetação e como vestuário de povos indígenas. Da casca também é feita um tipo de 
esteira usada pelos coletores de castanha como cama para descanso nos locais de coleta. Desta forma os conhecimentos 
emitidos sobre o uso e o manejo com as castanheiras envolvem heranças e tradições culturais, crenças e religiosidade, que são 
repassados ao longo das  gerações e evitando a erosão cultural local.

Sessão Poster Temas 
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409 STEVEN KING (JAGUAR HEALTH), 
MANUEL LAZARO MARTIN 
(CORPORACION FORESTAL 
AMAZONICO SAC), KENY PISHAGUA 
CHINCHUYA (COMUNIDAD NATIVA 
YARINA), CESAR GREGORIO LOZANO 
DIAZ (PROBOS-L&CH), MARIO 
PARIONA FONSECA (CORPORACION 
FORESTAL AMAZONICO SAC), RICHARD 
PARIONA FONSECA (CORPORACION 
FORESTAL AMAZONICO SAC), 
GRACIELA CHIMPA MASHIAN 
(COMUNIDAD NATIVA YAMAKAY), 
KODIX GARCIA (PROBOS-L&CH), 
FELICIANO SEVILLANO VELASQUEZ 
(JAGUAR HEALTH), ENRIQUE KAYAP 
TSAMAJEN (COMUNIDAD NATIVA 
YAMAKAY)

The development of the first oral botanical 
drug Mytesi™: a case study of cross cultural 
drug discovery, sustainable harvesting, 
benefit sharing and conservation of 
biocultural diversity.

In 1990 research, in collaboration with indigenous peoples in Asia, Africa and Latin America, began looking for new therapies 
from rainforests by a small company in San Franciso, California. In 2012, Crofelemer (Mytesi™), a novel first in class 
compound, extracted, isolated and purified from the stem bark latex of the widespread rapidly growing tree species Croton 
lechleri, (Sangre de Drago) was approved as the first oral Botanical Drug by the US FDA for the treatment of HIV/AIDS related 
chronic diarrhea.  This plant is utilized orally by numerous indigenous and local peoples of the western Amazon  for the 
treatment of diarrhea and many other therapeutic applications.  Indigenous healers discovered how to treat diseases with 
plant medicines several centuries before the development of the western scientific disciplines of chemistry, pharmacognosy, 
and ethnobotany. 

Crofelemer cannot be produced in a laboratory due to its complex chemical structure. The compound must be extracted 
from latex harvested from the Croton lechleri tree. Through nearly 30 years of collaboration the authors have created long-
term sustainable production programs for Croton lechleri in collaboration with indigenous and local communities. This 
includes reforestation research, large scale reforestation, third party organic certification, integrated agroforesty production 
with Cacao, reciprocal learning/teaching and other diverse approaches to managing this species. Cultivation and wild harvest 
 of Croton lechleri has and continues to provide benefits to local communities, business partners and regional government 
agencies.  There have been many challenges to develop and now market Mytesi. These challenges include business, scientific, 
regulatory, biological and cross cultural communication within and between communities, governments and financial 
investors. 
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411 JENILCE MONICA FERREIRA 
FERNANDES (UFMA), GABRIELLY 
SOARES DIAS (UFMA), ELISÂNGELA 
SOUSA DE ARAÚJO (UFMA)

ENSINO SOBRE SOLOS NA ESCOLA MUNICIPAL 
SÃO CARLOS, PALMEIRÂNDIA MARANHAO, 
BRASIL

Diversos autores apontam que a temática relacionada aos solos ainda não assumiu sua devida importância em instituições de 
ensino. O ensino sobre solos é um processo que privilegia uma concepção de sustentabilidade na relação homem-natureza. O 
objetivo neste estudo foi enfatizar que o tema solo pode e deve ser abordado durante todo o curso fundamental e médio, 
tendo em vista que nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) o solo é estudado principalmente no contexto das ciências 
naturais.

Foram realizadas exposições com materiais reutilizáveis que são caracterizadas como práticas educativas, na Escola Municipal 
São Carlos, localizada na zona rural do município de Palmeirândia - MA. As exposições foram dialogadas e avaliadas, levando 
em consideração conceitos básicos sobre solos e experiências como cobertura, camadas, e a importância da diversidade do 
mesmo. Em comemoração ao dia mundial do solo, realizado 05 de dezembro de 2017. Atingindo todo o curso fundamental 
da escola do 6° ao 9° ano, em um total de 120 alunos, apresentado em quatro momentos.

As análises feitas sobre as apresentações nesta escola e apontam que os alunos possuíam pouco conhecimento a respeito do 
tema, apenas 40 alunos (33,35%) tinham algum conceito sobre o que é o solo e seu papel nos ecossistemas, e somente 18 
alunos (15%) conheciam a importância da cobertura vegetal para o solo. Dados que entram em contradição com a vivência de 
muitos desses alunos. Uma vez que a melhoria da qualidade do ensino de solos no nível fundamental poderia aumentar a 
consciência ambiental dos estudantes em relação a este recurso natural, no entanto, isto não resolve o problema da 
degradação, mas seria mais uma contribuição para a reversão deste processo. Assim, uma das contribuições desta experiência 
foi colocar preocupações acerca do uso sustentável do solo no cotidiano da comunidade, por meio da educação, 
promovendo a manifestação de uma consciência em relação ao solo, revisando, reconstruindo valores e atitudes.

Sessão Poster Tema 
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412 JUAN GOMES BASTOS (INSTITUTO DE 
PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO 
DE JANEIRO), VIVIANE STERN DA 
FONSECA KRUEL (INSTITUTO DE 
PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO 
DE JANEIRO)

O Pau Brasil (Paubrasilia echinata (Lam.) E. 
Gagnon, H.C. Lima & G.P. Lewis) uma espécie 
bandeira: a percepção dos moradores e sua 
influência na conservação na Região de Cabo 
Frio, RJ. Juan Gomes Bastos¹ & Viviane Stern 
da Fonseca Kruel ²

O pau-brasil (Paubrasilia echinata) é uma árvore nativa de importância histórico-cultural, ecológica e econômica para o 
Brasil. Sua madeira e resina foram intensamente exploradas pelos portugueses no século XVI, sobretudo no uso tintorial e 
marceneiro. Então abundante nas florestas litorâneas da Mata Atlântica, hoje a espécie encontra-se ameaçada de extinção e 
presente nas Listas de Espécies Ameaçadas de Extinção do IBAMA como “vulnerável” e da IUCN como “em perigo”. Somado a 
isso, sua área de ocorrência vem sofrendo forte pressão antrópica, fragmentando e extinguindo indivíduos nativos. Nesse 
sentido, a presente pesquisa visou estudar as populações nativas de pau-brasil em áreas remanescentes da Mata Atlântica de 
Cabo Frio e Armação dos Búzios (RJ), a partir da percepção da comunidade humana residente em seu entorno. Buscou-se 
avaliar o conhecimento ecológico local sobre a espécie relacionado à sua conservação in situ e sua ligação com as Unidades de 
Conservação (UCs) da região: APA do Pau Brasil e Parque Estadual da Costa do Sol. Para tal, foram utilizados métodos de 
amostragem probabilística por área na seleção dos colaboradores da pesquisa, indivíduos adultos das comunidades: Peró, 
Jacaré e Baía Formosa. Obtidos os termos de consentimento prévio, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
estímulo visual para reconhecimento do pau-brasil e listagem livre para medir características cognitivas e os padrões de 
conhecimento ecológico local. Por fim, foi feita uma triangulação dos dados. Após 81 entrevistas, das quais 8,7% com 
nativos, constatou-se a suplantação das comunidades tradicionais locais. O nível de conhecimento sobre o pau-brasil foi 
considerado baixo após a espécie ser citada em 22,2% das listas livres e reconhecida visualmente em 35,8% das entrevistas. 
Esse resultado expõe os riscos a conservação da espécie na região, uma vez que ela não é valorizada e reconhecida. Ademais, 
poucos entrevistados, 29,6%, conhecem as UCs da região.
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413 ROSENIL ANTONIA DE OLIVEIRA 
MIRANDA (E.E.SÃO JOSÉ), FABÍOLA 
DALLA VECHIA (MESTRADO DO PPG 
EM CIÊNCIAS FLORESTAIS E 
AMBIENTAIS. UFMT. CUIABÁ MT.), 
LUCAS HENRIQUE VIEIRA LENCI 
(MESTRADO DO PPG EM CIÊNCIAS 
FLORESTAIS E AMBIENTAIS. UFMT. 
CUIABÁ MT.)

QUINTAIS E PLANTAS MEDICINAIS EM 
COMUNIDADE TRADICIONAL DE CHAPADA 
DOS GUIMARÃES. MATO GROSSO – BRASIL

O quintal é a unidade de paisagem antropicamente modificada pelas populações humanas, compostos por diversas espécies, 
principalmente de uso medicinal.  O estudo teve como objetivo realizar um levantamento etnobotânico sobre o 
conhecimento e manejo das plantas usadas como remédio na comunidade rural em Chapada dos Guimarães. Foram 
entrevistados 32 moradores por meio de entrevistas aberta e semi-estruturada, observações direta e registro fotográfico 
abordandoo uso, a preparação e a indicação das plantas. A maioria dos depoentes são católicos e possuem ensino médio 
incompleto para ambos os gêneros, seguidos de ensino fundamental incompleto (25%) e ensino médio completo (11%). A 
faixa etária variou entre 30 a 85 anos de idade.No total foram citadas 62 espécies utilizadas na medicina popular local, sendo 
as mais expressivas SambucusnigraL. JusticiagendarussaL. e PlectranthusbarbatusAndr. com os maiores valores de consenso 
informante registrados entre os depoentes (82%) e a maioria das plantas entre 50% e 81% ao apresentarem múltiplos usos, 
fato que lhes confere conhecimento tradicional passado de geração em geração. Hábito herbáceo, seguido de arbustivo. A 
folha é a parte da planta mais utilizada e o principal modo de preparo é o chá. O manejo do quintal se refere às atividades do 
cotidiano como limpeza, remoção de plantas daninhas, revolvimento da terra para aeração do solo e que envolvem, 
basicamente, a mão-de-obra familiar, porém é a mulher que mais circula nesta unidadede paisagem ao colher temperos e 
condimentos que servem para a preparação dos alimentos da família. A população revelou vasto conhecimento tradicional 
no preparo e uso de plantas para tratar de problemas básicos de saúde, principalmente aos familiares. As pessoas 
locaisrevelam um cuidado com a biodiversidade vegetal, através do manejo que exercem nas atividades do dia-a-dia, com 
práticas culturais e ambientais envolvidaspelo processo de conservação com a flora local.
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414 MARIANA NUNES FERREIRA CABRAL 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA), 
HUGO THIAGO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA), 
FRANCIANA BATISTA DE MORAES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA), 
LIN CHAU MING (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA), RAFAELA 
HELENA LUDWINSKY (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA), 
AMANDA EICKHOFF CAVALHIERI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA)

Plantas alimentícias não convencionais 
utilizadas por descendentes de poloneses em 
Itaiópolis– SC

O estudo das Plantas Alimentícias não Convencionais (PANC) tem sido amplamente divulgado na década atual. Em algumas 
regiões, uma determinada planta pode ter um amplo consumo pela população, mas ter uso desconhecido por povos de 
outras regiões. As PANC estão presentes em determinadas comunidades ou regiões, onde ainda exercem influência na 
alimentação de populações tradicionais. Pesquisas apontam que o uso dessas plantas por povos imigrantes elucida processos 
adaptativos de alteração nos hábitos alimentares, bem como da dinâmica de conhecimento e uso de plantas. Santa Catarina é 
uma região conhecida pela sua histórica colonização por imigrantes alemães, italianos e eslavos. Investigamos o 
conhecimento sobre PANC em um cenário histórico da imigração polonesa situada no planalto norte catarinense no 
município de Itaiópolis, Santa Catarina. Procuramos resgatar os saberes sobre PANC, conhecendo histórias de significativo 
saber popular, as quais são transmitidas por gerações que mantêm o uso dessas plantas. Para tanto, realizamos 53 entrevistas 
com descendentes de 1ª a 4ª geração de poloneses imigrantes (onda imigratória de 1890 a 1910). Foram identificadas 36 
espécies de PANC das quais Myrtaceae (21 citações), Annonaceae (8 citações) e Solanaceae (6 citações) foram as famílias mais 
citadas. Destas famílias, espécies mais citadas foram “gabiroba” (Campomanesia xanthocarpa, 9 citações), “araticum” 
 (Annona sp., 6 citações), “saco de cachorro” (Solanum lacerdae, 4 citaçõe), “uvaia” (Eugenia uvalha, 3 citações) e “tomate 
japonês” (Solanum betaceum, 2 citações). Notamos que embora não haja PANC incorporadas na tradicional culinária 
polonesa, os saberes sobre essas plantas demonstram que há um íntimo conhecimento das pessoas da comunidade com os 
espaços habitados.
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415 ANA CAROLINA DE SOUZA SALES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA- UFRA), LEIDIANE 
GONÇALVES TAVARES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA- 
UFRA), FERNANDA CARNEIRO 
ROMAGNOLI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA- UFRA)

PRODUÇÃO CONVENCIONAL VERSUS 
PRODUÇÃO ORGÂNICA: MUDANÇA DE 
LÓGICA NOS SISTEMAS DE AGRICULTURA EM 
CAPITÃO POÇO, PA?

A agricultura familiar é um tipo de produção onde os lavradores são responsáveis pelo planejamento, comercialização e 
destinação final dos produtos. Por ter uma escala produtiva reduzida, em geral, usam de práticas ecologicamente mais 
equilibradas. O objetivo deste trabalho foi verificar o perfil socioambiental e produtivo de agricultores familiares do 
município de Capitão Poço, Pará, que integram uma pequena feira de produtos orgânicos. O nordeste paraense é 
caracterizado por produções monocultoras em extensas áreas desmatadas e, por isso, agricultores familiares com perfil 
agroecológico são importantes referências para modelos de produção mais sustentáveis. Foram aplicadas entrevistas 
semiestruturadas a nove pessoas, 6 homens e 3 mulheres, com idade entre 20 e 60 anos.  A maioria (78%) não concluiu Ensino 
Fundamental e 89% possuem renda mensal menor que um salário mínimo. Todos afirmaram que trabalham com agricultura 
desde a infância e 56% possuem o título da terra provindo de herança. São produzidas 34 culturas diferentes, a maioria (50%) 
frutas (laranja, manga, côco) e 36% hortícolas (jerimum, couve, macaxeira). O período de poucas chuvas (junho a novembro) é 
a melhor época para colheita e venda, especialmente no período de festas juninas. Dos produtos não comercializados, 45% 
são doados, 20% reaproveitados (compostagem) e 35% consumidos. A maioria (78%) prefere a produção orgânica devido à 
qualidade do produto, ao beneficio à saúde e ao meio ambiente. Porém, 22% preferem produzir de forma convencional por 
conta da maior produtividade em menor tempo. Os dados mostram o conflito entre duas racionalidades existentes na região: 
produção em bases orgânicas versus produção convencional. Embora o convencional prevaleça na região, a produção 
orgânica e agroecológica familiar vem ganhando cada vez mais espaço, inclusive com a readoção de práticas tradicionais. Este 
poderá se tornar um modelo de produção local, integrando práticas culturais à conservação ambiental.
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416 WANDERSON MICHEL DE FARIAS 
PANTOJA (IFAP)

ESTRATÉGIAS DE CO-MANEJO E GESTÃO 
AMBIENTAL, SOB A ÓTICA DO PESCADOR 
ARTESANAL NO ESTADO DO AMAPÁ, 
AMAZÔNIA ORIENTAL BRASILEIRA

Estudos sobre a percepção ambiental podem favorecer sistemas de gestão compartilhada reconhecidos mundialmente como 
alternativa viável para a efetiva participação local na administração pesqueira frente as mudanças ambientais globais. O 
objetivo deste trabalho foi estudar a percepção dos pescadores acerca das alterações ambientais nos estoques pesqueiros ao 
longo do tempo em duas Bacias Hidrográficas do Estado do Amapá.  Foi adotada uma amostragem do tipo "Snowball 
sampling" com aplicação de questionários semiestruturados com perguntas abertas e fechadas para 87 pescadores em oito 
comunidades no período de junho de 2015 a junho de 2017. Os dados obtidos foram quantificados em frequências e 
analisadas através do qui-quadrado (X2) seguido pela correção de Yates. Nas comunidades da Bacia Hidrográfica do Igarapé 
Fortaleza, os impactos observados foram: Tráfego de barcos, a poluição do rio e o óleo despejado na água. Na Bacia 
Hidrográfica do Rio Curiaú, os impactos citados foram: Lago secando, diminuição de peixes e presença de Búfalos nos 
pesqueiros. Mais de 70 % dos entrevistados apontaram redução de estoques pesqueiros ao longo do tempo. No entanto, 
houve diferença (X2= 127,0 p= 0,0001) nas citações das duas áreas. Algumas espécies foram citadas com aumento em 
quantidade, a saber, Matupiri (Tetragonopterus sp), Tamoatá (Hoplosternum litrorale) e Traíra (Hoplias sp.). As alternativas 
apontadas para resolver os problemas de redução de estoques pesqueiros foram: Incentivo político a piscicultura, retirada 
das redes de arrastões, liberar os lagos que foram tapados, intensificar a fiscalização e proibir o uso de malhadeira de malha 30 
mm. Esse estudo apresentou dados relevantes, bem como foi possível verificar uma grande quantidade de impactos e 
alternativas sob a ótica do pescador artesanal, podendo contribuir para a gestão compartilhada entre as comunidades locais e 
os setores governamentais responsáveis pela política pesqueira e conservação ambiental na Amazônia.

SO 009BARROS

417 WANDERSON MICHEL DE FARIAS 
PANTOJA (IFAP)

ETNOECOLOGIA DE PARASITOS EM PEIXES DE 
DUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO 
DO AMAPÁ, AMAZÔNIA ORIENTAL, BRASIL

A região amazônica possui inestimável biodiversidade, capaz de gerar subsistência e renda para as populações locais. O 
objetivo deste trabalho foi estudar o conhecimento de pescadores artesanais sobre as relações ecológicas do parasitismo em 
peixes em comunidades da Bacia Hidrográfica do Igarapé Fortaleza e Bacia do Rio Curiaú, no Estado do Amapá.  Foi adotada 
uma amostragem do tipo "Snowball sampling" com a aplicação de questionários para 87 pescadores em oito comunidades no 
período de junho de 2015 a junho de 2017. Cada questionário aplicado foi acompanhado de um caderno de fotos (kits 
fotográficos) de peixes e parasitos. Dados de citações, termos parasitológicos e parâmetros de diversidade de espécies de 
peixes e parasitos citadas pelos pescadores através do método de Listagem livre e reconhecidas pelos kits fotográficos foram 
analisados. Os entrevistados mostraram ter vasto conhecimento sobre a ecologia e taxonomia de 97 espécies de peixes, a 
saber, Traíra (Hoplias spp.), Jeju (Hoplerythrinus spp.), Tamoatá (Hoplosternum litrorale) e Acará (Cichlidae) respectivamente. 
A relação de parasitismo foi registrada com maior frequência em Aracu (Leporinus spp.), Pescada (Plagioscion spp.) e Traíra 
(Hoplias spp.), sendo essas espécies apontadas como hospedeiros dos grupos zoológicos de parasitos: Crustacea, Nematoda e 
Hirudinea. Este estudo apontou informações pioneiras relevantes para a etnoecologia, representando uma nova vertente de 
estudos em recursos da pesca artesanal. Esse conhecimento precisa ser conservado e continuamente estudado e pode 
contribuir para aplicação de estratégias de manejo e co-manejo dos recursos pesqueiros, fornecendo dados que ampliam as 
oportunidades de pesquisa e valorização do conhecimento ecológico local da Amazônia para o Mundo.

SO 086SILVANO-A

419 NEUSANI OLIVEIRA IVES-FELIX 
(UFMA/UFPA), DEUSANI OLIVEIRA IVES 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COTEGIPE - BA), FLÁVIO BEZERRA 
BARROS (UFPA), LUIZA NAKAYAMA 
(UFPA)

A ETNOBOTÂNICA MOTIVANDO O ENSINO DE 
CIÊNCIAS NATURAIS, EM ESCOLA INDÍGENA 
MARANHENSE

Como a perspectiva de que o ensino de Ciências Naturais nas escolas indígenas deve dialogar com os vários campos do 
conhecimento e valorizar as representações etnocientíficas, o objetivo desta pesquisa foi investigar se os professores da 
disciplina de Ciências Naturais do Centro de Ensino Indígena X (CEI X) têm conseguido realizar este intercruzamento de 
saberes. A abordagem metodológica utilizada foi a qualitativa, os dados foram coletados a partir da observação in loco, da 
entrevista semiestruturada com uma especialista Tentehar e de questionários respondidos por duas professoras e por dez 
alunos do 9º ano. As professoras indicaram que os recursos didáticos usados são atividades mimeografadas e livros didáticos, 
embora acreditassem que as aulas de Ciências Naturais pudessem acontecer a partir da observação das experiências cotidianas 
dos discentes. Para os alunos, conteúdos como: plantas medicinais, rituais, festas, danças, natureza (suas matas e rios) e o uso 
da língua materna deveriam ser inseridos como conteúdos escolares. A especialista Tentehar assegurou que a assistência 
primária à saúde na aldeia é realizada por mulheres indígenas e com plantas medicinais, tendo, algumas vezes, a interferência 
do Xamã. Dentre as plantas citadas por ela, destacamos: jatobá (Hymenaea courbaril); babosa (Aloe vera); goiaba (Psidium 
guajava); caju (Anacardium occidentale); manga (Mangifera indica); maconha (Cannabis sativa); mamão (Carica papaya); 
mangaba (Hancornia speciosa); casca de inharé (Brosimum gaudichaudii); angico (Anadenanthera sp.); aroeira (Myracrodruon 
urundeuva); buriti ou miriti (Mauritia flexuosa); copaíba (Copaifera langsdorfii) dentre outros. Desta forma, acreditamos que 
um ensino pautado no diálogo entre os saberes tradicionais e os saberes científicos, seria uma forma de valorizar as 
contribuições etnocientíficas de diferentes povos do mundo em uma relação “homem-natureza”.
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420 NEUSANI OLIVEIRA IVES-FELIX 
(UFMA/UFPA), SAMARA DA 
CONCEIÇÃO DA SILVA (UFMA), 
RAIMUNDA KELLY SILVA GOMES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ), LUIZA NAKAYAMA (UFPA)

A PERCEPÇÃO DE UMA COMUNIDADE 
INDÍGENA TENTEHAR SOBRE A RELAÇÃO 
HOMEM NATUREZA

A educação escolar indígena é um espaço que visa a inter-relação dos saberes tradicionais com os científicos, em que o ensino 
de Ciências Naturais se mostra como uma possibilidade desta interculturalidade no campo educativo. Partindo desse 
pressuposto este estudo teve como objetivo compreender a percepção dos moradores da comunidade indígena Tentehar 
(Aldeia Morro Branco) sobre a relação homem natureza, bem como o diálogo entre os saberes tradicionais e os saberes 
técnico-científicos no ambiente escolar. A metodologia pautou-se em um estudo etnográfico, de abordagem qualitativa, para 
tanto utilizou-se de entrevistas semiestruturadas e observação direta in locus. Como resultados mostram que na percepção 
dos moradores locais a escola é vista como uma colaboradora do fortalecimento dos saberes Tentehar, quando ensina a língua 
materna e realiza eventos culturais tradicionais. Na relação povo Tentehar e meio ambiente acreditam que os problemas 
ambientais tem se agravado ao longo dos anos, principalmente o desmatamento, o que segundo os relatos dos pesquisados 
tem contribuído para o desaparecimento da biodiversidade, sobretudo, da caça, que é usada no sustento das famílias e nos 
rituais desta etnia, como no rito de iniciação feminina e masculina, o que reforça a relação homem-natureza, está enraizada 
na vida Tentehar. Quanto ao uso de plantas medicinais verificamos que mantem a tradição típica de comunidades 
tradicionais que utilizam-se de produtos e ervas naturais para a cura de doenças. Portanto, a relação homem e meio ambiente 
entre os Tentehar está presente desde as explicações mitológica de suas origens até em atividades rotineiras do cotidiano, 
logo, o ambiente escolar precisa inserir em suas atividades didático-pedagogicas, principalmente no ensino de Ciências 
Naturais, os conhecimentos interculturais, possibilitando o reconhecimento da necessidade da valorização e de conservação 
da Biodiversidade local.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

421 LIZETH MARIEL ZAVALA OCAMPO 
(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO), LEONARDO CAVITZ 
RUBIO LÓPEZ (UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO), 
EVA AGUIRRE HERNÁNDEZ 
(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO)

Salvia involucrata Cav. Mexican plant of the 
traditional medicine for abdominal pain

Salvia involucrata Cav. (Lamiaceae), is an endemic plant of México that grows in the states of Nuevo León, Tamaulipas, 
Hidalgo, Veracruz and San Luis Potosí. In tradicional medicine an infusión of leaves is made to treat the “mal aire” (bad air) 
and psychological conditions, it is also used to enhance memory. In the state of San Luis Potosí, in the town of La Soledad, 
they use this plant to treat pain, which is one of the most frequent problems in medical practice, difficult and complex, 
therefore, its treatment is ineffective, with suboptimal relief. Therefore and taking into account the traditional use of Salvia 
involucrata, the objective of his work was to evaluate the antinociceptive activity of the organic extracts of the aerial part of 
this plant. S. involucrata was collected in the town of La Soledad, San Luis Potosí, México, the plant material was dried, 
crushed and macerated in solvents of increasing polarity (n-hexane, ethyl acetate and methanol), making three consecutive 
extractions each one. The solvent was removed to obtain the n-hexane, ethyl acetate and methanol extracts. The 
antinociceptive effect was evaluated with the “Writhing” model, using male CD1 mice, which were administered 
intraperitoneally with dose of 100 mg/kg of each extract. In addition, mice were injered with saline solution (control group, 
0.9%) and with ketololac, a reference drug (1 mg/kg). The nociceptive behavior valued was the frequency of abdominal 
stretches performed every 5 minutes for 30 minutes. The results show that all tested extracts decrease the number of 
abdominal stretches significantly compared to the control. With these data, the use for stomach pain that has S. involucrata 
in traditional medicine it was verified. 
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423 CI-YU HUNG (MASTER, DEPARTMENT 
OF ETHNICITY AND CULTURE, 
NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY), 
WEI-CHI CHANG (ASSOCIATE 
PROFESSOR, INSTITUTE OF 
SOCIOLOGY, NATIONAL TSING HUA 
UNIVERSITY)

The Revitalization of Taiwanese Indigenous 
Rukai Food Culture : a Case Study of 
Luluwan, Pingtung

Food can act as an important medium of cultural transmission, play a critical role in the annual rituals and contain the 
emotional memory of tribal diet. The purpose of this study was to investigate that under the invasion of large-scale foreign 
information, crop production is gradually assimilated in the Rukai. To practice the real imagination and taste memories 
beyond economic needs become the critical keys in the development of food as cultural heritage.

In this paper researchers conducted a long-term fieldwork at Kochapogan tribe, focusing on the potential of Rukai food 
culture to dig out the unique cooking knowledge derived from the concept of living in close harmony with the living 
environment. The research is conducted in an indigenous restaurant, Luluwan. Balu, the owner of Luluwan and the son of 
Kochapogan chief, was brought up in capital city. After mudslides buried his tribe from Typhoon Morakot in 2009, he 
returned to the tribe, learned traditional Rukai’s food system knowledge and even managed Luluwan as a base of food 
revitalization. According to the research, Balu’s special cooking knowledge blended with tradition and innovation derived 
from the experience of living environment is promoted to tourists in order to respond to the needs in the culture and creative 
era. Furthermore, he held food-oriented “new renaissance workshop” and also published the book to record Rukai food 
culture and build food sovereignty. Thus, traditional food culture has been enhanced through workshops, and meanwhile the 
tribal people make new application of traditional diet under current development. 

In conclusion, food is a kind of collective culture. It has become a method of recalling the collective memory and local 
knowledge of the Rukai, and even become an approach to communicating with different ethnicities. Most of all, it is 
important to view indigenous food as the cultural heritage of human being since their culture is closely connected with the 
environment.
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424 ALEXANDER GREENE (UNIVERSITY OF 
KENT)

Linking belief to conservation in sacred 
forests of far western Nepal

Sacred forests and groves are widespread in the Himalayas and contribute to local and regional identity. Conservationists 
have demonstrated that these protected areas often become havens for biodiversity. Religiously-derived taboos and usage 
rules serve as management tools that regulate human influence on these sites. This study investigates how religious beliefs 
influence biodiversity in Malikarjun sacred forest of far western Nepal and presents data on local beliefs about the sacred 
forest, ethnobotanical data on plants local people use from the sacred forest, and botanical data as an indication of the site’s 
biodiversity. Analysis of the linkages between these three data sets reveals specific ways that religious beliefs affect patterns of 
resource usage, and resource use patterns affect the observed biodiversity of the sacred forest. Knowledge of this process is 
invaluable for land managers and conservationists working to develop conservation and sustainable use policies that 
resonate, rather than conflict, with the existing understanding of local communities.
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426 SUDHA CHAUHAN (ICMR (EX 
SCIENTIST))

Medicinal Plants in Ancient Indian Scriptures 
and Modern Medicine

In India, we have  17,000 species of higher plants of which 7500 are known for medicinal uses.In the Himalayan region 
,around  1748 plant  species have medicinal value.Ayurveda,  the oldest medical system in Indian sub-continent, has alone 
reported approximately 2000 medicinal plant  species. Currently, approximately 25% of drugs are derived    from plants, and 
many others are their synthetic  analogues in modern pharmacopoeia.Tree worship continues to be an element of ancient 
Indian tradition. Many trees are considered sacred. For  Ex. :  Holy Basil (Tulsi), Asoka,    Banyan ( Bargad), Ashwattha or Peepal,  
Mango, Bael, Banana, Neem, Coconut, Lotus, Indian hemp or Bhang, Sandalwood  etc. Earliest references of use of plants as 
medicine appear in Vedas.Various herbs correspond to different planets in  ancient Hindu Astrology. Malefic effects of planets  
are said to be nullified by these herbs. Milkweed Plant(sun), Palash, Fire-of-the-forest Tree (Butea  monosperma) ( Moon), 
Khadira/Kattha /Couch Plant ( Mars), Acacia catechu)Apamarga/Prickly Chaff Plant ( Mercury),  Achyranthes aspera, Pippala 
Tree/Peepul Tree  Ficus religiosa ( Jupiter ).Modern medicine is evidence based . Traditional medicine is  experience based. 
Modern medicine says results should be reproducible. Results from two labs may not always be identical in plant medicine 
research.It is very important first of all to conserve, preserve and propagate our plant wealth, especially those with medicinal 
value Large amount of research work has been done or is being done on plants.  But studies need to be undertaken on many 
others.
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427 GALLOIS SANDRINE (LEIDEN 
UNIVERSITY, FACULTY OF 
ARCHAEOLOGY)

Food behavior and place of wild edible 
plants in a forager society in transition: the 
Baka from Southeastern Cameroon.

In the Congo Basin, wild animals hold a specific place in the livelihood of many hunter-gatherers, including the Baka. Wild 
game has been a highly valued food, and Baka cosmology and culture intimately relate to wild animals. However, for more 
than 50 years, Baka livelihood has changed, through their progressive sedentarization, adoption of agriculture and the 
degradation of their environment. In this context, many studies have explored how the socio-ecological changes are affecting 
Baka relation with wild game. However, the place of wild edible plants has been scarcely explored, though these foods are 
being replaced by carbohydrate rich crops. As wild plants are key resources for food security in many small-scale societies, so 
it is worth studying the place wild plants hold in Baka current livelihood. Therefore, this study explores the components that 
might explain the place of wild edible plants in Baka life, and how Baka food behaviors might be affected by the different socio-
ecological changes. In this line, we approached Baka food accessibility, availability and the psycho-cultural representations of 
wild plants. Quantitative and qualitative data were gathered during 20 months from 2012 to 2018 in Southeastern 
Cameroon. We collected dietary and time allocation recalls among more than 200 individuals over one year and conducted 
interviews on food preferences and on the use and representations of wild edibles. While 70 wild plants are recognized as 
edible, only 20 enter in Baka daily consumption, and such consumption varies according to the season. Moreover, the place 
of wild edible plants tends to change towards an increasing commercialization. Finally, some plants tend to be replaced by 
commercial products, and more generally, Baka representations towards wild plants seems to be influenced by external 
actors, such as loggers and traders of wild products.  Such changes in livelihood and wild plants uses might affect Baka food 
security, health and well-being.

SO 010TOMCHINSKY

428 JOANA CABRAL DE OLIVEIRA 
(UNICAMP), LAURA PEREIRA FURQUIM 
(USP)

Fazer existir a floresta. Reflexões críticas 
sobre o potencial do conceito de 
domesticação.

Partindo do conceito de domesticação cunhado por Darwin e algumas de suas decorrências na síntese neodarwinista, essa 
apresentação busca tencionar o conceito biológico frente a uma teoria etnográfica, pautada nas meditações de interlocutores 
pertencentes a um grupo Tupi da Amazônia, os Wajãpi.
O mote etnográfico são algumas reflexões wajãpi sobre o processo de sucessão florestal após o abandono de seus roçados. 
Além da atividade humana prévia, os animais possuem um papel central na produção de diversidade vegetal, ação que os 
Wajãpi entendem como um plantio das espécies que darão corpo a floresta em devir. 
Plantas como a castanheira, por exemplo, estabelecem uma relação necessária para sua dispersão com a cutia e, por isso, os 
Wajãpi dizem que os castanhais são roças de cutia. Seria possível entender a domesticação como uma ação para além da 
alçada humana? Frente a sinfonia de relações percebidas e enaltecidas pelos Wajãpi no processo de sucessão florestal, o 
conceito de domesticação nos ajuda a compreender as intricadas relações ecológicas que se estabelecem nesse cenário? O 
conceito wajãpi de owereko (“fazer existir”) poderia nos fornecer uma crítica etnográfica noção de domesticação? 

SO 075APARÍCIO-A
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429 ROBERTO REGENSTEINER (RJR 
CONSULTORIA), ELAINE ELISABETSKY 
(UFRGS)

The Darrell Posey – Kayapó - Pitt Rivers 
Project (DKP Project)

Darrell Addison Posey was the soul behind the I International Congress of Ethnobiology in 1988. During this congress the 
International Society for Ethnobiology was founded, and the declaration of Belém issued. Posey coordinated the Kayapó 
Project for a decade, an international, inter and multi-disciplinary ethnobiological research effort to document Kayapó 
knowledge.

 

Darrell died at Oxford in 06/03/2001 where he lived since 1993.    Posey’s family donated his collection of approximately 
2,200 slides, 75 field notebooks and fieldwork journals, and 30 videos generated during his research and experiences in Brazil 
to the Pitt Rivers Museum at the University of Oxford (https://www.prm.ox.ac.uk/manuscripts/poseypapers.html).

 

The poster will report the evolution of the KDP Project, an ongoing project with the following main purposes:

 To organise and catalogue the legacy of Darrell Posey in digital form in order to preserve and disseminate the knowledge 
accumulated in his work, to share the outcomes and to facilitate adequate access for interested parties (Kayapós, scholars, 
schools, museums, etc) from Brazil and elsewhere;
 To promote the creation of educational and artistic material (websites, booklets, books, plays, videos, etc.) that enables the 
indigenous peoples of Brazil (Kayapó and others), children and adults, to learn about the Kayapó culture and knowledge.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

430 FLEUR NG'WENO (NATURE KENYA) Giving back to the community - a bird book 
for Dakatcha woodland

Dakatcha Woodland in coastal Kenya contains the northernmost forest of
Brachystegia spiciformis trees. It was designated an Important Bird and
Biodiversity Area (IBA) by BirdLife International, as it shelters three
globally Endangered bird species: Sokoke Scops Owl, Otus ireneae , Sokoke
Pipit, Anthus sokokensis, and Clarke¹s Weaver, Ploceus golandi.
Clarke¹s Weaver is found only in Kilifi County on the coast of Kenya -
nowhere else in the world. One hundred years after Clarke¹s Weavers were
first described, in 2013, their nesting site was found in seasonal wetlands
in Dakatcha Woodland IBA.
Dakatcha Woodland, however, has no official protection status. Nature Kenya,
the BirdLife International Partner in Kenya, seeks to conserve this site and
its endangered birds by working with the community. To give the community
alternatives to cutting the forest, Nature Kenya trained community members
in bee-keeping, poultry-raising, tree nursery establishment, and guiding
bird-watching tourists. In the process, we learned that the bird guides also
knew many of the bird names in the main local language, Giriama.
To give back to the community for their efforts to conserve the forests and
birds of Dakatcha Woodland IBA, Nature Kenya and Dakatcha Woodland
Conservation Group produced a little bird book. It features the three
Endangered bird species, and the common birds that residents and visitors
are most likely to see. Each species is illustrated by a photograph, and
most of the photographs were taken by the local bird guides. Birds are
identified by their English, scientific, and in most cases, local Giriama
names. 
This presentation will feature the Dakatcha Woodland bird book and describe
the methodology of learning and selecting the local names.
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431 RUBENICE DA COSTA CORREIA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), HUMBERTO ARAÚJO DE 
ALMEIDA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DA PARAÍBA), SONALY SILVA DA 
CUNHA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), MAIARA BEZERRA RAMOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), SERGIO DE FARIA 
LOPES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA)

A vegetação do semiárido aos olhos de uma 
comunidade tradicional: o que tem mudado?

A Caatinga encontra-se num avançado processo de degradação, o que reflete a pressão exercida por anos de exploração de 
seus recursos naturais. Nesse contexto, a compreensão da relação entre seres humanos e a vegetal local é de grande 
importância para a elaboração de planos de manejo e conservação da flora. Nesse sentido, buscamos conhecer a percepção de 
moradores de uma comunidade tradicional em relação as mudanças ambientais e as alterações na biodiversidade vegetal da 
Caatinga. A pesquisa foi desenvolvida na comunidade rural Malhada Alegre, Santo André. Foram entrevistados apenas com 
moradores com idade ≥ a 60 anos, destes 11 mulheres e 5 homens. Foram utilizados questionários semiestruturados com 
perguntas relacionadas as alterações ecossistêmicas observadas tanto no ambiente físico, quando na comunidade vegetal e as 
interrelações entre ambas. A comunidade diagnosticou redução na riqueza e abundância de espécies ao longo dos anos, sendo 
a mais explicada por alterações nas condições ambientais, especificamente variações climáticas, como a redução da 
pluviosidade anual. Segundo os mesmos, essa redução é reflexo ainda de ações antrópicas deletérias, como a extração da 
madeira para uso madeireiro e das queimadas. As principais espécies vegetais que sofreram redução na riqueza foram Croton 
blanchetianus Baill (13 citações), Schinopsis brasiliensis Engl. (sete citações), Opuntia ficus-indica (L.) Mill., (sete citações) 
Euphorbia tirucalli (oito citações), Sideroxylon obtusifolium (cinco citações). Os fatores indicadores da redução foram 
principalmente a baixa disponibilidade de água em função das mínimos índices de pluviosidade nos últimos anos e a extração 
pelo homem. A comunidade indicou alterações na riqueza e abundância de espécies vegetais da Caatinga, a qual segundo a 
mesma está diretamente atrelada a exploração dos recursos naturais, bem como ao longo período de estiagem que a região 
vem enfrentando nos últimos anos

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

432 AURÉLIO JOSÉ ANTUNES DE 
CARVALHO (1GRUPO XERÓFILAS (IF 
BAIANO/CNPQ); INSTITUTO FEDERAL 
BAIANO, CAMPUS SANTA INÊS; ANAÍ.), 
NELSON DE JESUS LOPES (ESCOLA 
FAMÍLIA AGRÍCOLA DO SERTÃO 
(EFASE), COMUNIDADE LAGOA DO 
PIMENTEL, MONTE SANTO, BAHIA, 
BRASIL.), GABRIEL TROILLO (ESCOLA 
FAMÍLIA AGRÍCOLA DO SERTÃO 
(EFASE), COMUNIDADE LAGOA DO 
PIMENTEL, MONTE SANTO, BAHIA, 
BRASIL.), MARCIO HARRISON DOS 
SANTOS FERREIRA (INSTITUTO 
FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI), CAMPUS 
URUÇUÍ, PIAUÍ, BRASIL; XERÓFILAS (IF 
BAIANO/CNPQ); SOLAE.)

Comunidades de Fundo de Pasto da Bahia, 
Brasil: memórias, resistências e perspectivas 
de convivência com o semiárido em tempos 
de mudanças climáticas.

Comunidades Tradicionais de Fundo de Pasto originam-se do uso coletivo de terras, sendo uma forma de organização social 
endêmica de comunidades camponesas no Norte do estado da Bahia. Remanescente de práticas tradicionais, a reserva de 
pasto corresponde à figura jurídica do Cumpascuus ou "Fundo de Pasto" e pode-se tratar de uso concedido por grande 
proprietário, acordo entre proprietários vizinhos, exploração coletiva de terras devolutas, ou terras compradas ou ocupadas 
por um criador cujos descendentes são membros atuais da comunidade. Habitualmente, não existe divisão do território entre 
os membros da comunidade, havendo um contrato de concessão de uso aprovado pelo estado da Bahia, instrumento 
questionado pelas organizações locais. Seu sistema produtivo baseia-se na criação de bovinos, ovinos, caprinos e suínos que 
forrageiam plantas da própria caatinga. Tais comunidades foram impactadas especialmente no final dos anos 50 e 60. Leis 
municipais foram aprovadas nas Câmaras proibindo as criações soltas e obrigando a instalação de cercas de arame farpado. As 
áreas também foram reduzidas devido ao agronegócio, mineração e grilagem. Na atualidade, busca-se perspectivas como o 
avanço do nível organizativo, a implementação de corredores de biodiversidade que interliguem os territórios e o 
desenvolvimento de tecnologias sociais para a reservação de água, alimentação dos rebanhos, manutenção de sementes, raças 
locais e agroextrativismo sustentável do umbu (Spondias tuberosa), Maracujá do Mato (Passiflora cincinnata) e licuri (Syagrus 
coronata). Este movimento fez surgir a Escola Família Agrícola do Sertão como centro irradiador de formação técnica e 
política, apoiada por pesquisadores-extensionistas do “CVT Fundo de Pasto”, coordenado pelo Grupo XERÓFILAS (IF 
Baiano/CNPq), que agrega profissionais e estudantes do IF Baiano e do IFPI, e voltado a aperfeiçoar tecnologias de convivência 
com o semiárido com bases em Monte Santo e em Brotas de Macaúbas, Bahia, Brasil.
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433 BEATRIZ FERREIRA DA COSTA (IFPA), 
OZIELMA NEPONUCENA DOS REIS 
(IFPA), KAREN SILVA DA SILVA (IFPA), 
SILVIA LETICIA SANTOS LIMA (IFPA), 
WAMDERSOM PINHEIRO MORAES 
(IFPA), DYANA JOY DOS SANTOS 
FONSECA (IFPA), JEFERSON MIRANDA 
COSTA (IFPA)

ASTERACEAE: LEVANTAMENTO DE DADOS DAS 
PLANTAS MEDICINAIS RECORRENTES NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA PRESENTES NO 
HERBÁRIO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ 
(HIFPA)

Asteraceae é a maior família das Angiospermas, e compreende aproximadamente 23 mil espécies pertencentes a 1.535 
gêneros. Das quais 130 espécies, encontram-se no Pará. Algumas espécies têm importância direta na alimentação humana e 
uso na medicina popular. O Herbário do Instituto Federal do Pará (HIFPA) vêm armazenando amostras vegetais do Baixo 
Tocantins e, dentre estas, plantas medicinais provenientes de estudos etnobotânicos realizados na região, estas 
compreendem 302 exsicatas associadas a diversas informações de uso. Deste modo, objetivou-se inventariar as exsicatas 
medicinais de Asteraceae do HIFPA. Para isso, realizou-se o levantamento dos dados da família no programa Brahms do 
referido herbário. Foram encontradas 26 exsicatas, identificadas em dez espécies, duas até gênero e uma registrada apenas 
com o nome popular (salva santa). As espécies mais representativas são: Vernonia condensata Baker (5 amostras) conhecida 
popular como boldo, e as folhas são utilizadas em chás que tratam problemas no fígado e dores estomacais; Egletes viscosa (L.) 
Less. (4) denominada de macela, e as folhas são empregadas em chás no tratamento de dores de cabeça, gastrite e gripe; 
Eupatorium triplinerve Vahl (3) que pode ser conhecido popularmente tanto de japana roxa como japana branca, cuja 
utilidade se dá por meio dos banhos que auxiliam no tratamento da gripe, e as folhas maceradas também servem para 
amenizar dores de cabeça e Mikania lindleyana DC. (3) com nome popular de sucurijú, cujo uso das folhas na preparação de 
sumos e chás são capazes de tratar infecção no ouvido e fígado. Através do levantamento dos registros acervais do HIFPA para 
Asteraceae, observou-se que todas apresentaram algum tipo de utilização medicinal, sendo possível perceber que atualmente 
as pessoas ainda recorrem bastante às plantas para tratar problemas de saúde. Além disso, esse resgate serve de base para 
muitos estudos científicos no âmbito etnobotânico, farmacológico e econômico.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

434 JACYRA PEREIRA OLIVEIRA (IFPA), 
DION LENO BENCHIMOL DA SILVA 
(IFPA), RODRIGO DE SOUZA 
MAGALHÃES (IFPA), FERNANDA 
ATANAENA GOLÇALVES DE ANDRADE 
(IFPA)

ETNOECOLOGIA DE PESCADORES 
TRADICIONAIS NO RESERVATÓRIO UHE 
TUCURUÍ - Percepções e mudanças 
ecossistêmicas

A barragem da UHE Tucuruí causou desequilíbrios que afetaram a vida aquática no rio Tocantins, e com os anos esses impactos 
na biodiversidade influenciaram nos modos de pesca dos pescadores locais, esses que têm informações imprescindíveis para 
compreender o meio ambiente e as alterações que possam estar ocorrendo. O objetivo deste trabalho é relatar os 
conhecimentos ictiológicos e ecológicos dos pescadores, enfocando nas mudanças antrópicas e percepções sentidas nos 
últimos anos no reservatório. A pesquisa foi realizada no porto do KM 11 na margem do lago da UHE em Tucuruí-Pará, e os 
dados foram obtidos por meio de entrevistas abertas e questionários baseados em aspectos etnoecológicos, para 52 
pescadores experientes, residentes dentro das unidades de conservação, e também nas áreas urbanas dos municípios vizinhos 
que compreendem o lago. O estudo apontou que os pescadores tradicionais possuem muitos anos na atividade pesqueira e 
desenvolveram estratégias eficazes para a captura dos peixes, além de conhecimentos definidos sobre habitat, sazonalidade 
local e reprodução das etnoespécies. Além disso, o estudo demostrou observações dos pescadores nas populações de peixes, 
em que relataram uma grande diminuição em sua quantidade, o desaparecimento de algumas espécies, e visões próprias para 
as possíveis causas dessas alterações ambientais. Esses conhecimentos etnoecológicos se mostraram importantes para 
difundir as mudanças locais e para atentar a uma urgência da implantação dos planos de manejo no reservatório, para que a 
utilização racional dos recursos pesqueiros possam garantir melhorias nas condições de pesca para os pescadores e também a 
conservação do meio ambiente, construindo uma relação cada vez mais simbiótica entre eles.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

435 MARILENA ALTENFELDER DE ARRUDA 
CAMPOS (PESQUISADORA 
INDEPENDENTE), THIAGO MOTA 
CARDOSO (UFBA)

Simbiopoiese "contra" a domesticação: 
notas para uma etnografia multiespécie da 
mandioca.

Este artigo argumenta que as teorias de domesticação das plantas pelos humanos são insuficientes para dar conta 
das complexas relações que envolvem humanos, plantas e outros modos de vida. e assim que a história da domesticação das 
mandiocas, entendida como a sua passagem de um estado selvagem para domesticado por processos seletivos, com posterior 
e contínua seleção e diversificação pelo mão humana é uma simplificação de um processo que é mais interessante. Ao lidar 
com o tema da domesticação da mandioca estaríamos tratando tanto do excepcionalismo genético, da ideia de que os genes 
são replicadores de informação, quanto do excepcionalismo humano. Neste sentido, provocaremos uma reflexão sobre as 
relações agrícolas, com foco na mandioca, para prover um entendimento um pouco diferente da narrativa dominante sobre a 
invenção humana da agricultura e da domesticação de plantas cultivadas, na busca de tecer uma forma de entendimento 
sobre a evolução na qual todas as partes – humanos e não humanos - são colocadas em jogo e mudam por suas interações. Por 
meio de uma crítica a idéia de domesticação, propomos um conceito alternativo: o de simbiopoiese.ou simpoiese na busca 
por contar uma outra história sobre as mandiocas e seu modo de habitar o mundo. Uma história de "contradomesticação", 
que abra nosso olhar para a potência de múltiplas histórias de emaranhado multispecies, de co-domesticação e de co-
desenvolvimento, onde a mandioca é ao mesmo tempo agente e está imersa numa teia de agencialidade. Por fim, buscaremos 
apresentar uma abordagem interdisciplinar entre a antropologia, biologia e a ecologia - inspirada nas etnografia 
multiespécies e na noção de espécies companheiras - para estudos que se interessem em compreender a vida das plantas, suas 
diferenciações e transformações junto com outros organismos, notadamente o humano.

SO 075APARÍCIO-A

436 JACYRA PEREIRA OLIVEIRA (INSTITUTO 
FEDERAL DO PARÁ IFPA), DION LENO 
BENCHIMOL DA SILVA (INSTITUTO 
FEDERAL DO PARÁ IFPA)

ETNOECOLOGIA DE PESCADORES 
TRADICIONAIS NO RESERVATÓRIO UHE 
TUCURUÍ - Percepções e mudanças 
ecossistêmicas

A barragem da UHE Tucuruí causou desequilíbrios que afetaram a vida aquática no rio Tocantins, e com os anos esses impactos 
na biodiversidade influenciaram nos modos de pesca dos pescadores locais, esses que têm informações imprescindíveis para 
compreender o meio ambiente e as alterações que possam estar ocorrendo. O objetivo deste trabalho é relatar os 
conhecimentos ictiológicos e ecológicos dos pescadores, enfocando nas mudanças antrópicas e percepções sentidas nos 
últimos anos no reservatório. A pesquisa foi realizada no porto do KM 11 na margem do lago da UHE em Tucuruí-Pará, e os 
dados foram obtidos por meio de entrevistas abertas e questionários baseados em aspectos etnoecológicos, para 52 
pescadores experientes, residentes dentro das unidades de conservação, e também nas áreas urbanas dos municípios vizinhos 
que compreendem o lago. O estudo apontou que os pescadores tradicionais possuem muitos anos na atividade pesqueira e 
desenvolveram estratégias eficazes para a captura dos peixes, além de conhecimentos definidos sobre habitat, sazonalidade 
local e reprodução das etnoespécies. Além disso, o estudo demostrou observações dos pescadores nas populações de peixes, 
em que relataram uma grande diminuição em sua quantidade, o desaparecimento de algumas espécies, e visões próprias para 
as possíveis causas dessas alterações ambientais. Esses conhecimentos etnoecológicos se mostraram importantes para 
difundir as mudanças locais e para atentar a uma urgência da implantação dos planos de manejo no reservatório, para que a 
utilização racional dos recursos pesqueiros possam garantir melhorias nas condições de pesca para os pescadores e também a 
conservação do meio ambiente, construindo uma relação cada vez mais simbiótica entre eles.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

437 LENIVALDO MANOEL DE MELO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), TALINE CRISTINA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), MARIA LORENA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), ANA GLORIA PEREIRA DA 
SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS)

IMPLANTAÇÃO DE UMA HORTA DE PLANTAS 
MEDICINAIS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS CAMPUS II: IMPORTÂCIA PARA 
POPULAÇÃO LOCAL

Populações em todo o mundo usam plantas para cura e tratamentos de doenças. É muito comum o uso equivocado das 
espécies devido à distorção do conhecimento que pode acarretar em resultados não eficazes e sérios problemas à saúde 
humana. Residir em locais urbanizados leva as pessoas ao distanciamento da natureza potencializando a perda do 
conhecimento historicamente construído e do seu modus vivendi. A implantação de uma horta medicinal em um local que 
facilite o acesso a esses recursos é importante para promover a saúde, uso correto, conservação, e fortalecimento da 
identidade étnica histórica das populações. Esse projeto tem como objetivo implantar uma horta de plantas medicinais no 
departamento de biologia do campus II da Universidade Estadual de Alagoas, com fins pedagógicos e terapêuticos. Para tal, 
foram feitos os seguintes procedimentos: pesquisas em comunidades para saber as plantas mais importantes, foram 
registrados dados de 42 informantes estudantes e 36 informantes ao entorno da universidade, no total, 78 entrevistados. O 
critério de seleção usado foi bola de neve para as comunidades ao entorno e busca aleatória simples para os estudantes. Além 
disso, foram feitos a identificação e comparação das plantas com a literatura para saber os seus fins terapêuticos, implantação 
da horta, e por fim, capacitação com os profissionais de saúde (dois PSFs) para que possam receitar os fitoterápicos 
disponíveis. Preliminarmente identificamos algumas espécies mais conhecidas e utilizadas pelas comunidades, como: Mentha 
villosa (hortelã da folha miúda), Melissa officinalis (erva cidreira), Cymbopogon citratus (capim santo), Plectranthus barbatus 
(boldo), Rosmarinus officinalis (alecrim), Aloe vera (babosa), Chenopodium ambrosioides (mastruz), Chamomilla recutita 
(camomila) e Ruta graveolens (arruda) são algumas delas. A horta ainda em fase de implantação, logo mais estará promovendo 
práticas populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros.
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438 STELA MARIA GOMES MENEZES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA 
CRUZ)

Relação ser humano - natureza : Percepção, 
valores e atitudes

Os ambientes naturais são elementos chave para o desenvolvimento das espécies. Se apresentando enquanto sistemas abertos 
e integrados, a união de fatores bióticos e abióticos constrói sua dinâmica complexa. Dentro desse universo de relações, o 
aparecimento do Homo sapiens e sua capacidade adaptativa associada a sua produção cultural, simbólica, técnica e 
cosmogonias, fez com que essa espécie obtivesse sucesso na colonização do planeta. Uma vez disperso e envolto por diferentes 
relevos e biomas, o ser humano criou a partir de seu habitat os valores que regeram e regem suas culturas. Dentro dessa 
diversidade, as populações humanas construíram e constroem suas percepções e atitudes para com a natureza, que se 
transformam ao longo do tempo, à medida que novas organizações sociais, políticas, crenças, técnicas e saberes são 
desenvolvidos. Do Paleolítico à Idade Contemporânea todas as experiências humanas tiveram como fonte, material ou 
imaterial, os ambientes naturais. Sendo assim, é fundamental elucidar quais fenômenos constituíram a relação ser humano - 
natureza, e como a retomada de experiências dos povos ancestrais unidos aos avanços técnico-científicos podem auxiliar na 
construção de um novo paradigma socioambiental, frente à destruição dos ecossistemas e o consequente declínio da saúde 
planetária.

SESSÃO TEMÁTICA 18

439 ANDRÉ BRAGA JUNQUEIRA (INSTITUTO 
INTERNACIONAL PARA 
SUSTENTABILIDADE)

The current use and management of 
domesticated landscapes: implications for 
conservation and sustainability

Landscape domestication by Amazonian populations is a process that started thousands of years ago and that is still ongoing. 
Employing different landscape management practices, human populations – both in the past and in the present – modified 
and are still modifying the environments they inhabit, generally aiming to make them more productive through the 
concentration of useful and domesticated species. Landscapes that were domesticated in pre-Columbian times are still being 
used and transformed by current populations, who incorporate them in many different ways into their resource use and 
management systems. In this talk, I will present a synthesis of how forests and soils transformed by pre-Columbian 
populations have been incorporated into current resource use and management systems, and how these areas are still being 
managed and modified by present populations. I will then discuss the relationships between this process of continuous 
transformation with the creation and maintenance of (agro)biodiversity, its relevance for the livelihoods of Amazonian 
traditional populations in the current socio-economic and environmental context and, finally, I will discuss how 
understanding this process and its resulting patterns can subsidize the development of production systems that are more 
resilient and sustainable.

SO 005JUNQUEIRA

440 DANIELLE RODRIGUES AWABDI 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 
FLUMINENSE - UENF), ANA CRISTINA 
VIGLIAR BONDIOLI (FACULDADE 
ENIAC), CAMILAH ANTUNES ZAPPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE - UFF), ANA PAULA 
MADEIRA DI BENEDITTO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 
FLUMINENSE - UENF)

O CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOCAL E AS 
ATITUDES DOS PESCADORES EM RELAÇÃO ÀS 
TARTARUGAS MARINHAS SÃO 
INFLUENCIADOS PELA PRESENÇA DE UM 
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE LONGO 
PRAZO NA COSTA SUDESTE DO BRASIL?

O presente trabalho descreve o conhecimento ecológico local de pescadores do norte do estado do Rio de Janeiro sobre as 
tartarugas marinhas e avalia a influência do Programa Nacional de Conservação de Tartarugas Marinhas sobre sua percepção e 
atitudes em relação a esses animais. Entre janeiro e fevereiro de 2016 foram realizadas 60 entrevistas com pescadores que 
atuam em São Francisco de Itabapoana (SFI), Atafona (ATA) e Farol de São Tomé (FST). A espécie Chelonia mydas foi indicada 
como a mais capturada incidentalmente em redes de arrasto de fundo e redes de espera. A maior parte dos pescadores 
identificou a região como área de desova e indicou algas e peixes como principais itens alimentares das tartarugas na região. A 
percepção dos pescadores em relação à ocorrência das tartarugas na região e a dieta generalizada corroboram a literatura. Em 
cada comunidade ao menos 80% dos entrevistados já capturaram alguma tartaruga incidentalmente. De modo geral, os 
pescadores relataram que a maior parte das tartarugas são recolhidas do artefato ainda vivas. No entanto, apenas em ATA, 
onde não há instalação física do Programa, a maior parte dos entrevistados relatou que quando ocorre captura e o animal 
‘aparenta’ estar morto há tentativa de ressuscitação. Nas comunidades de SFI e FST a maioria dos entrevistados relatou que 
nessa situação retornam o animal ao mar imediatamente após a captura. A diferença de atitude entre as comunidades não era 
esperada, esperava-se que nas comunidades de SFI e FST os pescadores fossem mais ativos quanto às melhores práticas para a 
conservação devido às instalações físicas e presença do Programa. Apesar da presença do Programa há mais de 15 anos na 
região suas estratégias de atuação não influenciam na percepção e nas atitudes dos pescadores em relação às tartarugas. 
Sendo assim, há necessidade de melhorias nas ações de educação para os pescadores de modo a aumentar a sensibilização em 
relação à conservação das tartarugas.
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441 MARIA CLARA RAMOS DE OLIVEIRA 
(UFPI), NÁGILA ALVES FEITOSA (UFPI), 
JOSE AFONSO SANTANA DE ALMEIDA 
(UFPI), MARIA DA DORES DA SILVA 
(UFPI), ALYSON LUIZ SANTOS DE 
ALMEIDA (UFPI)

Conhecimento dos alunos da educação de 
jovens e adultos (EJA) sobre a carnaúba 
(Copernicia prunifera)

A carnaúba é uma importante fonte de renda, beneficiando os moradores de comunidades extrativistas. O conhecimento 
sobre essa espécie está impregnado na cultura das populações situadas em sua área de ocorrência. Esta pesquisa objetivou 
acessar o conhecimento de alunos (EJA) sobre a Carnaúba, uma importante planta do Cerrado nordestino, bem como destacar 
a importância da escola na disseminação de informações em duas instituições de ensino em Floriano-PI. Gestores e alunos das 
escolas foram previamente esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, e apenas os que se sentiram confortáveis em participar 
compuseram a amostra. Foi aplicado um questionário padronizado com perguntas sobre a Carnaúba (conhecimentos gerais, 
locais de ocorrência, usos, vias de aquisição e transmissão de conhecimento) a 64 estudantes, com ligeira maioria de 
participantes do sexo feminino, e maioria com idades entre 21 e 24 anos. As partes mais importantes e usos para a Carnaúba 
foram folhas, frutos e caules, alimentação, produção de cera a partir do pó e construção de casas, respectivamente. As 
principais palavras-chave associadas ao conhecimento desse grupo de alunos reforça o aspecto utilitário e a importância da 
planta, sendo reconhecida por muitos como típica do nordeste brasileiro. Mais da metade dos alunos afirmou que obteve o 
conhecimento sobre Carnaúba com avós, pais e amigos, ficando o ambiente formal de instrução com apenas seis por cento 
(6%) das citações, reforçando que o aprendizado de geração a geração é a via mais comum de transmissão do conhecimento. O 
relativo baixo conhecimento dos participantes pode ser devido a uma falta de abordagem sobre a Carnaúba nas aulas de 
Ciências ou Biologia, quando partindo da concepção de que a escola é uma fonte de conhecimentos. Isso, aliando ao fato de 
que a maioria dos alunos afirmou ter adquirido o conhecimento através de pais e avós, mostra que a escola não está 
cumprindo bem seu papel de transmissora de informação e conhecimento.

Sessão Poster Tema 
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442 RENATA RODRIGUES MAIA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOLDI), MARIA 
JACQUELINE RODET (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS)

Vestígios líticos como possíveis evidências de 
manejo na Amazônia: sítio arqueológico 
Capela.

O objetivo desse trabalho é mostrar as análises tecnológicas realizadas nas indústrias líticas do sítio arqueológico Capela, 
localizado na Serra Sul de Carajás, sudeste do Pará. A intenção é buscar no instrumental lítico aqueles que podem ser 
relacionados a possíveis evidências de manejo na floresta amazônica. O método de análise se baseia no conceito de cadeia 
operatória desenvolvido pela Escola Francesa, a partir da análise tecnológica, que busca compreender os diversos vestígios 
líticos desde a sua concepção até o seu abandono, passando por todas as fases de produção (Inizan et al., 1995; Pelegrin, 
2004, 2009, 2015; Rodet, 2006, entre outros). O trabalho permitiu ver que além dos instrumentos mais evidentes presentes 
na coleção, outros pequenos (possíveis) instrumentos também poderiam ser utilizados para o manejo da floresta.

SO 063MAGALHÃES

443 BRUNA CIGARAN DA ROCHA (UFOPA), 
VINICIUS HONORATO (UFOPA)

Em busca de katomb: a tradicionalidade de 
ocupações Munduruku no alto Tapajós

Sítios arqueológicos contendo terras pretas de índio são conhecidos por toda a Amazônia e a bacia do Tapajós não é exceção. 
No alto rio Tapajós, trecho do rio que abarca 99 cachoeiras e se estende por cerca de 400km no sudoeste do Pará, estes solos 
antropogênicos integram territórios tradicionalmente ocupados pelos índios Munduruku e pelos beiradeiros de Montanha e 
Mangabal e podem ser entendidos como um fio de continuidade entre o passado antigo e os atuais povos da floresta desta 
região. Terras pretas de índio são conhecidas pelos índios Munduruku e na sua língua são chamadas de katomb. A predileção 
dos Munduruku por estes solos pode ser inferida em registros desde o século XIX e é possível que estes solos e as áreas 
circundantes a eles, por proporcionarem uma concentração de espécies úteis, tenham fornecido uma espécie de 
infraestrutura biológica que permitiu a rápida expansão deste povo pelo vale do rio Tapajós no início do período oitocentista. 
Este continua sendo um elemento de primeira ordem na escolha de locais para o estabelecimento de novas aldeias e/ou 
realocação de antigas. Apresentaremos elementos da atual ocupação Munduruku da aldeia de Sawre Muybu que, a despeito 
de acusações ao contrário por interesses avessos ao reconhecimento do território pelo estado, demonstram a 
tradicionalidade da ocupação naquela área.

SO 028NEVES B
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444 VINICIUS HONORATO (UFOPA), BRUNA 
CIGARAN DA ROCHA (UFOPA)

Lugares persistentes, fronteiras ou 
obstáculos? As cachoeiras do alto Tapajós a 
partir de uma perspectiva histórica de longa 
duração

Straddling the savannah-type cerrados of the Brazilian shield and the Amazon rainforest, the Tapajós River basin is situated to 
the south of the Amazon River, in its central region. As they descend from the Brazilian highlands towards the Amazon, the 
waters of the main tributaries of the Tapajós – the Juruena, Teles Pires and Jamanxim Rivers –, as well as the upper course of 
the Tapajós River itself, pour over numerous falls, rapids and cascades. These geological features are intertwined with the 
basin’s millennial human past. But the geological characteristics of the Tapajós and its tributaries – comprising relatively 
narrow and deep watercourses – also mean these river stretches are propitious for hydropower generation. Because of the 
geographical location of the Tapajós, Teles Pires and Juruena, agribusiness also sees these rivers as an ideal route connecting 
centres of grain production in central Brazil with an exit to the north. This view of the Tapajós River basin – as a means to 
supply highly-concentrated industries with energy, or as a channel for commodities – clashes with and disregards the 
perspectives of indigenous peoples and traditional communities of the region. These forest peoples are already being 
expropriated by these projects, even though some have not yet been implemented. Their unwritten histories have taken place 
along these many river rapids, their worlds have been built within these humanised landscapes. Their collective memories are 
based on oral transmission and anchored upon specific geographical markers within their territories, something that is 
fundamental to their identities. In this presentation we hope to demonstrate the existence of a direct relationship between 
the destruction of forest peoples’ historical landscapes and heritage (which is also understood as knowledge of the 
environment transmitted across generations) and their territorial expropriation.

SO 013ROCHA-A

445 TADEU LOPES MACHADO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ANA MANOELA PRIMO DOS SANTOS 
SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

Em busca de reelaborações etnográficas 
femininas: As mulheres e a construção social 
indígena

A ciência ocidental acumulou um tipo de conhecimento excludente no decorrer de sua trajetória. Uma das exclusões 
bastante acentuada diz respeito à invisibilização a que as mulheres foram submetidas quanto à sua participação na ciência. A 
antropologia, conhecimento construído com base epistemológica ocidental, portanto carregando a herança de uma ciência 
patriarcal, continuou a não dar espaço às mulheres. E a descrição etnográfica dos saberes, conhecimentos e cosmologias se 
erigiram com um caráter altamente masculinizado. A proposta deste trabalho é aprofundar o diálogo na perspectiva de tentar 
romper com o viés ocidentalizante nos estudos sobre mulheres indígenas. O artigo se propõe a lançar uma análise etnográfica 
sobre as mulheres Karipuna e Palikur, habitantes da Terra Indígena Uaçá, estado do Amapá. Serão acentuados dois focos de 
análise: o primeiro com relação à autonomia feminina na fabricação da farinha de mandioca, e o que essa tarefa representa 
para esses povos, e o segundo será a respeito da participação feminina na política interna e externa à sua aldeia. A partir desses 
dois pontos de análise a proposta é entender que as mulheres também são autênticas construtoras da sociedade que 
participam. E, portanto, é necessário que haja um esforço para se elaborar uma ciência que consiga dialogar mais com as 
categorias internas dos envolvidos na pesquisa e menos com as categorias construídas nos centros metropolitanos ocidentais.

Sessão Poster Temas 
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446 VITOR AMORIM MOREIRA DE AZEVEDO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO), ANA ANGÉLICA 
MONTEIRO DE BARROS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO)

As figueiras sagradas no candomblé de Ketu 
no Rio de Janeiro. A árvore do Orixá Iroko

As figueiras são, em sua grande maioria, plantas do gênero Ficus, pertencentes a família Moraceae. Estão distribuídas 
principalmente nas regiões tropicais, sendo reconhecidas, no mundo, cerca de mil espécies. Essas árvores acompanham a 
história da humanidade desde tempos imemoriais. No candomblé ganham notoriedade, pois são consideradas como o Orixá 
Iroko e a partir disso, recebem um culto específico. O objetivo desse trabalho foi identificar as espécies de árvores cultuadas 
como o Orixá Iroko e investigar a relação existente entre a religiosidade e as figueiras nos terreiros participantes da pesquisa 
em casas de candomblé de Ketu no estado do Rio de Janeiro, buscando entender sua relação com o sagrado na manutenção 
das práticas rituais: Ilé Asé Atará Magbá em Duque de Caxias; Ilé Oba N’la no Rio de Janeiro e Egbe Ilé Iya Omidaye Asé Obalayo 
em São Gonçalo. Foram realizadas entrevistas livres e semiestruturadas com as Yalorixás responsáveis pelas casas de 
candomblé. Na tradição afrodescendente brasileira as árvores que representam Iroko ocupam o lugar de uma espécie arbórea 
africana Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg (Moraceae), que não tem ocorrência geográfica no Brasil. Com a vinda de africanos 
escravizados para país, Iroko foi (re)siginificado em outras espécies nativas de figueiras para a manutenção do seu culto. No 
trabalho foram identificadas três espécies diferentes do gênero Ficus, sendo cultuadas nos terreiros: F. elliotiana S. Moore, F. 
nymphaefolia Miller e F. gomelleira Kunth, todas nativas do Brasil. As árvores que são cultuadas como Iroko, demonstram 
uma notória assimilação da flora local, na falta de espécies semelhantes daquelas utilizadas na África. Com isso houve a 
necessidade de escolher outras para manter viva a prática cultural-religiosa do Orixá. Muito possivelmente esse arquétipo da 
simbologia religiosa, presente nos cultos de matriz africana, trouxe como consequência a conservação das figueiras no Brasil.
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447 ESTHER KATZ (IRD) Rio Negro food system: 30 years of change 30 years ago, most inhabitants of the middle Rio Negro, mainly Eastern Tukano and Arawak people, perceived at that time as 
caboclos,  lived in small communities dispersed along the river, practised subsistence agriculture and extractivism, and sold 
some cassava products like farinha. They were still fairly dependent on extractivism patrons through whom they obtained 
some industrial foodstuffs.

Over the last 30 years, there has been a total spatial reconfiguration. A high percentage of inhabitants of the communities 
have moved to small towns like Santa Isabel do Rio Negro or big cities like Manaus and circulate between these different 
places. Small towns, which used to be the size of a village, have tremendously grown in the lapse of a few years, causing a 
higher pressure on land use and natural resources. People are less dependent on patrons but more on public policies. Social 
help from the government has led to more cash availability and a higher consumption of industrial foodstuffs, which are also 
offered in school meals. Less people dedicate time to fishing and agriculture, some plants ceased to be cultivated and some 
dishes are not prepared anymore. The taste for food is changing among young people who have been raised eating foodstuffs 
from outside. Public policies are also contradictory, as led from different ministries. On one hand the Ministry of Culture is 
supporting local heritage, on the other hand regional offices for health, education and agriculture impose the national food 
model and promote agriculture modernization, which proved not to be adapted to local conditions. Local inhabitants are 
caught between these different tendencies. We will analyze here how the food system has been changing and is adapting to 
new conditions. We will wonder as well what will be its future.

SO 035KATZ-A

448 JHONATAN FERREIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), MIRELLA ITALA DE 
ALMEIDA GABRIEL SANTOS 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), MATEUS ROCHA DA SILVA 
PEREIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE ALAGOAS), TALINE CRISTINA DA 
SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), LENIVALDO MANOEL DE 
MELO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS)

CONHECIMENTO DE PLANTAS EXÓTICAS E 
NATIVAS EM DUAS COMUNIDADES DE 
SANTANA DO IPANEMA, E DE ALUNOS DO 
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNEAL- 
CAMPUS II

RESUMO: A utilização de plantas medicinais pelos homens é bem antiga no Brasil, o uso de plantas nativas pelos índios é 
datado desde antes da chegada dos Europeus e Africanos, que introduziram plantas novas (exóticas) nos sistemas médicos 
locais. Visando essa interação este estudo teve como objetivo identificar e diferenciar as plantas medicinais nativas e exóticas 
conhecidas e utilizadas na farmacopeia local das comunidades Bebedouro e Lagoa do Junco em Santana do Ipanema-Al, e por 
alunos do curso de ciências Biológicas da UNEAL Campus II.  Para isso, foram aplicados primeiramente 42 questionários 
semiestruturado no bloco do Curso de Ciências Biológicas do campus II-UNEAL, posteriormente os questionários foram 
levados para as comunidades citadas, onde foram obtidas 36 entrevistas através da técnica de SnowBall. Com esses dados 
obtidos, foi criada uma tabela usando o EXCEL2013, que resultou no total 94 plantas citadas, essas foram identificadas e 
classificadas em exótica e nativa do Brasil, com o auxílio da bibliografia e do site Flora do Brasil, logo após foram feitas analises 
estatísticas no Biostat 2009 para saber quais plantas eram as mais usadas. As plantas exóticas foram mais citadas, com 45 
espécies citadas do que as nativas que tinham 40 espécies citadas, porém no teste do Qui-quadrado não houve diferença 
significativa entre esses dois grupos de plantas (p= 0,429) o que sinaliza pouca variação entre as duas categorias. O fato do 
grupo de pessoas estudadas, estudantes e comunidade, serem em sua maioria de área urbana, poderia esperar um maior 
conhecimento de espécies exóticas, visto que não estabelecem uma relação direta com recursos nativos. No entanto, essa não 
diferença pode ser explicada por na comunidade ter pessoas mais velhas, cuja origem é de ambientes rurais próximos a 
vegetação da Caatinga, que por diversos motivos migraram para área urbana.
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449 STEPHANIE MAIA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DE CUIABÁ), FABÍOLA 
DALLA VECHIA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO), ROSENIL 
ANTONIA DE OLIVEIRA MIRANDA 
(ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ)

Jardim Urbano e seus Aspectos 
Etnoecológicos em Várzea Grande, Mato 
Grosso

A implantação de um jardim verde proposta em segmento hoteleiro na versão hostel, busca atrair jovens de todo o mundo ao 
ser implantado em Várzea Grande, Mato Grosso. A cidade com potencial turístico comporta com tal arquitetura ao 
proporcionar aos hóspedes e visitantes do local, um ambiente verde natural para apreciação visual e conforto térmico com 
plantas ornamentais do cerrado na parte central da edificação. As vantagens da área verde local são imensas, por favorecem o 
microclima com maior humidade relativa do ar, menores temperaturas aliadas ao sombreamento, fatos que favorecem a 
sensação térmica no local. O projeto considerou aspectos como setorização da área, sol nascente e poente, altitude da área e 
classificação do solo. O desenho arquitetônico do hostel conta com áreas de lazer, convivência descanso e apreciação. As 
espécies vegetais que compõe o cenário verde foram selecionadas de acordo com a função de cada ambiente, clima e 
sombreamento, além da beleza estética do colorido das flores contrastando com o verde natural. A presença de um espelho d' 
água compõe o cenário com função ecológica sobre a umidade do ar local. outros ornamentos verdes compõe o jardim para 
distinção visual, suave e harmõnica dos ambientes, áreas verdes são separadas por diferentes espécies vegetais, 
proporcionando a divisão dos ambientes sem poluição visual. A utilização dos arbustos proporciona uma barreira acústica, 
impedindo ruídos das áreas de lazer em éreas de descanso, proporcioando ao usuário tranquilidade. A beleza das plantas do 
cerrado conduz o usuário a uma viagem cultural e ecológica. Além do verde so ambientes de descanso são contemplados com 
pergolados e trepadeiras, enriquecendo a estética visual. As plantas com item térmico, visual, acústico em edificações 
urbanas é altamente viavél pois valoriza o bioma do cerrado com uma proposta funcional e ecológica no mundo moderno 
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450 ANDRÉIA GIMENES AMARO 
(UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE), VIVIANE KRAIESKI DE 
ASSUNÇÃO (UNIVERSIDADE DO 
EXTREMO SUL CATARINENSE), 
CARLYLE TORRES BEZERRA DE 
MENEZES (UNIVERSIDADE DO 
EXTREMO SUL CATARINENSE), 
VANILDE CITADINI-ZANETTI 
(UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE)

Quintal: um universo de aroma saúde e bem 
estar

Este estudo é parte de uma pesquisa etnográfica que se propôs a analisar o universo das benzeduras a partir da cosmovisão de 
um benzedor de Pelotas/RS. Dentre os objetivos de pesquisa, estava o de registrar as etnoindicações das plantas encontradas 
no quintal do interlocutor principal. Para tanto, foi realizada uma visita ao quintal que possibilitou o levantamento das 
plantas nele cultivadas e a coleta de espécies, posteriormente encaminhadas ao Herbário Padre Dr. Raulino Reitz, da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, para identificação botânica.  Por meio de entrevistas e conversas informais com 
nosso interlocutor, buscamos compreender a importância daquele espaço e das relações nele estabelecidas. Presentes na 
configuração urbanística do Brasil, desde o período colonial, de fundamental importância para a subsistência das famílias, os 
quintais foram suprimidos com base no ideário da cidade higiênica do século XVIII. Nesse sentido, a biodiversidade presente 
nestes espaços passa a ser confinada e domesticada em decorrência das modernas concepções paisagísticas e agronômicas. 
Porém, estudos atuais resgatam a importância dos quintais urbanos, também chamados agroecológicos, como espaços físicos 
e simbólicos, ressaltando suas contribuições na manutenção da biodiversidade dos ecossistemas e dos saberes 
tradicionalmente construídos, além da promoção de saúde, integração e bem estar social. Neste estudo, evidenciamos: (1) a 
relevância dos quintais como espaços de promoção de encontros, vivência e convivência; (2) a segurança alimentar e 
nutricional proporcionada pela viabilização de acesso imediato a alimentos livres de agrotóxicos; (3) a disponibilidade de 
plantas e ervas que auxiliam na promoção da saúde e bem estar de pessoas, além da harmonização de ambientes e proteções 
diversas, quando associadas ao ritual de benzedura; (4) o restabelecimento da conexão entre seres humanos e natureza, por 
meio das relações estabelecidas nestes espaços.
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451 CRISTIANE MARIA CABRAL 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
'JÚLIO DE MESQUITA FILHO'), ANA 
LUIZA AZANK VELTRI (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA 'JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO'), RAQUEL POPOLO 
SILVEIRA CAPAZ (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA 'JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO'), FILIPE PEREIRA 
GIARDINI BONFIM (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA 'JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO')

Perfil socioeconômico de agricultores-
produtores de plantas medicinais, 
aromáticas e condimentares em Botucatu, SP

Essa pesquisa buscou na Etnociência métodos para analisar o perfil dos agricultores produtores de plantas medicinais, 
aromáticas e condimentares de Botucatu, SP, município que possui tradição neste cultivo desde os anos 1980, e registrar as 
Boas Práticas Agrícolas. O estudo foi realizado em 2016, utilizando o método “bola de neve”, com a aplicação de uma 
entrevista semiestruturada para oito famílias.

 

O intervalo de idade predominante dos entrevistados foi entre 41 a 50 anos, 38% dos envolvidos no cultivo possuem entre 21 
e 40 anos, revelando o interesse de jovens e adultos neste segmento. Apenas um dos oito proprietários é do sexo feminino. 
Todavia, a participação e trabalho de mulheres foi valorizada em diferentes momentos da entrevista. Dos quatro produtores, 
com mais de dez anos de experiência, três deles são de famílias agricultoras e não completaram o ensino fundamental, uma 
realidade do campo que revela o déficit de instrução do trabalhador rural. Todos os entrevistados participam de alguma 
associação de produtores rurais, permitindo a troca de informações entre os associados e repartição de benefícios.

O cultivo de plantas medicinais representa parte da renda familiar dos entrevistados, variando de 15% a 70%. Nota-se a 
importância dada à diversidade de produtos, a fim de não depender somente de uma fonte de renda. Os agricultores 
entrevistados cultivam outros produtos, como hortaliças e frutas, que são destinadas ao comércio e à merenda escolar.

Passiflora incarnata L., maracujá, foi a espécie comum cultivada por todos os agricultores. Tanto a aquisição de mudas, como 
a comercialização, esta associada a uma empresa especializada no ramo. Constatou-se que não só o produtor depende da 
demanda da empresa, mas esta também depende da demanda que existe no mercado, que ainda possui uma cadeia produtiva 
complexa.

Os dados analisados revelam não só o potencial produtivo dos agricultores, mas também as fragilidades encontradas por eles 
no campo e âmbitos socioeconômicos.
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452 ANGÉLICO NONATO SERRÃO ACIOLE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), PRISCILA SAIKOSKI 
MIORANDO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ)

Diagnóstico dos recursos aquáticos em 
comunidades tradicionais das macrorregiões 
de influência do rio Trombetas, Oriximiná-
Pará

Este estudo fez um diagnóstico das iniciativas conservacionistas dos recursos aquáticos (pescado e quelônios) nas 
macrorregiões rurais de Oriximiná. Foram entrevistadas 20 lideranças de 16 comunidades sobre motivações para o 
envolvimento comunitário, resultados e dificuldades enfrentadas. O perfil das lideranças foi 89% homens; 68% sem ensino 
fundamental completo; 55% ribeirinhos, 20% caboclos e 5% indígenas. As atividades econômicas mais importantes foram 
agricultura, criação de gado e pesca de subsistência; e 60% recebem benefício do Estado. Iniciativa de manejo de pescado 
ocorre em 94% das comunidades abordadas. Sobre como o manejo funciona, 60% indicaram através da preservação de lagos 
de reprodução, e 50% pelo estabelecimento de regras em Assembleia. A invasão por pescador comercial e a diminuição de 
tamanho e quantidade de algumas espécies foram os principais motivos para realizarem o manejo pesqueiro, indicado por 
65% e 55%, respectivamente. Garantir a alimentação familiar foi o objetivo citado por 100%, assim como a afirmação de que 
a abundância de peixes era maior na infância ou geração anterior. Como resultados dos Acordos de Pesca, foram citadas a 
melhor conservação do recurso por 60%, e a conservação da mata ciliar por 35%. Para quelônios, todos os entrevistados 
afirmaram que realizam conservação em suas comunidades. A UFAM atua desde 2000 com o projeto Pé-de-Pincha (PP), 
desenvolvido entre um e 10 anos em 56% das comunidades, enquanto 31% participa há mais de 10 anos, e 13% iniciaram no 
último ano. A invasão foi apontada por 75% como motivo de envolvimento no PP, enquanto evitar a extinção local das 
espécies é o objetivo para 55%. A abundância de quelônios é percebida como maior na infância ou geração anterior por 90%. 
Tracajá aumentou desde o PP para 80% das lideranças, e pitiú foi a espécie com maior índice (45%) de opinião de diminuição 
mesmo após o PP. As lideranças observaram a necessidade de mais apoio e fiscalização dos órgãos competentes.
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453 GUILLAUME ODONNE (CNRS (LEEISA)), 
JEAN-FRANÇOIS MOLINO (IRD 
(AMAP)), THE LONGTIME TEAM (LABEX 
CEBA)

Amazonian forest history - perspectives from 
the Guiana Shield

Archaeological remains testifying to occupation by pre-Columbian societies are emerging from many regions of the 
Amazonian forests. Interdisciplinary studies are now shedding light on landscape modifications from Acre in the west, to the 
upper Tapajós, to the island of Marajó in the east. While ecologists are trying to decipher the complex legacies of human 
influences in vegetation from banks of major rivers to the interfluves, large areas of Amazonia remain little explored. This is 
the case of the Guiana shield, which, although oriented hydrographically toward the Northeast and the Atlantic Ocean, is 
considered part of Greater Amazonia. Massive pre-Columbian occupations had been described for the coastal area of the 
Guianas, but the interior forests are still poorly known archaeologically. Over the past few decades, excavated ring ditches 
have been increasingly frequently revealed from northern Amapá to Suriname. In an attempt to understand pre-Columbian 
settlements in the interior of French Guiana, an interdisciplinary project (LongTIme) brings together Amerindians, ecologists 
(studying flora, microorganisms and earthworms), ethnobotanists, anthracologists, archaeologists, soil scientists and 
specialists in remote sensing. Its goals are both to explain pre-Columbian occupations at the landscape scale around two of 
these ring-ditch sites, and to help ecologists understand influences of past human occupation on current structure and 
composition of the Guiana shield tropical forests. In this communication, we will present the main sites, as well as the 
current state of the project and the first results of our interdisciplinary study, attempting to place them in a regional context. 
The most recent occupation of the sites (14C dates) ranges between 300 and 450 years BP, and the 11 selected plots present 
very different floristic compositions, as well as geo-archaeological profiles, reflecting a range of potential past land uses 
including villages and agricultural areas.
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454 KATIA KOPP (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE GOIÁS), LORENA DALL´ARA 
GUIMARÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE GOIÁS), MATHEUS MENTONE DE 
BRITTO SIQUEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS), ARTHUR BISPO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS), 
CARLOS BIANCHI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS)

Mudanças climáticas em terras indígenas: 
relatos de alunos indígenas do Xingu

As mudanças climáticas vêm ocorrendo em todo o mundo e são causadas principalmente pelas emissões de gases do efeito 
estufa. Na maior parte do mundo a queima de combustíveis fósseis representa a principal fonte desses gases, mas no Brasil a 
principal fonte é proveniente do desmatamento, especialmente na Amazônia e Cerrado. Populações tradicionais, como os 
indígenas, que dependem dos recursos naturais de forma mais intensa, tendem a ser os mais afetados pelos efeitos dessas 
mudanças. Dessa forma, entender quais mudanças estão ocorrendo é importante para estabelecer estratégias de ações locais, 
tais como manejo adequado e gestão dos recursos naturais e estratégias de conservação das florestas. O objetivo desse 
trabalho foi entender qual a percepção que os indígenas, residentes do Parque Indígena do Xingu, alunos do Curso de 
Educação Intercultural da UFG, possuem sobre as mudanças climáticas em suas terras indígenas. Participaram da atividade 
alunos de oito etnias: Kuikuru, Waurá, Mehinako, Kalapalo, Kamaiurá, Yudjá, Ywalapiti e Metuktire. A maioria relatou 
alterações no período de início das chuvas, o que tem causado atrasos nas plantações, principalmente da mandioca. Todas as 
etnias relataram o desaparecimento ou dificuldade em encontrar espécies de plantas e de animais, importantes fontes de 
alimentação ou uso medicinal, e ainda a baixa produção de frutos por plantas que atraem aves. Os Kamaiurá, Kalapalo, 
Mehinako, Waurá e Kuikuro relataram que os rios e lagoas que cortam as suas aldeias estão secando mais a cada ano e os 
peixes desaparecendo. O fogo é também uma preocupação para os Kalapalo, Waurá e Mehinako que disseram que a cada ano 
os incêndios têm sido mais frequentes e intensos. Entender quais mudanças estão ocorrendo é importante para os povos 
indígenas, pois as mudanças climáticas podem causar impactos diretos nos modos de vida desses povos.
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455 IRIS NAYARA DA SILVA E SILVA (UFPA- 
CAMPUS DE BRAGANÇA), FRANCISCO 
PEREIRA DE OLIVEIRA (UFPA- CAMPUS 
DE BRAGANÇA), GAMALIEL TARSOS DE 
SOUSA (UFPA- CAMPUS DE 
BRAGANÇA), JOSÉ MATEUS SOUSA 
CONCEIÇÃO (UFPA- CAMPUS DE 
BRAGANÇA), MARCOS ALEXANDRE 
BORGES MONTEIRO (UFPA- CAMPUS 
DE BRAGANÇA)

A EDUCAÇÃO BÁSICA NAS ESCOLAS DAS 
ÁREAS COSTEIRAS DE BRAGANÇA E O 
ECOSSISTEMA DE MANGUEZAL: análise 
investigativa do Planejamento Escolar, 
Desenho Curricular e Saberes Ecológicos 
Locais.

O ecossistema de manguezal é rico e abrigam múltiplas espécies de animais e vegetais que proporcionam condições de 
exploração dos seus recursos (NOVELLI, 1995). Sua alta produtividade ocasiona benefícios para as comunidades que vivem ao 
seu entorno, servindo para alimentação e atividades econômicas advindos dos recursos extraídos. Em consonância a esse 
processo, o presente trabalho tem como objetivo investigar a relação entre os saberes estabelecidos com base na exploração 
dos recursos dos manguezais e a educação básica das escolas públicas situadas em áreas estuarino-costeiras do município de 
Bragança/Pa. A área de estudo da presente proposta está localizada na RESEX-Mar Caeté-Taperaçú, nordeste do Estado do Pará, 
envolvendo as comunidades do Bonifácio, Castelo, Acarajó, América, Bacuriteua, Taperaçú-Campo, Taperaçú-Porto e 
Tamatateua, essas localidades abrigam povos que mantém uma ligação estreita e produtiva com o manguezal dessa região 
(GLASER, 2005). A pesquisa tem como procedimento metodológico, já realizado, a comparação entre bibliografias já 
produzidas sobre o manguezal nessa região e a aplicação de entrevistas por meio de um questionário para o trio gestor e os 
docentes das escolas públicas das comunidades investigadas, além da análise das bases curriculares desses educandários. O 
processo de análise está ocorrendo por meio de tabulação dos dados e análises qualitativa  e quantitaviva. Os resultados da 
pesquisa são parciais devido à pesquisa ainda estar em desenvolvimento, mas já sendo possível diagnosticar diante dos relatos 
dos entrevistados que as escolas investigadas relacionam suas práticas educativas aos saberes das comunidades estuarino-
costeira, embora sejam pontuais e esporádicas. Assim, a diversidade socioambiental, imbricada aos saberes dos manguezais, 
fomenta culturas, saberes, costumes e histórias próprias que transpassa os saberes escolares tornando-os contextualizados e 
historicamente construídos.
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456 ROBERT VOEKS (CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY)

Carurú: The Enigmatic Origin of Brazil’s 
Signature Afro-Brazilian Dish

The hearty green stew known as carurú represents a powerful cultural marker for adherents to Brazilian Candomblé, an 
African-derived religion that arrived during the slave trade.  Based principally on the African cultigens okra, palm oil, and 
various leafy greens, carurú is associated in particular with the Ibeji, twin spiritual entities in the Candomblé pantheon. 
 Although various versions of carurú are enjoyed throughout the Caribbean and the southern US, the origin of this iconic 
African-American dish is disputed. This presentation explores the significance of carurú to the Afro-Brazilian community, the 
convoluted ethnobotanical history of the dish, and the current war being waged against carurú by evangelical groups.
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457 MARCIA NAZARE RODRIGUES BARROS 
(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
(UFPA/EMBRAPA/MPEG)), ANDRÉA 
DOS SANTOS COELHO (PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS – PPGCA 
(UFPA/EMBRAPA/MPEG)), LUCYANA 
BARROS SANTOS (PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE 
RECURSOS NATURAIS E 
DESENVOLVIMENTO LOCAL NA 
AMAZÔNIA-PPGEDAM), MARCOS 
ADAMI (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS ESPACIAIS - INPE), IMA 
CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG), 
ARLETE SILVA DE ALMEIDA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG), 
ALESSANDRA RODRIGUES GOMES 
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
ESPACIAIS - INPE)

Padrões Espaciais da Fragmentação em 
Florestas Secundárias na Terra Indígena 
Apyterewa

O desmatamento da Amazônia tem ocasionado uma intensa fragmentação das florestas. Esse processo é uma das 
consequências mais graves da expansão da fronteira agropecuária na região, e alguns dos seus efeitos mais severos são a perda 
de biodiversidade, o que pode acarretar em extinção local. A Terra Indígena (TI) Apyterewa se localiza no município de São 
Félix do Xingu na região sudeste do estado do Pará, e é habitada pela etnia Parakanã. A TI possui 7.738 km², destes, 700,83 
km² (9%) foram desmatados até 2014. No entanto, 85% desse desmatamento ocorreu antes da sua demarcação em 2007. A 
pressão sobre a cobertura vegetal da TI é constatada através do desmatamento no seu entorno, limite de 10 km, que alcançou 
1.119 km² em 2014. Nesse contexto, as florestas secundárias (VS) desempenham importante papel para a conectividade entre 
fragmentos de floresta nativa, uma vez que são observadas ao longo das áreas desmatadas e, para este estudo, englobam toda a 
vegetação arbórea-arbustiva regenerada após a total supressão da vegetação florestal original. Este trabalho tem por objetivo 
avaliar os padrões da vegetação secundária na fragmentação florestal da TI Apyterewa. A análise tem como base os dados dos 
projetos de monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite, como o TerraClass e PRODES. Os resultados 
preliminares mostram que 96% das machas de VS na TI possuem índices de tamanho médio (MPS) considerados Bom. Mas, 
79% delas apresentam índices de forma (MSI) considerados Muito Ruim ou Ruim. Os resultados para o entorno, indicam que 
74% das manchas de VS possuem MPS Ruim, no entanto, ocupam apenas 0,13% da área. Quanto à forma, 79% delas são 
consideradas Ruins, e ocupam 99,48% da área. O MPS é considerado bom indicativo do grau de fragmentação, enquanto que 
o MSI define a composição das espécies em seu interior. Os resultados apontam pressão sobre a TI, e por isso a importância de 
se criar uma de zona de amortecimento em seu entorno.
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458 JUVENAL TEODORO DA SILVA 
(MUPOIBA - MOVIMENTO DOS POVOS 
E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DA 
BAHIA.), AURÉLIO JOSÉ ANTUNES DE 
CARVALHO (IF BAIANO, CAMPUS 
SANTA INÊS; GRUPO XERÓFILAS (IF 
BAIANO/CNPQ); ANAÍ.), MARCIO 
HARRISON DOS SANTOS FERREIRA 
(IFPI (CAMPUS URUÇUÍ); GRUPO 
XERÓFILAS (IF BAIANO/CNPQ); IAIE; 
SOLAE.)

"Cabeça, cabeceira, corredeira, riacho, Rio 
Utinga": os Payayá ainda pisam firme nesse 
chão por água, terra e vida.

O Povo Payayá ocupava extensas áreas entre o Recôncavo e a margem direita do Rio São Francisco, concentrando-se hoje na 
Chapada Diamantina e seu Piemonte, em ecótono entre os biomas Caatinga e Mata Atlântica. Foram impactados durante 
cinco séculos pela perda identitária, invasão territorial e cultural fruto do processo colonizatório, sobretudo a mineração. 
Cerca de 40 famílias remanescentes em pequenas glebas em Utinga (Bahia) resistem e reafirmam um processo identitário 
através das tradições, da ligação ao rio, crenças e práticas agrícolas. Compõem organizações locais e indígenas buscando 
políticas públicas que garantam qualidade de vida e conservação ambiental. Possuem viveiro de mudas para recomposição de 
áreas degradadas, havendo já distribuído 30 mil mudas de espécies nativas para comunidades, assentamentos e arborização 
de cidades. Estabelecidos na Bacia do Rio Utinga, o que era zona tradicional de pesca, caça e agroextrativismo foi impactada 
pela agricultura irrigada e seus agroquímicos, secando o rio secou em diversos trechos e causando conflitos pela água. As 
nascentes foram represadas e por meio do Grupo Ambientalista Nativista “Cabeça Payayá” algumas intervenções foram 
iniciadas (limpeza do rio, fechamento de canais, retirada de macrófitas), contudo faz-se necessário o desassoreamento no leito 
da barragem e a recomposição da área de proteção ambiental. Através de reuniões e denuncias às autoridades locais e à 
população, voluntários desobstruíram os canais de controle da barragem, as macrófitas atacadas em sua cepa e de forma 
rudimentar combateram sua rebrota. O governo baiano, sob forte pressão, assumiu parte do financiamento da atividade 
usando a mão de obra e as técnicas rudimentares dos nativos, eliminando-se toda a área infestada pela taboa (Typha 
domingenses) após 100 dias de mutirão. Em torno da barragem foi construído um muro de contenção para evitar o 
assoreamento e plantadas duas mil mudas, contribuindo com a conservação da biodiversidade local.
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459 MARIA GILMARA VIEIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
CEARÁ), DÉBORA GONÇALA GOMES DA 
SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
CEARÁ), MARIA ARLETE DE PAULA 
COSTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
CEARÁ), APARECIDA BARBOSA DE 
PAIVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
CEARÁ), FRANCISCO NUNES DE SOUSA 
MOURA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO CEARÁ), FRANCISCA DANIELA LIRA 
MOTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
CEARÁ), MARCELO CAMPELO DANTAS 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ)

COMUNIDADE TRADICIONAL INSERIDA NO 
PROCESSO INICIAL DE MINERAÇÃO

A extração de recursos minerais é um fator de grande importância para a economia do país. Sua utilização vai desde a 
construção civil até a utilização de transportes. Porém, o uso inadequado destes recursos pode trazer sérias consequências ao 
meio ambiente. O objetivo desse trabalho foi averiguar a representação dos moradores da zona rural, localizada no município 
de Ipaporanga - CE, sobre os efeitos da instalação e processo de mineração de ferro na comunidade da Serra da Boa Esperança e 
entorno, bem como conhecer as principais riquezas naturais presentes na comunidade. Para obtenção dos dados usaram-se 
técnicas do Diagnóstico Rural Participativo, como eleição de prioridades e entrevistas não estruturadas (diálogo). Foram 
entrevistados 70 moradores onde estes citaram 8 tipos de recursos naturais presentes, que são: água (70), solo (20), frutas 
(30), animais (10), flora (13), paisagem (01), clima (01) e moradia (01). O recurso hídrico foi o único lembrado em todas as 
metodologias utilizadas. Pôde-se observar que os entrevistados têm consciência sobre as consequências da instalação de 
mineradoras, entretanto poucos participam de movimentos e ações contra a implantação dessas empresas. Contudo, com o 
método eleição de prioridades, observou-se que os participantes de movimentos sociais possuem maior conhecimento 
acerca do assunto. Projetos de educação ambiental e popular são necessários para conscientizar as famílias que ainda não se 
uniram aos movimentos sociais, a fim de fortalecer a resistência contra a instalação de mineradoras.
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460 DAVID DIAS MACHADO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
CEARÁ), DÉBORA GONÇALA GOMES DA 
SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
CEARÁ), MARCELO CAMPELO DANTAS 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ)

Breve ensaio da Hipótese da Aparência 
Ecológica em Zoologia

Uma das teorias que tentam responder a questão do processo de escolha e incorporação de uma planta ou animal em uma 
cultura é a Hipótese da Aparência Ecológica (HAE). O estudo teve como objetivo averiguar se os padrões de usos dos recursos 
naturais estão de acordo com a HAE. O trabalho foi realizado nas comunidades de Tucuns e Lagoas, localizadas no entorno de 
uma unidade de conservação no município de Crateús-Ce. Para coleta de dados foram entrevistados 19 moradores locais 
caçadores ou que utilizam animais ou produtos destes, através de questionários semiestruturados. A pesquisa recebeu 
parecer consubstanciado do Comitê de Ética da UECE (CAAE: 47327215.7.0000.5534; Parecer: 1.206.446). Foram citadas 35 
espécies de animais que são utilizadas pelos moradores, sendo os mamíferos os mais comuns, usados especialmente para a 
alimentação. Existe na comunidade um padrão de seleção e uso dos recursos faunísticos bem definidos. Animais maiores são 
os mais utilizados principalmente para a alimentação. Esse fator pode está ligado aos animais mais aparentes (maiores), o que 
estaria de acordo com a HAE. Contudo, essa primeira etapa da pesquisa necessita de aprofundamento teórico-prático.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

461 MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA 
(MUSEU GOELDI)

Memória indígena e aviamento no Noroeste 
Amazônico

Estruturado nos séculos XVII/XVIII, e ainda presente na região, o sistema de aviamento foi caracterizado e definido no século 
XX: numa lógica de escambo a crédito, “compradores” adiantam mercadorias aos “vendedores” que as pagam com 
“produtos”, estabelecendo uma relação de dívida e uma rede hierárquica de dominação entre “patrões” e “fregueses”. Os 
povos indígenas do NA, impactados pela escravidão e comércio associados ao aviamento, lograram atuar nesse “tempo 
longo” nas margens do regime de violências, conservando e renovando seu antigo sistema social regional, “fluido” e “aberto”. 
Proponho analisar o sistema de aviamento no NA desde a sua gênese, observando a persistência da exploração do trabalho 
indígena enquanto “condição colonial”. Ao abordá-lo nessa perspectiva, viso demonstrar como ele se constitui em um dos 
fatores estruturantes da complexa equação que elucida o sistema social indígena do NA. Tal análise conduz necessariamente a 
uma abordagem metodológica interdisciplinar do processo colonial, estabelecendo, entre outras coisas, um diálogo entre 
história e memória.

SO 061MEIRA

462 MORENO SARAIVA MARTINS 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL), 
ESTÊVÃO BENFICA SENRA (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL), MARINA 
ALBUQUER REGINA DE MATTOS VIEIRA 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL)

URIHI ANE THEPEA POUWI: SABERES DA 
FLORESTA YANOMAMI

Os Yanomami são a maior população humana da Terra que vive em alto grau de isolamento na floresta tropical. São cerca de 
40 mil pessoas, falantes de cinco línguas, distribuídas em 550 comunidades, divididas entres Brasil e Venezuela. A Terra 
Indígena Yanomami foi demarcada em 1992 com a área de 9.664.975 hectares de floresta tropical, e é reconhecida por sua 
alta relevância em termos de proteção da biodiversidade amazônica.

Apesar da agricultura hoje ter um peso grande na alimentação yanomami, a caça e coleta representam importantes atividades 
no cotidiano das comunidades, compatível com a alta mobilidade territorial, que acontece na maior parte do seu território. 
Os conhecimentos yanomami associados à caça e à coleta são um dos maiores patrimônios desse povo, em parte publicados 
nos livros: “Urihi a: a Terra Floresta Yanomami” (2009) e “Hwerëmamotima thëpë – manual de remédios tradicionais” (2015), 
“Enciclopédia dos Alimentos Sanöma: Cogumelo e Peixes” (2016), publicados pela parceria ISA e Hutukara Associação 
Yanomami (HAY).

Essas pesquisas foram realizadas no processo de formação de pesquisadores Yanomami com os objetivos de: a) Colocar em 
diálogo conhecimentos indígenas e não indígenas; b) Documentar conhecimentos indígenas em um contexto de franca 
desvalorização desses conhecimentos frente ao mundo não indígena; c) Formar lideranças capazes de realizar diálogos com o 
mundo não-indígena e defender os direitos dos Yanomami; d) Divulgar o conhecimento indígena sobre o mundo, focando em 
sua importância para a conservação da sociobiodiversidade; e) Produção de material em língua indígena para as escolas; e f) 
Registrar os conhecimentos Yanomami para que as futuras gerações tenham acesso. Nos processos de pesquisa, os Yanomami 
assumem protagonismo na elaboração das questões a serem investigadas e combinam métodos tradicionais e acadêmicos 
para chegarem aos resultados, por meio de colaborações com instituições não-indígenas de pesquisa.

SO 069VIEIRA

463 LUCIA HUSSAK VAN VELTHEM (MUSEU 
GOELDI)

O território dos “encantados” e os povos 
indígenas do médio Rio Negro

A terra e o território constituem fundamentais patrimônios indígenas de um
ponto de vista cultural. Mediados por suas formas de organização sociopolítica, uma
infinidade de fatores conecta os povos indígenas aos seus territórios, os quais são
constituídos por espaços distintos que encerram dimensões concêntricas de
distanciamento do núcleo social representado pelas aldeias, comunidades e sítios. Os
domínios que estão distanciados destes núcleos são especiais locais de formulação de
mitos e palco de processos de afastamento e de aproximação da humanidade com uma
grande variedade de outros componentes do cosmos: animais, espíritos, duplos,
sobrenaturais. Estes seres, além de serem fontes de novos saberes e estéticas, são
dotados de atributos que se convertem em ações frequentemente predatórias em relação
aos seres humanos. O conhecimento territorial deve, portanto, estar associado a
comportamentos apropriados em relação a determinados lugares. A comunicação
enfocará a categoria dos “encantados”, como é apreendida entre os povos indígenas do
médio Rio Negro, em suas conexões com o sistema de crenças e o uso do território.

SO 061MEIRA

464 MARLUCE ROCHA BEZERRA (UFPA), 
MARCOS VALÉRIO SANTOS DA SILVA 
(UFPA), MARCIENI ATAIDE DE 
ANDRADE (UFPA), MARY ELIZABETH DE 
SANTANA (UFPA), JEANE CAMILA 
RODRIGUES DOS SANTOS (UFPA), 
EDUARDA CARVALHO DE LIMA (UFPA)

PERCEPÇÃO DE CUIDADORES TRADICIONAIS 
DE SAÚDE SOBRE A SITUAÇÃO DE SAÚDE EM 
COMUNIDADE RIBEIRINHAS.

O objetivo desse trabalho foi conhecer a percepção de cuidadores tradicionais sobre a situação de saúde das comunidades em 
que estão inseridos e colaborar com um melhor entendimento e adequação de ações em saúde nessas áreas e em tantas outras 
com perfil similar na Amazônia.Trata-se de um estudo descritivo, com base na pesquisa qualitativa, desenvolvido na região de 
ilhas do município de Abaetetuba, estado do Pará, aprovado pelo CEP. Participaram da pesquisa 12 cuidadores, 8 do gênero 
feminino e 4 masculino, com idades de 34 a 78 anos. Estes, possuem especialidades e experiência em práticas populares 
diversas, sejam elas práticas consideradas pelos ribeirinhos como sagradas, como a benzeção, sejam místicas como a 
pajelança/xamanismo ou práticas tidas como corriqueiras como o uso de plantas medicinais e a puxação. E emergem como 
primeira opção, e muitas vezes única, especialmente pela dificuldade de deslocamento até a sede do município. A população 
geralmente só procura atendimento médico quando não consegue resolver o quadro com os conhecimentos que detém. 
Foram relatadas mudanças nos últimos tempos, como o aumento do número de embarcações, aumento do poder aquisitivo e 
maior acesso a informação, medicamentos alopáticos e assistência médica, entretanto ha preocupação com o aumento da 
criminalidade. Há alta incidência de HAS e DM. Essas populações estão sujeitas a muitas situações e riscos extremamente 
importantes para o futuro de suas gerações, como aumento de doenças infectocontagiosas. Comunidades são marcadas por 
acentuado grau de isolamento e exclusão social. Com pouca organização social e baixo poder de influência política são 
incluídos forçadamente nas políticas públicas gerais , o que se reflete nos grandes problemas que os assolam na esfera 
econômica, de educação e de saúde. Sem políticas de valorização e manutenção cultural, bem como de fixação à terra e 
garantia de direitos, a globalização irá engoli-los, desagregar sua cultura e conhecimentos.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

465 CLAUDIO DOUGLAS DE OLIVEIRA 
GUIMARÃES (UFRA), MARIA DAS 
DORES CORREIA PALHA (UFRA)

Diversidade de uso da herpetofauna na ilha 
de Colares, Pará, Amazônia oriental

Baseado na premissa de que estudos etnoherpetológicos ampliam a compreensão de répteis e anfíbios, auxiliam na sua 
conservação e elucidam seu papel na vida das populações (humanas), este estudo conduzido no município de Colares-Pará 
teve como objetivo identificar a diversidade de uso da herpetofauna local pelos caçadores presentes na ilha. Para isso, 
realizou-se entrevistas e aplicação de questionários semi-estruturados a 50 caçadores locais previamente mapeados, no 
período de janeiro de 2014 a janeiro de 2015. Neste estudo, foram registradas quatro formas de utilização da herpetofauna 
pelos caçadores: alimentar (92%; n=46), terapêutico (66%; n=33), ritualístico/místico/supersticioso (22%; n=11) e estimação 
(14%; n=7). Os répteis mais citados quanto ao uso alimentar foram a aperema (Rinoclemys punctularia) (82%; n=41), o jabuti-
tinga (Caiman crocodilos) (70%; n=35) e o jacaré-coroa (Paleosuchus trigonatus) (60%; n=30). A gordura foi o único 
subproduto utilizado pelos informantes na medicina tradicional, sendo indicada para diversas finalidades terapêuticas, 
principalmente para tratamento de inflamações de pele (35,4%; n=17) e extração de espinho (33,3%; n=16), seguidas de 
terapia contra reumatismo (10,4%; n=5), derrame (8,3%; n=4), dores em geral (6,3%; n=3) e inchaço (6,3%; n=3). O uso 
ritualístico/místico/supersticioso da herpetofauna também foi relatado durante as entrevistas e os crocodilianos foram os 
principais fornecedores de subprodutos para esta finalidade, cujos dentes são amplamente utilizados como amuleto, 
principalmente contra picada de cobra (22,0%; n=8). Em relação aos répteis utilizados como estimação, a aperema (8%; n=4), 
o jabuti (Chelonoidis sp.) (6%; n=3) e o jacaré-coroa (2%; n=1) foram as espécies criadas em ambiente domiciliar pelos 
caçadores da ilha. Conclui-se que, na ilha de Colares, Pará, o uso da herpetofauna está presente de diversas formas no 
cotidiano da população ribeirinha.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6
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466 EVANDINHO NARCISO (ALDEIA 
KUMARUMÃ), GARCIA NARCISO 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ), GEO IOIÔ 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ), GIDOLFO 
IOIÔ IAPARRÁ (TERRA INDÍGENA 
UAÇÁ), ELIANO DOS SANTOS IAPARRÁ 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ), GILMAR 
NUNES ANDRÉ (TERRA NDÍGENA 
UAÇÁ), HILDSON DOS SANTOS 
IAPARRÁ (TERRA INDÍGENA UAÇÁ), 
ILDEGAR DOS SANTOS HIPOLITO 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ), JARBAS 
MALAQUIAS PASTANA (TERRA 
INDÍGENA UAÇÁ), JESSINALDO 
LABONTE IOIO (TERRA INDÍGENA 
UAÇÁ)

“Elaborar e alcançar um objetivo de como 
cuidar da terra e da natureza”: o trabalho dos 
agentes ambientais indígenas na 
implementação do PGTA das Terras Indígenas 
do Oiapoque

O Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) das Terras Indígenas do Oiapoque, situadas no extremo norte do Amapá, foi 
elaborado em 2012, colocando no papel nossos objetivos de como cuidar da nossa terra, pensando no desafio de viver em 
uma terra limitada no contexto atual. Fizemos o PGTA pensando em viver bem hoje e no futuro, proteger nossa terra e seus 
recursos naturais, manter nossos valores, nossa cultura num momento pós-demarcação que nos coloca face a inúmeras 
pressões internas e externas, em que é preciso identificar, refletir e planejar sobre como vamos enfrentá-las. A formação dos 
Agentes Ambientais Indígenas (AGAMIN) do Oiapoque começou em 2002, com pequenos cursos e atividades nas aldeias, e 
agora se concretizou em um curso técnico em meio ambiente, com uma turma de 40 estudantes dos povos Karipuna, Galibi 
Marworno e Palikur, das Terras Indígenas Uaçá, Galibi e Juminã.Nós, AGAMIN, desenvolvemos vários tipos de trabalhos nas 
aldeias: o manejo do tracajá e do pirarucu, buscando a preservação dessas espécies; o manejo de baixo impacto de açaí, 
visando à geração de renda sem prejudicar a floresta; a meliponicultura, principalmente para uso medicinal do mel; e estamos 
desenvolvendo parcelas experimentais de agrofloresta nas aldeias. Também estamos realizando uma pesquisa coletiva sobre 
alimentação e saúde dos povos indígenas, analisando o consumo de caça, peixes e produtos industrializados nas TIs de 
Oiapoque.

SO 019KAHWAGE

467 MICHAEL B THOMAS (CIEER), 
JONATHAN D. AMITH (GETTYSBIURG 
COLLEGE)

Got Ethnobiology Data? An introduction to 
an ethnobiological data 
management/publishing tool and proposed 
data standard.

Ethnobiology research lacks a widely recognized data standard necessary for easily storing, exchanging, and comparing 
datasets. An effort to develop a data standard is currently being developed and implemented into the Symbiota open-source 
software. We report on the status of the proposed data standard and review its planned future use within the ethnobiological 
community. A review of a new publishing tool for standardized ethnobiological field data and specimen collections data 
through an Internet-based data portal  including associated voucher specimens will be presented as well as an overview of the 
software’s administrative functions and tools.

SESSÃO TEMÁTICA 22

468 RESENDE MAXIBA APIAMO 
(HUTUKARA ASSOCIAÇÃO 
YANOMAMI), MORENO SARAIVA 
MARTINS (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL)

Classificação de Alimentos Sanöma 
(Yanomami)

Em 2011 o ISA em parceria com a Hutukara Associação Yanomami iniciaram um processo de formação de pesquisadores 
sanöma. Os Sanöma fazem parte do povo Yanomami. Habitam a porção norte do território Yanomami e somam 
aproximadamente 6.000 pessoas, divididas entre Brasil e Venezuela.

No Brasil, os Sanöma são 3.500 pessoas, divididas em mais de comunidades, habitando a região de Awaris, na Terra Indígena 
Yanomami. Os Sanöma tem vivido nos últimos 30 anos o impacto de uma sedentarização das comunidades após a construção 
de estruturas não indígenas na região: pista de pouso, um pelotão do exército, posto de saúde, escola. A sedentarização causa 
uma sobre exploração de recursos ambientais.

A concentração populacional e a sedentarização tem importantes impactos na situação das comunidades, principalmente nas 
atividades econômicas. Os locais de caça rentáveis ficam cada vez mais distantes, assim como os locais de se fazer roça, pois 
uma determinada área de floresta derrubada é usada por no máximo quatro anos, e depois desse período é preciso escolher 
outro local.

Nesse contexto, as pesquisas realizadas no processo de formação de pesquisadores, buscam aprofundar reflexões sobre a 
gestão do território Yanomami.

A metodologia de trabalho que usamos foi a de realizar um levantamento de todas as espécies que os Sanumá conhecem e 
usam para se alimentar. Esse levantamento foi realizado com professores, alunos e pessoas mais velhas, de 04 comunidades: 
Asikamau, Katonau, Kolulu e Olomai. A partir desse levantamento foi elaborada uma ficha com 09 questões abordando os 
temas de: ecologia, culinária, tabus alimentares e presença na mitologia.

                Foram listadas e classificadas 360 espécies, buscando discutir e definir com os pesquisadores indígenas os critérios que 
fizessem sentido para os Sanöma.

SO 069VIEIRA

469 LUCIA HUSSAK VAN VELTHEM (MUSEU 
GOELDI)

Museus, coleções etnográficas e 
conhecimentos indígenas

Sabe-se que as coleções etnográficas constituem fontes para amplo leque de análises interpretativas no campo da 
antropologia, da história, da história indígena, da biologia e, assim, constituem documentos que suscitam diferentes leituras. 
Expressam a intenção dos coletores, mas cada objeto é também dotado de uma trajetória própria e de múltiplos significados e 
referências. Caracterizado por ser material, mas contendo em si o imaterial, os objetos musealizados informam a respeito do 
modo de um povo indígena viver, criar, se adaptar ao ambiente natural, assim como revelam as representações e os 
conteúdos da memória coletiva e individual deste povo, suas dimensões históricas, políticas e patrimoniais. A comunicação 
enfocará coleções etnográficas destacando as diferentes possibilidades do papel social dos museus, no sentido dessas 
instituições representarem territórios onde os povos indígenas podem se conectar com a sua própria história e a de seus 
antepassados, com sua capacidade de produção artística e tecnológica, com tudo aquilo que representam as suas raízes 
culturais.

SO 078ROBERT

470 KELVYN EDILSON ALVES SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA - UFRA), VANIA NEU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA - UFRA), MARIA GABRIELLA 
DA SILVA ARAUJO (UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO - USP)

Qualidade da água consumida pela 
comunidade ribeirinha do canal Furo 
Grande, Ilha das Onças, Belém-PA

Para muitas comunidades ribeirinhas o rio ainda é a principal fonte de abastecimento de água. O presente estudo objetivou 
avaliar a potabilidade da água consumida pelos moradores do canal do Furo Grande, Ilha das Onças (PA). Foi determinada a 
condutividade elétrica e concentração dos íons cloreto (Cl-) e sódio (Na+) na água do rio. Utilizou-se como referência os 
valores da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde para os íons e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB) para a condutividade elétrica. As amostras de água foram coletadas mensalmente no ano de 2015 em três pontos, 
dois no canal Furo Grande (FG) e um à margem esquerda da Baía do Guajará (BG). Localizado em uma zona estuarina, as 
características físico-químicas dessa região são sazonalmente reguladas pela influência marinha, precipitação e vazão dos rios. 
Observou-se concentrações mais elevadas de Na+ e Cl- durante o período de transição entre as estações menos e mais chuvosa 
e as mais baixas entre as estações mais e menos chuvosa, sendo o Na+ 161,1±101,1 mg.L-1 e 78,0±13,7 mg.L-1 (P1), na BG; 
148,0±16,9 mg.L-1 e 110,4±52,7 mg.L-1 (P2); 112,7±32,1 mg.L-1 e 186,4±71,2 mg.L-1 (P3), no FG. As concentrações de Cl- 
foram 3,58±0,1 mg.L-1 e 2,3±0,8 mg.L-1 (P1); 3,55 mg.L-1 e 3,4±2,0 mg.L-1 (P2); 4,98±1,5 mg.L-1 e 5,0±2,6 mg.L-1. 
Comparado à portaria, a concentração dos íons permaneceu dentro do padrão estabelecido. Os resultados de condutividade 
elétrica foram superiores ao determinado pela CETESB durante o período de menor precipitação, 176,6±211,8 μS.cm-1 (P1); 
149,7±90,2 μS.cm-1 (P2); 196,6±90,2 μS.cm-1 (P3), e na transição das estações menos e mais chuvosa, 405±7 μS.cm-1 (P1); 
520±155,5 μS.cm-1 (P2); 800±197,9 μS.cm-1 (P3). Os resultados obtidos corroboram com o relato dos moradores os quais 
afirmam perceber um gosto salobro da água durante os meses de agosto a dezembro, indicando mudança na qualidade da 
água. Consumir água com alta condutividade elétrica aumenta os riscos à saúde humana.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

471 MATHEUS MENTONE DE BRITTO 
SIQUEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS), LORENA DALL´ARA 
GUIMARÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE GOIÁS)

Uso complexo da biodiversidade florística O objetivo desta atividade foi relatar a construção de um material didático pedagógico sobre o uso complexo dos recursos da 
biodiversidade florística. O material foi confeccionado por alunos do curso de Educação Intercultural Indígena da 
Universidade Federal de Goiás, durante a etapa presencial de estudos na universidade, referente ao tema contextual “Recursos 
Naturais e Ambiente”, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018. O tema trabalhado possibilitou uma riqueza de 
diálogo intercultural, sobre os saberes etnobiológicos, entre os participantes do tema. Participaram da produção do 
material, representantes das etnias: Tapirapé, Karajá, Xavante, Guajajara, Javaé, Kraô, Xerente e Kanela. Previamente, foram 
realizados diálogos com os alunos sobre os usos múltiplos dos recursos da biodiversidade nativa e o que isso representa tanto 
para o patrimônio material quanto imaterial das comunidades tradicionais. Foi discutida também como essa multiplicidade 
no uso dos recursos pode ser uma ferramenta para a autonomia de uma sociedade e para preservação da biodiversidade 
nativa. Após as discussões e reflexões, os estudantes se organizaram em grupos, onde cada grupo escolheu uma espécie da 
flora para discorrer seus múltiplos usos para a comunidade. Dentre os múltiplos usos considerados, foram citados: usos 
alimentares, medicinais, estéticos, ritualísticos e ecológicos. Outras formas de interação com estes recursos também foram 
citadas, como mitologias e crenças. Aspectos descritivos da planta, sua floração, produção de frutos e manejo também foram 
relatados. As espécies escolhidas pelos alunos para o material didático foram: Babaçu, Bacaba, Buriti, Jatobá, Mandioca e o 
Pequi. O material será composto de textos escritos pelos estudantes indígenas com os respectivos desenhos. O produto final 
será destinado às escolas indígenas e será fonte de inspiração para novos projetos.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5
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472 MANOEL SEVERINO DOS SANTOS 
(ALDEIA KUMARUMÃ), JUDSON DOS 
SANTOS BATISTA (TERRA INDÍGENA 
UAÇÁ), LÁZARO GETÚLIO DOS SANTOS 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ), LELIVALDO 
IAPARRÁ DOS SANTOS (TERRA 
INDÍGENA UAÇÁ), MARINELSON DOS 
SANTOS (TERRA INDÍGENA UAÇÁ), 
MAYKE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 
(TERRA NDÍGENA UAÇÁ), MERCIAS 
SILVA NARCISO (TERRA INDÍGENA 
UAÇÁ), NERIO FORTE KARIPUNA 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ), PEDRO DOS 
SANTOS (TERRA INDÍGENA UAÇÁ), 
RAFAEL MONTEIRO HORTENCIO 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ)

Manejo do tracajá e do pirarucu nas Terras 
Indígenas do Oiapoque (Amapá): uma 
experiência do trabalho dos Agentes 
Ambientais Indígenas (AGAMIN)

Este trabalho busca apresentar a experiência do manejo do tracajá e do pirarucu que vem sendo realizado nas Terras Indígenas 
Uaçá, Galibi e Juminã, situadas no município de Oiapoque (extremo norte do Amapá). O manejo do tracajá vem sendo 
realizado desde 2003, por iniciativa dos agentes ambientais indígenas, e é feito da seguinte forma: coleta dos ovos, incubação 
e posterior soltura na natureza. A soltura é feita com a participação das crianças indígenas, como uma ação de educação 
ambiental. Com esse trabalho, busca-se garantir o aumento da população dessa espécie ameaçada de extinção. 
Diferentemente, o manejo do pirarucu é feito através de acordos comunitários de pesca, em que os quatro povos indígenas do 
Oiapoque, reunidos em uma grandes assembleia em 2012, estabeleceram regras internas de controle da pesca do pirarucu 
pelo período de 5 anos. Os resultados desse plano de manejo observam-se hoje, com o significativo aumento dessa espécie nos 
rios Uaçá, Urukauá e Curipi. Essas duas atividades fazem parte do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) das Terras 
Indígenas do Oiapoque, cuja implementação faz parte do nosso trabalho como agentes ambientais.

SO 083SAIKOSKI-B

474 SANJEEV KUMAR (REGIONAL CHIEF 
CONSERVATOR OF FORESTS 
,HAZARIBAGH)

Influence of Traditional Knowledge Systems 
on Conservation of Medicinal Plants in 
Jharkhand (India)

Forests of Jharkhand , an eastern state of India , are critical in meeting human needs for food, medicinal plants, fuel wood, 
timber, fodder, livelihood creation etc. Forests also provide a wide range of Ecosystem Services. Jharkhand has a valuable 
heritage of herbal remedies. People living in and around forests depend to a great extent of indigenous systems of herbal 
treatment. The paper reports on the influence of Traditional Knowledge (TK) systems on conservation of medicinal plants in 
the forests of Jharkhand. Nurturing Sacred Forests, following social beliefs and taboos are important manifestation of TK. 
People living in or around forest are widely recognized as important partners having valuable TK about nature and natural 
resources. However, there are indications that with the development and globalization of the society and forest dependent 
community, such knowledge and their application are being lost fastly . Therefore , it is urgent to collect and systematize TK. 
The present paper reveals documentation of hundred plants and associated TK on their various uses and conservation eg. 
Abrus precatorius, Acorus calamus, Adhatoda zeylanica  , Allemanda cathartica , Asparagus racemosus , Bacopa monniera  , 
Clitoria ternatea , Hemidesmus indicus ,Vitex negundo, Ocimum sanctum , Rauvolfia serpentina, Terminalia tomentosa , 
Terminalia Arjuna, Trachyspermum ammi etc.  Collaboration among such rural people, herbalists, scientists and forest 
officials can improve the conservation prospects of biodiversity also. Government policy in India and Jharkhand in this regard 
has brought about radical changes. With the adoption of Resolution related to Join Forest Management, enactment of Forest 
Right Act 2006, and implementing Forest Working plan Code 2014 by Government, there has been a perceptible change in 
approach towards assimilation of TK in the conservation of medicinal plants.
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475 SEDRICK ANICÁ DOS SANTOS (TERRA 
INDÍGENA UAÇÁ), RIVALDO DOS 
SANTOS FORTE (TERRA INDÍGENA 
UAÇÁ), RONALDO NARCISO ANICÁ 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ), RONIELE 
FORTE DOS SANTOS (TERRA INDÍGENA 
UAÇÁ), RONIVALDO SEVERINO (TERRA 
INDÍGENA UAÇÁ), SIDELVAN 
MONTEIRO DOS SANTOS (TERRA 
NDÍGENA UAÇÁ), VALDERINO FORTE 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ), VANDERSON 
NARCISO IAPARRÁ (TERRA INDÍGENA 
UAÇÁ), ZANILDA NARCISO LOURENÇO 
(TERRA INDÍGENA UAÇÁ), SIELTON 
FORTE (TERRA INDÍGENA UAÇÁ)

Açaí, banana e citros: iniciativas 
comunitárias nas Terras Indígenas Uaçá, 
Galibi e Juminã (Oiapoque/AP)

O Projeto “Açaí, banana e citros – ABC da Fruticultura Familiar das Comunidades Indígenas de Oiapoque”, realizado em 
parceria com a Embrapa, Iepé, TNC, CCPIO, RURAP, IEF e FUNAI, foi elaborado de forma participativa e implementado em 
2012 nas Terras Indígenas do Oiapoque, com duração de três anos, promovendo o manejo de baixo impacto de açaizais em 
parcelas experimentais nas aldeias, com o objetivo de fortalecer a cadeia de comercialização do fruto de forma sustentável. 
Algumas comunidades, especialmente a aldeia Açaizal, levaram o projeto adiante e hoje estão fortalecidas internamente e 
comercializando os frutos, tanto o açaí como a banana, na cidade de Oiapoque. Essa tem sido uma importante iniciativa de 
geração de renda para as comunidades e faz parte do nosso Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) das Terras Indígenas 
do Oiapoque. Nosso trabalho, como agentes ambientais indígenas, é divulgar esse projeto e promover o fortalecimento do 
manejo de açaizais nas outras regiões, pois vemos como uma importante alternativa produtiva para as comunidades visando à 
soberania alimentar e conservação da biodiversidade.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

476 REBECCA FRIEDEL (THE UNIVERSITY OF 
TEXAS AT SAN ANTONIO), LEAH 
MCCURDY (UNIVERSITY OF TEXAS AT 
ARLINGTON), SYLVIA BATTY (INSTITUTE 
OF ARCHAEOLOGY, NICH)

“A la Montaña!": A story of local 
collaboration and engagement

The colonial history of science has been addressed and challenged by many disciplines. Within archaeology, many strides have 
been made to better include local and descendent communities in the production and consumption of knowledge. The 
authors conduct archaeological research near San Jose Succotz, Belize where they work with local communities that include 
descendent populations. Through collaboration and local partnerships, the authors have established Fajina Archaeology 
Outreach in an effort to enhance heritage preservation, linguistic diversity, and community engagement in Belize. Through 
this organization, the authors have established an annual Archaeology and Heritage Day fair, created and distributed a tri-
lingual children’s book, in addition to recording an audiobook version of the book. Furthermore, co-authors Friedel and 
McCurdy conducted an ethnographic study to include local voices in the perception and utility of archaeology for their 
community. Through these efforts, we hope to be better stewards of knowledge by including communities in the areas that 
we work and promoting social, linguistic, and environmental diversity through our many endeavors. In this paper, we review 
said efforts and reflect on possible areas for improvement and expansion, particularly in regards to local knowledge of 
sociobiodiversity.

SO 006WYATT

477 FRANCIANA BATISTA DE MORAES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO, UNESP), 
MARIANA NUNES FERREIRA CABRAL 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO, UNESP), 
HUGO THIAGO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO, UNESP), 
LIN CHAU MING (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO, UNESP), GRAZIELA 
DIAS BLANCO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, UFSC), 
ESCARLET BRIZOLA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, UFSC)

Uso local de espécies frutíferas em áreas 
mineradas pelo carvão no Estado de Santa 
Catarina

A prática de extração do carvão mineral é uma das principais atividades econômicas no estado de Santa Catarina. Essa prática 
causa um impacto ambiental, modificando a paisagem e poluindo o solo e recursos hídricos. Um dos principais causadores 
desta poluição é a deposição de metais pesados. Atualmente, parte destas áreas encontram se em recuperação e outras ainda 
não foram recuperadas. Nas áreas com presença de metais pesados algumas espécies arbóreas conseguem sobreviver e se 
desenvolver, e junto dessas áreas encontramos também moradores que fazem uso desses recursos vegetais. Desta forma, o 
presente trabalho tem como objetivo estudar o uso de árvores frutíferas em regiões contaminadas pela mineração de carvão. 
Os dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas e listagem livre das espécies frutíferas com moradores dos 
municípios de Lauro Muller, Criciúma, Urussanga e Treviso, em conjunto com um estudo sobre plantas medicinais na mesma 
região. No total foram 149 entrevistados, dos quais 114 citaram ao menos uma espécie de frutífera. No total foram 54 frutas, 
sendo as mais citadas do gênero Citrus. Não houve diferença significativa no conjunto de espécies citadas como coletadas e 
plantadas, mostrando que essas espécies são as mesmas. Todavia, houve uma diferença significativa no conjunto de espécies 
citadas como coletadas em áreas recuperadas e não recuperadas. Nas áreas onde há presença de metais pesados, deve haver 
cuidado no consumo de plantas alimentícias pois o excesso de metais pesados pode ser prejudicial à saúde. Com base no 
presente trabalho foi possível observar que há coleta de espécies arbóreas em áreas mineradas pelo carvão, tanto em 
recuperação e não recuperadas, o que pode representar um risco à saúde pública. Destacamos a necessidade de estudos que 
analisem o percentual de metais pesados nas espécies que ocorrem nestas áreas e que são utilizadas para consumo humano.

Sessão Poster Temas 
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478 KESSIA SILVA TEIXEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), MARIA SUZY 
NASCIMENTO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
MICHELLE CRISTINA SOARES 
RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), SUZETTE DO SOCORRO 
D'OLIVEIRA NEGRÃO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), ANAEL SOUZA 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), MARIA GEISIANE 
AVILA BEZERRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), ISADORA PIRES 
CAVALCANTE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA), 
THATIELE OEIRAS GUEDES CARNEIRO 
(UFPA)

CICLO AGRÍCOLA DA MANDIOCA (MANIHOT 
ESCULENTA CRANTZ.) EM UNIDADE FAMILIAR 
NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO BAIXO 
CAETÉ EM ABAETETUBA-PARÁ

O cultivo da mandioca (Manihot esculenta Crantz) para povos tradicionais tem sido importante no sustento familiar, como 
fonte de alimentação e renda. O objetivo central deste trabalho foi apresentar fases do ciclo agrícola da mandioca em um 
estabelecimento de remanescentes de quilombo, na comunidade do Baixo Caeté, localizada no município de Abaetetuba, no 
Pará. Esta pesquisa consistiu da observação de fatos ocorridos em tempo real das atividades realizadas no ciclo produtivo da 
mandioca, ou seja, comportamentos e ações desenvolvidas por agricultores familiares, baseada no conhecimento empírico 
local. Além disso, buscou-se uma reflexão e descrição de como são desenvolvidos o trabalho familiar em relação ao ciclo 
agrícola da mandioca. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas, observações direta, caminhada 
guiada, registro de fotos e vídeos. Observou-se que a forma de produção de farinha de mandioca é artesanal. Utilizam-se de 
mão de obra totalmente familiar. Predominam o saber local, transferido desde cedo para os mais jovens, bem característicos 
da comunidade. Possuem um modo bem particular de referir-se as ferramentas de trabalho e práticas realizadas para 
produção da farinha. 

Sessão Poster Temas 
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479 LAURA HELENA DE OLIVEIRA CÔRTES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 
FLUMINENSE), CAMILAH ANTUNES 
ZAPPES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE), ANA PAULA MADEIRA 
DI BENEDITTO (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE)

Sentimento de pertencimento versus 
atitudes de conservação demonstrado por 
catadores de comunidade pesqueira no 
norte de estado do Rio de Janeiro

O modo de vida de comunidades tradicionais é baseado na extração sustentável dos recursos naturais. Estudos que avaliem a 
relação entre homem e recursos naturais podem subsidiar planos de restauração, gestão e manejo de áreas exploradas. O 
presente trabalho teve como objetivo descrever o sentimento de pertencimento e sua influência nas atitudes de conservação 
de catadores de caranguejo-uçá de comunidades situadas no entorno do estuário do Rio Paraíba do Sul, norte do estado do 
Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. Entre abril e maio de 2016, foram realizadas 35 entrevistas, guiadas por um questionário 
padrão semiestruturado. A maior parte dos entrevistados afirma se sentir responsável pela limpeza da comunidade (86%, n= 
31), realizando principalmente limpeza de ruas e cursos d’água (68%, n= 27) e aterro do lixo (6%, n=2). A atitude denunciar a 
poluição (8%, n= 3) também é considerada como importante para a conservação local. A conservação do manguezal é 
percebida pelos entrevistados como uma responsabilidade individual e a captura seletiva por sexo e tamanho dos 
caranguejos-uçá é apontada como a principal atitude para preservar o ecossistema. Além disso, as atitudes de não poluir 
(20%, n= 13), não desmatar (34%, n= 22), realizar plantio manual de espécies nativas (5%, n= 3) e denunciar a ocorrência de 
atividades prejudiciais ao manguezal (5%, n= 3) também foram citadas. Para as questões acima, o número de respostas foi 
superior ao número de entrevistados. A percepção desses fatores demonstra que as comunidades tradicionais em questão 
possuem uma visão integrada dos ecossistemas e da dependência entre os componentes bióticos, nos quais se inserem, e 
abióticos. Assim, o sentimento de pertencimento reforça a sensação de inclusão na comunidade. Esse sentimento, aliado aos 
padrões éticos comuns pode influenciar na conservação dos recursos naturais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

480 THIAGO MOTA CARDOSO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA)

Devir planta, devir nativo: ecologias 
indisciplinadas em paisagens multiespécie

O percurso etnográfico desta comunicação se baseia em minha experiência de caminhar com os Pataxó, no sul da Bahia, para 
aprender comolugares são feitos e desfeitos e paisagens tecidas entre uma miríade de vidas em movimento em circunstâncias 
de arruinamento e cercamento de paisagens pelas unidades de conservação e pelo latifúndio. Em especial contribuirei com 
histórias de co-habitação entre humanos e duas palmeiras que evidenciam a cronotópia Pataxó: o coqueiro e o 
dendezeiro. Ao conviver com essas duas espécies os Pataxó desafiam a membrana que separa o que seria antrópico e 
natural da paisagem, como definida por parte dos biólogos conservacionistas e mobilizam outros conceitos para explicar a 
existência das espécies de plantas e paisagens; como planta/nativo, planta/mato e brabo/manso, que apesar das aparências e 
proximidades não possuem correspondência com o dualismo entre selvagem e domesticado. O desafio reflexivo que me 
propus é o de realizar uma crítica antropologicamente orientada a idéia de paisagem culturalmente construída ou 
antropogênica, ou mais especificamente sobre a segmentação entre natureza e cultura presente nessas abordagens. Pra tal me 
apoiarei nas definições de processos simbiopoiéticos (Donna Haraway) e paisagens multiespecies (Anna Tsing; Val Plumwood) 
como instrumentos analíticos interessantes para projetos de pesquisa que se movem para além do antropocentrismo, do 
excepcionalismo humano e das ideias convencionais sobre domesticação. Sugiro que, mesmo que o humano tenha papel 
relevante no processo da transformação estrutural de plantas e paisagens a sua ação se dá de forma relacional e colaborativa 
com outras vidas e coisas ao longo do tempo. Ao mesmo tempo podemos argumentar que elementos particulares da ação 
domesticadora são apropriadas ou desfeitas por espécies não-humanas, de modo a criar relações novas e relativamente 
autônomas de interdependência humana/não humana em associações indisciplinadas de contradomesticação.

SO 075APARÍCIO-B

481 ROBERTO MARCELINO DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ), 
VINICIUS COSMOS BENVEGNU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ)

O uso de plantas medicinais como 
instrumento de valorização de 
conhecimentos indígenas na Escola Indígena 
Estadual São Sebastião do Açaizal, AP/Brasil.

Este trabalho faz parte de meu Trabalho de Conclusão de Curso em Licenciatura Intercultural Indígena e tem como objetivo 
apresentar um projeto realizado na Escola Indígena Estadual São Sebastião, situada na aldeia indígena Açaizal, da etnia 
Karipuna, na Terra Indígena Uaçá, município de Oiapoque, estado do Amapá, enquanto professor indígena. O projeto esteve 
ancorado no uso de plantas medicinais em diálogo com os conhecimentos tradicionais de meu povo, a fim de sensibilizar os 
alunos do valor de nossos conhecimentos indígenas. Na perspectiva de compreender o uso das plantas medicinais na vida da 
comunidade e os conhecimentos envolvidos, propomos este projeto com duração de 3 anos, com alunos do 5º ano. No 
primeiro ano, 2013, os alunos realizaram uma pesquisa para saber as plantas medicinais existentes na região e posteriormente 
foi construída uma pequena horta, denominada “Farmácia Natural”. A comunidade também participou ativamente, trazendo 
espécies de locais mais distantes da aldeia contribuindo assim com a diversidade de plantas medicinais. Em 2014, novamente 
com a ajuda da comunidade, os alunos inseridos no projeto catalogaram as plantas da “Farmácia Natural” e posteriormente 
realizaram uma nova pesquisa para saber a finalidade de cada planta, para que era utilizada e com que frequência se usava na 
comunidade.  Em 2015, elaboramos uma oficina de plantas medicinais utilizando a “Farmácia Natural”, que foi realizada no 
centro comunitário da aldeia. Os alunos expuseram as plantas medicinais e uma série de chás, sucos, sementes, e outras 
bebidas feitas com plantas medicinais explicando para que serviam e o modo como deveria ser preparado. Este pro jeto 
culminou em uma verdadeira troca de saberes entre os educandos, comunidade em geral e educador, onde, dessa forma, os 
alunos puderam vivenciar experiências proporcionando um novo olhar acerca da valorização da cultura e saber indígenas da 
aldeia Açaizal.

SO 025LOPE-B

482 THIAGO MOTA CARDOSO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA)

Os lugares “contra” o Estado: saberes 
localizados e cosmopoliticas amerindias no 
Monte Pascoal

Esta comunicação é sobre a ecologia dos “lugares-mundos” como reconhecido pelos Pataxó no Monte Pascoal. Durante 
andarilhagens e conversações em meu trabalho etnográfico, os meus (as minhas) companheiros (as) Pataxó me enfatizaram, 
por meio da noção de lugar, as experiências de se habitar a natureza performando intra-ações que os conduzem a um ideal de 
socialidade: o viver sossegado. Viver sossegado em lugares performados por histórias singularizadas pela despossessão, pelo 
sentimento de pertença, por práticas de conversações e pela responsa-habilidade, perante os outros mais-que-humanos, num 
mundo que emerge no antropoceno. Como me ensinaram os Pataxó: é no mundo entendido como natureza, formada por 
uma malha de lugares, onde todos os que têm morada se movimentam e, em encontros e aprendizados contribuem para 
manter um lugar que se pode chamar de casa. São nesses lugares que os Pataxó vivem com diferentes vidas e tem que viver 
(r)existindo à precariedade gerada pelo modo modernista de performar o mundo. Argumentarei que ao invés de 
abandonarmos o conceito de natureza, devido à sua embrionária ligação com o “pensamento ocidental”, podemos pensar e 
agir com a natureza (avec la nature), apontando seu sentido multiplo e contra a Natureza (em seu sentido universalista e 
totalizante), uma natureza “desnaturalizada”. Assim os Pataxó pensam e agem com uma natureza e cultura que não se opõem 
como entidades ontologicamente opostas, mas são conceitos-práticas que descrevem mundos dinâmicos e transformativos. 
Neste sentido é que a crítica Pataxó, no seu (re)criar mundos, é a crítica de uma teoria-práxis (performance) do(s) lugar(es) 
“contra” a paisagem. A multiplicidade contra a unidade e a totalização do UM.

SO 033ALMADA

483 CAROLINA LEVIS (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA)

Impactos pré-Colombianos nas florestas 
amazônicas em escala continental

O grau de influência da história humana milenar nas florestas amazônicas e na sua biodiversidade atual tem sido alvo de um 
intenso debate científico. Para contribuir com este debate, nós sobrepomos dados de mais de 1000 inventários florestais da 
Amazon Tree Diversity Network (ATDN) com o mapa da localização de mais de 3000 sítios arqueológicos da AmazonArch 
Network espalhados por toda a bacia e o Escudo das Guianas. Avaliamos a influência dos povos pré-colombianos nas florestas 
atuais em escala continental ao comparar a composição de espécies em florestas situadas a diferentes distâncias de sítios 
arqueológicos e em diferentes ambientes. Nós encontramos pelo menos 85 espécies de árvores e palmeiras que foram 
domesticadas em diferentes graus por povos amazônicos para alimentação, abrigo ou outros usos nos últimos milhares de 
anos. A maior abundância e riqueza dessas espécies foram encontradas em florestas dentro e ao redor de sítios arqueológicos. 
Dentre as 85 espécies domesticadas, incluem-se fruteiras comercializadas mundialmente, como o cacau, castanha e açaí. 
Nosso estudo sugere que as comunidades de árvores presentes nas florestas da Amazônia foram moldadas pela longa história 
de domesticação de plantas e paisagens iniciadas por povos pré-colombianos. Em toda a região, espécies domesticadas são 
cinco vezes mais comuns em inventários florestais do que as espécies não domesticadas, o que evidencia sua importância não 
só para revelar a influência humana antiga desta vasta floresta tropical, mas também para o sustento dos povos atuais e para a 
funcionalidade do sistema. Desvendar a complexa interação de fatores históricos humanos, ambientais e ecológicos que 
estruturam as florestas amazônicas, composta por possivelmente 16.000 espécies de árvores e palmeiras, é o grande objetivo 
das pesquisas desenvolvidas pela nossa equipe. A questão torna-se urgente, já que os legados dos povos indígenas estão em 
risco.

SO 005JUNQUEIRA
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484 LEONARDO MILANEZ DE LIMA 
LEANDRO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO VALE DO SÃO FRANCISCO), 
MARINA LIRA SOARES (BIÓLOGA)

ANIMAIS SILVESTRES EXPORTADOS PELO 
PORTO DE BELÉM: FONTES PARA O ESTUDO 
DA ECONOMIA DE COUROS E PELES NA 
AMAZÔNIA DO SÉCULO XIX

O fundamento da formação econômico-social da Amazônia é o extrativismo. E o extrativismo da borracha é um traço 
marcante de sua história e historiografia. Contudo, dados disponíveis sugerem que outras atividades extrativistas e 
cinegéticas tiveram importância significativa para a economia regional. Apesar do comportamento crescente das exportações 
da borracha brasileira, estas só assumiram destacado papel na década de 1870. Até ali, as exportações de couros e peles 
rendeu ao Brasil valores mais significativos. A partir dessas observações, foram buscados, em fontes comumente utilizadas 
para estudos historiográficos, indicadores das exportações de couros e peles de animais silvestres com origem na Amazônia, 
especificamente as exportações efetuadas a partir do porto de Belém. É objetivo desse trabalho, portanto, discutir as 
possibilidades de uso dessas fontes para estimar a participação desses itens de exportação no conjunto das exportações de 
couros e peles realizadas pelo Brasil no século XIX. Para tanto, foram coletados dados publicados nos jornais que circularam 
na praça de Belém na década de 1840, período no qual o valor das exportações de couros e peles eram mais que 20 vezes 
superior ao das exportações de borracha. Os jornais apresentam informes sobre embarques e desembarques efetuados no 
porto de Belém, de navios que seguiam para ou chegavam do exterior. Os informes, por sua vez, compreendem listas dos 
diversos itens embarcados por navio, indicando seu destino, uma descrição básica da carga e a quantidade embarcada por 
item. Há, ainda, quadros onde constam preços de referência para mercadorias diversas negociadas na praça. Assim, 
considerando os informes sobre as quantidades embarcadas junto com os preços apresentados, pode-se estimar o valor anual 
dos couros e peles de animais silvestres embarcados no porto de Belém e verificar a participação relativa dessas exportações 
no item couros e peles exportados pelo Brasil.
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485 DIRLANE GOMES E SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA)

“Pragas agrícolas” e métodos de “combate” 
pelos estudantes agricultores de uma escola 
pública de Serra Preta, Bahia, Brasil como 
uma via para o diálogo intercultural no 
ensino de ciências.

Apresentamos os resultados de uma experiência investigativa de natureza qualitativa com estudantes agricultores de uma 
escola pública do município de Serra Preta (BA), que teve por objetivo identificar quais as etnoespécies são consideradas por 
eles como sendo “pragas agrícolas” e quais métodos eles utilizam para o “combate”, analisando e apontando implicações 
desses saberes e práticas para os processos de ensino e aprendizagem de ciências. Os estudantes responderam a um 
questionário aberto, no qual eles representaram seus saberes e práticas com base nas realidades das comunidades onde 
vivem. Participaram 16 estudantes do Nível Fundamental de Ensino, sendo 11 do gênero feminino e 5 do gênero masculino. 
As análises procederam indutivamente, a partir da transcrição e categorização. Os resultados apontam que os estudantes 
agricultores de Serra preta consideram 17 etnoespécies de seres vivos como sendo nocivas à agricultura. Entre estas, 
apareceram algumas consideradas pela literatura da área de zoologia como sendo ameaçadas de extinção e outras como de 
importância ao processo de polinização e produção de alimentos. A abelha arapuá, morcego, besouros cascudos e lagartas 
foram citadas mais vezes. Já a lesma invasora, cupins, gafanhotos, barbeiro, formigas, moscas, ratos, carrapatos, muriçocas, 
baratas e pulgas em menor proporção. Quanto aos métodos de combate, verificamos que são variados: armadilhas, receitas 
caseiras e produtos químicos que são comercializados livremente ou clandestinamente. Análises sobre esses procedimentos 
indicam que eles que poderão pôr em risco a saúde humana e de outros seres vivos, além de elementos abióticos. Concluímos 
que investigações dos saberes e práticas agrícolas do cotidiano dos estudantes que são agricultores podem trazer ricas 
contribuições para o diálogo intercultural no ensino de ciências, no sentido de esclarecer dúvidas e ampliação das visões de 
natureza com ideias científicas.

SO 045ROBLES-B

486 CAROLINA LEVIS (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA)

The long-term process of forest 
domestication in Amazonia

Amazonian peoples developed multiple ways to live within a forest environment, improving their wellbeing and food 
production. In modern landscapes, the legacy of past management practices is conspicuous in the surroundings of 
archaeological sites. Using participatory mapping, semi-structured interviews and plant inventories, we investigated how 
people manage plant communities in forests around archaeological sites and current villages across the Amazon basin. We 
found that Amazonian people developed multiple ways to interfere with natural ecological processes through time by 
reducing competitors, protecting trees from the sapling to the adult phase, attracting dispersers, directly dispersing seeds, 
selecting specific phenotypes, using fire, cultivating plants, and enriching soil fertility. For instance, by enriching soil 
nutrients in and around their villages, past societies provided the conditions for the persistence of useful species of great 
interest to modern peoples. The long-term management of Amazonian forests resulted in numerous and diverse patches 
dominated by useful trees and palms. These patches are currently managed by local people in their homegardens, cultivated 
or managed forests, revealing the persistence of a cultural heritage in modern Amazonian forests, which was created by 
ancient societies and is maintained by present-day peoples. William Balée (1989) estimated that past societies modified 11.8 
% of Amazonian forests. After three decades of scientific advances in Amazonian archaeology and ethnoecology, Clement et al. 
(2015) proposed that all pre-Columbian cultures domesticated landscapes to different degrees. We indeed found that 
Amazonian forests are mosaics of numerous and diverse forest patches with different degrees of human intervention, and that 
the most domesticated forests are found where humans have lived sedentarily for centuries or millennia. This mosaic is the 
result of different sorts of natural and cultural processes.

SO 028NEVES A

487 NICKY VAN LUIJK (INSTITUTO DE 
PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO 
DE JANEIRO), VIVIANE STERN DA 
FONSECA KRUEL (INSTITUTO DE 
PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO 
DE JANEIRO)

Distribuição e transmissão cultural do 
conhecimento etnobotânico entre jovens no 
Parque Estadual da Costa do Sol, Rio de 
Janeiro, Brasil.

Estudos etnobotânicos têm mostrado que gênero, idade, local e tempo de residência na comunidade, escolaridade e nível de 
integração com o mercado são os principais fatores que afetam o conhecimento etnobotânico. A urbanização pode 
influenciar na sua transmissão, através de mudanças nos modos de vida. Mobilizar jovens sobre a importância de manter o 
saber local sobre o uso de plantas pode subsidiar ações de conservação da diversidade biocultural. O estudo visou investigar a 
transmissão cultural e o conhecimento etnobotânico de jovens entre 14 e 20 anos, nos municípios de Arraial do Cabo e Cabo 
Frio, que abrangem o Parque Estadual da Costa do Sol, na Região dos Lagos (RJ). Recém urbanizada, com vegetação de 
restinga, a região tem presença histórica de comunidades tradicionais. Buscou-se investigar as plantas nativas reconhecidas 
pelos jovens; como, com quem e quando estes conhecimentos foram adquiridos; comparar conhecimento entre jovens de 
famílias nativas e não nativas da região; mobilizar saberes através de oficinas. Visitou-se três escolas públicas para obtenção 
dos termos de consentimento prévio com os envolvidos e realização de entrevistas semiestruturadas, técnicas de listagem 
livre e estímulo visual. Além de revisão bibliográfica sobre a história sociocultural regional e das teorias de transmissão 
cultural. Realizou-se 150 entrevistas com 70 jovens nativos (41 mulheres e 29 homens) e 80 não nativos (51 mulheres e 29 
homens). Foram indicadas 38 espécies úteis, no total de 298 citações, distribuídas nas categorias de uso medicinal, alimentar, 
cosmético, ornamentação e construção. Tanto o grupo de nativos, quanto o de não 
nativos, indicou 30 espécies. Não houve grande diferença entre ambos, pois a maioria das espécies citadas são comuns. O 
gênero influencia mais no conhecimento do que a naturalidade: mulheres indicaram 36 espécies e homens indicaram 19 
espécies. Tais resultados mostram destaque feminino na distribuição e transmissão do conhecimento etnobotânico.

Sessão Poster Temas 
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488 ALICE BENZECRY (FAIRLEIGH 
DICKINSON UNIVERSITY)

Ornamental vine or new remedy? Ornamental vine or new remedy?

By Alice Benzecry & Ish Kumar,

Fairleigh Dickinson University – Metro Campus, Teaneck NJ USA

 

Nature bioactive compounds, particularly secondary plant metabolites and their derivatives have been the basis of 
medicines.  The potential for finding more bioactive compounds is enormous as less than 2% of plant species have been 
studied for their pharmaceutical potential. This study is examining the wood and bark of Campis radicans (Bignoniaceae) an 
ornamental vine for the presence of possible bioactive phytocompounds.   Dried, powdered bark and wood were chemically 
extracted by percolation under constant agitation and temperature both polar and non-polar solvents were used to ensure 
the extraction of the most compounds, according to their chemical characteristics. Crude extracts and several purified 
fractions were successfully tested for bioactivity against S. aureus, E. coli, and Candida albicans.
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489 NATÁLYA CRISTIANA PEREIRA 
PINHEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ), MYRTLE PEARL 
SHOCK (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ)

Pessoas, palmeiras, paisagens: 
transformações milenares na Amazônia

As pessoas e plantas estabeleceram relações mutuamente benéficas no passado. Essas relações resultaram na seleção, manejo, 
cultivo e domesticação de algumas espécies botânicas, sendo indicativos para pensar em florestas culturalmente 
construídas. O presente estudo parte de comparações morfométricas de frutos e sementes de palmeiras (Arecaceae) atuais 
para contribuir na discussão de plantas úteis pela concepção da arqueologia. A pupunha (Bactris gasipaes Kunth.) é uma 
espécie de palmeira domesticada há mais de 8 mil anos na Amazônia. Em nossa pesquisa, consta uma variedade morfológica 
de sementes de diferentes raças, sugerindo uma familiarização dessas distintas raças com diferentes pessoas em lugares 
díspares. O buriti (Mauritia flexuosa Mart.) é uma palmeira incipientemente domesticada, cujas sementes estão encontradas e 
identificadas em sítios arqueológicos na região amazônica. Um desses sítio é a Caverna da Pedra Pintada em Monte Alegre, no 
Pará, onde realizamos a comparação de sementes arqueológicas com sementes modernas para verificar se há presença de 
transformações expressas nelas ao longo do tempo. As duas palmeiras supracitadas inseridas na paisagem podem indicar 
espaços usados e manejados por povos antigos e atuais. O uso de dados arqueológicos com a perspectiva da ecologia histórica 
nos possibilita construir uma narrativa sobre os povos indígenas e suas relações com plantas que modificou positivamente as 
paisagens, deixando-as com uma maior agrobiodiversidade, podendo ser observadas no presente. 

SO 075APARÍCIO-B

490 ANA KAROLINE ALMEIDA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RORAIMA), ARLENE OLIVEIRA SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RORAIMA), RODRIGO SCHÜTZ 
RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE RORAIMA)

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS 
MEDICINAIS UTILIZADAS POR MULHERES DA 
REGIÃO DO APIAÚ, MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, 
RORAIMA, BRASIL

A etnobotânica é a ciência responsável pelo estudo da relação existente entre o homem e as plantas como sistemas dinâmicos, 
ou das aplicações e dos usos tradicionais dos vegetais. Com base nisso, este estudo objetivou o levantamento etnobotânico 
sobre as plantas medicinais utilizadas pelas mulheres da vicinal nove da região do Apiaú a fim de contribuir para a valorização 
de um conhecimento tradicional. A pesquisa incluiu oito informantes não indígenas, com faixa etária superior a 30 anos, 
residentes nessa vicinal há mais de cinco anos. A coleta de dados deu-se por meio de entrevistas semiestruturadas e turnê 
guiada para a validação dos nomes citados pelas entrevistadas. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos da Universidade Federal de Roraima e aprovado conforme parecer do CEP 2.534.614. Ao todo, foram citadas 
60 plantas para fins medicinais. Destas, 21 são utilizadas principalmente para doenças referentes ao sistema respiratório, 
seguidas de outras para tratamento do sistema gastrointestinal e urinário. A categoria que apresentou menos citações foi a do 
sistema auditivo, apenas 2 plantas mencionadas. A principal forma de manutenção das plantas é através do cultivo no próprio 
quintal, pois, segundo as mulheres informantes, ao receberem a doação, plantam as mudas para sempre tê-las por perto. 
Todas as entrevistadas disseram achar importante a transmissão desses conhecimentos sobre plantas, porque “nos aperreios a 
gente tem o remedin, e os de farmácia são muito caros”. Para elas, além disso “preserva o que aprendemos, o que veio de 
nossos, avós, pais, minha inspiração são os indígenas”. Este trabalho contribuirá com novos dados sobre a riqueza do 
conhecimento tradicional, a partir de plantas da região Norte do Brasil, ao ajudar na preservação da prática das informantes 
aos descendentes.

SO 101SILVA

491 RAFAELA HELENA LUDWINSKY 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA), NIVALDO PERONI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA), NATALIA HANAZAKI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA)

Knowledge and use of plants across 
generations of Polish descendants in the 
northern plateau of Santa Catarina, Brazil.

Immigrating to a place whose biological context is a novelty implies learning about local diversity from scratch. That was a 
very common reality for Polish immigrants back in the time of the great immigration waves (1880-1910) that occurred in 
Santa Catarina, Brazil. In the northern plateau of Santa Catarina, Polish descendants stand out for the growing reaffirmation 
of cultural identity. Given that the baseline of local plant knowledge of immigrants was limited when they arrived at the new 
continent and the knowledge of plants and their representations changes rapidly over generations we investigate two major 
questions: 1) Would plant knowledge increase through generations of descendants or the age hypothesis is prevalent? 2) Do 
the generations of descendants share common known plant clusters? We conducted the samplings in three municipalities of 
Santa Catarina (São Bento do Sul, Rio Negrinho and Itaiópolis) between January 2017 and January 2018. We interviewed 150 
collaborators from 2nd until 4th generation of Polish descendant, with 50 interviews for each generation group. They cited 
290 plants, from which we identified 204 botanical species. We found no differences among generations (Kruskal-Wallis chi-
squared = 1.559, df = 2, p = 0.4586) and the knowledge is not correlated with age (Spearman correlation coefficient ρ = 0.05). 
However, there is a formation of a pattern showing differences among groups of generation (nMDS stress=0.21; ANOSIM p= 
0.001). According to our findings, generation and age are not key factors to explain plant knowledge, in terms of number of 
plants cited. However, when we look at the set of species cited, 4th generation presents a more differentiated knowledge of 
plants in relation to the 2nd and 3rd generation. In next steps of this research we will explore the cultural variables that may 
explain the formation of groups of plants known and used by generations and gender classes.
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492 KATIA MARIA PACHECO DOS SANTOS 
(UNEMAT), WAGNER PORTILHO 
(FUNDAÇÃO FLORESTAL), AMINTAS 
ROSSETE (UNEMAT), KHARENN KELLEN 
BISPO NOGUEIRA (UNEMAT)

Unidade de Conservação como locus de 
Agroecologia: O caso das comunidades 
quilombolas da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Quilombos de Barra do Turvo, no 
Vale do Ribeira (SP).

Este estudo objetivou analisar o sistema de produção agroalimentar praticado pelos quilombolas do Vale do Ribeira - SP, no 
caso específico as da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) dos Quilombos de Barra do Turvo. O levantamento de 
informações se deu por meio de entrevistas estruturada semi-estruturadas e observação participante. O referencial teórico 
adotado foi o da mulfuncionalidade da agricultura e analisou as seguintes funções da atividade: função ambiental – afim de 
aferir os aspectos da manutenção da agrobiodiversidade; a função socioeconômica, visto que está associada à manutenção 
dos agricultores quilombolas na atividade agrícola, tanto voltada para venda como também para a produção de 
autoconsumo; e a função cultural quanto aos hábitos alimentares. Observou-se que o sistema agroalimentar das famílias 
quilombolas está alicerçado as estratégias de manejo agroecológico e no conhecimento de conservação de sementes crioulas, 
como: milho, arroz, cará, banana. A produção de alimentos está assentada no uso itinerante das áreas de floresta de mata 
atlântica, e resulta na manutenção de num mosaico de agrobiodiversidade, bem como contribui para a segurança alimentar 
das famílias.

 

Sessão Poster Temas 
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493 ELAINE MOREIRA (CEPPAC-ELA UNB) A invisibilidade do sistema agricola 
Ye'kuana:atores,pessoas, cole©oes e 
discursos

Os registros históricos sinalizam a presença dos Ye’kuanas no Brasil ha pelo menos dois séculos, povo agricultor, coletor, 
caçador e especialmente navegadores. Tudo indica que a presença em território brasileiro possa ser ainda mais antiga, dada a 
sua mobilidade pelos rios, seu profundo conhecimento da região e a presença aceita em um território em parte 
compartilhado com o povo Sanuma (Yanomami). Sua agricultura é acompanhada por técnicas e rituais de aberturas de 
campos em florestas e uma variedade, ainda não conhecida em detalhes, de mandioca, milho, pimenta, inhame e outras 
plantas que compõe sua dieta tradicional. Adotaram ao longo do tempo, inovações tecnológicas (moto serra, ralos elétricos, 
entre outros) mas conversam ainda uma dieta tradicional, especialmente em períodos rituais. Concentrados em uma 
localidade , Auaris (extremo noroeste do Estado de Roraima), na TIYY, passaram a diversificar suas plantações em regiões de 
maiores altitudes, encostas de rios e locais mais distantes de suas moradias, estes espaços sao conectados por caminhos que 
desenham sua presença na floresta. Todo este sistema agrícola esta intimamente ligado a uma narrativa de construção da 
pessoa, odores, sabores e trocas de sementes entre gerações. A presença de outros atores na localidade Auaris (Funai, Exercito, 
Missionários, SESAI, ONg) trazem consigo novos projetos e narrativas sobre a produção de alimentos e segurança alimentar. 
Neste trabalho iremos refletir sobre este dialogo com multi-atores sobre os  instrumentos endógenos e exogenos  em uma 
dinâmica pautada pelo discurso da sustentabilidade.
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494 NAYARA DA SILVA GONÇALVES 
(UNIVERSIDADE PAULISTA JULIO DE 
MESQUITA FILHO), LIN CHAU MING 
(UNIVERSIDADE PAULISTA JULIO DE 
MESQUITA FILHO), ALMECINA 
BALBINO FERREIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ACRE)

Espécies da família Arecaceae utilizadas por 
indígenas da etnia Shanenawa, da Terra 
Indígena Katukina/Kaxinawá, Acre

O Brasil possui uma ampla variedade de espécies da família Arecaceae, a floresta amazônica abriga com maior destaque esse 
grupo de plantas. Estas apresentam papel relevante na dinâmica de comunidades indígenas sob esse domínio, que as utilizam 
para múltiplas finalidades, sejam elas: alimentação, artesanato, vestuário, construção civil e instrumentos de caça. No 
presente trabalho objetivou-se investigar quais espécies da família Arecaceae são utilizadas pelos índios Shanenawa, da aldeia 
Shane Kaya, do município de Feijó, Acre – Brasil. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a população indígena da 
aldeia para o levantamento dessas espécies, tipo de uso e partes utilizadas. Após esse processo, efetuaram-se turnês guiadas 
aos locais onde elas estavam presentes. Os entrevistados indicaram 14 espécies, sendo elas: Euterpe precatoria Mart., 
Oenocarpus mapora H.Karst., Mauritia flexuosa L.f., Attalea tessmannii Burret, Cocos nucifera L., Attalea butyracea (Mutis ex 
L.f.) Wess.Boer, Phytelephas macrocarpa, Bactris concinna Mart., Astrocaryum ulei Burret, Oenocarpus bataua Mart., Iriartea 
deltoidea Ruiz e Pav, Bactris gasipaes, Bactris dahlgreniana Glassman e  Attalea phalerata (Mart. ex Spreng.). Dentre as espécies 
acima, 10 são utilizadas estritamente na alimentação, duas possuem uso duplo de alimentação/construção civil e outras duas 
apresentam uma única finalidade, uma delas é destinada ao artesanato e a outra à construção civil. Das espécies alimentícias 
utilizam-se o endosperma e o mesocarpo, enquanto que daquelas indicadas para a construção civil utilizam-se as folhas e o 
caule, sendo essa última estrutura também usada para a confecção de artesanatos diversos. Esse estudo possibilitou não 
apenas compreender as múltiplas relações entre a população indígena da aldeia Shane Kaya com as espécies da família 
Areacaceae, mas também as potencialidades de uso dessas espécies.
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495 ANGELA MAY STEWARD 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

MODELOS INTERCULTURAIS DE MANEJO E 
USO DO FOGO: CONTROVÉRSIAS E 
ALTERNATIVAS
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496 NAYARA DA SILVA GONÇALVES 
(UNIVERSIDADE PAULISTA JULIO DE 
MESQUITA FILHO), LIN CHAU MING 
(UNIVERSIDADE PAULISTA JULIO DE 
MESQUITA FILHO), ALMECINA 
BALBINO FERREIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ACRE)

Plantas alimentícias nos sistemas agrícolas 
do povo Shanenawa, município de Feijó, Acre

As populações indígenas possuem importante papel na conservação da biodiversidade e no desenvolvimento de variedades 
agrícolas locais, sendo seus sistemas de cultivo, na maioria dos casos, caracterizados como altamente biodiversos. Estes 
diferem-se em estrutura e composição conforme a etnia, a dieta alimentar e a interferência de outros povos, órgãos 
governamentais e universidades. Todavia, quando estudados podem aumentar o conhecimento e a compreensão de uma 
dada cultura, além de situá-la histórico e globalmente conforme as espécies por ela consumidas. Diante disso, teve-se como 
objetivo nesse estudo conhecer quais espécies compõem os sistemas agrícolas dos índios shanenawa, da aldeia Shane Kaya, 
Terra Indígena (TI) Katukina/Kaxinawá, do município de Feijó – Acre. Realizaram-se entrevistas semiestruturas com a 
população indígena do local e turnês guiadas às áreas de plantio. As áreas de plantio podem ser classificadas em roçados e 
quintais. Os quintais são zonas no entorno das casas com o cultivo de diversas culturas hortícolas e os roçados são locais 
afastados dos domicílios destinados ao cultivo de milho (Zea mays L.), mandioca (Manihot esculenta Crantz) e banana (Musa 
sp). Foram encontradas 45 espécies alimentícias, sendo quatro delas presentes na forma de 16 variedades agrícolas, 
totalizando 57 plantas diferentes. Essas espécies são representadas por 22 famílias botânicas, são elas: Apiaceae (1), 
Bromeliaceae (1), Caricaceae (1), Convolvulaceae (1), Cucurbitaceae (1), Dioscoreaceae (1), Euphorbiaceae (1), Lauraceae (1), 
Lecythidaceae (1), Malpighiaceae (1), Musaceae (1), Papilionoideae (1), Verbenaceae (1), Anonaceae (2), Malvaceae (2), 
Poaceae (2), Fabaceae (3), Anacardiaceae (4), Myrtaceae (4), Rutaceae (4), Solanaceae (4) e Arecaceae (7). O presente trabalho 
permitiu conhecer não apenas a diversidade de plantas alimentícias nos sistemas de cultivo shanenawa como também as 
espécies consideradas essenciais na cultura desse povo e as suas formas de preparo.
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497 JORGE IZAQUIEL ALVES DE SIQUEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
EDNA MARIA FERREIRA CHAVES 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ 
(CAMPUS TERESINA ZONA SUL)), 
MARCIO HARRISON DOS SANTOS 
FERREIRA (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO PIAUÍ (CAMPUS URUÇUÍ)), JESUS 
RODRIGUES LEMOS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ)

Primeiro Registro sobre uma Prática 
Tradicional à Luz da Etnobotânica para o 
Estado do Piauí, Nordeste do Brasil

Práticas tradicionais, tabus, crenças e/ou rituais caracterizam muitas comunidades tendo relevância cultural e determinando 
comportamentos. Objetivou-se documentar uma prática tradicional na comunidade Franco, Cocal (03º28’33”S – 
41º33’28”O), norte do Piauí sob enfoque etnobotânico. Selecionaram-se informantes-chave caracterizados por haver 
presenciado a prática ou por segui-la. Utilizou-se a aplicação de formulários semiestruturados (Parecer nº 2.165.239), 
observação direta e convivência com a comunidade como métodos de documentação. Foram entrevistados 27 informantes 
(21 pertencentes ao gênero feminino e seis ao gênero masculino). A prática está relacionada à menstruação e caracteriza-se 
pela proibição sobre o toque em plantas cultivadas em canteiros por adolescente do gênero feminino e/ou mulheres durante 
o ciclo menstrual. Nesses espaços são cultivadas principalmente espécies alimentícias e medicinais, plantas passíveis de 
venda. Associa-se a esta prática a crença que o toque por parte daquelas provocaria efeitos negativos sobre as plantas, 
influenciando na morte dos cultivares. Em adição, apontam a perda das propriedades bioativas das plantas medicinais, 
ocasionando prejuízos econômicos. Esta prática se mantém bem forte entre os informantes e sua violação pode ter 
implicações sérias entre a comunidade, como isolamento social e, inclusive, agressões físicas. Entretanto, 7.40% (n=2) dos 
informantes relataram haver violado esse tabu em situações de emergências sobre o uso de plantas medicinais. De fato, 
crenças como estas podem determinar comportamentos e alguns destes se tornam condutas adaptativas. Os canteiros 
funcionam como estratégia de resiliência, fornecendo alimentos, remédios caseiros e produtos vegetais para comercialização. 
Manifestam, assim, um valor cultural que pode apresentar um conjunto de símbolos e crenças, muitas destas exprimem um 
significado social e cultural que deve ser adotado, apesar da quebra em algumas situações de emergência.

SO 002VARON

498 ALICE RODRIGUES DE FREITAS (SEDUC-
PA), MARIA PÁSCOA SARMENTO DE 
SOUSA (ASSOCIAÇÃO DE 
REMANESCENTES DO QUILOMBO DE 
BAIRRO ALTO), WALDECI PENA 
MIRANDA (SEDUC-PA), DANIELE 
CONCEIÇÃO SARMENTO DE SOUSA 
(ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES DE 
QUILOMBOS DE BAIRRO ALTO)

ARTESANATO QUILOMBOLA NO MARAJÓ: 
ENTRE CUIAS, PENEIRAS E TIPITIS

Trata-se de ações do projeto de extensão MARAJOCULTURARTS: Cultura, artesanato e sustentabilidade socioambiental nas 
comunidades quilombolas de Salvaterra-Pa, executado no Campus Universitário do Marajó-Soure, da UFPA, entre 2012 e 
2013, com o objetivo de efetivar ações de preservação, valorização e salvaguarda do patrimônio cultural, material, imaterial e 
natural dos quilombos de Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará.No interior de Salvaterra observa-se, hoje, a existência de 18 
quilombos, que agregam cerca de 4.500 pessoas. Segundo a Nova Cartografia Social da Amazônia (2006), os quilombos de 
Salvaterra organizaram-se por volta de 1850, ou seja, pelo menos 38 anos antes da abolição da escravidão negra no 
Brasil.Deste modo, elegeu-se como objeto de preocupação o artesanato produzido a partir de vegetais, sob a forma de 
confecção de cestaria (paneiros/aturás, peneiras, tipitis e cestos), bijuterias, acessórios e artefatos para decoraçãoe de cuias 
tingidas. Sendo que tal atividade relaciona-se estreitamente com o modo de produção dos quilombolas.Para alcançar-se o 
objetivo proposto, efetivaram-se as seguintes etapas: a) estudos e pesquisas sobre o tema; b) visitas de aproximação com as 
comunidades e apresentação do projeto; c) cadastramento dos artesãos; d) organização e realização de oficinas sobre 
artesanato em fibras naturais; f) realização de palestras. Os resultados principais da acão foram: integração Comunidade-
Universidade; levantamento bibliográfico; adastro dos mestres/as artesões/ãs das  comunidades quilombolas; filme sobre o 
artesanato quilombola.

SESSÃO TEMÁTICA 3

499 VIVIANE SOUZA MARTINS (UNIDADE 
DE ENSINO SUPERIOR DE FEIRA DE 
SANTANA), JOSÉ GERALDO 
WANDERLEY MARQUES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA)

As Cores Negras da Lama: Etnoecologia 
Abrangente na Comunidade Quilombola 
Salamina Putumuju, Recôncavo da Bahia

A etnoecologia é um campo de pesquisas que visa elucidar as relações entre sociedades humanas e natureza. Na margem oeste 
do Recôncavo Baiano, situa-se a Baía do Iguape, localizada na interface da foz do rio Paraguaçu com a Baía de Todos-os-Santos. 
Na localidade, onde em agosto de 2000 foi criada a Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape, está situada a comunidade 
quilombola Salamina Putumuju. A renda e subsistência de grande parte da comunidade se baseiam no extrativismo de 
recursos naturais tais como pescado e espécies vegetais como dendê e piaçava. A reserva convive atualmente com a operação 
de empreendimentos de infraestrutura com grande potencial causador de impacto que incidem, sobretudo nas atividades 
pesqueiras. Optou-se por abordar as relações pessoas/ambiente através de etnoecologia abrangente e contextualizá-las no 
tempo e nos processos históricos vividos pelos extrativistas. Além disso, foi verificada a percepção nativa a respeito dos 
impactos ambientais provocados pela instalação e operação dos empreendimentos. Uma combinação de ferramentas de 
coleta de dados qualitativos (entrevistas, observação direta, turnês guiadas) foi utilizada. O território abrigou um quilombo 
de escravos fugidos no período colonial e o trabalho escravo esteve presente na comunidade até a recente certificação 
quilombola. O Conselho Pastoral dos Pescadores teve papel decisivo no processo de transformação social. Os extrativistas 
possuem aprofundado conhecimento da dinâmica dos recursos pesqueiros e do fenômeno das marés o que otimiza o 
exercício da atividade pesqueira. Além disso, compreendem aspectos ecológicos do recurso piaçava que historicamente é 
considerado como principal fonte de renda da comunidade local. Os empreendimentos geradores de grandes impactos, 
principalmente a operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo têm sido interpretados pelos pescadores como principais 
responsáveis pela diminuição dos estoques pesqueiros na região.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

500 EMELINE HOUËL (CNRS / UMR 
ECOFOG), GUILLAUME ODONNE 
(CNRS)

Lessons and perspectives from ten years of 
ethnopharmacological studies in French 
Guiana : what have we learned from local 
populations and what did they gain ?

Ethnopharmacological and ethnobotanical research has clearly evolved during last decades [1]. Far from the erstwhile 
catalogues of medicinal plant uses designed to improve the search of pharmacologically active principles, it has integrated 
quantitative methods [3], ecological hypotheses as well as traditional knowledge systems [3], or medical anthropology [4] in a 
more holistic approach. There is however still a need to push further ethical considerations in these research fields [5], and 
the question remains to know how it can benefit to the communities directly concerned by the studied flora and pathologies, 
and from which the knowledge originates [6]. We propose here to address these questions through some examples of 
ethnopharmacological and ethnobotanical studies performed during the last ten years in French Guiana. These case studies 
will question how, besides the recognition of intellectual properties rights, research can come to ways of preserving and 
transmitting traditional knowledge to following generations, how chemical or pharmacological results can lead to a better 
understanding of local medicinal practices, or inspire culturally relevant and adapted services and applications to improve 
the health of local populations. As paradigm shifts are urgently needed to respectfully integrate local populations in 
academic, health and political systems, ethnosciences have an important role to play.

[1] Etkin NL. J Ethnopharmacol 2001, 76: 177-182.

[2] Weckerle CS et al. J Ethnopharmacol 2018, 210: 125-132.

[3] Gaoue OG et al. Econ Bot 2017, 71: 269–287.

[4] Heinrich M et al. J Ethnopharmacol 2009 124, 1–17.

[5] Reyes-Garcia V. J Ethnobiol Ethnomed 2010, 6: 32.

[6] Etkin N and Elisabetsky E. J Ethnopharmacol 2005, 100: 23-26.
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501 EVELYN TEIXEIRA NERY 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)

Alimentos que contribuem para saúde da 
mulher indígena

A região Norte, exatamente Santa Isabel do Rio Negro-AM, é um lugar que possui uma variedade de plantas frutíferas, raízes e 
tubérculos, encontrado na roça ou no quintal da casa. Geralmente a mulher indígena é a responsável pelo cultivo e produção 
do alimento advindo da mandioca, tal como: farinha, beiju, beijucica, tapioca, massoca, tucupi, é sua responsabilidade 
repassar os saberes tradicionais e os hábitos alimentares. A nova geração está deixando os costumes do modo de fazer, de 
comer e de realizar os cuidados na alimentação nos períodos de resguardo da primeira menstruação e parto, sendo que há 
uma diversidade de produtos importante para saúde delas, pois, ela perde nutrientes na menstruação. A maioria das famílias 
têm açaí, abiu, bacaba, cucura, cupuaçu, ingá, pupunha, umari, abacaxi, ariã, banana, batata-doce, cará, cana, cubiu e 
macaxeira. Também: caju, abacate, apixuna, baraturi, biribá, cacau, jaca, laranja, limão, manga, mamão, pimenta e rambutã. 
E outros: castanha, caçari, cupuí, buriti, inajá, patauá, piquiá, tucumã, uixi e ucuqui, que não é costume plantar, mas estão 
presentes no meio da mata ou beira do rio. E desde criança somos ensinadas a retirar, consumi-las diretamente das árvores. 
Alguns podem ser utilizados como agentes terapêuticos no tratamento de doenças, já que são excelente fonte de vitaminas e 
minerais. As frutas mais comum de encontrar na região que servem para tratamento da anemia e outros problemas estão 
citadas no livro “As frutas que curam: guia de tratamentos naturais com as frutas”. Das quais ainda é bastante consumido 
pelas mulheres: açaí, banana e cupuaçu, que traz benefícios a saúde. Como descrito no Guia alimentar para população 
brasileira, alimento in natura ou minimamente processado em variedades de origem vegetal devem ser à base da nossa 
alimentação, pois contribuem “para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e 
promotora de um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável”.

SO 035KATZ-A

502 THYAGO GONÇALVES MIRANDA 
(BIONORTE), PAULO WESLEM PORTAL 
GOMES (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), ANA CLÁUDIA CALDEIRA 
TAVARES-MARTINS (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ)

A feira de Abaetetuba: Atores sociais e canais 
de comercialização

As feiras livres desenvolveram uma importância que transcende o aspecto financeiro, adquirindo uma importância 
sociocultural devido à diversidade de classes presente nesses ambientes. Conceitualmente, as feiras são atividades em lugares 
públicos que as pessoas, diariamente ou em determinadas épocas, comercializam e exibem seus produtos. O trabalho teve 
como objetivo verificar o perfil socioeconômico dos feirantes que comercializam plantas, o cotidiano e os canais de 
comercialização em uma feira livre na Amazônia. O estudo foi realizado no município de Abaetetuba que fica a 60 km da 
capital Belém. Para coleta de dados foi utilizado um estudo etnográfico e entrevistas dialogadas direcionadas por 
questionários semiestruturados. O fluxo de mercadorias e classificação dos feirantes foi analisado através da proposta de 
canais de comercialização. O gênero masculino apresentou-se superior (62,7%), em detrimento ao feminino (37,3%), onde a 
faixa etária foi de 21 a 82 e 24 a 65 anos respectivamente. Foram identificados quatro tipos de feirantes, onde eles se 
diferenciam quanto a origem do produto comercializado (CEASA, Cultivo ou extrativismo), o local de residência (Zona Urbana 
ou Rural) e a presença ou ausência de intermediários. Na feira foram identificados dois tipos de canais de comercialização, o 
direto que é caracterizado pela contado direto entre produtor e consumidor mostrando a relação entre esses atores, 
característica encontrada apenas em feiras livres. O semidireto, caracterizado pela presença de apenas um intermediário entre 
o produtor e o consumidor, depreende-se que a presença de mais um ator representa uma modificação na dinâmica das feiras, 
haja vista que esses substituem os feirantes e assim a relação cultural “produtor x consumidor” é perdida. A feira de 
Abaetetuba tornou-se um ecótono de encontro, troca de mercadorias e propagação de saberes, assim as feiras livres são de 
salutar importância para a manutenção da cultura local.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

503 JULIEN BLANC (MUSÉE DE L'HOMME), 
CAROLE BROUSSE (UNIVERSITÉ D'AIX-
MARSEILLE)

A etnobotanica no processo de 
descolonização dos saberes na França 
Metropolitana

Bem que num pais do chamado primeiro mundo e num contexto politico onde a autoctonia não é reconhecida, vários 
coletivos lutam hoje em prol duma descolonização dos saberes na França Metropolitana. Eles lutam contra a desapropriação 
– histórica - por redes tecno-cientistas de saberes antigamente “populares”. Em algumas situações, a inserção destes domínios 
de saberes em logicas mercantis, junto a dispositivos jurídicos adequados acabaram de fato em impedir a possibilidade 
mesma de reprodução destes saberes nas camadas populares. Dois destas lutas são hoje particularmente emblemáticas: a 
primeira é a  do Réseau Semence Paysanne em prol da reapropriação campesinata do trabalho de seleção, produção e 
circulação das sementes para produção alimentícia; a segunda refere-se a colheita, produção e venda de ervas medicinais e a 
atuação de coletivos de campesinato-herbalistas em prol do seu reconhecimento enquanto atores legítimos do sistema de 
saúde e contra o monopolo farmaceutico na fitoterapia. Além de detalhar rapidamente essas dinâmicas, analisaremos como a 
etnobiologia, e em particular a etnobotanica, è convocada nestes processos revendicativos. Discutiremos das modalidades 
especificas de inserção desta ultima no processo colaborativo de luta, nas encruzadas de diversos mundos, academico e 
popular. Como se articulam as etnobotanicas cientifica (oriunda do mundo acadêmico) e a etnobotanica popular 
(reivindicada pelos ativistas dos coletivos) nestes processos de legitimação et de reapropriação ? Assim abordaremos aqui dois 
grande temas articulados: como declinam-se as relações entre saberes populares, gestão da biodiversidade e o direito dos 
povos a dispor de sim mesmo num contexto como o da Franças Metropolitana? Como se define uma etnobotanica de luta 
hoje em dia no mundo acadêmico Frances e como articula se com outros setores da sociedade?

SESSÃO TEMÁTICA 12

504 PAULINHO PAYAKAN (MEBENGOKRÊ) POR ONDE EU ENXERGO Falarei sobre as relações de troca e questões econônicas entre a nossa comunidade e a sociedade. Entre elas estão os interesses 
dos mebengokrê em artesanato, turismo ecológicos e produtos da floresta que não danifiquem o meio ambiente. 

SO 030ELISABETSKY

505 MARIA PÁSCOA SARMENTO DE SOUSA 
(ASSOCIAÇÃO DE REMASCENTES DE 
QUILOMBOS DE BAIRRO ALTO), 
DANIELE CONCEIÇÃO SARMENTO DE 
SOUSA (ASSOCIAÇÃO DE 
REMANESCENTES DO QUILOMBO DE 
BAIRRO ALTO), WALDECI PENA 
MIRANDA (SEDUC-PA), MÁRCIO 
CLÁUDIO DOS SANTOS LEAL 
(ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES DO 
QUILOMBOS DE BAIRRO ALTO), 
MIGUEL ALCIDES SARMENTO DE 
SOUSA (ASSOCIAÇÃO DE 
REMANESCENTES DO QUILOMBO DE 
BAIRRO ALTO), JOSÉ LUIS SOUZA DE 
SOUZA (ASSOCIAÇÃO DE 
REMANESCENTES DO QUILOMBO DE 
DEUS ME AJUDE)

LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS 
(PLANTAS E ANIMAIS) USADOS NAS 
DINÂMICAS DAS RELIGIOSIDADES AFRO-
INDÍGENAS NOS QUILOMBOS DE SALVATERRA 
-PA

Este trabalho traz resultados de ações empreendidas no âmbito do Programa MARAJOCULTURARTS: Cultura, artesanato e 
sustentabilidade sociambiental nas comunidades quilombolas de Salvaterra-Pa. No contexto de Salvaterra, existem 18 
comunidades que se auto reconhecem como remanescentes de quilombos no início do século XXI. Aborda-se assim, as 
religiões e a religiosidade de matriz afroindígenas, identificadas nos quilombos, com vistas à identificação de recursos 
naturais (plantas e animais) utilizados em rituais religiosos neste contexto. Nos estudos preliminares do projeto (em 2016-
2017), identificaram-se alguns praticantes de religiões afro-indígenas tais como a pajelança (pena e maracá), umbanda e 
candomblé, nos quilombos de Mangueiras, Bairro Alto, Pau-Furado, Santa Luzia e Bacabal. Assim, esta proposta traz 
resultados de continuidades de pesquisas empreendidas neste âmbito. Fazendo uso de entrevistas, questionários, filmagens e 
visitas aos centros religiosos onde são praticadas as religiões de matizes africanas e indígenas. Procurando compreende-las, 
também, a partir do olhar que as demais pessoas da comunidade têm sobre esses cultos e seus praticantes. Trata-se de uma 
atividade de levantamento e divulgação das práticas culturais religiosas, com o intuito de mostrar as plantas e animais usadas 
nas religiões afro-indigenas nos quilombos. Como resultados do levantamento das espécies animais e vegetais envolvidas nas 
práticas afro-religiosas, chegando-se aos seguintes resultados: a) vegetais: 87 espécies, distribuídas em 20 gêneros, das quais 
são usadas, cascas, seivas, folhas, óleos, sementes e flores; b) animais: 59 espécies e  23 gêneros, os quais são usados inteiros 
(insetos, sapos, cobras) ou em parte, tais como a gordura (banha), dentes, ossos, ovos, olhos, pelos, couro, patas, línguas, 
fígados e outras partes mais.Se fez também um filme retratando alguns praticantes de religiões afro-indígenas. 

SESSÃO TEMÁTICA 3

506 ISADORA NUNES PETRUCCI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
(UFPR) - CENTRO DE ESTUDOS DO MAR 
(CEM)), CAMILA DOMIT 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
(UFPR) - CENTRO DE ESTUDOS DO MAR 
(CEM)), CAMILAH ANTUNES ZAPPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE (UFF))

Conhecimento ecológico local de pescadores 
artesanais sobre as tartarugas marinhas na 
Ilha do Mel, Paraná, Brasil: aspectos 
etnobiológicos visando à conservação

Estudos sobre interações entre homem e tartarugas no litoral do Paraná são escassos, desta forma o objetivo deste trabalho é 
identificar o conhecimento ecológico local (CEL) dos pescadores artesanais da Ilha do Mel (PR) em relação à conservação das 
tartarugas marinhas. Entrevistas semiestruturadas (n=30) foram realizadas a partir de questionário etnográfico contendo 
perguntas abertas e fechadas. Dos entrevistados, 90% são homens, 83% têm ensino fundamental incompleto, idade entre 40 e 
73 anos e tempo de atuação na pesca entre 10 e 50 anos. Todos os entrevistados avistam tartarugas marinhas na região, 
principalmente em áreas rochosas e baixios, o que reforça a importância local para estes animais. Segundo os entrevistados, 
as tartarugas não interferem na pesca e é possível pescar onde se concentram. A pesca com rede de emalhe é apontada por 
96% dos pescadores como a principal responsável pela captura acidental de indivíduos. Dentre os entrevistados, 37% dizem 
capturar em média uma tartaruga por semana e são incrédulos no fato de haver solução para evitar a interação. Os animais 
capturados podem ser soltos; descartados ou utilizados para consumo ou confecção de artesanato. A fim de “reanimar” as 
tartarugas emalhadas, há relato de quatro pescadores que realizam massagem no plastrão dos animais. Todos reconhecem a 
proibição da pesca de tartarugas marinhas, 90% são favoráveis às leis e descrevem que as capturas anteriores à proibição 
também eram acidentais. Dentre os pescadores, 90% estão dispostos a se envolverem em questões direcionadas à 
conservação de tartarugas, mas há um entendimento que este deve ser um processo coletivo para obter êxito. A legislação e a 
pesquisa são apontadas como os meios mais eficientes para conservação. O envolvimento da comunidade e utilização do CEL 
podem gerar suporte para minimizar impactos já constatados às espécies marinhas e implementar práticas para conservação 
desses animais baseados na realidade local.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6
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507 AILZA MARIA DE LIMA DO 
NASCIMENTO (UFPB), JOSE SEVERINO 
BENTO (IFPE), KAMILA MARQUES 
PEDROSA (UFPB), REINALDO FARIAS 
PAIVA DE LUCENA (UFPB)

MANEJO DE CACTOS NATIVOS NO VALE DO 
RIO IPOJUCA, AGRESTE DE PERNAMBUCO 
(REGIÃO NORDESTE DO BRASIL)

Conhecer as pressões seletivas dos recursos vegetais é importante para perceber mudanças estruturais e nos processos 
ecológicos essenciais a manutenção das espécies, estas, que podem influenciar na dinâmica natural da planta e no seu status 
de conservação local. Diante disso, argumenta-se que investigações das práticas de manejo aplicadas aos recursos vegetais são 
cruciais para entender também as interações entre sociedade e natureza, considerando que é através dos recursos naturais 
que as populações humanas obtêm suas satisfações materiais, e para isso interferem na estrutura, composição e dinâmica dos 
ecossistemas. Com base nisso, o trabalho objetivou investigar as categorias de manejo e formas de atenção dadas pelos 
moradores locais de uma região do semiárido do Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil para seis espécies de cactaceaes 
nativas e suas possíveis implicações para conservação. Para a coleta de dados foram adotados os métodos de entrevista 
semiestruturada e mapeamento participativo, além de observação direta. Participaram todos os residentes que praticavam o 
uso e/ou cultivo de alguma das espécies de cactos nativos de ocorrência no local, no total de 32 pessoas e 6 espécies (Cereus 
jamacaru DC, Pilosocereus pachycladus F. Ritter, Arrojadoa rhodantha (Gürke) Britton & Rose, Melocactus zehntneri (Britton 
& Rose) Luetzelb, Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley, Tacinga palmadora (Britton & Rose) N.P.Taylor & 
Stuppy). Constatou-se que o manejo praticado para a maioria das espécies pode ser considerado de baixa complexidade, com 
exceção de C. jamacaru que tem sofrido intervenções simultâneas de manejo e devido a propagação ex situ por meio de partes 
vegetativas houve influência positiva em sua distribuição. Sugere-se então, que são necessários estudos de análise genética já 
que podem existir variações dadas a partir da forma de propagação assexuada e também pelas práticas de manejo aplicadas.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

508 TASHKA YAWANAWA (YAWANAWÁ) POR ONDE EU ENXERGO Através dos anos, os Yawanawá vêm buscando parcerias para desenvolver atividades econômicas que sejam viáveis, gerando 
renda para a comunidade sem causar prejuízos à sua cultura e ao meio ambiente, assegurando sua permanência nas aldeias, a 
prática de seus rituais sagrados e a valorização de seu conhecimento tradicional associado aos recursos naturais do território. 
Ao mesmo tempo, reconhecem o valor da forma tradicional de organização de seu povo em trabalhos de plantio coletivo e na 
distribuição de funções, atendendo toda a comunidade e não apenas o mercado externo. Os Yawanawá buscam uma relação 
com o mercado que respeite e valorize seus costumes tradicionais, fortalecendo sua autoestima, principalmente entre os 
jovens, quanto à cultura tradicional, estabelecendo um equilíbrio saudável em suas relações com a sociedade do entorno. Em 
1992, foi criada a Organização de Agricultores e Extrativistas Yawanawá do Rio Gregório (OAEYRG), com o objetivo de servir de 
instrumento político de representação do povo Yawanawá. Em 2003, foi fundada a Cooperativa Agroextrativista Yawanawá 
(Coopyawa), com 126 FUNDO VALE a missão de viabilizar a comercialização dos produtos Yawanawá. Em 2008, após uma 
grande discussão interna, cinco comunidades - Mutum, Escondido, Tibúrcio, 7 Estrelas e Matrixã - passaram a ser 
representadas pela Associação Sociocultural Yawanawá, a qual tem o objetivo de fortalecer a cultura Yawanawá e buscar 
mecanismos para vialibizar social e economicamente suas comunidades. A OAEYRG e a Coopyawa passaram a representar 
apenas as aldeias Nova Esperança e Amparo. Veremos exemplos de atividades neste contexto. 

SO 030ELISABETSKY

509 ELAINE DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO 
GOMES (UFPA), MARIA PÁSCOA 
SARMENTO DE SOUSA (ASSOCIAÇÃO 
DE REMANESCENTES DO QUILOMBO 
DE BAIRRO ALTO), DANIELE 
CONCEIÇÃO SARMENTO DE SOUSA 
(ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES DE 
QUILOMBO DE BAIRRO ALTO)

ESTRATÉGIAS PARA VALORIZAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO PRODUZIDO 
NOS QUILOMBOS DE SALVATERRA-PA

Este trabalho apresenta resultados das atividades extensionistas e de pesquisas desenvolvidas, entre junho de 2015 e março 
de 2017, no âmbito do programa Marajoculturarts: Cultura, artesanato e sustentabilidade socioambiental nas comunidades 
quilombolas de Salvaterra-PA, cujo objetivo foi criar estratégias para preservação, divulgação e valorização da cultura dessas 
comunidades, as quais possuem um rico patrimônio consubstanciado em formas como artesanato, danças, músicas, 
folguedos, crenças, religiosidade, mitos etc. Assim, o foco do pojeto Estratégias para valorização e divulgação do artesanato 
produzido nas comunidades remanescentes quilombolas de Salvaterra-Pa foi refletir, discutir, promover a divulgação e 
valorização do artesanato produzido neste espaço, adotando como estratégia a coleta de material sobre o patrimônio 
artesanal destes grupos. A problemática surgiu ao se perceber que, em Salvaterra, a produção artesanal quilombola tem sido 
pouco valorizada, pois há desinteresse por essa atividade, sobretudo, pelos artesanatos feitos com fibras naturais, como: 
paneiros, tipitis, peneiras, cuias etc. Por isso, necessita-se divulgar e valorizar  esses saberes e fazeres ao longo do tempo. A 
metodologia consistiu em capturar imagens, em suporte audiovisual, dos fenômenos, fatos e agentes culturais nas 
comunidades, objetivando produzir filmes de até 10 minutos para divulgá-los na mídia e em espaços públicos. Assim, 
realizaram-se reuniões de apresentação do programa e seus projetos em algumas comunidades e coletaram-se informações, 
cadastro de artesãos, imagens e depoimentos preliminares, os quais foram concluídos em fevereiro de 2017, e foi composto 
um filme acerca das atividades artesanais.
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510 MARIA DE LOURDES DE AGUIAR SILVA 
FERREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO MARANHÃO - UFMA), RUAN SOUSA 
BASTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO - UFMA), DALLYLA SOUZA 
DE ANDRADE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA), 
ANTONIA DE SOUSA LEAL 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO - UFMA), NEUSANI 
OLIVEIRA IVES-FELIX (UNIVERSIDADES 
FEDERAL DO PARÁ - UFPA)

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
FRUTÍFERA DO CERRADO: tema incentivador 
à conscientização da preservação da flora no 
cotidiano escolar de uma escola do ensino 
fundamental em Grajaú-MA

O Cerrado é um bioma riquíssimo onde são encontradas diversas plantas frutíferas nativas que tem grande importância na 
alimentação quanto para o comércio, principalmente para os agricultores e povos indígenas do sul do Maranhão. Porém, é 
um tema pouco explorado em sala de aula, sobretudo quanto ao elevado risco de extinção do bioma na região local. Associar 
o cotidiano dos alunos, através de temas de educação ambiental com enfoque local, com o conteúdo escolar é de grande 
importância e recomendado essa abordagem pelo Parâmetros Curriculares Nacionais. Assim, com o objetivo de conhecer e 
incentivar formas de aproveitamento sustentável das plantas frutíferas nativas, foi desenvolvido um trabalho em uma Escola 
Municipal da cidade de Grajaú-MA, com alunos do Ensino Fundamental, com o auxílio e tutoria dos bolsistas do PIBID 
Ciências Naturais/UFMA. Foram preparadas apresentações através de pesquisas em livros e meio eletrônico, buscando 
conhecimentos científicos acerca do tema proposto, destacando a importância alimentar, nutricional e terapêutica, bem 
como as formas de aproveitamento sustentável das frutas trabalhadas. Na culminância do projeto intitulado “Biodiversidade 
de frutas típicas do cerrado”, houve a exposição de algumas frutas nativas do cerrado, tais como: Açaí (Euterpe oleracea), 
Bocaiuva (Acrocomia aculeata), Buriti (Mauritia flexuosa), Cajá (Spondias mombin), Jatobá (Hymenaea courbaril), Pequi 
(Caryocar brasiliense). Assim como a degustação de sucos e doces derivados das mesmas, e os alunos do ensino fundamental 
transmitia os conhecimentos sobre as características nutricional das frutas e seu benefício para saúde da população. A 
execução do projeto foi importante para conscientização da comunidade escolar, familiares e população em geral que 
prestigiaram a apresentação, quanto a preservação desse bioma. Pois, a região de Grajaú em períodos de seca sofre com 
queimadas, devido a destruição de parte da fauna e flora regional.
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511 ANDRIELI LIMA DA SILVA (UECE), 
PATRICIA LIMAVERDE NASCIMENTO 
(UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
CEARÁ), JULIA SANTOS JARDIM (UECE - 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ), 
LUCÍLIA SIQUEIRA AGUIAR (UECE - 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ), 
VICTOR RAMALHO BARBOSA (UECE - 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ)

Alimentação na aldeia Pitaguary como fator 
de resistência cultural

A comunidade Pitaguary reside na zona rural do município de Pacatuba, no Ceará, e desde os anos 1980, vem passando por 
um processo de autoafirmação. Os Pitaguary foram pioneiros em reivindicar a demarcação de suas terras, juntamente com os 
Tapeba (Caucaia), os Tremembé (Almofala), os Jenipapo-Kanindé (Aquiraz) (PINHEIRO, 2002). Este povo confirma sua 
identidade por meio da memória dos seus antepassados, no traçado do tucum, no ritmo de suas músicas, receitas de 
garrafadas, canções e histórias (SILVA, HALL e WOODWARD, 2014; PINHEIRO, 2002). O processo de colonização sofrido pela 
aldeia, através dos valores propagados pela sociedade capitalista, se torna evidente sobretudo pela mudança de hábitos 
alimentares, trazendo consequências à saúde de parcela significativa de crianças, adultos e idosos. A pesquisa aconteceu na 
aldeia de Monguba, uma das quatro localidades que abrange a comunidade dos Pitaguary. Essa pesquisa, de cunho 
etnográfico, objetivou compreender as percepções a respeito do tema alimentação a partir da análise do discurso de uma das 
principais lideranças Pitaguary. Este discurso foi transcrito, submetido a uma categorização e, posteriormente, interpretado. 
Compreendemos que o discurso abordou três categorias: a alimentação, os hábitos e a relação com a Natureza, onde, em 
todas as categorias a liderança realizou comparações entre como acontecia “antigamente” e como é “hoje em dia”. 
Observamos que existe uma dicotomia entre a alimentação industrializada e a natural, fato associado à mudança de hábitos e 
à saúde da comunidade como um todo. Verificamos críticas ao sedentarismo e ao distanciamento do contato com a natureza, 
devido aos adultos e adolescentes serem atraídos pelos empregos da zona industrial. Concluímos que registrar e propagar a 
própria cultura alimentar e de plantio (BELIGER e ANDRADE, 2016) é um importante fator na conservação dos saberes e da 
identidade Pitaguary.
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512 LAURA SORIANO YAWANAWÁ 
(YAWANAWÁ)

Por onde eu enxergo A Associação Sociocultural Yawanawá continua desenvolvendo diferentes atividades visando à autossuficiência econômica 
que siga fortalecendo a cultura, as tradições e a gestão integrada dos 187 mil hectares da TI do Rio Gregório. Lançaram a grife 
Yawanawá, valorizando a arte indígena expressa nas pinturas corporais e faciais. Realizam anualmente o Festival Yawa, uma 
semana de celebração de dança, expressão artística, cultural e espiritual do povo Yawanawá, resgatando e fortalecendo a 
cultura ancestral para os jovens Yawanawá e divulgando para a sociedade externa. O etnoturismo vem sendo desenvolvido de 
maneira equilibrada e se tornando uma fonte de renda e de contatos estratégicos.

Alguns dos principais motivos dos  fracassos da relação de comunidades ind;igenas com grandes firmas são: a projeção de 
expectativas irrealistas para as comunidades locais, altos custos de transação, inadequação cultural, carência de capacitação 
local, ausência de infraestrutura adequada para atender às logísticas de transporte e comunicação, o armazenamento e 
beneficiamento locais, entre outros.

Mas a floresta em pé somando o conhecimento tradicional das comunidades locais segue oferecendo um grande potencial. 
Inovação, parcerias estratégicas e persistência são qualidades do empreendedorismo bem sucedido. O povo Queixada não 
desiste. A única opção aceitável para os povos indígenas é seguir vivendo em suas terras, suas florestas, imprescindíveis ao seu 
bem estar físico e cultural. A vigilância e a gestão integrada das TIs devem constar em qualquer empreendimento econômico 
com comunidades indígenas.
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513 CARLA RENATA DE OLIVEIRA 
CARNEIRO (UEPA), TALITA AMARAL 
VALENTE (UEPA)

OS EFEITOS DA INSEGURANÇA ALIMENTAR 
NOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL

A segurança alimentar dos povos indígenas do Brasil nunca esteve tão ameaçada como nos dias atuais. Ao longo dos anos, 
órgãos de diversas categorias compartilharam a estratégia de ofertar às sociedades indígenas como forma de aproximação 
produtos diversos à sua cultura, incluindo produtos alimentícios industrializados. Tais práticas, acompanhada das 
transformações socioeconômicas e ambientais, propiciaram mudanças em seus hábitos resultando em diferentes formas de 
obter alimentos, iniciando-se assim uma ruptura de sua cultura original e absorvendo novos padrões de nutrição. Isso 
propiciou inclusão de inéditos itens à culinária, passando a ingerir alimentos outrora não conhecidos que refletiram na dieta 
e saúde de tais povos. Busca-se com isso sob a perspectiva da segurança alimentar, abordar a crise alimentar dos povos 
indígenas, advinda do uso destes alimentos inseridos, esclarecendo suas propriedades biológicas. A investigação foi 
conduzida mediante pesquisa bibliográfica, no espaço de tempo dos últimos 08 anos, de artigos e matérias que abordam o 
tema da insegurança alimentar e que foram assentados em experiências adquiridas com diferentes povos indígenas. Após 
análise, foi verificado que tal fenômeno vem causando diminuição de resistência física e predisposição das comunidades à 
várias doenças, desequilibrando a sua ordem populacional e seus restritos costumes. Ainda, a má alimentação tem 
ultrapassado os centros urbanos e os produtos industrializados ricos em gordura e açúcar de baixa qualidade nutricional 
estão mais presentes nas aldeias, com efeitos negativos de ordem nutricional e sociocultural em povos que aguardam 
soluções efetivas que minimizem tais problemas.
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514 JULIA SANTOS JARDIM 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
CEARÁ), PATRICIA LIMAVERDE 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARÁ), ANDRIELI LIMA 
DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO CEARÁ), VICTOR RAMALHO 
BARBOSA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO CEARÁ), LUCÍLIA SIQUEIRA AGUIAR 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ)

Saberes tradicionais da agricultura 
Pitaguary: tecendo relações entre os saberes 
científicos, os etnosaberes e a Educação 
Indígena

Os saberes dos povos indígenas, propagados ao longo das gerações através da íntima relação comunitária e da interação direta 
com o meio ambiente, sofreram muitas perdas a partir do crescente contato com a sociedade capitalista (CAPRA, 2006; 
MORIN, 2001; SANTOS, 2007). O genocídio e o etnocídio observados no Brasil colonial continuam a acontecer através de 
políticas morosas de demarcação de terra e da colonização cultural que desvaloriza os saberes tradicionais por não 
preconizarem um suposto rigor científico, que dita o que é e o que não é um conhecimento “válido”. (SANTOS, 2007; 
CHASSOT, 2001). Os índios Pitaguary, da região de Pacatuba-CE, assim como diversas etnias, estão menos envolvidos com a 
prática tradicional da agricultura, o que pode levar a uma fragmentação da própria identidade indígena. Diante deste fato, a 
escola indígena Ita-Ara apresenta-se como um local de resistência e afirmação cultural (MELIÁ, 1997). A atual etnopesquisa, 
vinculada ao grupo de pesquisa e extensão TECER, da Universidade Estadual do Ceará, através da observação participante e 
entrevistas semiestruturadas com 3 lideranças, 7 professoras e 1 agricultor, buscou compreender como a escola indígena 
pode contribuir com a tessitura entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos tradicionais da agricultura Pitaguary. 
Embora alguns dos relatos dos sujeitos da pesquisa afirmem que nos dias atuais “não dá mais para sobreviver” exclusivamente 
da agricultura, devido a conflitos territoriais, ao restrito espaço para essa prática e às mudanças de hábitos, todas as 
professoras concordam que é papel da escola ensinar às novas gerações os saberes de seu povo relacionados ao plantio e à 
colheita. Existe um projeto de horta escolar como importante ferramenta para ensinar sobre hortaliças, plantas medicinais e 
ciências. Desta forma, a comunidade espera que, apesar das mudanças de hábitos, os saberes tradicionais possam continuar 
contribuindo com a autonomia e com a soberania alimentar deste povo.
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515 CAROLINE MARI DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), AUMERI CARLOS BAMPI 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO)

A COEXISTÊNCIA DE DIFERENTES CULTURAS E 
SABERES AMBIENTAIS NO TERRITÓRIO 
CENTRO-NORTE DE MATO GROSSO - BRASIL

Este estudo propõe compreender a coexistência e a negação de diferentes culturas e saberes ambientais no território Centro-
Norte de Mato Grosso. Este território localiza-se na Amazônia Legal e desenvolveu-se a partir do modelo econômico aliado às 
políticas de integração nacional-desenvolvimentista pós-1960. Estas foram indutoras de dinâmica socioespacial associada às 
atividades agropecuárias, oportunizando diversos impactos socioambientais em função da expansão do capital na fronteira 
agrícola por meio da apropriação intensa dos recursos naturais e subjugação de povos tradicionais - indígenas e não indígenas 
- preexistentes neste território. Este estudo de abordagem qualitativa apoia-se no método dialético e interdisciplinar, fazendo 
uso de fontes bibliográficas e documentais. Como resultado parcial desta pesquisa em desenvolvimento, constatou-se que 
apesar da negação dos povos tradicionais frente à ampliação do capital no contexto amazônico norte mato-grossense, 
coexiste neste território diferentes culturas, usos e saberes ambientais voltados à sustentabilidade socioambiental. Destaca-se 
ainda, que este território é dividido por uma linha abissal, onde prevalece acima desta os operadores locais e os saberes 
técnico-científicos voltados para ampliação do espaço geográfico capitalista, principalmente por meio do agronegócio. E em 
consequência deste processo, são colocados abaixo da linha as diferentes culturas, seus usos e saberes construídos em 
coevolução com a natureza. Portanto, a subjugação ontológica e epistemológica de povos tradicionais é historicamente 
contínua devido à implantação de um modelo hegemônico, excludente e globalizado de dominação de homens e natureza 
para expansão do capital, perpetuando as monoculturas produtivas e ideológicas presentes no território Centro-Norte de 
Mato Grosso. Este estudo aponta, ainda, os limites e as possibilidades do diálogo de saberes no encontro com a diversidade 
cultural para construção da racionalidade socioambiental.
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516 MARIA CAROLINA SOTERO (UFRPE), 
ÂNGELO GIUSEPPE CHAVES ALVES 
(UFRPE), MARIA FRANCO TRINDADE 
MEDEIROS (UFCG)

ENCONTRO DO CONHECIMENTO 
TRADICIONAL COM O CONHECIMENTO 
ESCOLARIZADO NA EDUCAÇÃO: PANORAMA 
DAS PUBLICAÇÕES

No ambiente escolar, os conhecimentos tradicionais formam os conhecimentos prévios dos estudantes, sendo importante a 
sua consideração no processo de ensino-aprendizagem dos conhecimentos escolarizados.

O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática de aspectos das publicações que estabelecem relações entre 
esses dois tipos de conhecimentos no contexto de ensino-aprendizagem, nas principais bases de pesquisa científica.

As bases utilizadas foram: Web of Science, Scopus, Science Direct e Scielo. Em cada uma foi feita a pesquisa combinada de 10 
termos das etnociências e 18 da educação. Os resultados foram filtrados e organizados em planilha no Excel.

Foram encontradas 177 publicações. A base que apresentou maior número de resultados foi a Scopus (49%, n=228), seguida 
da Web of Science (32%, n=174), Scielo (11%, n=63) e Science Direct (8%, n=43).

Na busca, o inglês caracterizou-se como o idioma que trouxe o maior número de trabalhos relacionados (92%, n=505), 
seguido do português (5%, n=26) e espanhol (3%, n=17).

A maioria dos trabalhos estava escrito em inglês (78%, n=136), seguindo do português (15%, n=26) e espanhol (7%, n=12).

O primeiro trabalho relacionado foi publicado em 1985. O número de publicações se manteve baixo até o ano de 2010, data 
em que os resultados passaram a ser crescentes.

Os trabalhos apareceram em 127 periódicos diferentes, com destaque para o Cultural Studies of Science Education, com oito 
trabalhos e Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine com sete.

O grande número de resultados demostra a pertinência da relação dos conhecimentos. A crescente demanda indica uma 
tendência positiva da mesma. As informações levantadas podem servir de base para segmentos como: docentes e 
pesquisadores com pesquisas nesta área; instituições de ensino superior visando à aquisição de materiais; e órgãos públicos 
no âmbito da educação para subsídio a políticas públicas e formação continuada.

Sessão Poster Tema 
4, Outros



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

517 CAROLINE MARI DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), PAULA GABRIELA DA COSTA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MARINGÁ)

O DIÁLOGO DE SABERES TRADICIONAIS E 
CIENTÍFICOS POR MEIO DO ENSINO POR 
PESQUISA

Segundo Freire (2005) é por meio do diálogo escolar que os sujeitos envolvidos nos processos educativos se tornam críticos, 
reflexivos e independentes. É nesta relação de comunicação, estabelecida no processo de ensino e aprendizagem, que as 
diferenças necessitam ser expostas, ouvidas e respeitadas. O diálogo entre saberes propicia aos alunos a compreensão de 
diversos sistemas de conhecimento, sendo importante em sala de aula para gerar, esclarecer, compartilhar e distribuir ideias 
entre os indivíduos (CARVALHO, 2003). Neste contexto, a perspectiva educacional de Ensino por Pesquisa, que possibilita a 
“construção de conceitos, competências, atitudes e valores” (CACHAPUZ, PRAIA e JORGE, 2002, p. 140) se mostra adequada 
para se trabalhar o diálogo de saberes, pois tem como um de seus intuitos o compromisso com o social, formando indivíduos 
como sujeitos culturais e cidadãos. Dentre os documentos que regem a educação podemos verificar a perspectiva de formar 
cidadãos críticos capazes de valorizar o saber local junto a sua atuação no meio social. Sendo assim, foi proposto um 
minicurso no Encontro Paranaense de Educação Ambiental realizado em 2017 na cidade de Curitiba – PR, no qual teve como 
foco abordar o diálogo de saberes, estabelecido pelo encontro e enriquecimento mútuo do conhecimento científico, no qual 
é aceito universalmente e trabalhado na escola, com o conhecimento tradicional que reflete a visão proveniente das 
experiências vivenciadas pelos sujeitos que pertencem às comunidades tradicionais. Neste contexto, a perspectiva de ensino 
por pesquisa foi abordada com o intuito de promover o diálogo entre o saber tradicional e o conhecimento científico, de 
modo a fornecer subsídios para que os participantes do curso pudessem trabalhar com seus alunos a construção crítica e 
participativa de conhecimentos sobre a realidade ambiental na qual estavam inseridos.
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518 DANIELE CONCEIÇÃO SARMENTO DE 
SOUSA (ASSOCIAÇÃO REMANESCENTES 
DE QUILOMBO DE BAIRRO ALTO), 
MARIA PÁSCOA SARMENTO DE SOUSA 
(ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES DE 
QUILOMBOS DE BAIRRO ALTO), 
WALDECI PENA MIRANDA (SEDUC-PA), 
ALICE RODRIGUES DE FREITAS (SEDUC-
PA)

FAZERES E SABERES ASSOCIADOS AO TUCUMÃ 
PARÁ (ASTROCARYUM VULGARE MART.) NO 
TERRITÓRIO QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE 
SALVATERRA-ILHA DO MARAJÓ/PARÁ

Este texto configura-se como o resultado de pesquisas exploratórias empreendidas no âmbito dos quilombos de Salvaterra 
com o intuito de compreender os sistemas produtivos locais em estreita relação com os recursos naturais disponíveis e 
utilizados secularmente por tais grupos humanos neste contexto sociocultural. O território quilombola do município de 
Salvaterra está formado hoje por 18 quilombos, que em seu conjunto agregam mais 4.500 pessoas e, segundo a Nova 
Cartografia Social da Amazônia (2006), organizaram-se sociohistoricamente a partir de 1850 em diante. Neste território 
podemos encontrar uma variedade de palmeiras, nativas ou não, entre elas as inazajeiras, os coqueiros, os buritizeiros, 
açaizeiros, tucumanzeiros, bacabeiras, marajazeiros, etc. Em sua totalidade elas são utilizadas pela população local para as 
mais variadas práticas, deste a alimentação, construção de casas, confecção de utensílios, até o uso como medicamento 
tradicional. O objetivo foi identificar e compreender os usos e saberes-fazeres relacionados ao tucumã do pará no que tange a 
dinâmica dos sistemas produtivos locais e sua importância socioeconômica para os quilombolas que o utilizam no cotidiano. 
Evidenciou-se a importância desta palmeira para o modo de vida dos quilombolas dessa região, posto que a utilizam para os 
mais diversos fins, entre os quais destacamos o uso como medicamento tradicional, o uso como alimento de humanos e 
animais domésticos e confecção de artesanatos, representando um importante elemento na composição da renda familiar de 
algumas famílias que comercializam os produtos derivados, pois alcançam preços significativos no mercado local. Assim, é 
um vegetal muito útil no sistema produtivo dos quilombos, além do que representa um patrimônio material, imaterial e 
natural dos quilombolas de Salvaterrra, pois implicam numa série de saberes e fazeres acumulados e repassados pela tradição 
oral entre as gerações.
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519 PAULO HENRIQUE SANTOS 
GONÇALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS), ANTÔNIA EDNA 
MAGALHÃES REGO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DA BAHIA), 
PATRÍCIA MUNIZ DE MEDEIROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS)

“There was a virgin forest here; it was all 
woods”: local perceptions of landscape 
changes by a rural population in 
Northeastern Brazil

Globally small rural populations have changed forest ecosystems because of the agriculture, cattle ranching, and forest 
resource extraction. However, we have a limited understanding on how people interpret and deal with these changes. 
Therefore, we performed a case study to understand how a small rural population perceive landscape changes in Western 
Bahia, Northeastern Brazil. We conducted a participatory workshop, during which we used a scoring exercise, so that we 
invited participants to rank the most important tree species for utilitarian and commercial purposes. We also used a 
historical chart, so they could represent perceived changes in the availability of agricultural, wood, and medicinal plant 
resources over the last five decades. To further explore these results, we employed the thematic oral history method with 
local specialists. We verified that people attributed greater importance to the tree species having commercial value, maybe 
because they may perceive more clearly the benefits from these species to their subsistence. Moreover, perceived availability 
of medicinal plants increased over time, probably because of the entrance of exotic plants in their pharmacopeia, supporting 
the “diversification hypothesis”. But, they express that there was a great decline in the availability of wood and agricultural 
resources. Non-sustainable management of slash and burn agriculture along with the chronic use of firewood may have been 
the factors that resulted in the local landscape change. Nevertheless, most people did not clearly comment about reasons of 
forest changes. This kind of discourse may be a result of a responsibility diffusion process, in which the agentive relationship 
between the actions and consequences of any sort of conduct are obscured or distorted. Therefore, we provided evidence, 
based on local perceptions, that even small rural populations may be responsible for intense landscape transformations over 
a relatively large time span (decades).

SO 075APARÍCIO-B

520 RONIZE DA SILVA SANTOS (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI), PEDRO 
GLÉCIO COSTA LIMA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI), MARCOS 
PEREIRA MAGALHAES (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI), ANA 
LUISA KERTI MANGABEIRA ALBERNAZ 
(MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI), 
MÁRLIA COELHO-FERREIRA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA VEGETAÇÃO 
ASSOCIADA A SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA 
FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS, PARÁ, 
BRASIL

As pesquisas integrando os conhecimentos da arqueologia e etnobotânica têm contribuído com resultados importantes 
sobre a biodiversidade amazônica e sua relação com as atividades humanas na paisagem ao longo de milhares de anos. O 
presente estudo teve por objetivo identificar as plantas úteis em diferentes fitofisionomias associadas a sítios arqueológicos, 
bem como avaliar características na composição atual da vegetação que possam evidenciar efeitos de intervenção humana 
pretérita na Serra de Carajás, Pará, Brasil. Foram inventariadas florestas de vertente (n=34) e capões florestais (n=36), 
abrangendo 14 áreas no entorno de sítios arqueológicos e 15 locais sem cultura material. Diferenças na composição florística 
foram testadas por análise de variância multivariada (permanova one-way), e os métodos MDS e SIMPER foram utilizados para 
auxiliar nas interpretações; um teste de Mantel parcial foi utilizado para separar os efeitos de ocupação, solo e distância entre 
as parcelas. O efeito da ocupação na composição florística foi significativo apenas para as vertentes. Nas fitofisionomias 
estudadas foram identificadas 185 espécies úteis, distribuídas em sete categorias de uso, onde medicinal e material foram as 
mais representativas. As espécies que tiveram maior contribuição para a dissimilaridade entre as parcelas em sítios e as sem 
sinais de ocupação foram Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill., Matayba inelegans Spruce ex Radlk., Caraipa densifolia 
Mart., Licania egleri Prance e Virola sebifera Aubl. Não houve correlação significativa entre as características físicas e químicas 
do solo e a composição florística. Por outro lado, tanto a distância entre as parcelas como a ocupação foram significativas na 
variação da composição florística. Esses resultados sugerem que as intervenções humanas passadas na vegetação de Carajás 
tiveram um papel importante na formação da atual composição florística das diferentes fitofisionomias encontradas nos 
platôs dessa região.
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521 MARÍLIA LACERDA BARBOSA FRAGOSO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), IVO RAPOSO 
GONÇALVES CIDREIRA-NETO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), GILBERTO 
GONÇALVES RODRIGUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

ARTE DA PESCA ARTESANAL NA COMUNIDADE 
DE CONGAÇARI EM UMA RESERVA 
EXTRATIVISTA

A pesca artesanal pode ser considerada como atividade pesqueira não, executada individual ou em parcerias com 
instrumentos simples e com finalidade econômica e de subsistência. Os pescadores, caracterizados por possuírem amplo 
conhecimento dos fatores ambientais das zonas costeiras litorâneas devido à relação que possuem com as áreas de pesca, são 
integrantes ativos da comunidade territorial local, distinguidos através de conceito culturais e de identidade. O trabalho 
buscou caracterizar a pesca artesanal em Congaçari, investigando as relações socioambientais, descrevendo os aspectos 
sociais, as tecnologias e estratégias desenvolvidas na comunidade. Congaçari é localizada no município de Caaporã (Paraíba) e 
faz parte da Reserva Extrativista Acaú–Goiana. A pesquisa foi realizada através de entrevistas não estruturadas com 
informantes chaves em 2018. A colônia possui mais de 400 associados e os recursos utilizados por eles não se limitam a uma 
arte de pesca, vão de acordo com a disponibilidade do estuário dos Rios Goiana e Megaó, como peixes, crustáceos e bivalves. 
Os produtos da pesca são destinados para alimentação e também com perspectiva econômica, e nesse caso a presença do 
atravessador é importante devido à distância da comunidade dos centros comerciais. Nesse contexto, é evidente a 
cooperação entre os membros formando um modelo econômico alternativo ao modelo capitalista, no qual a competição é a 
característica que se sobressai entre as relações de trabalho. Este modelo pode ser descrito como economia solidária, e possui 
interfaces para serviços, ou para a produção e distribuição de produtos. Como a caracterizada por cooperativas ou 
associações de produtores independentes, com locais e meios de produção próprios, que compram e vendem em comum. O 
processo da pesca artesanal envolve diversas interfaces da relação sociedade natureza, no qual o manguezal faz parte da 
dinâmica da comunidade, sendo parte fundamental nas relações socioambientais.
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522 TAINÁ TEIXEIRA ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
ANA CLÁUDIA CALDEIRA TAVARES-
MARTINS (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO PARÁ)

Biodiversidade e conhecimento: uma análise 
sobre a relação de comunidades extrativistas 
com as plantas

O conhecimento tradicional encontra-se alicerçado na vivência dos indivíduos, através das relações interpessoais e com o 
ambiente, neste contexto, as comunidades tradicionais adquiriram, ao longo dos tempos, uma conotação bastante positiva 
no que concerne à manutenção da biodiversidade, como parte de seus modos de vida. O objetivo do trabalho foi registrar os 
saberes expressados pelos moradores quanto aos recursos vegetais utilizados na Reserva Extrativista Marinha de Soure-Pará.  A 
pesquisa foi realizada em três comunidades, a saber: Comunidade do Caju-Úna, Povoado do Céu e Vila do Pesqueiro, onde 
foram realizadas 91 entrevistas dialogadas direcionadas por questionários semiestruturados com o auxílio do método bola de 
neve e turnê guiada. As plantas são utilizadas rotineiramente em todas as comunidades, e foram distribuídas em 8 categorias 
de uso, com destaque para medicinal totalizando 1.361 citações nas três comunidades e alimentícia com 1.241, as outras 
categorias citadas foram: mística com 154 citações de uso, construção e comercial com 153, artesanato com 91, repelente 
com 67, e balizar o rio com 43 citações, esta última, foi a única categoria citada apenas na Comunidade do Caju-Úna. Os 
relatos quanto ao conhecimento sobre o uso das plantas indicaram que esses saberes foram adquiridos de seus ancestrais, 
principalmente mães e avós. O fato de 80% dos entrevistados ser do sexo feminino e 13% do sexo masculino, com 7% para o 
casal entrevistado, reforça a diferença desses saberes entre os gêneros. As mulheres detêm informações, principalmente sobre 
o uso medicinal e alimentício, enquanto os homens sobre construção e balizamento do rio. Observou-se ainda, que esse 
conhecimento é evidenciado entre as pessoas mais antigas, sendo poucos os jovens que compartilham desses saberes.

Sessão Poster Tema 
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523 BOBO KADIRI SERGE (DEPARTMENT OF 
FORESTRY, UNIVERSITY OF DSCHANG)

Biological resources and associated 
traditional knowledge potentially 
exploitable for an ABS initiative in the 
Foto/Menoua group, West Cameroon

Africa has a rich heritage of biodiversity and Associated Traditional Knowledge (ATK) that have been long disoriented from 
equitable benefit sharing. The present study aimed at contributing to the initiation of an Access and Benefit Sharing (ABS) on 
Biological Resources (BR) and ATK potentially exploitable in the Foto/Menoua village, West Cameroon. The 
cultural/traditional values, and the ecological and socio-economic importance of BR and ATK, have been mapped and 
evaluated in 13 quarters randomly chosen from the 52 found in the Foto village. In total, 125 persons (representative of 
households, traders and tradipractitioners from the market in Dschang town) were interviewed. Results revealed that more 
than 30 plant species are exploited by local population of the Foto village. Euphorbia hirta, Aloes spp., Cymbogon citratus, 
Echinops giganteus, Bidens pilora, Vernonia spp., Panax ginseng and Raphia viniphira are the most locally used species for 
various reasons. Galery forests (36%), valleys (30%), everywhere (24%) and sacred forests (9%) are sites where these BR are 
collected. Those sold in market come from various horizons. These BR is destined to self-consumption as drugs (82%), food 
seasoning (10%), ornamental and cultural tools (8%). The processing of these BR is linked to the need of cooking (72%), drying 
(18%) and fermentation (10%). Tradipractitioners have access to BR by collecting themselves or buying directly to traders in 
the Dschang market. Local population of both sexes, particularly elders and tradipractitioners, detained the knowledge 
associated to BR found in the Foto village. It is necessary to start researches on BR found in the Foto village to detect genetic 
elements that could be valorised to start an ABS mechanism.

Sessão Poster Temas 
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524 BOBO KADIRI SERGE (DEPARTMENT OF 
FORESTRY, UNIVERSITY OF DSCHANG)

Traditional knowledge on the biology of blue 
duiker (Cephalophus monticola) at the 
North-eastern periphery of Korup National 
Park, South-west Cameroon

Zoological knowledge accumulated throughout centuries constitute an important asset of the human cultural patrimony. 
The present study aimed at examining the level of local knowledge on the biology of blue duiker (Cephalophus monticola) at 
the North-eastern periphery of Korup National Park, South-west Cameroon. To check on some parameters of the model built 
under the CORMAS platform, three workshops were organised for the seven studied villages. Interviews were conducted with 
43 hunters (IH), before and immediately after, and with 98 IH one month after, the model simulation workshops. Collective 
discussions during the workshops have allowed to share information on the biology and the behaviour of the studied species 
in undisturbed habitat. Results revealed that 91.84% of IH really knew the species. From the IH, 11.63% confirmed that the 
species has a lifespan between 7 and 12 years, and 11.63% mentioned between 5 and 6 years. All IH confirmed that females of 
the blue duiker are the one to care for the baby. Before and immediately after the workshops, respectively 62.79% et 60.47% 
of IH confirmed the monogamous status of the species. One month after the second simulation workshop, there is still no 
significant difference between the perception of IH on the status of blue duiker (ANOVA Chi2 (7, 2) = 5.33 ; p = 0.06948). There 
is no significant difference in the perception of IH on the reproduction period of blue duiker (ANOVA Chi2 (7, 2) = 5.40 ; p = 
0.14475) between the three workshops. The female of blue duiker delivers one offspring, with a significant difference on the 
perception of IH between the workshops (ANOVA Chi2 (7, 2) = 7,00 ; p = 0,00815). It is urged to integrate local populations in 
all management steps of protected areas taking into consideration their knowledge on the biology and behaviour of wildlife.

Sessão Poster Temas 
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525 MARIA PÁSCOA SARMENTO DE SOUSA 
(ASSOCIAÇÃO DE REMASCENTES DE 
QUILOMBOS DE BAIRRO ALTO), 
WALDECI PENA MIRANDA (SEDUC-PA), 
DANIELE CONCEIÇÃO SARMENTO DE 
SOUSA (ASSOCIAÇÃO DE 
REMANESCENTES DO QUILOMBO DE 
BAIRRO ALTO), MIGUEL ALCIDES 
SARMENTO DE SOUSA (ASSOCIAÇÃO 
DE REMANESCENTES DO QUILOMBOS 
DE BAIRRO ALTO)

“VIVEMOS DE SENTAR CURRAIS PRA 
GARANTIR O PEIXE DO ANO TODO”: MANEJO 
DE RECURSOS PESQUEIROS E ESTRATÉGIAS DE 
PESCA NOS QUILOMBOS DE SALVATERRA – PA

Este texto trata de aspectos relacionados aos saberes e fazeres dos quilombolas do município de Salvaterra, Ilha do Marajó, 
pessoas cujas vidas são permeadas por atividades haliêuticas[1] neste contexto social, uma vez que o sistema produtivo e 
reprodutivo de tais grupos implica em desenvolver e usar estratégias diversas de sobrevivência, sendo a principal delas o uso e 
manejo de recursos naturais. Trata-se de um trabalho cuja tessitura envolve, sobretudo e eminentemente, as vozes de 
mulheres e homens que diariamente pescamos nossos alimentos nas águas do rio Paracauari. Nossas multivozes dizem, e 
mostramos aqui, conhecimentos, saberes e fazeres que, na maioria das vezes, permanecem invisibilizados nos estudos 
científicos “sobre a gente”. Assim, trata-se uma experiência de escrita autoetnográfica e heteroglóssica “com e pela gente” e 
não apenas “sobre a gente”. Nosso lugar de enunciação é o povoado de Bairro de Alto, um dos 18 quilombos do município de 
Salvaterra, cuja trajetória de formação sócio-histórica remonta ao ano de 1850, em diante (NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL DA 
AMAZÔNIA, 2006; ACEVEDO MARIN, 2005 e 2006).Entre os saberes – fazeres, referimo-nos neste trabalho àqueles relacionados 
à pesca nos rios e igarapés, a cuja prática nos dedicamos a fim de garantir o alimento mais barato em nossos pratos. Assim, 
para pescar utilizamos uma série de estratégias, tais como: tapagem de igarapé, bubuia com rede malhadeira, tarrafa, linha 
espinhel/atiradeira, lanciada, bateção, pesca de linha de mão e currais, entre as mais usuais. Entretanto, optamos por enfocar, 
aqui, os saberes envolvidos na prática de “sentar” curral de peixe, uma das mais antigas, tradicionais e baratas estratégias para 
captura de pescado nesta região. Nosso objjetivo é explicitar sabares relacionados à construção, assento e manejo desta 
armadilha de pesca e levantamento das espécies de pescados capturados.Neste trabalho estão envolvidos 10 pescadores e 
pescadoras de Bairro Alto, em Salvaterra.
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526 KAMILA MARQUES PEDROSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA), AILZA MARIA DE LIMA DO 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA), DIOGO 
ANDERSON FONSECA SANTANA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA), REINALDO FARIAS PAIVA DE 
LUCENA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA)

USO E MANEJO TRADICIONAL DE CACTACEAE 
EM UMA REGIÃO DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA 
(NORDESTE DO BRASIL)

Espécies da família Cactaceae são importantes recursos presente no semiárido do Nordeste e tem sido utilizada e manejada de 
maneira específica pelos agricultores com intuito de otimizar e garantir a disponibilidade das espécies para as comunidades 
rurais. Dessa forma, o objetivo do estudo foi registrar usos e manejos das espécies de Cactaceae por moradores de quatro 
comunidades rurais do municipio de Cabaceiras, Paraíba, Nordeste do Brasil. Entrevistas semiestruturadas foram realizadas 
com 44 informantes, os quais todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Para a análise dos dados 
coletados sobre  a utilização das espécies citadas foi utilizado o cálculo do Valor de Uso, pela fórmula  VU = ∑Ui/n (Rossato et 
al., 1999) e para a categoria medicinal foi calculado o índice da Importância Relativa (Bennett & Prance, 2000) RI = NCS + 
NP.  As espécies citadas foram organizdas em sete categorias de uso, totalizando 441 citações de uso. Seis espécies forma 
registradas, Pilosocereus gounellei, Cereus jamacaru, Melocactus zehntneri, Pilosocereus pactycladus, Tacinga inamoena e 
Tacinga palmadora.  Cereus jamacaru  obteve maior Valor de uso (3,09) e destacou na importância relativa (2.00). A categoria 
forragem sobressaiu entre os usos, além disso, todas as espéices forma registradas para o uso.  Para o manejo in sit e ex situ 
45% dos informantes afirmaram realizar a prática, enquanto 54% não realizam o manejo. Foi evidenciado que as técnicas de 
manejo estão associadas á importância que as espécies disponibilizam para os agricultores, principalmente, aquelas 
destinadas para forragem. No entanto, os usos desordenados para queima do recurso podem impactar na conservação dessas 
espécies localmente. 
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528 FERNANDA VERA CRUZ SILVA MENESES 
(UCSAL), MARCELO CESAR LIMA PERES 
(UCSAL), PATRICIA CARLA BARBOSA 
PIMENTEL (FTC)

CONHECIMENTO ETNOECOLÓGICO E 
ETNOFARMACOLÓGICO DE PESCADORES 
ARTESANAIS DE AREMBEPE, CAMAÇARI – BA

O resumo apresenta o resultado de um estudo de dissertação de mestrado realizado na localidade de Arembepe, Camaçari, 
Bahia, cuja atividade tradicional é a pesca artesanal. Arembepe que em tupi guarani significa aquilo que nos envolve, possui 
atributos históricos, culturais e ambientais que confere a vila singularidades que estão para além da atividade pesqueira. O 
objetivo desse estudo foi registrar saberes tradicionais relacionados à medicina tradicional, ao tabu alimentar e aos 
conhecimentos tradicionais ecológicos e sazonalidade. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, no qual o 
instrumento de pesquisa foi a entrevista semiestruturada realizada com 31 pescadores artesanais (pescadores e as 
marisqueiras), entre os meses de março a junho de 2017. A análise de dados se deu a partir de uma etapa da análise de 
conteúdo, a partir da criação de categorias temáticas que surgiram dos saberes dos entrevistados, quais sejam: tabu 
alimentar, etnofarmacológico e conhecimento etnoecológico. Como resultados as restrições alimentares a algumas espécies 
emergiu a categoria tabu alimentar de peixes ditos “remosos”, tais como: bonito, pau de leme, peixe pena dentre outros. 
Entre os relatos de pescadores e marisqueiras surgiu o conhecimento etnofarmacológico sobre o qual afirmaram que a “ova” 
do molusco conhecido como uruá e o peixe pegador possuem propriedades medicinais sendo utilizado para a cura do 
cansaço e asma. No que se refere ao conhecimento etnoecológico aparecem saberes sobre habitat e ecologia trófica do 
pescado. O registro, o resgate e a disseminação dos saberes tradicionais dos pescadores artesanais podem contribuir, 
sobremaneira, para a conservação do ambiente local e da biodiversidade, o desenvolvimento e a eficácia de técnicas de 
manejo, uma vez que estes sujeitos conhecem profundamente o meio ambiente local, devido à experiência empírica 
favorecida pela pesca e mariscagem.
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529 ESTÊVÃO BENFICA SENRA (CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 
UNB), LUDIVINE ELOY (CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 
UNB)

Erosão da agrobiodiversidade, soberania 
alimentar e vulnerabilidade climática: uma 
análise comparativa entre duas aldeias na TI 
Yanomami

O trabalho tem por objetivo comparar levantamentos realizados nas roças de duas comunidades yanomami que se 
diferenciam em relação às formas de acesso às áreas urbanas e às demais zonas de contato com a sociedade não-indígena. Uma 
das comunidades estudadas é acessível por estrada e mantém intensas relações de troca com a cidade de Caracaraí, no estado 
de Roraima. A outra, localizada no município de Barcelos, no estado do Amazonas, é acessada preferencialmente por 
pequenas aeronaves. O levantamento demonstrou que, apesar de não haver diferenças significativas no tamanho médio das 
superfícies cultivadas, existe diferenças em relação à riqueza de plantas cultivadas para a alimentação. Enquanto nas roças da 
comunidade mais remota observou-se 40 variedades, nas roças da comunidade adjunta à estrada registrou-se apenas 20 
variedades. A nossa hipótese é que este resultado está associado ao fato de que a proximidade das vilas e cidades permite uma 
maior relação entre os agricultores e o mercado, e, por conseguinte, mudanças de estilo de vida e nos hábitos alimentares, 
impactando diretamente a gestão dos sistemas produtivos indígenas. Por sua vez, os riscos relacionados à perda de 
agrobiodiversidade yanomami são inúmeros, como a perda da soberania alimentar e uma maior vulnerabilidade às mudanças 
ambientais e climáticas. No verão de 2015-2016, devido a um longo período de estiagem, a complementariedade necessária 
entre os roçados velhos e os roçados novos na grande maioria das comunidades foi rompida, e quase a totalidade das aldeias 
da TI Yanomami experimentou problemas de disponibilidade de alimentos. Nas aldeias remotas, porém, a situação foi 
atenuada por meio do aumento da mobilidade territorial e pela diversificação das bases alimentares, combinando na dieta 
variedades agrícolas mais resistentes e alimentos silvestres oriundos da caça e da coleta.

SO 069VIEIRA

530 NATALIA MOURA DE ARAÚJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ - UFOPA), RODRIGO 
FERREIRA FADINI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA), 
KAMILA STEPHANIE SOUZA BARBOSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ - UFOPA), RAYLANA 
RODRIGUES DA FONSECA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ - UFOPA), ROGÉRIO RIBEIRO 
DE SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ - UFOPA), 
VANESSA HOLANDA RIGHETTI DE 
ABREU (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ - UFOPA)

A IMPORTÂNCIA DA POLINIZAÇÃO POR 
ABELHAS SOLITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE E DO ECOTURISMO NA 
SERRA DA PIRAOCA, ALTER DO CHÃO-PA

Alter do Chão pertence a uma APA, onde encontra-se a Serra da Piraoca, um dos pontos principais para prática de ecoturismo. 
A preservação desta serra é de suma importância para a conservação da biodiversidade e para os comunitários que vivem da 
renda gerada pelo ecoturismo. O objetivo desse trabalho foi conhecer as plantas polinizadas por abelhas solitárias através dos 
tipos polínicos transportados por essas abelhas, a fim de manter a preservação desse ecossistema em prol do ecoturismo. O 
estudo foi realizado na Savana da Serra da Piraoca (Alter do Chão-PA) em nov-dez/2016, sendo 17 abelhas capturadas: 3 
Centris (Melacentris) atriventris (Mocsáry, 1896); 3 C. flavifrons (Fabricius, 1775); 2 C. (Centris) aenea (Lepeletier, 1841), 1 C. 
(Ptilotopus) denudans (Lepeletier, 1841), 7 Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis (Olivier, 1789) e 1 X. (Neoxylocopa) carbonaria 
(Smith, 1854). Foi usada fita Durex® para retirar os grãos do dorso, abdômem inteiro e patas e, estas foram colocadas em 
lâminas para microscopia. E foi feita também uma entrevista com 12 catraieiros. Como resultados, dentre os grãos de pólen 
encontrados, o mais significativo foi da família Fabaceae, com 2254 grãos de pólen para Centris e 2758 grãos de pólen para 
Xylocopa. Para ambos os gêneros, a maior quantidade de grãos de pólen foi observada no abdômen. Nas savanas amazônicas a 
família Fabaceae ganha destaque, aparecendo nas diferentes regiões como elemento florístico dominante, desempenhando 
papéis ecológicos diversos e contribuindo significativamente com a diversidade regional. De acordo com os catraieiros, 
dentre as áreas de ecoturismo visitadas, consta a Serra da Piraoca, onde eles levam os turistas a essa área devido o ambiente 
ser o melhor em termos de beleza de paisagem e preservação. Conclui-se que, preservar as espécies de abelhas, que são 
importantes polinizadoras, automaticamente, será preservada a flora da Serra da Piraoca, para que seja mantido o ecoturismo 
nessa região.
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531 MARÍLIA LACERDA BARBOSA FRAGOSO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), IVO RAPOSO 
GONÇALVES CIDREIRA-NETO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), GILBERTO 
GONÇALVES RODRIGUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOCAL DE 
AGRICULTORES NO REFÚGIO DE VIDA 
SILVESTRE MATAS DO SISTEMA GURJAÚ

Unidades de conservação (UC) são consideradas a principal estratégia de conservação no Brasil e foram criadas com a 
finalidade de proteção da biodiversidade e processos ecossistêmicos. Os modelos de UC em sua maioria possuem ideias 
preservacionistas inadequadas que menosprezam os conhecimentos da relação homem-natureza, esses modelos são 
responsáveis por gerar conflitos relacionados ao uso dos recursos naturais por populações que vão de encontro aos objetivos 
estabelecidos pela gestão da UC. Os Usos dos recursos são de importância fundamental para a manutenção de comunidades 
tradicionais e devido à relação homem-natureza populações locais se tornam contribuintes em potencial para a conservação. 
Devido à importância do Refúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú (RVS Gurjaú) com sua rica ocorrência de fauna 
silvestre o estudo buscou investigar o conhecimento ecológico local da população, caracterizando as formas de uso. Os 
resultados obtidos demonstram que a relação dos agricultores com a natureza reflete um perfil tradicional caracterizado pela 
ocupação do território ao decorrer de gerações, por suas práticas de subsistência e baixa renda. A relação de uso da fauna 
silvestre pelos moradores se dá através do aspecto cultural, sendo o uso alimentar considerado como alternativa mais 
saudável e uso medicinal praticado pela crença na cura de enfermidades através de partes desses animais. Os vertebrados 
foram mais citados que os invertebrados, isso porque os moradores percebem e citam as espécies que apresentam maior 
relação, utilitária ou emocional. O grupo zoológico de maior aproximação com os moradores foi o de mamíferos, contendo o 
maior numero de espécies citadas e relacionadas ao uso.  Este estudo revela que o conhecimento das espécies pelos 
agricultores pode ser usado na criação de ações para a conservação local, com ações de conscientização sobre a importância 
da fauna silvestre e que podem ser baseadas em atividades de educação ambiental.

Sessão Poster Temas 
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532 JACQUELINE CUNHA DE 
VASCONCELOS MARTINS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
SEMI-ÁRIDO - UFERSA), EDSON 
VICENTE DA SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ - UFC), ANTONIO 
JEOVAH DE ANDRADE MEIRELES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 
UFC)

(IN)VISIBILIDADE INDÍGENA POTIGUAR NA 
ATUALIDADE: ETNOECOLOGIA, CARTOGRAFIA 
SOCIAL E EMPODERAMENTO

O processo histórico de negação da cultura e dizimação de povos nativos ocasionou o “desaparecimento” de indígenas no 
Estado do Rio Grande do Norte, conforme aponta a historiografia clássica. Todavia, nas últimas décadas uma nova realidade 
tem se configurado, povos indígenas vêm ocupando espaços em organismos internacionais e têm buscado o resgate e 
manutenção da sua identidade etnocultural. Esta pesquisa tem por objetivos realizar através de abordagem interdisciplinar 
um etnomapeamento participativo na maior comunidade indígena do RN que oficializou o autorreconhecimento, visando a 
contribuir para o empoderamento, visibilidade, valorização cultural e fortalecimento da luta pela legitimação dos territórios. 
Enquanto o empoderamento dos conhecimentos tradicionais em sua essência se traduz em democracia, fortalecimento e 
autonomia, a etnoecologia contribui para a elaboração de instrumentos de gestão da biodiversidade. Nessa linha, a 
cartografia social é uma importante ferramenta que coloca tais pessoas como protagonistas de seu planejamento 
socioambiental.  Assim, esta é uma proposta de pesquisa participativa em Comunidade Indígena do Amarelão, localizada em 
João Câmara-RN, considerando seu grau de organização sociopolítica, dimensão populacional e extensão territorial. Dentre 
os resultados esperados destacamos: elaboração de mapas temáticos; sistematização dos diagnósticos com potencialidades e 
fragilidades socioambientais para o planejamento e a gestão sustentável dos seus territórios com mais autonomia; maior 
empoderamento dos conhecimentos tradicionais e visibilidade para o enfrentamento na legitimação dos territórios, 
mensurado por meio da tecnologia do etnomapeamento; levantamento de propostas de uso sustentável dos territórios e da 
biodiversidade; a Tese de Doutorado, fruto da pesquisa proposta, se configura em ferramenta para subsidiar políticas públicas 
socioambientais de planejamento e gestão de áreas indígenas no Rio Grande do Norte.
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533 JACQUELINE CUNHA DE 
VASCONCELOS MARTINS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
SEMI-ÁRIDO - UFERSA), ANTONIO 
AFONSO DE OLIVEIRA SAMPAIO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
SEMI-ÁRIDO - UFERSA), ALAN MARTINS 
DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA)

ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS E ECONÔMICOS 
DA PESCA ARTESANAL NA COMUNIDADE DA 
BARRA GRANDE, ICAPUÍ–CE

A atividade pesqueira artesanal é marcada por uma cultura marítima que se constrói, se acumula e é transmitida através das 
gerações. No litoral nordestino, notadamente nas cidades do interior, possui elevada importância socioeconômica e 
ambiental. No município de Icapuí/CE, a pesca, o turismo e a agropecuária estão entre as principais atividades. Assim, esse 
trabalho tem por objetivo destacar a atividade pesqueira nos aspectos socioambientais e econômicos no município de 
Icapuí/CE. A metodologia, constou de diálogos com pessoas da comunidade de Barra Grande, bem como a leitura de 
ambiente, e aplicação de questionário semi-estruturado. Como resultado, verifica-se que as famílias de pescadores possuem 
forte vocação para a atividade, contudo a pesca já não é mais a principal fonte de renda, uma vez que, dada a pouca 
organização coletiva e a presença de atravessadores. A redução da disponibilidade de peixes é um forte indicador ambiental, 
dos impactos causados pela própria pesca e outras atividades antrópicas. Entre os apetrechos e instrumentos de pescas mais 
utilizados, destacam-se: tarrafas, redes, anzóis, arrastões, jangadas, entre outros. Conclui-se que, os aspectos culturais ligados 
a atividade pesqueira estão diretamente ligados a história do povo que reside no litoral de Icapuí. Rica por sua natureza 
exuberante, icapuí, encanta visitantes e faz de suas praias fonte de sustento e admiração. Contudo, a preocupação com o 
desenvolvimento sustentável deve ser priorizado, as questões culturais, mantidas e respeitadas, com melhoria dos aspectos 
organizacionais e comerciais.

Sessão Poster Tema 
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534 ALINE SANTANA NOGUEIRA 
(UNIVERSIDADE DA AMAZONIA), SARA 
MORAIS RODRIGUES (UNIVERSIDADE 
DA AMAZONIA), ELENA ALMEIDA DE 
CARVALHO (UNIVERSIDADE DA 
AMAZONIA)

PERCEPÇÃO AMBIENTAL E ETNOZOOLOGIA: 
UM ESTUDO NA COMUNIDADE DO POÇÃO, 
ILHA DE COTIJUBA, BELÉM – PARÁ

A etnozoologia pode ser entendida como o estudo dos conhecimentos e crenças, das representações afetivas e dos 
comportamentos que interligam as relações entre as populações humanas e as espécies de animais dos ecossistemas que as 
incluem (MARQUES, 2002).  O presente trabalho teve como objetivo conhecer, compreender e analisar as formas de 
relacionamento homem x natureza existentes na comunidade, para sugerir medidas de conservação da fauna como garantia 
de controle da biodiversidade local e utilização dos recursos em longo prazo. A Comunidade do Poção está localizada no 
extremo leste da ilha de Cotijuba, na cidade de Belém - Pará. A realização das coletas de dados, foi através da aplicação de 
formulários e elaboração tabelas e gráficos do software Microsoft® Excel. Considerando as análises realizadas dessa interação 
entre etnozoologia e percepção ambiental da população residente desta comunidade, foi constatado que ora apresenta 
características mais tradicionais, ora demonstra perda das mesmas. Quanto às medidas de conservação de fauna e utilização 
dos recursos em longo prazo como garantia de controle da biodiversidade local, a sugestão que parte tanto dos moradores 
locais, quanto deste trabalho, é que haja integração a partir de diálogos envolvendo o conhecimento científico e tradicional, 
envolvendo  ações de educação ambiental, como campanhas e projetos de sensibilização das pessoas a respeito da 
preservação e conservação dos recursos naturais, visando minimização de impactos ambientais dentro da comunidade e 
resgate da sadia relação homem x natureza.

REFERÊNCIAS

MARQUES, J.G.W. “Do canto bonito ao berro do bode”: percepção do comportamento de vocalização em aves entre 
camponeses alagoanos. Revista de Etologia (n. especial): 71-85, 1998.

MELO,O. C. O lugar e a comunidade na Ilha de Cotijuba-PA. Dissertação (Mestrado). Curso de Pós-graduação em Geografia, do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará, 2010. 192 p.
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535 ANGELA MAY STEWARD 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
FERNANDA MARIA DE FREITAS VIANA 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), JULIA 
VIEIRA DA CUNHA ÁVILA (INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ)

Of fire use and supression: analyzing the 
impacts of restriction policies on swidden 
systems in the Central Amazonia

Forest peoples of Central Amazonia have long used fire as an important landscape management tool in their swidden 
agricultural systems. Systems are complex and dynamic, where farmers use specialized knowledge to cultivate in the diverse 
environments of the region. In recent years, Central Amazonian forest communities have been integrated into Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest Degradation – REDD+ projects. Fire suppression policies and the promotion of “fire 
free farming” using agroforestry techniques, are common features of these projects. Using an interdisciplinary approach, 
based in political ecology and employing ethnography, this paper investigates the contentions surrounding fire use within 
the realm of REDD+ programs and associated “fire-free” farming initiatives. We focus our research on two sustainable 
development reserves in Amazonas state, Brazil and describe the diverse ways in which farmers use fire in the landscape. We 
document the distinct meanings that actors—farmers, reserve managers, and policy promoters—ascribe to fire. Data show 
that farmers use an array of fire practices associated with their local knowledge systems to manage swidden landscapes. These 
findings stand in contrast to the simplified representations found in REDD+ program literature and provided by policy 
promoters. We further analyze the impacts of fire restriction policies on local practices and livelihood systems more 
generally, as well as the other unforeseen outcomes of these programs. Research shows, for instance, how fire prohibition 
prevents an open dialog about safe fire use and management—an increasingly relevant issue in light of recent droughts in the 
region. We conclude that alienating forest peoples and their practices through restrictive measures could potentially 
undermine REDD+ projects’ dual goals of conservation and poverty reduction.

SO 023FOWLER

536 MARIA JULIA FERREIRA (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA), ARIEL DE ANDRADE 
MOLINA (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA), CHARLES 
ROLAND CLEMENT (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA)

O Agro é Pop: Como o avanço da 
agropecuária apaga o passado e compromete 
o futuro do sul do Amazonas

Sítios arqueológicos que contem terra preta de índio (TPI) auxiliam na compreensão do modo de vida e padrões de ocupação 
do passado e são parte da cultura dos povos nativos e tradicionais atuais. O sul do Amazonas, apesar de ser coberto de áreas 
protegidas, também apresenta as maiores taxas de crescimento da pecuária do estado. O objetivo do trabalho foi mapear os 
sítios arqueológicos na rodovia BR-230 e relacionar o contexto cultural atual com a preservação do sítio. Foram percorridos 
295 km de Humaitá a Apuí, onde foram realizadas reuniões e turnês guiadas com os moradores locais em busca de vestígios 
arqueológicos visíveis na superfície do solo. Foram visitadas terras indígenas, comunidades tradicionais e propriedades 
privadas. Foram encontrados 12 locais com solos antropogênicos escuros e cacos de cerâmica, os marcadores de TPI. 9 dessas 
manchas de TPI estão dentro de áreas protegidas e 2 nas margens do rio Aripuanã, em um assentamento do INCRA. As manchas 
de TPI são usadas pelas comunidades tradicionais e indígenas para caça, coleta de frutos e agricultura de subsistência; 
enquanto a mancha em propriedade particular é usada para agricultura mecanizada e/ou para criação de gado. Os processos 
de gradagem e revolvimento do solo em áreas de pecuária e agricultura convencional acabaram danificando esse sítio 
arqueológico, causando perdas irreparáveis. A maior quantidade de sítios encontrados em áreas protegidas mostra que as 
comunidades tradicionais e indígenas possuem maior conhecimento do território e que para eles as manchas de TPI são 
consideradas um legado de antigas ocupações humanas. O uso tradicional tende a ser mais sutil e superficial, preservando as 
camadas mais profundas do sítio. A distribuição dos sítios encontrados em nosso estudo nos permitiu inferir que o 
crescimento da agropecuária no sul do Amazonas põe em risco não apenas a floresta, mas também importantes registros 
arqueológicos que auxiliam compreender o passado histórico-cultural da região.
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537 ELIS RIBEIRO MAGNO SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), TAINÁ TEIXEIRA ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
ANA CLÁUDIA CALDEIRA TAVARES-
MARTINS (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ)

Plantas medicinais utilizadas por três 
comunidades pesqueiras na Amazônia 
Oriental

As plantas medicinais são utilizadas por aproximadamente 82% da população brasileira em virtude da precária assistência à 
saúde, bem como pela facilidade do acesso aos recursos vegetais e a forte tradição de seus usos na medicina popular. Na 
Amazônia, as comunidades adaptaram-se a empregar os recursos disponíveis para enfrentar enfermidades, atribuindo novas 
técnicas de usos das plantas em seu cotidiano, consolidando assim o uso de “remédios do mato” como um traço marcante de 
sua identidade cultural. O objetivo do trabalho foi registrar as plantas medicinais utilizadas pelas comunidades da Reserva 
Extrativista Marinha de Soure-Pará. A pesquisa foi realizada em três comunidades, a saber: Comunidade do Caju-Úna, Povoado 
do Céu e Vila do Pesqueiro, onde foram realizadas 76 entrevistas dialogadas direcionadas por questionários semiestruturados 
com o auxílio do método bola de neve e turnê guiada. Foram citadas 167 etnoespécies utilizadas para fins medicinais, das 
quais 90 foram identificadas, distribuindo-se em 50 famílias, sendo Lamiaceae (8 spp.), Asteraceae (6 spp.) e Fabaceae (5 spp.) 
as mais representativas. Entre as espécies mais citadas, destacam-se: Ruta graveolens L. (arruda) citada 90 vezes, recebeu 
indicações de usos principais para derrame, dor de cabeça e quebranto; Maytenus obtusifolia Mart. Celastraceae 
(barbatimão), citada 87 vezes, e indicada principalmente para asseio vaginal, inflamações gerais e uterinas, gastrite e 
ferimentos; e Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz (jucá) citada 76 vezes, recebeu menções para problemas estomacais, 
anemia, asma, tosse, asseio íntimo, cicatrizante e inflamações. O uso de plantas medicinais está inserido nas práticas 
cotidianas das comunidades estudadas, geralmente relacionados à reduzida assistência à saúde, ao difícil acesso as 
comunidades e à transmissão de conhecimento relativos à cultura amazônica que persistem ao longo do tempo entre os 
habitantes.
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538 DORREGARAY FLOR (AGRARIAN 
UNIVERSITY OF ECUADOR), 
GUIRACOCHA GINIVA (AGRARIAN 
UNIVERSITY OF ECUADOR), AYALA 
CLAUDIA (AGRARIAN UNIVERSITY OF 
ECUADOR)

BIOCIDAL NATIVE PLANTS FOR CHICKEN LICE 
CONTROL IN AGRICULTURAL FARMS OF 
GUAYAS, ECUADOR

In the rural area "Mariscal Sucre", of Guayas, Ecuador, farmers with small farms, use biocidal plants to control the lice of 
chickens Monopon gallinae and Menacanthus stramineus. This article reports an ethnobotanical study on the species of 
native biocides that farmers use in nesting hens to control those ectoparasites. Between January and March 2018 semi-
structured interviews were conducted in 15 Mariscal Sucre farms of less than 10 ha using the snowball method. The tourist 
guide technique was used for the plants location. Botanical samples and photographs were taken. The taxonomic 
identification was made using the Catalog of vascular plants of Ecuador (Tropics database of Missouri Botanical Garden), 
voucher specimens from the New York Botanical Garden online herbarium and literature on the flora of Ecuador. Six of the 15 
farmers used biocide plants to repel chicken lice. Three of the farmers interviewed were men between 67 and 72 years old and 
three women between 50 and 70 years old. Three species were recorded, Porophyllum ruderale Cass. (Asteraceae), Lippia alba 
(Mill.) N.E. Brown ex Brittol & Wills (Verbenaceae), Muntingia calabura L. (Muntingiaceae) and one genus, Ambrosia spp. 
(Asteraceae). All the plants are herbaceous shrubs, except Muntingia calabura, which is a tree. In all cases, the branches with 
leaves are placed inside the nest to scare away the lice, and the practice is repeated until the chicks leave the nest. Although 
farmers use biocide plants periodically, only one of them has Lippia alba on their farm; others obtain the biocidal plants of 
the field and of the neighboring farms and houses. This work is the first contribution to the ethnobotanical study of biocidal 
plants in Mariscal Sucre farms, and shows the importance of these species for the health care of the hens that small farmers 
raise for their food. This information will contribute to the design of strategies for species conservation and knowledge 
dissemination in the area.
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539 HUMBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), RUBENICE DA COSTA 
CORREIA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DA PARAÍBA), MAIARA BEZERRA 
RAMOS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), SONALY 
SILVA DA CUNHA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA), SERGIO DE 
FARIA LOPES (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA)

COMO COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 
SEMIÁRIDO BRASILEIRO PERCEBEM A 
REDUÇÃO DA FAUNA LOCAL?

A pressão antrópica sobre os recursos naturais tem afetado diretamente a biodiversidade, principalmente em ambientes 
semiáridos. A fauna presente nessas áreas vem sendo cada vez mais reduzida, sendo as interações do homem com o espaço ou 
diretamente com os animais as principais causas de redução. Sendo assim, buscamos compreender a percepção de uma 
comunidade do semiárido nordestino a respeito da redução da fauna local, enfatizando a rede de conexões existentes entre 
tal redução e as alterações que a Caatinga tem sofrido. O estudo foi realizado na comunidade de Malhada Alegre, Santo André, 
PB. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas com questionários semiestruturados com indagações a respeito de 
alterações na paisagem local e atividades diretas (caça) que influenciam na redução. Foram incluídas apenas os moradores 
com idade ≥ a 60 anos, sendo estes indicados por informantes da área. Foram entrevistadas 16 pessoas, sendo cinco homens e 
11 mulheres. Todos os entrevistados afirmaram ter caçado ou conhecerem alguém que caça e, percebem uma redução na 
fauna local, sendo citadas 21 espécies, sendo mamíferos (10 espécies) e aves (oito) os grupos mais representativos. Entre as 
espécies destacam-se Puma yagouaroundi (13 citações), Cerdocyon thous (10) e Tupinambis merianae (10), relatadas nas listas 
de animais ameaçados do Brasil. Percebe-se uma consciência por parte dos entrevistados com relação a sua participação na 
redução da fauna, visto que 12 dos entrevistados atribuem a redução da fauna a caça, sendo indicados ainda a seca (11), 
desmatamento (3) e outros tipos de conflitos (2) como agentes atuantes nesse processo. A maioria dos entrevistados (oito) 
percebem o decréscimo no número de animais como negativa, três são favoráveis e cinco não se posicionaram. Em geral nota-
se que os entrevistados conseguem perceber as alterações na Caatinga e os reflexos sobre a biota animal, além de perceberem 
seu papel enquanto sujeito corresponsável por tal diminuição.
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540 PAULO WANDERLEY DE MELO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), ULYSSES PAULINO 
ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO), MARIA 
ELISABETH DE ARAÚJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

PESCA ARTESANAL: AMEAÇA E DESTINO DO 
PESCADO EM RIO FORMOSO, PERNAMBUCO 
NORDESTE DO BRASIL

Ameaças à preservação dos ecossistemas costeiros podem afetar a qualidade de vida e resiliência cultural das comunidades de 
pescadores artesanais em decorrência da escassez do pescado. O objetivo desta pesquisa foi caracterizar, avaliar o status de 
conservação e o destino do pescado no estuário do Rio Formoso (PE). O estudo foi feito com 20 pescadores (as) das áreas 
urbana e rural do município. A coleta de dados foi aprovada pelo CEP-UFPE (CAAE: 82131318.6.0000.5208) e realizada em 
fevereiro e março de 2018. Realizamos entrevistas semiestruturadas sobre o status de conservação e o destino do pescado e 
 empregamos os métodos Lista Livre, Checklist e Ordenação. Analisamos as Listas Livres por meio do software Visual 
Anthropac que atribuiu valores de saliência às espécies. Para classificar o status de conservação, nós categorizamos as 
avaliações dos pescadores em três níveis de ameaça: Em Perigo (EP), Vulnerável (V) e Menos Preocupante (MP). Os pescadores 
coletam 84 etnoespécies, pertencentes a 38 famílias. Destas, Carapeba (0,812), Camurim (0,671), Saúna (0,645), Siquira 
(0,609), Xaréu (0,585) e Bagre (0,51) foram as mais salientes. As etnoespécies Saúna (6,25) e Carapeba (5,3) receberam as 
maiores pontuações no ranking do método Ordenação. Ao avaliar o status de conservação, classificamos a Pescada e o 
Barbudo como Em Perigo (50% dos entrevistados). O pescado é dividido entre consumo e comércio (porta-a-porta, 
atravessador, bar e feira), sendo “consumo” e “venda porta-a-porta” a destinação dada por 60% dos pescadores. Apesar de em 
75% das suas casas, o peixe ser consumido por toda a família, somente em 20% delas faz parte da nutrição diária, seja por 
escolhas de paladar ou por necessidade de comercialização. Para quase todos os entrevistados, a pesca hoje, apesar de 
tradicional, é uma atividade complementar a outras fontes de renda, como agricultura e turismo, devido ao declínio do 
pescado ocasionado por impactos como poluição e sobrepesca.
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541 RICHELLY DE NAZARÉ LIMA DA COSTA 
(UNIFESSPA), LUIS MAURO SANTOS 
SILVA (UFPA)

PERSPECTIVA AGROECOLÓGICA E POVOS 
INDÍGENAS: território, resistência e 
soberania alimentar.

O interesse capitalista nos territórios indígenas é histórico, especialmente pela concentração de biodiversidade passível a 
objetificação e lucros. A expansão de grandes projetos e do agronegócio nesses territórios tradicionais expulsaram vários 
povos indígenas de seu território étnico, comprometendo sua sobrevivência e autonomia. Esse processo de 
desterritorialização recebe grande apoio do interesse público e privado, entretanto, a resistência dos povos indígenas sempre 
foi atuante, destacando sua relação imaterial com a biodiversidade. A relação de colonização da natureza praticada na cultura 
ocidental compromete a autonomia dos povos indígenas em prover a soberania alimentar.  A relação com o alimento entre 
esses povos avança a linha nutricional, atingindo a sobrevivência através da relação social com a natureza e seu espaço 
identitário. Os pacotes tecnológicos agrícolas e os interesses capitalistas no território geográfico indígena comprometem o 
bem viver desse povo, afetando sua segurança alimentar. Mais que limites geográficos o território é protagonista das relações 
entre o homem e a natureza, através dos saberes, práticas tradicionais e exercício da identidade cultural. A partir do território 
os povos indígenas dialogam com sua cidadania, realizam suas funções sociais, econômicas, culturais e cosmológicas. Neste 
sentido, esta pesquisa se propõe a debater a interrelação dos povos indígenas e a agroecologia em suas lutas históricas de 
sobrevivência e exercício da soberania alimentar em meio a expansão do agronegócio e dos grandes projetos da dinâmica do 
capitalismo, para tanto, realiza-se levantamento bibliográfico com enfoque à temática, utilizando-se autores como LITTLE, 
2002; MONTANAIRE, 2006; HAESBAERT, 2009; PLOG, 2009; Leff 2002; Altiere, 2012; EHLERS, 1999; FLORIT, 2004; BARROS e 
SILVA, 2013, entre outros que destacam-se na área de discussão.
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542 FERNANDA VERA CRUZ SILVA MENESES 
(UCSAL), PATRICIA CARLA BARBOSA 
PIMENTEL (FTC), MARCELO CESAR 
LIMA PERES (UCSAL)

A pesca, o pescador e a marisqueira de 
Arembepe: um olhar atual sobre Assault on 
Paradise, a comunidade estudada por 
KOTTAK, 1962

O presente artigo tem por objetivo verificar a tradição da pesca nos dias atuais na Vila de Arembepe, Camaçari – BA, a partir de 
um olhar investigativo sobre o estudo do antropólogo Conrad Kottak. Para tanto, além da obra de Kottak, foi realizada 
pesquisa bibliográfica e documental no Arquivo Público do estado da Bahia que trouxe novas informações e perspectivas 
sobre a área estudada. Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa. Foram entrevistados 31 pescadores e marisqueiras com 
idade ≥ 40 anos e vinculados à colônia de pesca Z-14. A análise dos dados ocorreu a partir da análise temática, uma etapa da 
análise de conteúdo. Para compilação das entrevistas foram criadas categorias não apriorísticas a partir das análises 
flutuantes. Os resultados indicaram que na comunidade pesqueira de Arembepe o método de pesca é artesanal e a tradição 
vem sendo mantida. Verifica-se que o aprendizado ocorre por meio da tradição oral dos pescadores e marisqueiras mais 
velhos para os mais novos. 48,3% dos entrevistados afirmaram que já tiveram oportunidade de ensinar e que ensinam aqueles 
que demonstram interesse independente da relação de parentesco. Dos pescadores e marisqueiras entrevistados, 22,5% ainda 
participam da atividade cultural da Chegança. Na tradição da pesca, o elemento biológico vai muito além do modo de vida do 
local. A cultura dos antigos permanece na memória, na história e no costume local, apesar das constantes mudanças 
vivenciados pescadores e marisqueiras da comunidade de Arembepe. A preservação dos traços culturais fortalece a 
comunidade e mantém viva a memória sociobiocultural. Constata-se que os modelos de desenvolvimento ocidentais têm 
provocado significativas mudanças nos contextos locais, buscando descaracterizá-los, como é o caso de Arembepe, 
atualmente denominada como ex-vilas de pescadores, mesmo com a atividade pesqueira demarcada no modo de vida e na 
tradição da comunidade local.
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543 MARISA BARBOSA ARAÚJO (UFRR), 
FABÍOLA CHRISTIAN ALMEIDA DE 
CARVALHO (UFRR), VINICIUS 
QUEIROGA GUIMARÃES DO CHILE 
(UFRR), OZEAS SANTOS DE SOUZA 
(UFRR), ROSE AFONSO MAFORE WAI 
WAI (UFRR)

Dinâmicas da agrobiodiversidade e 
conhecimentos tradicionais: aproximações 
entre práticas de agricultores rurais e índios 
wai wai em Roraima

Neste trabalho pretendemos abordar conhecimentos sobre práticas agrícolas de pequenos agricultores moradores do Projeto 
de Assentamento Jatapu e de moradores da comunidade Jatapuzinho, Terra Indígena Trombetas Mapuera, em Roraima, Brasil. 
Propomos um diálogo sobre os conhecimentos e práticas ligados à agrobiodiversidade - utilizados tanto por agricultores 
rurais como pelos índios wai wai. Tais práticas dizem respeito à escolha de agroambientes, técnicas de preparo da terra e 
práticas de cultivo utilizadas para a produção agrícola. O Projeto de Assentamento Jatapu e a comunidade Jatapuzinho 
ocupam áreas contíguas localizada no município de Caroebe, no sudeste de Roraima, em área de Floresta Tropical Úmida. 
Entre os agricultores tradicionais aqui retratados, tal diversidade se expressa em uma gama de cultivares tradicionais de 
mandioca, milho, feijão, banana e outras plantas frutíferas, adaptados à condições específicas de clima e solo e cultivados em 
agroecossistemas específicos, associados a práticas e saberes particulares. Nesse sentido, nossa intenção é realizar uma 
comparação interlocal no esforço de desenhar um quadro regional das dinâmicas da agrobiodiversidade, aqui entendida 
como as relações entre plantas cultivadas, grupos humanos e ambiente em que convivem.
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544 SEBASTIAN ZURITA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
ECUADOR (PUCE)), HUGO NAVARRETE 
(PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL ECUADOR (PUCE))

Consumption guidelines and harvest sources 
of native fruits, pengá (Garcinia 
macrophylla), sachi (Gustavia macarenensis) 
and shawi (Plinia sp.) in two communities in 
the Ecuadorian Amazon)

The consumption of native plants both, cultivated and wild, in a specific place, can be influenced by gender, age, culture 
(ethnicity), and by the community of the inhabitants of the locality. This study of the consumption of three fruits of native 
species, pengá (Garcinia macrophylla), sachi (Gustavia macarenensis) and shawi (Plinia sp.) was carried out in two neighboring 
communities of the Ecuadorian Amazon with mestizo and Shuar indigenous inhabitants. The study, based on a data survey, 
showed that the more cultivated the species was, the more its fruits were recognized and consumed. The results suggest that 
the different daily roles that men and women fulfill, the cultural difference between ethnic groups and communities, can 
influence on the recognition and consumption of these fruits. Another influencing factor is the harvest source (cultivated or 
wild) used by people to obtain them. The reasons for consuming these three fruits were mostly sociocultural, mainly due to 
the flavors, followed by socio-environmental reasons, related to the abundance of fruits. The reasons for discontinuing 
consumption were mainly socio-environmental, related to the availability of these fruits. These studies of useful native plants 
could help understand why their consumption is being lost and could direct the development of ethnobotanical knowledge 
protection plans, as well as plans for the search of promising species in bioprospecting studies.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

545 HENRIQUE FERNANDES DE 
MAGALHÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), LEONARDO 
DA SILVA CHAVES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
IVANILDA SOARES FEITOSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

PERCEPÇÕES DE RISCOS E RESPOSTAS 
ADAPTATIVAS ASSOCIADAS ÀS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Agricultores estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Esse estudo, buscou avaliar a relação 
entre percepções de riscos e respostas adaptativas às mudanças climáticas entre agricultores. Para isso, testamos duas 
hipóteses: há uma relação entre a quantidade de citações de risco e a quantidade de respostas adaptativas citadas (H1); e, há 
diferenças entre as quantidades médias de respostas adaptativas citadas em diferentes categorias de riscos (H2). Nossos dados 
foram obtidos por meio de uma revisão sistemática, seguindo o protocolo PRISMA, na qual utilizamos as plataformas Scopus 
e Web of Science como ferramentas para busca, sem recorte temporal, de artigos publicados em língua inglesa usando 
palavras-chaves associadas aos termos: agricultura (agroecosystem, agriculture, farmer), mudanças climáticas (climate 
change, climatic variation, global warming), percepção de risco (environmental risk, risk perception) e adaptação (adaptive 
response, adaptive mechanism, adaptive capacities, adaptive strategies, adaptive measure, adaptation). Os artigos 
identificados, publicados entre 2008 e 2018, foram avaliados independentemente, conforme os seguintes critérios: amostra 
suficiente, recorte temporal suficiente, metodologia adequada, resultados robustos e desfecho (conclusão) completo. 
Estudos considerados de baixa qualidade ou que não atenderam ao escopo do nosso objetivo foram excluídos (n = 24). Os 
riscos elencados nos estudos selecionados (n = 26) foram agrupados em duas categorias: riscos ambientais e riscos 
socioeconômicos. Para testarmos H1, aplicamos testes de Qui-Quadrado; e para testarmos H2, aplicamos um Teste t. Para 
ambas as categorias de risco, a nossa H1 foi aceita (p < 0,05). Nossa H2, por sua vez, foi refutada (p > 0,05). Sugerimos que a 
frequência de um risco pode ser um importante indicador da quantidade de estratégias adaptativas associadas a ele, e que 
esse número independe da natureza do risco em questão.
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546 GIOVANNA GABRIELLE COSTA 
LOURINHO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAPÁ), LUIZ GUILHERME ALFAIA 
DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAPÁ)

OS DIREITOS INDÍGENAS: IDENTIDADE 
ÉTNICA, ACULTURAÇÃO E AS POLÍTICAS 
INDIGENISTAS

O presente trabalho visa analisar o processo de aculturação indígena e seu desenvolvimento do século XX ao tempo presente. 
Utilizar-se-á como arcabouço teórico os estudos pioneiros de Darcy Ribeiro, Egon Schaden e Eduardo Galvão, os quais foram 
autores preconizadores da etnologia brasileira, particularmente com relação à inserção dos povos indígenas à sociedade 
nacional.

Para elucidar o desenvolvimento deste estudo, empregarei dois métodos: o método histórico e o método comparativo.

A partir da utilização dos dispositivos supracitados, é possível fazer uma reconstrução histórica, podendo-se assimilar como 
ocorreu o sistema de colonização e a maneira que este teve forte influência no âmbito cultural de um povo. Nesse viés, 
abordaremos os resquícios do colonialismo português, cujo perpetuou-se no decorrer do tempo, o que culminou em 
políticas indigenistas promovidas pelo Estado. Sendo assim, ao adentrar no planisfério constitucional, falar-se-á dos direitos 
que esta população conquistou, através de copiosas lutas, e em como aqueles são assegurados pelo regime político atual.

Ao averiguar estes contextos, procura-se aferir a maneira como a sociedade indígena sofreu um forçado desencadeamento de 
suas matrizes étnicas, restando-lhe conviver à margem de uma comunidade embranquecida e que via-os como objeto de 
permuta. Dessa forma, analisaremos as conquistas e desafios que este povo possui até o dado momento.
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547 ELIVELTON CORRÊA COSTA (UFOPA), 
JULIANA QUEIROZ DA SILVA (UFOPA), 
THIAGO JOSÉ DE CARVALHO ANDRÉ 
(UFOPA), SUSAN ARAGON (UFOPA)

O USO DE PLANTAS EM RITUAIS E 
BENZEDURAS: UM OLHAR SOBRE O SABER 
LOCAL NA VILA DE ALTER DO CHÃO, BAIXO 
TAPAJÓS.

Valorizar o conhecimento tradicional fortalece a identidade cultural, por sua vez importante para fortalecer a coesão 
comunitária e para empreender ações de afirmação cultural e territorial. O presente trabalho discute o papel de benzedores e 
rezadores como uma forma de resistência do saber indígena e de manutenção da identidade cultural. Esta pesquisa 
etnobotânica também procura fortalecer a identidade e organização comunitária sobre o uso de plantas em rituais e 
benzeduras na Vila de Alter do Chão. Oito benzedores/rezadores participaram em entrevistas semi-estruturada e com listagem 
livre de plantas usadas nos rituais. Também se abordou as formas de transmissão do conhecimento de uso das plantas. Os 
entrevistados se autoidentificaram como indígenas de 4 etnias diferentes: Borarí, Munduruku, Tupinamba e Kumaruara. Em 
total 99 etnoespécies foram citadas, e foram mencionadas 21.75±8,94 plantas por entrevistado (Intervalo: 12 a 41 
etnoespécies). As órgãos da plantas mais utilizados foram a folha e a casca, a forma de preparo mais comum foi em chás, e 
modo de obtenção majoritário foi o cultivo no próprio quintal. Os entrevistados mostraram preocupação sobre a perda do 
conhecimento tradicional que não é repassado às novas gerações, em particular por causa do desinteresse dos mais jovens em 
aprender esses saberes. As plantas utilizadas para fins medicinais assim como as usadas nas rezas e benzeduras, tem uma 
função importante dentro do saber tradicional da comunidade, pois estão ligados às práticas voltadas a manter a saúde e bem 
estar coletivo e individual. É importante não separar as plantas do contexto das práticas e dos benzedores/rezadores para 
podermos entender a função e importância delas dentro da comunidade, e para orientar as ações de preservação natural e 
resgate cultural relativo ao uso de recursos naturais.
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548 VANESSA DO NASCIMENTO LIMA 
(UFPA), EMIL JOSÉ HERNANDES RÚZ 
(UFPA), ELCIOMAR ARAÚJO DE 
OLIVEIRA (UFPA), SHEILA CRISTINA DE 
SOUZA MIRANDA (UFPA)

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DOS 
IMPACTOS DA UHE BELO MONTE NA 
ATIVIDADE PESQUEIRA NA ÁREA DA COLÔNIA 
Z-12

O projeto Diagnóstico participativo dos impactos da UHE Belo Monte na atividade pesqueira na área da colônia z-12 iniciou 
com a coleta participativa dos dados entre agosto de 2015 e maio de 2016, com alguns registros em dezembro de 2016. As 
atividades iniciaram com a supervisão dos portos de desembarque para o controle do trabalho dos coletores. Para o 
diagnóstico da atividade pesqueira nos portos de desembarque, foi estabelecida um perímetro nas áreas de pesca da 
comunidade de Vila Nova e dos filiados da colônia z-12 no município de Vitória do Xingu, visando o monitoramento 
complementar de impactos. Para obtenção dos valores de CPUE foram analisados 577 questionários. Os valores obtidos no 
estudo foram 7,48 kl/Pescador-Dia, um CPUE médio para os seis locais analisados, estes são valores muito baixos quando 
comparados com os dados da literatura para a região durante o ano de 2015 que apontam um CPUE de 18kl/Pescador-Dia. 
Essas diferenças entre os nossos resultados e os da literatura podem estar relacionados com os impactos gerados pela 
barragem do rio Xingu. A Partir de relatos de pescadores e de valores de CPUE encontrados é possível observar uma 
diminuição na CPUE, no período entre 2012 e 2016 e boa parte desta diminuição pode estar relacionada com o 
desaparecimento dos grandes bagres da região. Foi verificada também uma diminuição na captura de Pacu (Metynnis sp., 
Myleus sp.,  e Myloplus sp.) o que poderia estar diretamente relacionado, como indicaram os pescadores, com a diminuição 
dos recursos alimentícios para os pacus e consequentemente reduzindo as densidades populacionais. Isso explica o uso mais 
intenso de redes (malhadeira) em 2015 que em 2012, o que se deve a uma tentativa de “compensação” dos pescadores ao uso 
de linha devido as “pescarias mais fracas com linhas”. Diante disso os dados gerados no trabalho são importantes para 
entender e avaliar os impactos causados a pescaria artesanal durante o processo de construção da UHE Belo Monte no Rio 
Xingu.
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549 MICHELI VÉRAS DOS SANTOS (FAESPI) A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): uma 
experiência em sala de aula

A Educação Ambiental faz-se presente nos conteúdos curriculares, com o propósito de desenvolver no ser humano a 
consciência sobre o meio ambiente, como sendo um lugar para as futuras gerações no exercício de sua cidadania. A educação 
de jovens e adultos (EJA) é direcionada aos alunos que não tiveram acesso, ou não se adaptaram à rede regular de ensino 
dentro da faixa etária apropriada. Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo evidenciar a importância da educação 
ambiental, no ensino de jovens e adultos, com o propósito de despertar um novo jeito de olhar às questões ambientais e de 
conservação do meio em que vivemos. O trabalho foi desenvolvido do dia 11 de março a 08 de abril de 2016, tendo como 
público alvo alunos do 3º Ciclo da educação de jovens e adultos da Escola Francisca Ribeiro Borges dos Reis da rede pública de 
Parnaíba. Os dados coletados foram obtidos através da participação dos alunos de forma qualitativa nas atividades realizadas 
dentro de sala de aula, grupos de discussões e uma aula prática de reciclagem. Foram realizadas cinco visitas na escola, sendo 
que cada visita era abordado temas ligados a importância da Educação Ambiental. O presente estudo contribui de forma 
significativa para aprimorar o conhecimento sobre a Educação Ambiental no Ensino de Jovens e Adultos, proporcionando ao 
público alvo a sensibilização quanto às questões de preservação e conservação do meio ambiente.
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550 CARLOS VINÍCIUS SILVEIRA DA CUNHA 
MELO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), LEONARDO DA SILVA 
CHAVES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

Can socioeconomic factors influence on 
people’s perception of risk? A study in the 
semiarid region on the northeast Brazil.

Risk perception seeks to understand how individuals perceive potentially harmful situations and how they react to such 
situations. Studies in this field have tried to understand which variables influence people's perception of risk. Some of these 
studies have verified that socioeconomic factors such as gender and age can influence the way in which they perceive the 
risks. Studies in this field are important because they allow fomenting the creation of policies adjusted to the needs 
mentioned by the people, anticipating the exposure to the risks. Thus, the present study aimed to understand which other 
socioeconomic factors besides age and gender, such as income, schooling, occupation, number of people in the family, 
dependence on natural resources and the amount of time they have been living in the region, could influence the perceptions 
of risk in communities located in conservation units. For that, we applied semi-structured interview protocols, in which we 
asked the informant what could threaten their happiness, health, food and access to education. Our sample consisted of all 
the residents who reached the age of majority and accepted to be interviewed in the rural community of Igrejinha, located in 
the National Park (PARNA) of the Catimbau Valley, northeast Brazil. The relationship between socioeconomic factors and risk 
identification in each category was analyzed based on GLMs using the binomial distribution. Our results did not show a 
relation between the socioeconomic factors analyzed and the identification of risks. The influence of these variables may 
depend very much on the socio-environmental context in which the individual is present. We suggest that other variables 
should be investigated to analyze risk perceptions with greater robustness. In the local community scenario of PARNA 
Catimbau, we believe that the high level of assistance measures received by the residents may have altered people's 
perception of risk, influencing the observed results.
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551 DANIEL PEREIRA MONTEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
FRANCISCO JOHNATAN RODRIGUES 
CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ), VANESSA CRISTINA DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), THALYSSON VINÍCIUS DE JESUS 
CARAVALHO BAPTISTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
MICHELLY DE DEUS FELIPE ARAÚJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
FRANCISCA DOS SANTOS BORGES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
VICTOR ENZO SANTOS DAMASCENO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
FERNANDA RAYANNE FONSECA 
MENDES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), MARCUS EUGÊNIO OLIVEIRA 
BRIOZO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), ELOAR NASCIMENTO DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO)

PLANTAS ALIMENTÍCEAS NÃO 
CONVENCIONAIS EM HORTAS COMUNITÁRIAS 
DE TERESINA: ESTADO ATUAL DE 
CONHECIMENTO

Aproximadamente 90% da alimentação mundial é baseada em cerca 20 tipos de plantas apesar de termos uma oferta 
potencial de pelo menos 30 mil plantas alimentícias diferentes. As hortas comunitárias urbanas além de ferramenta de 
geração de renda na produção e comercialização de alimentos, são destinadas ao consumo e/ou uso de plantas tradicionais e 
não convencionais pelas comunidades locais. Tendo em vista a dimensão socioambiental e econômica que esses lugares 
representam para as comunidades locais, este trabalho tem por objetivo, revisar o conhecimento acerca das hortas 
comunitárias de Teresina e a ocorrência e uso de plantas alimentícias não convencionais (PANC) nestas. Para a elaboração da 
revisão realizamos consultas aos bancos de dados GoogleScholar e Scielo sobre estudos publicados envolvendo PANC’s e 
hortas comunitárias em Teresina. Foram utilizados os termos: “PANC”; “plantas alimentícias não convencionais”; “Teresina”; 
“horta”; “Piauí”; “Brasil”; “Etnobiologia”; “Etnobotânica” em combinações alternadas. Segundo dados da prefeitura de 
Teresina, o município possui atualmente cerca de 42 hortas comunitárias localizadas dentro do perímetro urbano. Vários 
trabalhos acerca das PANC’s se concentram na região Sudeste do Brasil, com trabalhos pontuais pelo Nordeste e de acordo 
com nossa pesquisa nenhum trabalho fora publicado sobre o tema em Teresina. Diante da estimativa da FAO de que 75% das 
variedades convencionais de plantas alimentícias já foram perdidas vemos a necessidade de conhecer acerca do cultivo e 
consumo das PANC’s nas hortas teresinenses, de forma a possibilitar, caso necessário, o resgate e a valorização dessas 
hortaliças na alimentação. Tal processo representaria ganhos importantes do ponto de vista cultural, econômico, social e 
nutricional além de tratar-se de uma questão de segurança e soberania alimentar.
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552 TÁRITA RAFAELA ZAHLUTH FERREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
MÁRCIA ORIE DE SOUSA HAMADA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
EDUARDA SILVA DE LIMA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
YURI RAFAEL DA SILVA RODRIGUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
WEMERSON SHIMON LADEIRA DA 
COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS 
ESPÉCIES ARBÓREAS DAS PRAÇAS DE 
ALTAMIRA-PA

As praças urbanas são espaços livres importante para o lazer, recreação, e convivência social da população, além de ser uma 
solução eficaz para a amenização dos problemas causados pela urbanização, a qual pode trazer vários benefícios ambientais 
para as cidades. Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o levantamento das espécies e qualificar a arborização de 
praças no município de Altamira, PA. O estudo foi realizado nas praças da cidade de Altamira-PA, onde foram quantificadas e 
identificadas as espécies arbóreas, através de fotografias e livros especializados, além da aplicação de questionários 
semiestruturados a frequentadores  das praças para verificar a satisfação acerca das espécies utilizadas na arborização. 
A pesquisa ocorreu nas sete praças da cidade e contou com a realização de 35 entrevistas com frequentadores e moradores 
próximos do local. De acordo com o levantamento, as praças da cidade estão distribuídas de forma irregular, sendo três no 
centro e quatro praças para dois bairros na periferia. Foram identificados 68 indivíduos, distribuídos em 7 famílias e 14 
espécies arbóreas, sendo a família com maior representantes a Fabaceae (35,5%), seguido da Arecaceae (32,3%) e 
Anacardiaceae (23,5%). As espécies mais frequentes foram Ptychosperma macarthurii (17,6%) e Mangifera indica (14,06%). 
Quanto ao tipo de espécies mais encontradas foram as ornamentais, representando 51,4% do total. 62% dos frequentadores 
das praças não estão satisfeitos com a qualidade da arborização, devido à falta de sombreamento, impossibilitando a 
permanência durante o dia e 60% preferem o uso de espécies frutíferas pois há a possibilidade de consumo. As praças são áreas 
que desempenham papel importante na sociedade e deve ser de forma democrática e de lazer para toda a comunidade, deste 
modo, é necessário investir na qualidade desses locais que atualmente são indispensável para organização de uma cidade 
moderna e saudável.
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553 IARA VASCO FERREIRA (ICMBIO) Unidades de Conservação da Natureza em 
Terras Indígenas no Brasil: Conflitos e 
Potenciais de Tranformação

A problemática dos conflitos etnoecológicos na gestão de unidades de conservação (UCs) implantadas em terras indígenas 
(TIs) no Brasil - particularmente aquelas submetidas ao regime jurídico de dupla afetação (RJDA) - é analisada a partir de uma 
base epistemológica sistêmica-complexa. A multidimensionalidade desse fenômeno é abordada em uma perspectiva 
interdisciplinar, combinando o enfoque de gestão de bens comuns com uma abordagem de transcendência de conflitos. A 
pesquisa realizada buscou compreender os condicionantes estruturais dos conflitos que confrontam agentes públicos 
ambientais e comunidades indígenas, partindo de um contexto global de crise socioecológica, enraizada no modelo 
civilizatório ocidental hegemônico no mundo. As áreas protegidas são vistas na perspectiva de empreendimentos ecológicos 
da modernidade, que funcionam como instrumentos de enfrentamento ao desenvolvimento econômico predatório da 
natureza, gerador de pobreza e desigualdade social. Nas últimas décadas, evoluções conceituais e normativas impulsionaram 
uma mudança de paradigma na política mundial de áreas protegidas, que teve sua origem marcada pela exclusão social. O 
Brasil integrou Terras Indígenas, Territórios Quilombolas e outros espaços especialmente protegidos nos mecanismos do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), com base no Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas. Os conflitos nas áreas sobrepostas revelam a persistência de um padrão de interação institucional do Estado, 
historicamente autoritário e excludente. O processo de transcendência dos conflitos no Parque Nacional Monte Roraima com 
a TI Raposa Serra do Sol (RR) ilustra de forma exemplar as contradições entre o formalismo institucional e a realidade 
empírica. Revela ainda as ambiguidades de um sistema de gestão governamental deficitário e anacrônico em níveis 
transescalares, mas que também abre brechas a experiências inovadoras que a ação coletiva consegue prosperar.
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554 DANILO VICENTE BATISTA DE OLIVEIRA 
(UFPE), LEONARDO DA SILVA CHAVES 
(UFRPE)

THE ROLE OF RELIGIOUSITY/SPIRITUALITY ON 
HEALTH: A SYSTEMATIC REVIEW

Some researchers argue that Religion/Spirituality R/S has an adaptive role in human evolution, providing greater fitness 
maximization. Among these roles, R/S can influence behavior, making people better regulate their health. Understanding the 
processes that modulate the behavior of people when they have to deal with health issues is fundamental to the 
understanding of medical systems, which is an interest of the emerging field of evolutionary ethnobiology. We performed a 
systematic review study, using the PRISMA protocol, to analyze the influence of R/S and its effects on health. We searched for 
papers that investigated the relation between R/S and survival in an adaptive and evolutionary perspective. In order to have a 
broader scope, we performed another search for studies that investigated the relationship between health and R/S in a 
multidimensional perspective. We have included only original articles, written in English, and excluded reviews and book 
chapters. In total 1322 papers were found. After the selection of titles and abstracts, 74 papers remained. We categorized the 
papers into 12 categories according to WHO disease classification. We found that 95.9% of the studies showed a positive 
effect of R/S on health. Among the categories found, the most outstanding was the "Mental, behavioral or 
neurodevelopmental disorders" (p
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555 IRACELY RODRIGUES DA SILVA (UFPA), 
IZAAC MAIA PADUANO (ESCOLA DE 
MÚSICA MAIA)

Pocket Show Bossa-Jazz com Negra Irah e 
Isaac Maia- Cantando o Brasil, cantando a 
Amazônia.

O Pocket show Bossa-Jazz colabora com a  divulgação da música popular brasileira, na ampliação de suas referências musicais 
em canções já consagradas. Negra Irah juntamente com o músico e Produtor Musical paraense Isaac Maia, apresentam 
canções que fizeram história no cenário brasileiro com uma releitura com influência do Jazz, além de suas canções autorais 
que tratam da questão ambiental e relações humanas. Com a finalidade de proporcionar ao público um show com qualidade 
musical e técnica, exibem canções para os mais variados e exigentes gostos. Negra Irah é paraense, natural de Bragança, 
cantora, compositora e musicista autodidata. Dedicou se a música desde a Infância. Cursou Licenciatura em Pedagogia, 
Mestrado e Doutorado em Biologia Ambiental e atualmente é professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) no campus 
de Bragança. Após anos de imersão no universo acadêmico, a artista retornou em 2012 apresentando seu primeiro disco 
autoral intitulado “100% BRASIL”, com uma proposta de composições, arranjos, qualidade harmônica e rítmica, resultado 
do consistente trabalho em parceria com o Maestro Isaac Maia, que é natural de Castanhal, músico arranjador, compositor e 
produtor musical. Utilizando no palco violão, voz e elementos percussivos, Negra Irah e Isaac Maia divertem o público com 
canções nacionais de autores brasileiros consagrados, tais como Tom Jobim, Chiquinha Gonzaga, Vinicius de Moraes, João 
Gilberto, Waldir Azevedo, Zequinha de Abreu, Djavan, Chico Buarque, e músicas do cd autoral que serão apresentados. O 
Pocket Show tem duração de 45 mn podendo ser estendido ao abreviado conforme necessidade. O Projeto Bossa Jazz surge do 
desejo de transpor a linha abissal, forjada pelo senso comum, que separa a MPB clássica do cenário paraense. O show busca 
mostrar que é possível buscar novas formas de transpor as fronteiras musicais sem os limites impostos pelas definições 
redutoras de mercado.
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556 JOYCE ALVES ROCHA (IFRJ) O conhecimento tradicional e o matriarcado 
no Quilombo São José da Serra

O Quilombo São José da Serra é uma das mais antigas comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro. Destaca-se por 
possuir conhecimento etnobotânico historicamente produzido com preservação de práticas de manejo. Este ensaio tem por 
finalidade expor sobre a contribuição das mulheres constituintes do Quilombo como agentes fundamentais da transmissão 
do etnoconhecimento teórico e prático, concreto e simbólico dentro da comunidade. Procurou-se, também, indicar 
aspectos que revelassem a valorização concedida aos moradores no que diz respeito ao subsidio para construção e 
manutenção da identidade negra da referida população, bem como, para a utilização de ervas no dia-a-dia dos quilombolas. A 
história não escrita dos povos afrodescendentes pode ser procurada na vida social, isto é, nas estruturas cotidianas da 
comunidade em estudo, analisando sua cultura e seus meios de produção. Ao se admitir que cada sociedade possui cultura e 
história próprias, a compreensão estrutural da comunidade começa a se delinear, graças ao uso das ciências e seus métodos 
auxiliares. A etnobotânica foi escolhida como o método que guiou tais análises, que foram produzidas a partir das pesquisas 
que compuseram a tese de doutorado “Quilombo São José da Serra: o etnoconhecimento na perspectiva socioambiental”. Foi 
utilizada a técnica de “turnês guiadas” com as crianças, que revelaram as mulheres como as principais transmissoras da 
tradição oral sobre o uso das plantas. Foram organizados encontros denominados “bate–papo entre amigos”, uma espécie de 
entrevista coletiva com os jovens. As análises apontaram que as mulheres do Quilombo são capazes de conferir características 
qualitativas sofisticadas para as etnoespécies e etnovariedades. A pesquisa científica sobre o uso tradicional de plantas 
medicinais no Brasil é recente, pouco documentada e mantida, muitas vezes, apenas pela oralidade, o que justifica pesquisas 
nessa área de conhecimento.
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557 LEONARDO DA SILVA CHAVES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), ANDRE LUIZ BORBA 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO)

WHAT MATTERS IN A FREE LISTING? A 
PROBABILISTIC INTERPRETATION OF THE 
SALIENCE INDEX

The Free Listing is one of the data collection techniques most often used in different areas of knowledge to obtain information 
on a given cultural domain. The most important data generated from the analysis of different lists in the same human 
population is the Salience Index. Despite relatively simple, its interpretation is still very subjective. In this study we present an 
alternative to understand which items quoted by a population show statistically significant salience values. Therefore, using a 
collected data subsample from a rural community in the NE’s semiarid, in Buíque-PE, we randomly created 1000 populations 
simulated with the same collected informants number (6), total items amount (15) and mean free lists size (6,5). After that, we 
calculated the Smith’s & Borgatti’s Salience Index from the simulated data, generating a null salience values distribution. 
Then, with the real population data, we calculated the salience index from each item and these values probability (p) to occur 
in the null created scenario, assuming items with p
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558 ZILAH THEREZINHA DE SOUZA ARAUJO 
(UFPA), IRACELY RODRIGUES DA SILVA 
(UFPA)

Manejo e conservação do mexilhão Mytella 
charruana na comunidade de vila Nova, 
Região Bragantina, Pará.

O objetivo deste estudo foi registrar métodos tradicionais de pesca, a cadeia produtiva e a conservação da espécie de 
mexilhão Mytella charruana na comunidade de vila Nova, região bragantina. Foram aplicadas entrevista e observação 
participante para levantamento da dinâmica de captura de Mytella charuana observando período de coleta, técnicas de 
manejo, produção, renda e conservação da espécie. Testes laboratoriais também foram realizados para observação do 
comprimento das conchas dos mexilhões capturados na produção familiar. Para tanto, selecionou-se aleatoriamente 30 
amostras de conchas capturadas a cada mês do estudo. A medida de comprimento (mm) foi verificada utilizando-se um 
paquímetro de precisão de 0,05 mm, sendo as conchas lavadas, secas, etiquetadas, medidas e depositadas como acervo em 
laboratório. Para avaliar as diferenças no comprimento da concha de M. charruana entre os meses estudados aplicou-se o 
teste não paramétrico ANOVA de Kruskal-Wallis conduzidas através dos pacotes STATISTC 5.0. Vila Nova é uma comunidade 
tradicional por ser um grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, e possui formas próprias de organização 
social e manejo dos recursos naturais. Os extrativistas ainda utilizam instrumentos e tecnologias simples confeccionadas a 
partir de sua criatividade, sendo o manejo dos instrumentos a base do trabalho pesqueiro. A organização do trabalho é 
baseada no grupo familiar, desde as atividades permanentes como produção da farinha às atividades sazonais, como a captura 
e beneficiamento do mexilhão. As conchas dos indivíduos analisadas mostraram indícios de uma exploração antrópica, que 
ocorre quando os mexilhões são capturados fora do tamanho recomendado para extração em zonas entremarés, exigindo 
assim políticas de gestão deste recurso natural.
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559 ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ - UFOPA), YASMIN DOLORES 
SENA RABELO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA), 
ALYNE DANIELE ALVES PIMENTEL 
(INSTITUTO DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA – INPA), NATALIA MOURA 
DE ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ - UFOPA), JAÍLSON 
SANTOS DE NOVAIS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB), 
VANESSA HOLANDA RIGHETTI DE 
ABREU (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ - UFOPA)

LEVANTAMENTO DE HORTALIÇAS 
CULTIVADAS POR MULHERES NA 
COMUNIDADE DE SOLIMÕES INSERIDA NA 
RESERVA EXTRATIVISTA TAPAJÓS-ARAPIUNS, 
SANTARÉM-PA

A etnobotânica tem merecido destaque na atualidade, devido ao crescente interesse por produtos naturais, a desagregação 
dos sistemas de vida tradicionais que acompanha a devastação do ambiente, ameaça acervo de conhecimentos empíricos e 
patrimônio genético de valor inestimável para gerações futuras. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das 
principias hortaliças cultivadas por mulheres na comunidade de Solimões localizada na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, 
bem como sua relação de uso: alimentar, medicinal e fins de obtenção de renda. A pesquisa se deu por meio de questionário, 
fazendo uso da etnografia. Constatou-se que as hortaliças mais utilizadas são: alface – (Lactuca sativa L.), alfavaca (Ocimum 
basilicum L.), batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam.), cará (Dioscorea alata L.), caruru (Amaranthus viridis L.), cebolinha 
(Allium schoenoprasum L.), coentro (Coriandrum sativum L.), couve (Brassica oleracea var. acephala D.C.),  feijão vagem 
(Phaseolus vulgaris L.), gengibre ( Zingiber officinale Roscoe), jambu (Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen), jerimum (Cucurbita 
maxima Duchesne), maxixe ( Cucumis anguria L.), melancia (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai), milho verde (Zea 
mays L.), pepino (Cucumis sativus L.), pimentão (Capsicum annuum L.), pimentas (Capsicum baccatum L., Capsicum chinense 
Jacq., Capsicum frutescens L. e Capsicum praetermissum Heiser & P.G. Sm.), quiabo (Abelmoschus esculentus (L.) Moench), 
salsinha (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss), tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) e urucum (Bixa orellana L.). As mulheres 
utilizam algumas dessas hortaliças para juntar a outros componentes como mel e gengibre, para produzirem remédios 
caseiros para cura de enfermidades. As hortaliças cultivadas na comunidade são usadas para consumo próprio, outra parte 
vendida na própria comunidade e no centro de Santarém. Assim o uso das hortaliças contribui para promoção de bons 
hábitos alimentares, promoção de saúde e qualidade de vida.
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560 JULIANE DE SOUSA SILVA 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-
UPE), PAULIANA MOREIRA SILVA 
PEREIRA (UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO-UPE), WASHINGTON 
SOARES FERREIRA JÚNIOR 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO)

OS TRABALHOS ETNOBIOLÓGICOS NO 
SEMIÁRIDO BRASILEIRO: UMA AVALIAÇÃO DA 
CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA DAS PESQUISAS 
SOBRE AS INTERAÇÕES PESSOAS-AMBIENTE.

A etnobiologia, ciência que estuda as inter-relações entre grupos humanos e seus ambientes, tem se utilizado de diferentes 
cenários teóricos para interpretar essas relações. Diante disso, surge a necessidade de entender o quanto que esta área do 
conhecimento tem evoluído teoricamente. Este trabalho teve por objetivo avaliar a relevância teórica das publicações 
quanto ao emprego de cenários teóricos e teste de hipóteses, usando a região do semiárido brasileiro como um recorte. A 
pesquisa foi feita a partir do levantamento de artigos sobre o conhecimento e uso medicinal de plantas ou animais por parte 
das pessoas. 79 artigos foram classificados e analisados quanto a seu nível de contribuição teórica, divididos em três 
categorias: maior contribuição (apresentavam hipóteses ou perguntas ligadas a cenários teóricos), contribuição 
intermediária (perguntas ou hipóteses sem estar ligadas a um cenário teórico) e pouca ou nenhuma contribuição (trabalhos 
descritivos). As proporções do número de trabalhos para cada nível, foram comparadas por meio do teste de Qui-quadrado de 
aderência, com proporções iguais (BioEstat, versão 5.3). Os resultados revelam que poucos são os trabalhos que empregam 
cenários teóricos e teste de hipóteses, sendo a maioria descritivos. Além disso, os poucos trabalhos que utilizam algum 
cenário, conduzem suas investigações a partir de cenários ecológicos. Estes, por sua vez, apresentam resultados relevantes, 
indicando que o uso de cenários teóricos e teste de hipóteses pode servir como guia para entender vários aspectos das 
relações entre pessoas e seus ambientes, tais como os critérios que as pessoas levam em consideração ao escolher um recurso 
e como determinadas espécies vegetais que apresentam uma mesma função podem contribuir para a manutenção de sistemas 
socioecológicos. Assim, é preciso a realização de mais investigações que se utilizem de cenários teóricos, a fim de avançar na 
construção da base teórica da etnobiologia.
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561 ANA LUISA FIGUEROA FERNÁNDEZ 
(COMUNIDAD BIOCULTURAL, A.C.)

K´ aas ik: presence, origin and treatment of 
evil wind among the Mayans of Coba, 
Quintana Roo, Mexico

Within Mesoamerica, Peninsular Mayans have had a longstanding cultural and biocultural heritage, that includes complex 
knowledge systems about the health/illness/care process which recognize the use of natural resources in health care, as well 
as the existence of folk illnesses such as evil wind or k´aas ik in Mayan language. Using ethnographic and ethnobiological 
methods, this study analyzed the presence, origin and treatment of evil wind in Coba, Quintana Roo, Mexico, a Mayan 
community established at Ejido Ruinas de Coba, municipality of Tulum, where the main source of income is attending to 
tourists visiting Coba archaeological site.

The presence and existence of evil wind is recognized by a large sector of the population. Its origin is attributed to magic and 
supernatural causes: alux´oob or k´at (clay figures created by the ancient Mayans), the night, encounter with a way (person 
capable of transforming into an animal), Mayan archaeological remains and, ancient Mayan bones. Evil wind can cause 
headache, vomit, fever, paralysis, blindness and even death. Treatments include the intervention of a Mayan traditional 
healer, such as the h´men, and also preparations with plants or animals. A total of 23 species were recognized; 91% 
correspond to plants and 9% to animals. The most representative species considering the number of quotations were 
Guadeloupe jaborandi or tankasche´ (Pilocarpus racemosus var. racemosus), Mexican hairy dwarf porcupine or kix pay och 
(Coendou mexicanus), basil (Ocimum basilicum), rue (Ruta graveolens) and cotton or tamankan (Gossypium sp.). The majority 
of species (78%=18 species) are native to the region, highlighting the importance of tropical semi-evergreen forest as a key 
source.

Although the persistence of evil wind is recognized by the population, the actual discredit of Mayan traditional healers and 
the loss of knowledge about natural resources used for its treatment, are threats to the conservation of these ancient 
knowledge systems.
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562 PAULA CHAMY PEREIRA DA COSTA 
(NEPAM/UNICAMP)

Gestão de Áreas Protegidas: sistemaÅzação 
do conhecimento ecológico local sob a lente 
da Etnoecologia Abrangente

Todas as sociedades estabelecem uma lógica para entender o comportamento do mundo natural e aplicam esse 
conhecimento para manejar o ambiente. A etnoecologia destaca o modo como as sociedades percebem, classificam e 
organizam o ambiente, bem como as dimensões espirituais e emotivas traduzidas em práticas coletivas e aspectos 
institucionais que determinam o uso dos recursos naturais. Muitos caminhos podem ser utilizados para estudos 
etnoecológicos, entre eles a Etnoecologia Abrangente utilizada nesse trabalho que investigou a partir de seis estudos de caso 
realizados no Brasil e um em Moçambique, o corpo de conhecimento ecológico identificado em cada uma das comunidades 
locais estudadas. Para a análise foram usadas variáveis descritivas: local de estudo, categoria de área protegida, comunidade 
local, principais recursos utilizados; e, analíticas: bases cognitivas, cinco bases conexivas universais (conexão entre seres 
humanos e minerais, vegetais, animais, com o sobrenatural e seres humanos entre si), bases conflitivas (e.g. apropriação e uso 
dos recursos naturais) e práticas locais de gestão. A universalidade conexiva foi constatada em todas as comunidades. Todas 
apresentaram as cinco conexões propostas por Marques (2001), bem como conflitos e práticas locais de gestão dos recursos. 
Os resultados encontrados reforçam as evidências sobre a riqueza e a complexidade do conhecimento local, das práticas 
locais de gestão e dos conflitos sobre o uso dos recursos para a gestão das áreas protegidas. A necessidade de se compreender 
as diversas conexões que existem entre as comunidades e os elementos que integram o ambiente em que vivem é fundamental 
para subsidiar uma gestão das áreas protegidas que garanta não só a conservação dos recursos biológicos, como também a 
diversidade sociocultural. A abordagem etnoecológica abrangente mostrou-se uma ferramenta útil para valorizar e extrair 
elementos do conhecimento ecológico local e auxiliar a gestão das áreas protegidas.
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563 ALESSANDRA MESQUITA ARAUJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), JESSIKA PRISCILA 
COSTA DA SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
WASHINGTON SOARES FERREIRA 
JÚNIOR (UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO)

A RIQUEZA DE PLANTAS MEDICINAIS 
CONHECIDAS NA PERSPECTIVA DA 
RESILIÊNCIA INDIVIDUAL

Sistemas sócioecológicos originam e evoluem a partir da interação entre os seres humanos e seus ambientes. Sendo assim, os 
sistemas médicos locais são sistemas sócioecológicos que envolvem desde conhecimentos, práticas e crenças a respeito da 
identificação e tratamento para doenças. Algumas pesquisas tentam entender a dinâmica desses sistemas na perspectiva da 
resiliência, indicando que esta pode ser favorecida a partir da alta riqueza de espécies presentes no sistema. Entretanto, ainda 
são raras as investigações que tratam da resiliência a nível do indivíduo dentro dos sistemas e, nesse caso, é interessante 
avaliar o quanto que a riqueza de plantas pode contribuir com a resiliência individual. Avaliamos, então, a ideia que os 
indivíduos do sistema que conhecem muitas plantas medicinais também indicam muitas doenças (diversidade terapêutica) 
que são tratadas por essas plantas. Esse conhecimento pode levar a uma maior autonomia do indivíduo no tratamento de 
doenças, favorecendo sua resiliência. Nesse sentido, o presente trabalho investigou as relações entre a riqueza de plantas e a 
diversidade terapêutica das pessoas na comunidade rural do Sítio Coelho – Pernambuco. A coleta de dados foi realizada 
através de entrevistas individuais com 56 moradores da comunidade, aplicando listas livres de plantas e doenças conhecidas 
por cada entrevistado. Realizamos uma análise de correlação de Spearman para avaliar as relações entre o número de doenças 
e o número de plantas mencionadas pelas pessoas. Observamos que houve uma correlação significativa positiva entre o 
número de plantas e o número de doenças entre as pessoas (rs = 0,8893; p < 0,0001), indicando assim, que as pessoas que 
conhecem muitas plantas também indicam um grande número de doenças para as quais as plantas são indicadas no 
tratamento. Isso sugere que o conhecimento de plantas pode favorecer maior autonomia individual no tratamento de 
doenças e assim sua resiliência.
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564 BRENDA PARLEE (UNIVERSITY OF 
ALBERTA), KRISTINE WRAY 
(UNIVERSITY OF ALBERTA)

Tracking Change in the Mackenzie River 
Basin: Lessons about the importance of local 
and traditional knowledge

Fishing is a featured aspect of livelihood and well-being in many river basins globally. Through community-based research at 
fish camps in each of the sub-basins of the Mackenzie River, researchers and communities are collaboratively documenting 
oral histories, observations and experiences of social-ecological change as well as how-to insights about community-based 
monitoring.  Specifically, the aim is to understand what indicators and what methods are being used by communities to track 
change in the subsistence fishery and the implications and meaning of these changes to communities, regions and global 
partners. Such “tracking of social-ecological change” is a function of watershed governance that is increasingly recognized 
and needed for dealing with the effects resource development and climate change. Determining the fit between the scale of 
observation, experience and meaning of such changes on the one hand, and the scale of watershed decision-making on the 
other, may help address discontinuities in perspectives and emerging social and environmental conflicts.
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566 WASHINGTON SOARES FERREIRA 
JÚNIOR (UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO), PATRÍCIA MUNIZ DE 
MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS), FORTIÀ VILA 
(LABORATÓRIO NACIONAL DE 
COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA)

How to measure utilitarian redundancy in 
local medical systems?

Studies have investigated the dynamics of social-ecological systems to understand the mechanisms involved in their resilience 
in face of disturbances over time. In this perspective, certain studies evaluate utilitarian redundancy, particularly in local 
medical systems. Utilitarian redundancy involves a set of resources that share functions in the system, such as the treatment 
of a given disease. It is argued that a highly redundant system can present a great flexibility of responses to disturbances, 
favoring the resilience of the system. However, to the best of our knowledge, we have not yet advanced on an adequate 
assessment of redundancy so that it represents the system’s flexibility in the face of disturbances. In this sense, we will present 
at the session a proposal of utilitarian redundancy index, which considers the number of resources that are indicated for the 
treatment of each disease and the proportion of people who share this information in the system. So, a highly redundant 
medical system must possess many diseases with several associated medicinal species and, in addition, these treatments 
would be highly shared among the people of the system. This means that these systems could have high flexibility to deal with 
disturbances in the future. In addition to the issue of resilience, the index allows the comparison of different systems in order 
to carry out cross-cultural investigations to understand, for example, the factors that affect redundancy in these systems.
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567 MIRELA NATÁLIA SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), JHONATAN RAFAEL 
ZÁRATE-SALAZAR (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
REGINALDO CARVALHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO)

Manejo tradicional e manutenção da 
diversidade intraespecífica de Mandioca 
(Manihot esculenta Crantz) no Semiárido de 
Pernambuco, Nordeste do Brasil.

O manejo da agrobiodiversidade por agricultores em comunidades tradicionais é um processo dinâmico que permite a 
manutenção de espécies e variedades. No caso da mandioca (Manihot esculenta Crantz), a propagação é feita por meio de 
estacas, e essas são frequentemente trocadas por meio de uma rede social de troca entre os agricultores, tanto em escala local 
quanto regional. Essa rede de intercâmbio é um mecanismo relevante para o surgimento, conservação e fluxo gênico entre 
variedades de mandioca, pois apesar de propagadas por estacas, a espécie não perdeu sua capacidade de produzir sementes 
férteis que, por meio da fecundação cruzada, possibilita a ampliação da diversidade intraespecífica. Nesse sentido, o objetivo 
desta pesquisa foi entender como a estrutura da rede de trocas pode influenciar na manutenção do conjunto de 
etnovariedades de mandioca, em sete comunidades estabelecidas na região semiárida de Pernambuco. Por meio de uma 
listagem livre identificamos 22 etnovariedades cultivadas. A rede apresentou uma estrutura aninhada, com grau de 
aninhamento significativamente superior aos modelos nulos (N=30,72; P
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568 RAYLANA RODRIGUES DA FONSECA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), VANESSA HOLANDA 
RIGHETTI DE ABREU (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ), KAMILA 
STEPHANIE SOUZA BARBOSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), NATALIA MOURA DE 
ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ)

MELISSOPALINOLOGIA DE Scaptotrigona 
MOURE, 1942 (MELIPONINI) DO 
MELIPONÁRIO DA COMUNIDADE SÃO 
FRANCISCO NA RESEX TAPAJÓS-ARAPIUNS, 
SANTARÉM-PA

A Melissopalinogia é uma das áreas da palinologia que permite identificar e quantificar os grãos de pólen no mel, um 
instrumento importante para estimar a origem floral dos méis de cada região florístico-geográfica. Assim, o estudo visou 
identificar os tipos polínicos de méis da abelha canudo (Scaptotrigona sp.) da comunidade São Francisco, na Reserva 
Extrativista Tapajós-Arapiuns (Santarém–PA). As amostras de mel foram coletadas no mês de dez/2017 e jan/2018. Para a 
análise do mel realizou-se a diluição em etanol a 95% e em seguida aplicado o método acetolítico. Foram preparadas pelo 
menos três lâminas de cada amostra, sendo contabilizados no mínimo 500 grãos de pólen por amostra. A partir da contagem 
de grãos é realizada uma divisão em classes de frequência relativa (CFR): pólen dominante (PD>45%), pólen acessório (PA 16 a 
45%), pólen isolado importante (PIi 3 a 15%) e pólen isolado ocasional (PIo< 3%). Foram encontrados 19 tipos polínicos no 
mês de dezembro, sendo apenas 18 identificados: Anacardiaceae (2), Annonaceae (1), Euphorbiaceae (2), Fabaceae (5), 
Malvaceae (2), Melastomataceae (1), Myrtaceae (3), Rubiaceae (1) e Verbenaceae (1). Já no mês de janeiro, foram encontrados 
23 tipos polínicos, onde 22 foram identificados: Anacardiaceae (2), Burseraceae (1), Combretaceae (1), Euphorbiaceae (3), 
Fabaceae (5), Flacourtiaceae (1), Malvaceae (2), Melastomataceae (2), Myrtaceae (3) e Sapindaceae (2). No mês de dezembro, 
de acordo com a CFR, é notável uma intensa utilização pelas abelhas dos tipos polínicos das famílias Fabaceae e Anacardiaceae 
com frequência de pólen acessório, 21,8% e 41,2% respectivamente. Já no mês de janeiro, as mesmas famílias mostraram 
frequência de pólens dominantes, Fabaceae com 45% e Anacardiaceae com 49,8%. Os produtores de mel da comunidade 
usam a meliponicultura como fonte de renda, portanto, através da análise do mel, terão dados mais precisos sobre os grupos 
de plantas mais utilizadas pelas abelhas na região.
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570 BRUCE HOFFMAN (AMAZON 
CONSERVATION TEAM), DEBORAH 
LINGA (TRIBAL PEOPLES 
DEVELOPMENT)

Don't touch the figs! The conservation 
significance of Saramaka Maroon traditions 
protecting spirit-inhabited fig trees (Ficus 
spp.) in Suriname.

As with some traditional African cultures, traditions of the Saramaka (Afro-American) Maroons of Suriname proscribe 
reverence, protection and avoidance of fig tree species as the abodes of forest spirits or ‘apuku’. The sparing of large fig tree 
species also has special significance for biocultural conservation in tropical forest landscapes. Figs are considered by many as 
'keystone species', as they provide multi-faceted support to the healthy functioning and resilience of ecological webs. Many 
forest fig species provide year around nutritious food (fig fruits) and habitat to an astounding diversity of wildlife. This has a 
ripple effect as these well-nourished animals go on to disperse the seeds of figs and many non-fig plant species. In this 
preliminary study, we compared beliefs, practices and vegetation patterns across farmlands in two Saramacca villages – one 
holding a mixture of traditional and Christian beliefs among inhabitants and the other unanimously Christian and strongly 
rejecting some traditional beliefs and practices. Numerous actively protected fig trees (and protection zones around the trees) 
were georeferenced on the farmlands of the more ‘traditional’ community. In the less ‘traditional’ community, the felling of 
fig trees was regarded as a necessity to avoid the loss of farmland acreage and potential ‘apuku’ tree spirits (i.e., devils) were 
considered as best conquered or weakened through Christian faith. However, large figs trees still occurred in old growth 
forest strips bordering village paths and along waterways. Our results highlight the value of traditional knowledge and 
practices as guidance in conservation and sustainable land use management.
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571 BRUNNA DE ANDRADE LIMA PONTES 
CAVALCANTI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO), GILBERTO 
GONÇALVES RODRIGUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

CONTRIBUIÇÃO AOS PROCESSOS DE GESTÃO 
PARTICIPATIVA ATRAVÉS DOS USOS DOS 
ANIMAIS POR COMUNIDADES LOCAIS

Historicamente territórios compostos por Unidades de Conservação e Assentamentos humanos têm sido o cenário de 
conflitos socioambientais ocasionados pelas dificuldades em se compatibilizar as necessidades das comunidades relacionadas 
às Unidades com a conservação da biodiversidade. O uso dos animais é influenciado por diversos fatores e compreender os 
fatores sociais, culturais e ecológicos que contribuem para a diminuição das populações da fauna é essencial para guiar 
programas de conservação de fauna e de educação ambiental. A presente proposta visa analisar os usos dos animais e a 
incidência da caça nas comunidades do Refúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú (RVS Gurjaú), localizado no estado 
de Pernambuco. Como objetivos específicos, buscam-se realizar uma cartografia social contendo as informações das 
comunidades com pontos vulneráveis de caça, um levantamento e mapeamento georreferenciado de apreensão e soltura de 
animais dos Municípios circunscritos na RVS Gurjaú. A metodologia está sendo desenvolvida por meio de entrevistas 
semiestruturadas com a comunidade ativa, como moradores, gestores e fiscais. Para ter acesso aos dados de apreensão e 
soltura foi solicitado mediante ofício as informações aos órgãos responsáveis por essas atividades (CPRH, CETAS e RVS Gurjaú). 
Espera-se transformar a proposta em um modelo viável de gestão participativa para diversas áreas protegidas com 
comunidades locais. Discussões com a comunidade ativa possibilitam dar direcionamentos educativos e de conservação para 
problemas encontrados sobre a fauna na região. A fim de subsidiar uma série de intervenções, como planejamento de gestão 
de fauna, direcionamento dos esforços de agentes de fiscalização, desenvolvimento de programas de educação ambiental com 
enfoques regionais, campanhas de sensibilização informando sobre os efeitos do uso de animais para o ecossistema e no bem-
estar da população e, principalmente, sobre os aspectos legais que controlam essa atividade.
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572 BRUNNA DE ANDRADE LIMA PONTES 
CAVALCANTI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO), GILBERTO 
GONÇALVES RODRIGUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

CONHECIMENTOS ETNOZOOLÓGICOS DE UMA 
COMUNIDADE EM UM REFÚGIO DE VIDA 
SILVESTRE

A atividade de captura de animais silvestres pode ser influenciada por fatores socioeconômicos e pode apresentar 
características de prática comercial ou esportiva. Nesse sentido, é importante atualizar o entendimento sobre as práticas 
atuais de uso da fauna silvestre entre moradores locais. O objetivo do estudo foi identificar representantes de animais 
silvestres e suas finalidades de usos da comunidade São Salvador no Refúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Gurjaú. A 
proposta envolveu  o diagnóstico da situação através do método qualitativo, com entrevistas individuais semiestruturadas, 
relatos dos participantes durante a entrevista e observação participante. Os dados foram coletados entre dezembro de 2017 e 
fevereiro de 2018. Foram entrevistados 14 participantes que citaram 19 representantes da fauna silvestre. Os animais de 
maior destaque foram: serpentes e teju para os répteis, tatu e cutia, para os mamíferos. Apesar das aves possuírem pouca 
representatividade, três entrevistados citaram o pintor-verdadeiro que é uma espécie ameaçada de extinção. Uma residência 
chamou atenção pela quantidade de gaiolas com pássaros e armadilhas, um total de 23 aves, mesmo assim, o entrevistado 
não citou nenhum representante desse grupo de animais durante os diálogos. Todos os entrevistados afirmaram já ter pego 
animais na RVS ou conhecer pessoas que pegam ou já pegaram e que a prática de caça com cachorros e espingarda ainda é 
comum, apesar de muitos não praticarem mais. Durante uma entrevista foi nos oferecido carne de teju, ressaltando que a 
parte mais suculenta é o rabo e explicado como se utiliza armadilha de cano para pegar esse animal. A partir desses resultados 
iniciais, com uma investigação mais intensa com todas as comunidades que circundam a RVS Gurjaú pode ser possível 
planejar estratégias mais eficientes de sensibilização com os moradores e gestão para a conservação dessas espécies e seu 
habitat, com base em critérios científicos e tradicionais do conhecimento
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573 ANGKHANA INTA (CHIANG MAI 
UNIVERSITY), WITTAYA 
PONGAMORNKUL (QUEEN SIRIKIT 
BOTANIC GARDEN)

The migrated Shan in Thailand: A case of 
ethnobotanical studies

The ethnobotanical study of migrated Shan in Chiang Mai province, Thailand was purposed to investigate the traditional uses 
of plants in their new habitats. The qualitative etnobotanical survey was carried out at the home gardens, the local markets 
and the forests surrounding villages and was interviewed from 4 key informants. Moreover the quantitative ethnobotanical 
interview was done with 60 people for comparing the Use value (UV) of medicinal plants. The results indicated 95 species of 
food plants which were identified into 42 families. The most food plant species are herb that found in the home gardens. The 
most used part is shoot which used for cooking. The important food species is Glycine max Merr. which used as the main 
ingredient of traditional fermented soy bean. This traditional fermented soy bean is the most important condiment of Shan. 
The results indicated 92 species of medicinal plants which were identified into 45 families. The most medicinal plant species 
are shrub and herb that found in the forests surrounding villages. The most used part is unspecific parts and root which 
prepared in decoction for drink and bath. The “Ya lang” or “Nard luang” (Blumea balsamifera (L) DC.) is the medicinal plant 
with the highest number of Use value (UV) of Shan communities in Thailand.
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574 KARIANE DA SILVA OLIVEIRA (IFAP), 
CLEITON ANDRÉ MONÇÃO DE 
OLIVEIRA (IFAP), MATEUS VIEGAS 
QUARIGUAZIL (IFAP), SHIEYD 
CARLLYANE PIMENTEL DE SOUZA DE 
MORAES (IFAP), CLAUDENI DA 
CONCEIÇÃO SENA (IFAP), CLAUDIANE 
DA CONCEIÇÃO SENA SANTOS (IFAP), 
RITA DE CÁSSIA CHAVES (IFAP)

ANIMAIS NA MEDICINA TRADICIONAL: USO E 
PERCEPÇÃO CONSERVACIONAL DOS 
MORADORES DA COMUNIDADE SANTO 
ANTÔNIO DA CACHOEIRA, LARANJAL DO JARI, 
AMAPÁ, BRASIL.

O uso de animais na medicina popular é remoto, mas o termo etnozoologia só veio aparecer na literatura em 1914, 
consequentemente os estudos sobre o tema ainda são escassos. O presente trabalho objetivou documentar e analisar o uso de 
animais como recursos medicinais, percepção de conservação e extinção das espécies, na comunidade de Santo Antônio da 
Cachoeira, localizada no município de Laranjal do Jari estado do Amapá, norte do Brasil. O estudo foi realizado do mês de 
dezembro de 2017. Os dados foram coletados mediante aplicação de questionário semiestruturado com perguntas abertas e 
fechadas a 12 entrevistados que representavam cada família, eram de ambos os sexos, com idades acima de 40 anos e residem 
na comunidade há mais de 30 anos. Um total de 25 espécies de animais foram registradas distribuídas em quatro grupos 
zoológicos: Mamíferos (n=11), Répteis (n=6), Peixes (n=6) e Aves (n=2), indicados para o tratamento de 13 enfermidades.  A 
asma, doença de aparelho respiratório foi a mais mencionada. O jabuti (Chelonoides sp.), a Sucuriju (Eunectes murinus) e a 
Onça (Panthera onça) foram os animais mais citado nas entrevistas. A parte mais utilizada como recurso foi a banha (gordura), 
o qual serve para fazer fricções. No que se refere à percepção de conservação e extinção das espécies, 80% dos entrevistados já 
tinham ouvido falar sobre conservação e 50% já tinham conhecimento de extinção de espécies, em contrapartida não sabiam 
quais animais estavam inclusas na lista de extinção, dos 25 animais mencionados 4 fazem parte do livro vermelho da fauna 
brasileira ameaçada de extinção. Dessa forma anseia-se que esses estudos sejam relevantes e possam contribuir para estudos 
da ciência farmacêutica e médica, e no desenvolvimento de estratégias de uso sustentável dos animais como recursos 
medicinais.
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575 PAULINA ROSERO-GORDON 
(UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR, SOCIEDAD ECUATORIANA 
DE ETNOBIOLOGÍA), MANUEL 
ESPINOSA APOLO (UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR)

A POMBA QUITO NA CULTURA INCÁSICA No libro Relación de las fábulas y ritos de los incas escrito em 1575, ao descrever a festa do Qhapaq Raymi no que se 
encenavam o rito de passo conhecido como huarachicuy, destaca que os adolescentes que participavam nesta cerimônia 
portavam uma coroa de penas de cor preto pertencentes a um pássaro chamado quito. No primeiro dicionário da língua 
kechwa escrito em 1608, encontramos o termo quito com o significado de pomba mediana. A partir destas premissas 
formulámos os objetivos: identificar a espécie pertencente a pomba quito; estabelecer o significado cultural desta ave para o 
pensamento religioso pré-hispânico; e, contribuir ao esclarecimento do topónimo Quito que corresponde à capital do 
Equador.

Realizamos pesquisa bibliográfica e processamos informação de documentos coloniais como Relaҫões Histórico Geográficas, 
Visitas e Crônicas de Indias, também ensaios e monografias relacionadas com a cultura espiritual inca. Por último, realizamos 
entrevistas a ornitólogos e descendentes dos povos ancestrais de Quito. Graças a estas indagações identificamos que a ave 
quito corresponde à espécie Metriopelia melanoptera. Detectamos que no pensamento pré-hispânico andino a pomba está 
relacionada com a chuva, à água, a fertilidade e o culto solar. Tendo em conta que Quito foi considerado pelos incas como o 
assento preferido do sol segundo o inca Garcilaso e que recebeu o nome de uma ave associada à água, o símbolo da quito está 
implícito na relação chuva-estiagem. Ao ser um falconídeo o símbolo iconográfico do deus Sol, nos encontramos com outra 
relação simbólica que involucra à pomba quito: predador-presa. Finalmente, de acordo à cosmovisão inca, a era do 
Tahuantinsuyo foi definida como o Quinto Sol e os incas estavam empenhados em salvar dita era através de rituais que 
incluíam oferendas propiciatórias, ante o presságio de um apocalipse; estamos frente a outra relação simbólica que inclui a 
pomba quito: oferenda-deidade, o que relaciona com o renascer do ciclo mítico solar.
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576 GÉSSICA SILVA DE SOUSA (IFPA), 
MARIA HELENA DE AVIZ DOS REIS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

MÃES QUE BENZEM, PLANTAS QUE CURAM: 
OS SABERES TRADICIONAIS DAS MÃES DE 
SANTO NA UMBANDA, EXPERIÊNCIAS 
COTIDIANAS NA AMAZÔNIA BRAGANTINA

Este artigo intenciona compreender os saberes tradicionais observado nas mães de santo na Umbanda, religião afro-brasileira, 
no uso e manejo das plantas dentro dos terreiros, em comunidades que se intercruzam nas vivências e no cotidiano da 
Amazônia Bragantina. Neste sentido, entende-se como saberes tradicionais as práticas culturais imbricadas nas comunidades 
tradicionais, indígenas, quilombolas, entre outras tantas diversidades amazônicas. Assim, as Populações Tradicionais, grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007). A pesquisa, 
ainda em fase de investigação realizou um recorte de um grupo de mulheres na Amazônia Bragantina, mães de santo 
enraizadas nas tradições afrodescendentes no Brasil, dentro dos terreiros de Umbanda, que detém um leque de informações e 
uma ligação diferenciada entre suas adeptas e os elementos da natureza, como as plantas e a água. Bem como, essas mulheres 
zeladoras das casas e das plantas em seus modos de vida, preocupam-se com o equilíbrio ambiental e, conseguem contribuir 
para o manejo sustentável, garantindo a disponibilidade e perpetuação de muitas espécies de plantas, nos quintais de suas 
casas e também nos arredores. O espaço de um terreiro é um elo com o sobrenatural, cheio de significados ligação com 
microcosmos africanos onde tudo é interligado e vivo desde as paredes de um terreiro até o chão enfeitado de plantas e 
folhas, onde elas benzem e ensinam aos seus “clientes”, como usar estas plantas e folhas para curar os males que os afligem.
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ZÁRATE-SALAZAR (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
ANDRE LUIZ BORBA NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
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PERNAMBUCO)

Farmers selection criteria for landraces of 
Manihot esculenta Crantz, in the semiarid 
region of Pernambuco, Northeast Brazil.

Many researchers have investigated the criteria for selection of plants adopted by local communities. In the context of 
agricultural biodiversity, understanding how farmers select species and varieties to be incorporated into the collection, can 
provide evidence on the dynamics of the trial process and domestication of new cultivars. The species Manihot esculenta 
Crantz (cassava), being a diverse culture and high economic value and livelihood for many people, is a good model for studies 
of this approach. In this sense, the objective was to assess whether there is relationship between the selection of cassava 
landraces for cultivation based on the selection of morphological characteristics of the plant. The research was conducted 
with farmers in traditional communities established in the semiarid region of Pernambuco, covering the municipalities of 
Altinho and Panelas. A survey of landraces used by farmers was done using the free list technique. Through semi-structured 
interviews were identified the most cited morphological characteristics and motivations for the cultivation of ethnovarieties. 
With this data, two dissimilarity matrices were created using the Jaccard index, one relating the ethnovarieties with the most 
important morphological characteristics, and a second one relating to the landraces selection factors. Here we use the Mantel 
test to compare the similarity values of the two matrices. A total of eight characteristics were cited as important in choosing 
landraces, of which the amount produced root was the primary motivation, followed by return to flour, cooking and 
adaptability to the environment. The analysis of matrices showed a strong and significant correlation (r = 0,654 Mantel; 
P≤0.05). This result shows that farmers select cassava varieties by individual motivations for different usage purposes and 
associate this choice to striking morphological characters of plants.
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578 IVO RAPOSO GONÇALVES CIDREIRA-
NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), MARÍLIA LACERDA 
BARBOSA FRAGOSO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO), 
GILBERTO GONÇALVES RODRIGUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

ORALIDADE COMO RESISTÊNCIA DA ARTE DA 
PESCA ARTESANAL: A MARISCAGEM NA 
RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA

A etnociência surge com o objetivo de resgate do conhecimento tradicional, embasando-se em perspectivas multi, inter e 
transdisciplinar. A etnoecologia utiliza crenças, conhecimentos e práticas para compreender as dinâmicas socioambientais, 
correspondendo ao Conhecimento Ecológico Local. O objetivo do trabalho foi investigar como a oralidade está presente na 
mariscagem. A Reserva Extrativista Acaú-Goiana é uma unidade de conservação de uso sustentável, localizada entre os Estado 
da Paraíba e Pernambuco. A pesquisa foi realizada nas comunidades Carne de Vaca (PE) e Acaú (PB), durante o ano de 2017 e 
2018, utilizando observação direta e entrevistas livres. Foram realizadas 11 entrevistas durante oito dias de coleta em Carne 
de Vaca e 12 em Acaú, durante sete dias. A mariscagem é uma atividade realizada principalmente por mulheres e crianças 
(“Tem mais mulheres catadoras, homens não catam muito porque acham muito vergonhoso”, marisqueira de Carne de Vaca, 
48 anos), em Acaú existe a participação masculina, sempre associada à utilização de instrumentos. A questão de gênero está 
presente na pesca, visto que a mulher supre uma carga horária dobrada com a pesca e as atividades domésticas. Já no caso dos 
homens, estes vão pescar o marisco quando não está exercendo a sua pesca principal ou apenas como uma atividade extra 
(e.g.,“É uma forma de se ocupar”, marisqueiro de Acaú).Esta é uma atividade realizada em grupos sociais e/ou familiares, no 
qual os atores sociais repassam seus conhecimentos através da oralidade para os seus descendentes dessa arte pesqueira. Além 
de preservar a identidade cultural do local, esta é uma atividade realizada de forma prazerosa, onde momentos de bem-estar 
se confundem com momentos de trabalho (“É legal pegar mariscos, a gente se diverte”, marisqueira de Acaú, 25 anos).A 
oralidade age como resistência as práticas e costumes tradicionais/artesanais, permitindo que estes sejam repassados e 
mantidos através das gerações.

Sessão Poster Temas 
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579 IVO RAPOSO GONÇALVES CIDREIRA-
NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), GILBERTO 
GONÇALVES RODRIGUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

PESCA ARTESANAL NA RESERVA EXTRATIVISTA 
ACAÚ-GOIANA: ETNOZONEAMENTO E GESTÃO 
DA ATIVIDADE DE MARISCAGEM

O estudo surge da necessidade de construir uma gestão da atividade de catação de bivalves a partir do olhar dos pescadores e 
pescadoras, compreendendo e agregando as dinâmicas sociais, econômicas e ambientais. A questão ganha mais atenção 
quando a atividade é desenvolvida em unidades de conservação (UC), visto a necessidade de criar estratégias que englobem 
tanto a questão ambiental da permanência do recurso faunístico, quanto da preservação da tradicionalidade da pesca 
artesanal. A Reserva Extrativista (RESEX) Acaú-Goiana é uma UC de uso sustentável, composta pelos estuários do rio Goiana e 
Megaó, com relevante importância devido à existência de comunidades artesanais pesqueiras. Existem seis comunidades 
dentro dos limites da UC, sendo elas: (i) Acaú (PB); (ii) Congaçari (PB); (iii) Carne de Vaca (PE); (iv) Tejucupapo (PE); (v) Balde do 
Rio (PE) e (vi) São Lourenço (PE). Partindo dessa problemática, o presente trabalho tem como objetivo compreender as 
relações socioeconômicas e ambientais da pesca artesanal de bivalves na RESEX Acaú-Goiana. Para tal, a metodologia utilizada 
é a de observação direta, observação participante, cartografia social e análise morfométrica dos mariscos. O conhecimento de 
quem são os atores sociais que desenvolvem a atividade de catação de marisco, sururu e ostra na RESEX, assim como das suas 
estratégias de coleta/manejo auxilia na construção do plano de manejo aplicável, que respeite tanto a tradicionalidade da 
pesca, quanto na manutenção do estoque de bivalves. Como objetivo secundário alcançado com o projeto, tem-se o 
entendimento dos sítios simbólicos de pertencimento de cada comunidade, visto que os locais de intercruzamento desses 
sítios são susceptíveis a conflitos. O reconhecimento das populações que estão inseridas na UC resulta na visibilidade de 
práticas pesqueiras sustentáveis, que podem servir de inspiração na tomada de decisão desta, ou de outras UC, partindo da 
premissa do respeito e incentivo a essas práticas.

SO 009BARROS

580 MARIA CORETTE PASA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO), NHAARA 
DA VILA PEREIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO), ANDRÉ 
LUIS DE SOUZA FERREIRA3 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO), ROSANE DA SILVEIRA 
TIETBOHL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO), GESICA RAMOS DO 
ESPÍRITO SANTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO)

COMUNIDADE RIBEIRINHA AMAZÔNICA: 
CON(VIVÊNCIA) E SABER TRADICIONAL

A Floresta Amazônica reserva números grandiosos na sua diversidade biológica, sendo muito rica com três ecossistemas 
básicos: matas de várzea, matas de igapó e matas de terra firme. Dada a complexidade desses sistemas ecológicos emitem 
também um conhecimento significativo da ação histórica do homem nativo sobre a ecologia amazônica. Pelo viés da 
etnobotânica, populações ribeirinhas amazônicas promovem a manutenção das florestas ao constituir alternativas 
sustentáveis para a sobrevivência. Neste cenário, destaca-se a importância da cultura e do saber tradicional no contexto 
ambiental e histórico por meio do Pré-teste, entrevista semiestruturada e aberta e história oral. A comunidade é formada por 
115 pessoas na faixa etária entre 20 e 85 anos, maioria nascidos e criados no local, pouco ou nenhuma escolaridade e 
católicos. A etnia é constituída por indígenas da região e nordestinos, denominados caboclos ou ribeirinhos. A economia se 
dá com artesanato de sementes, fibras, argila e madeiras vendidos aos turistas. As florestas compõem a beleza do cenário 
amazonense como unidade de paisagem onde retiram alimentos, remédios e madeiras, de forma sustentável, para 
sobrevivência. Outras unidades de paisagens para produção familiar são as roças, os quintais e as hortas, organizadas próximo 
das residências para facilitar as atividades de manejo nesses ambientes antropicamente modificados e relevantes para as 
pessoas da comunidade local.  Espécies vegetais como Bertholletia excelsa Bonpl são usadas como madeiras para construções 
de casas, giraus, camas, mesas, bancos, cabos de enxada e facão e também como combustível (fogo). seguido da jacareúba, 
mamuí, mulateiro, piranheira, acapú e os cipós das matas (arumã e jacitanã) muito são apreciadas pelos ribeirinhos. As 
pessoas (con)vivem em ambientes natural como as matas ou modificados como as hortas, quintais e roças e apresentam vasto 
conhecimento no manejo cultural ecologicamente sustentável nos ecossistemas locais.

Sessão Poster Temas 
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581 DEBORAH REGINA SALIM (UFRJ) SABERES E CONHECIMENTOS POPULARES NA 
FLORA DO RIO DE JANEIRO: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA DE ARTIGOS EM 
ETNOBOTÂNICA

A etnobotânica é a ciência que estuda a relação em sociedades e plantas, assim como suas interações ecológicas, genéticas, 
evolutivas, simbólicas e culturais. Este trabalho é uma revisão bibliográfica de artigos de etnobotânica realizados no estado 
do Rio de Janeiro entre 1990 à 2016. Os objetivos foram: (I) Comparar as espécies de plantas descritas a fim de verificar se há 
similaridades nos artigos analisados. (II) Verificar a quantidade de espécies nativas e exóticas usadas pelas comunidades e seus 
respectivos locais de estudo. (III) Examinar se as espécies similares, possuem a mesma categoria de uso. Foram escolhidos dois 
sites de busca, o SCOPUS e o SCHOLAR, e as palavras-chave Ethnobotany + Rio de Janeiro. Além de consultas posteriores nas 
revistas: Acta Botânica Brasílica, Revista Brasileira de Farmacognosia, Rodriguésia, Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 
Revista Biotemas, Acta Scientiarum, Anais da Academia Brasileira de Ciências e Revista Brasileira de Biociências. Os artigos 
foram separados em dois grupos, PUG para plantas de utilidade geral e MED para plantas medicinais. Foi utilizado o teste 
estatístico de “Wards Method” com auxílio do software PAST, para análise de similaridades. Como resultados, tanto o PUG 
quanto o MED apresentaram baixa similaridade entre seus respectivos artigos, mas bem suportado pelas altas taxas de 
correlação cofenética. No segundo caso, foi encontrado mais espécies nativas do que exóticas em PUG e no MED, ao 
contrário, mais exóticas que o nativas, exceto em MED B. A terceira análise ocorreu apenas para o grupo PUG e foi verificado 
que nem todas as espécies similares têm a mesma categoria de uso. No entanto, quando comparado os nomes populares 
encontrados, verificou-se grandes semelhanças entre eles, o mesmo ocorreu quando estas espécies foram comparadas ao MED.

Sessão Poster Temas 
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582 NHAARA DA VILA PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO), ANDRÉ LUIS DE SOUZA 
FERREIRA3 (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO), MARGÔ DE DAVID 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO), MARIA CORETTE PASA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO), GESICA RAMOS DO ESPÍRITO 
SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO)

ASPECTOS ETNOECOLÓGICOS NO MANEJO E 
CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS EM 
CUIABÁ-MT, BRASIL

O presente trabalho teve por objetivo efetuar um levantamento etnobotânico das plantas medicinais cultivadas no viveiro do 
Horto Florestal Tote Garcia, ressaltando o manejo e o cultivo das mesmas.  A horta está instalada em uma  área de cultivo com 
aproximadamente 4.000  m², circundada por mata ciliar com espécies nativas e exóticas. Os canteiros que compõe este 
mosaico são em alvenaria e estão dispostos em formato de mandala (círculo) e em linha reta, em posição Leste-Oeste.  Foram 
citadas 48 espécies distribuídas em 30 famílias botânicas, sendo Lamiaceae, Asteraceae e Zingiberaceae as mais expressivas.  A 
maioria das espécies apresenta hábito herbáceo, seguido de arbustivo e arbóreo. As plantas que compõem o viveiro estão 
postas de forma estratégica, algumas espécies são plantadas próximas e/ou como bordadura, pois exercem função herbicida 
ou agem como repelente natural, como é caso da Mentha arvensis L. e da  Mentha pulegium L. A Artermisia absinthum L. 
possui um cheiro que repele lepidóptero e protege contra formigas. O Ocimum basilicum L. (Alfavaca) apresenta um aroma 
que repele moscas e mosquitos. A área do viveiro destinada ao cultivo de plantas medicinais, costitui-se de um solo 
originalmente arenoso. Para a produção de adubo orgânico, é selecionado uma área onde o material possa ser revolvido a fim 
de manter a umidade e absorção de nutrientes no solo. Os elementos para o preparo são obtidos  a  partir  de residos de 
origem animal  e vegetal resultantes das podas  e dos arredores, ocorre também à adubação com torta de mamona e 
micronutrientes. O manejo e cultivo das plantas do viveiro ocorrem de forma sustentável, sem uso de pesticidas, visando à 
conservação da biodiversidade, e a integridade da flora. Além disso, o Horto é uma Farmácia Viva, que interage com a 
população, por meio de palestras de educação ambiental, para difundir o conhecimento e alertar acerca uso das plantas, 
tornando-se como referência a comunidade local.

Sessão Poster Temas 
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583 TAKESHI FUJIMOTO (UNIVERSITY OF 
TOYAMA)

Diversity, Cultivation and Utilization of Yams 
(Dioscorea spp.) among the Malo Mountain 
Farmers in Southwestern Ethiopia

Yams are one of the important food crops in the tropics. According to the statistics (FAOSTAT 2016), the vast majority is 
currently produced in Africa. Although the bulk is those originated in Asia, the indigenous African yam known as Guinea yam 
(D. cayenensis – rotundata) is still found from East to West African countries.

The Malo, subsistence farmers living in the mountainous areas of southwestern Ethiopia, grow a number of food crops 
including yams of which two species (D. cayenensis – rotundata and D. bulbifera) are found both wild and cultivated below 
the elevation of ca 2,000 m.a.s.l. People classify cultivated Guinea yams (boye) into more than 30 varieties and give all of 
them “female” (maccha) or “male” (adde) sex which should not be biological but cultural. Although “female” and “male” 
varieties are planted mixed together, cultivation techniques differ between the two. Fast-growing “female” varieties are 
harvested twice a year by breaking apart the fine polymorphic tubers by hand whereas late-maturing “male” varieties are 
harvested only once a year by cutting the head of thick straight tubers with knives. The economic value and cooking method 
also tend to differ. Because “female” varieties are preferred to “male” varieties, they have higher commercial values at local 
markets. The tubers of “female” varieties can be cooked not only by steam-boiling but also by roasting, while those of “male” 
ones can be cooked only by steam-boiling. In Ethiopia, however, there seems no yam recipe like fufu (pounded boiled starchy 
substances) common in West Africa. Wild yams, called wora boye, are found in the lowland areas below the elevation of 
1,500 m. After collected, they are mostly consumed, but sometimes planted in the homegarden. Some people keep ex-wild 
Guinea yams in their homegarden even for years. The other yam, aerial yam (bolli boye) is slightly cultivated in the 
homegarden both for propagules and tubers although the wild one is not collected, used, or planted.

SO 010TOMCHINSKY

584 DADIBERTO PEREIRA AZEVEDO 
(UNIVERSIDADE DE BRASILIA), 
LUDIVINE ELOY (UNB)

cadeia produtiva do açaí e sua influencia na 
biodiversidade

A pesquisa buscou caracterizar a cadeia produtiva do Açaí na comunidade ribeirinha da Ilha do Capim, localizada no 
município de Abaetetuba, no estado do Pará. Compreender a cadeia produtiva é necessário para promover sua organização, 
também, para aprimorar o manejo dos açaizais e promover assim uma reflexão coletiva sobre a conservação da biodiversidade 
no arquipélago. No entanto, para entender melhor a importância econômica do açaí, o diagnóstico abordou também sobre 
os principais produtos agroextrativistas da comunidade. O extrativismo representa a maior porcentagem na renda das 
famílias e gera maior diversidade de atividades econômicas. A biodiversidade na ilha, em flora e fauna, permite que a 
população possa explorar os recursos de forma a suprir parte das necessidades no que diz respeito ao autoconsumo e também 
na geração de renda monetária. Os arranjos sociais ou laços entre os produtores agroextrativistas são flexíveis em relação ao 
processo de produção e comercialização. No entanto nessa comunidade não há iniciativas de construção coletiva de 
estratégias de organização da produção e acesso a mercados. O extrativismo do Açaí demonstra grande potencial na renda dos 
produtores, no entendo os produtores enfrentam muitas dificuldades e riscos, como a organização da comercialização, que 
deixa os produtores em situação de dependência em relação aos atravessadores e processadoras, o que contribui em uma 
comercialização por um preço injusto, aumento do monocultivo do Açaí especialização dos sistemas produtivos e os 
impactos ambientais.

 

SESSÃO TEMÁTICA 28

585 TARCISO ALVES PINTO (IFPI), JOSÉ 
BERTRAND VINICIUS SOARES LIMA 
(IFPI), YAGO LUÍS PESSOA BARBOSA 
(IFPI), JURANDY DO NASCIMENTO 
SILVA (IFPI), EDNA MARIA FERREIRA 
CHAVES (IFPI)

Uso popular e avaliação da toxicidade aguda 
dos frutos de Pouteria macrophylla (Lam.) 
Eyma

 

Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma, espécie representante de Sapotaceae Juss. está presente em regiões neotropicais da 
América do Sul e Central, próximas à linha do equador. O hábito do consumo dos frutos da espécie é comum a comunidades 
piauienses presentes em áreas de sua ocorrência, geralmente os frutos são ingeridos in natura, ou sua polpa e sua casca são 
empregados para a produção de semberebas. Objetivou-se neste trabalho o dimensionamento da toxicidade do pericarpo e 
da semente da espécie, como forma de avaliar se sua utilização como alimento pode representar riscos à saúde de seu 
consumidor e como forma de reconhecer o potencial para sua aplicação ou de produtos derivados, na dieta humana. Para a 
avaliação da toxicidade aguda, foram utilizados como bioindicador náuplios do microcrustáceo Artemia salina Leach que 
foram expostos ao extrato aquoso (EA) do pericarpo e da semente de P. macrophylla (Lam.) Eyma, em diversas concentrações 
para a determinação de sua Concentração Letal Media (CL50). Pela a análise dos resultados do teste foi verificada o potencial 
tóxico da semente, em contrapartida, o pericarpo não apresentou indícios de citotoxicidade aguda frente ao bioindicador. 
Com base nos indícios de segurança da ingestão do pericarpo, há a possibilidade do desenvolvimento de novos produtos 
desse vegetal para alimentação e com isso auxiliar na manutenção do conhecimento referente ao seu uso popular e assim 
como agregar valor comercial à espécie.

 

 

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

586 JOYCE ALVES ROCHA (IFRJ) A etnobotânica aplicada na leitura das 
unidades de paisagem do Quilombo São José 
da Serra/RJ

O modo como atores sociais utilizam a terra, se organizam no espaço e dão significado ao lugar, define a identidade e a 
territorialidade da comunidade, expressos pelo sentimento de pertencimento ao grupo e ao lugar, e definidos sempre em 
relação aos outros grupos com os quais os sujeitos se relacionam. O objetivo deste trabalho foi indicar o uso da etnobotânica 
aplicada como metodologia para leitura e análise da paisagem, e consequente fornecimento de subsídios que favoreçam a 
visibilidade do etnoconhecimento botânico mantido pela comunidade do Quilombo São José da Serra/RJ. A relação existente 
entre ser humano e natureza, com o outro e com o grupo ao qual este ser pertence, acontece tanto no campo prático quanto 
no campo simbólico e é decisivo na formação da individualidade, da identidade e da coletividade. A biodiversidade das 
regiões tropicais, tanto de espécies quanto de ecossistemas, permitiu que as populações locais desenvolvessem um sistema 
integrado de conhecimento, extração e, sobretudo, de produção agrícola composto por atividades de uso dessa grande 
diversidade de vegetais e animais, pelo manejo e enriquecimento dos ecossistemas naturais e pela lavoura de subsistência, 
tudo isso revelado na paisagem. Os informantes identificaram a distribuição do espaço em seis unidades de paisagem - borda 
do caminho, lugares sagrados, horta, roça, quintal e mata - assim como surgiram informações a respeito das plantas 
encontradas e utilizadas e o estado de conservação que caracterizam cada um desses ambientes. Ao obter informações sobre a 
divisão que os próprios quilombolas fazem do espaço ocupados por eles há gerações, as unidades de paisagem, sobre a forma 
como se relacionam com cada um desses espaços, e sobre as plantas mantidas por eles, quer seja por manejo, critérios de 
conservação ou sacralização, foi possível traçar configurações interpretativas vistas a partir da perspectiva de quem olha 
cotidianamente para o quilombo, um olhar de dentro.

SO 106KUEL

587 WITTAYA PONGAMORNKUL (QUEEN 
SIRIKIT BOTANIC GARDEN), 
ANGKHANA INTA (CHIANG MAI 
UNOVERSITY)

Wild edible plants for hill tribes in Thailand 
and neighboring countries

Wild edible plants from forests are very important for hill tribes living. The traditional use of wild plants was surveyed and 
investigated in the northern Thailand aims for finding the potential plants which can be developed to products and using for 
community forest restoration. The key informants were interviewed during survey in the forests. The wild edible plants were 
collected for species identification and prepared for dry specimens. The specimens were deposited at QBG herbarium. The 
result found 138 species of wild edible plants. The interested species are Saraca dives Pierre; boiled edible seeds and potential 
for forest restoration, Myrica esculenta  Buch.-Ham and Embelia sessiliflora Kurz; edible fresh fruits and potential for making 
juice, Asplenium unilaterale Lamk.; using instead MSG.    
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588 YASUAKI SATO (OSAKA SANGYO 
UNIVERSITY), KAORI KOMATSU 
(HOKKAI GAKUEN UNIVERSITY), 
SHINGO ODANI (CHIBA UNIVERSITY), 
KAGARI SHIKATA-YASUOKA (KYOTO 
UNIVERSITY), KOICHI KITANISHI 
(YAMAGUCHI UNIVERSITY)

Comparative Study on the Banana-Farming 
Complex in Uganda and Papua New Guinea

In areas where bananas (Musa spp.) are produced as one of the staple foods for farmers, bananas are central to subsistence and 
play a significant role in the development of cropping systems, dietary habits, social life, and religion. The relationships 
among all these factors and banana cultivation are collectively referred to as the “banana-farming complex.” Comparative 
studies on the banana-farming complex can contribute to the integration of our understanding regarding different types of 
practices and changes in the humid tropics.

This study examines the current situations in central and southwestern Uganda and the lowland of Papua New Guinea in 
order to determine the common features of the banana-farming complex among these regions. Accordingly, we conducted 
field surveys on land uses, varieties of bananas cultivated, farming system practices, variations in the cooking and utilization 
of bananas, and market systems. The results reveal that farmers in all the areas benefit much from the cultivation of diverse 
varieties of bananas in various aspects, and the farmers separate the varieties and their gardens according to the productivity 
and sustainability of bananas. Although it remains a question of the viability of the bananas, which are severely affected by 
pests and diseases in the world, the conventional methods of banana farming can increase the flexibility of their livelihood in 
changing environments. On the other hand, we found that techniques for cooking bananas differ according to the histories or 
ethnic backgrounds of regions. In addition, the regions’ extents of transition to a market economy with respect to banana 
farming differ among Uganda and Papua New Guinea.

SESSÃO TEMÁTICA 4

589 SÉBASTIEN BOILLAT (INSTITUTE OF 
GEOGRAPHY, UNIVERSITY OF BERN), 
CHINWE IFEJIKA SPERANZA (INSTITUTE 
OF GEOGRAPHY, UNIVERSITY OF BERN)

Key challenges for recognition in the 
contributions of Indigenous Peoples and 
Local Communities to SDG 15 “Life on Land”

The Sustainable Development Goal 15 “Life of Land” consists in sustainably managing forests, combating desertification, 
halting and reversing land degradation, and halting biodiversity loss.  Literature shows that Indigenous Peoples and Local 
Communities (IPLCs) have made substantial contributions to this goal through multiple  practices, a constantly evolving body 
of traditional and local knowledge, locally crafted resource governing institutions, and worldviews that ascribe cultural and 
spiritual importance to natural capital. Despite growing evidence of these linkages and their increasing acknowledgment in 
international agreements, the recognition of IPLC’s contributions to Life on Land remains a challenge. Recognition requires 
that different actor categories respect and value the ideas and cultures of IPLCs in public discourse, public policy and practice 
as well as social interactions. Being a critical step to achieving the other two dimensions of environmental justice, namely, 
participation and distribution, it is important that recognition is given adequate attention. Based on literature review and 
empirical ethnographic research in the Bolivian Andes, we identify some key challenges for recognition. IPLC’s linkages with 
the land form a complex of practical, cognitive, institutional and ethical aspects that still tend to be treated by development 
actors in separate categories. These categories are concomitant to sectorial and disciplinary approaches in policy and 
academia. To overcome this limitation and take IPLC’s linkages with land seriously, interdisciplinary and transdisciplinary 
approaches are required that enable a conceptual opening of the notions of life, land, and biodiversity, and a deeper 
engagement with indigenous and local conceptions of space, place and the living world.

SO 105REYES

590 PATRICIA SHANLEY (WOODS & 
WAYSIDE INTERNATIONAL), MURILO 
DA SERRA SILVA (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ)

Ver-o-Peso: The contribution of forests to 
public health care in Belem, Brazil

The Ver-o-Peso market in Belem offers a window into medicinal plant knowledge and use in both urban and rural Amazonia, as 
well as demonstrating changes in accessibility as some species decline due to forest degradation. In this poster/paper, we will 
explore what some of the most widely utilized species are, which of these are native to Amazonia, and which may be 
becoming vulnerable to land use change. The paper/poster will draw on over a decade of study of medicinal plant use in 
Amazonia.

(Please note: poster or oral presentation is fine)
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591 PATRICIA SHANLEY (WOODS & 
WAYSIDE INTERNATIONAL), MURILO 
DA SERRA SILVA (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ- CAMPUS 
RURAL DE MARABÁ)

Changing forests, changing communities: 
two decades along the Rio Capim, Eastern 
Amazonia, Brazil

During the last two decades, logging, fire, ranching and oil palm plantations along the Capim River in eastern Amazonian have 
transformed the lives and landscapes of formerly subsistence agriculture and hunting and gathering communities. Decline in 
access to valuable fruit, medicinal, fiber, game and fish species, which once sustained the communities, has severely altered 
villager’s ways of life. The response of community members to sweeping land use change will be discussed, as a local reflection 
of global trends. This paper draws on two decades of study of three Capim River communities.
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592 SANJEEV KUMAR (REGIONAL CHIEF 
CONSERVATOR OF FORESTS 
,HAZARIBAGH)

Ethnobotanical Study of Medicinal Plants 
used by Birhor Tribe of Hazaribagh District, 
Jharkhand (India)

Ethnobotanical study on medicinal plants was conducted during April 2017- March 2018 in Hazaribagh district of Jharkhand 
(India). During study it was found that Birhor tribe of Hazaribagh living in and around forest use medicinal plants based upon 
their Traditional Knowledge. Twenty five such medicinal plants eg. Abrus precatorius L, Acorus calamus L,  Alangium 
salvifolium (L.f.) Wang, Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall ex Nees, Asparagus racemosus L, Diplocyclos palmatus 
(L.)Jeffrey, Catharanthus roseus (L.)Don., Centella asiatica (L.)Urban, Cissampelos pareira L.etc were recorded. The study was 
focused on the parts of plants used, disease treated, methods of preparation, ingredients added etc. The data was collected 
using interview and questionnaires. It was also observed that they have profound believe in traditional uses of medicinal 
plants. Use of traditional knowledge of medicinal plants is not only useful in strengthening of cultural tradition but also for 
biodiversity conservation and enhancement of community healthcare system.
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593 YU-CHEN YEH (DEPARTMENT OF 
HUMANITIES SOCIAL SCIENCES, 
GRADUATE PROGRAM OF ETHNICITY 
AND CULTU), WEI-CHI CHANG 
(INSTITUTE OF SOCIOLOGY, NATIONAL 
TSING-HUA UNIVERSITY, TAIWAN)

Paiwan Tribe’s Traditional Food - cinavu: A 
Symbol Redefined in Modern Time

Indigenous peoples obtain ingredients of traditional foods from nature. Therefore a local food system which is based on their 
living environments has developed and food sustainability can be ensured. Millet and taro were the Paiwanese staple food in 
the past. Only in ceremonial events would guests be served with cinavu which is taken much effort to prepare. However, 
cinavu is now a common dish in the daily life.

This study adopts field study methods in anthropology, taking Taiwan’s Kaviyangan tribe from Taiwu Township in Pingtung 
County as an example, and look into the factors that changed the tribe’s overall daily diet.

We found the results that modernization has changed the lifestyle and the introduction of cash crops has influenced food 
culture in this tribe. Cinavu was exclusive to only ritual events, but now it marks a unique moment out of common days as it 
can be seen in daily meals. In addition, through the process of preparing cinavu for ceremonial events, cinavu has become a 
token that carries the ethnic identity which distinguishes Paiwan tribe from other ethnic groups.
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594 VIKTOR ULICSNI (MTA CENTRE FOR 
ECOLOGICAL RESEARCH), ZSOLT 
MOLNÁR (MTA CENTRE FOR 
ECOLOGICAL RESEARCH), DÁNIEL 
BABAI (MTA RESEARCH CENTRE FOR 
HUMANITIES)

Different preferences of conservationists and 
farmers in relation to animal species with 
conservational significance in protected 
areas

For the achievement of the goals of nature conservation in protected areas it is of high relevance to consider the attitudes of 
various interest groups towards species of conservation significance, especially the attitudes of local farmers. However, 
species that are protected by national laws are not always the same as the ones local people consider worth protecting.

Our research was conducted in Central Europe in a border region between Slovenia and Hungary, in two neighboring 
protected areas. 15-15 structured interviews were made with local Hungarian farmers in the two regions respectively. Species 
that are considered important by nature conservation and communicated to the public have been identified by making semi-
structured interviews with rangers and specialists and examining their publications and pamphlets.

There is a significant overlap between species considered to be most important to protect by the locals and nature 
conservation. Most of these species are birds. The biggest difference was identified related to insects (mainly butterflies and 
dragonflies). Although the farmers have detailed knowledge on the local fauna (they identify ca. 300 folk taxa), some species of 
particular importance for nature conservation are unknown to them, primarily because of the species’ elusive behavior. 
Although farmers who receive territorial subsidies with the aim of species conservation are aware of those animals in favor 
they need to apply limitations in their farming and understand the relevance of these species, they would no longer do 
farming conservation-friendly in the absence of subsidies or not enter into the subsidy system to avoid rules and regulations.

Nature conservation should pay much more attention to the perceptions of local communities, and beyond informing the 
farmers who receive subsidies they should understand and (in compliance with the locals) shape the general attitude towards 
the endangered species in order to maintain their populations.

SESSÃO TEMÁTICA 27



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

595 ATTILA PAKSI (UNIVERSITY OF 
HELSINKI)

Perception of Traditional Knowledge and 
Formal Education - The case of the Khwe San 
in Namibia

The Namibian government aims to mainstream the approximately 4,500 indigenous hunter-gatherer Khwe San people living 
inside a National Park in the North-East of Namibia through formal education, creating a sharp distinction between the 
traditional and the modern world. This dichotomy also emerged from the interviews with Khwe San parents (n=36) when they 
described the importance of modern-day schooling for their children: ”in modern times if you have no education you will 
never find a better life”. As hunting is prohibited and gathering is severely restricted for the Khwe San, they have limited 
options to practice their traditional knowledge and skills, and to transfer these to the next generations. The knowledge 
originating from the formal education system is higher valued as it relates to employment, monetary income and better living 
standards, while the “bush knowledge” relates mainly to survival in difficult times according to the parents. Every 
interviewed parent favoured the employment-based lifestyle and regarded the traditional lifestyle as a secondary option. 
However, they agreed, that either before starting formal education or after finishing it, the children need to learn about their 
culture, their traditional knowledge and practices. Otherwise, they will not know “who they are” and “where they are coming 
from”. Interviews with the schoolteachers (n=29) revealed a general lack of cultural respect and awareness, and the absence of 
motivation for a quality knowledge transfer. The Khwe San students (n=10) perceive their situation as being stack in between 
the traditional and the modern world as they have limited options to gather useful and valuable knowledge and skills either 
from their parents or the school side. The results of this study together with the recommendations of the interviewed parents, 
teachers and students will add valuable information to future educational planning regarding the San in Namibia.

SO 025LOPE-B

596 SEVINÇ KARABAK (DIRECTORATE OF 
AGRICULTURAL ECONOMIC AND 
POLICY DEVELOPMENT INSTITUTE/), 
KURSAD OZBEK (CRIFC)

THE MEDICINAL USE OF SOME WILD EDIBLES 
AND LANDRACES OF TURKEY

Sevinç KARABAK1        Saadet TUĞRUL AY2                     Kürşad ÖZBEK3            Ayfer TAN4                 Vedat CEYHAN5

Corresponding Author: sevinç.karabak@tarim.gov.tr

Born as part of nature for centuries, traditional information still sheds light on numerous industrial fields such as food and 
medicine. Information on the use of wild edible species and landraces have been obtained by means of the “Biodiversity for 
Food and Nutrition (BFN) Project”, one of the main objectives of which is to identify traditional knowledge. In the study 
conducted for this purpose, information have been collected using surveys. Within the framework of the present study, a 
total of 2587 surveys have been conducted with edible wild species collectors (gatherers) and consumers in 10 provinces and 
in 133 settlements throughout. An in-depth research has been carried out on the process extending from the production and 
consumption of 40 wild species and 2 landraces. As a result, ethnobotanical information on the sustainable use of 
biodiversity have been obtained. Data have been analyzed through simple statistical tests. The presented research is a part of 
socio-economic studies conducted within the scope of the BFN Project.

Consumers stated that they generally use these species for the treatment of many diseases such as diabetes, digestive 
disorders, cold, kidney stone diseases, cough, heart and vascular diseases, oral and dental disorders etc. Furthermore, they 
expressed that they have learnt this information from the elderly, neighbors, herbalists and their own experiences. In 
addition to this, 0.6% of consumers use 10 species in their diets. compiled and transferred from generation to generation. 
However, one should not disregard the risks that may arise from species that are used in medical fields as yet scientifically 
unproven.
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597 ANTONIO GABRIEL LIMA RESQUE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), CHRISTOPHE LE PAGE 
(CIRAD), EMILIE COUDEL (CIRAD), 
MARIE-GABRIELLE PIKETTY (CIRAD)

Roles of the concept of environmental 
services for a multi-level dialogue on the 
adoption of biodiversified production 
systems in the Brazilian Amazon.

Delivery of environmental services in agricultural systems is a challenge particularly relevant in the Brazilian Amazon, 
characterized by the co-existence of production systems with different degrees of biodiversification and, consequently, with 
different levels of services delivery. However, little emphasis has been given to "service delivery" as a source of change, even 
though the concept of environmental services could be a tool to facilitate communication between local actors. In this 
context, this research aims to assess the roles of the concept of environmental service in multi-level consultation processes 
aimed at supporting the adoption of biodiversified production systems. To analyze whether these “services” could be an 
instrument for the different actors (institutional, technical, scientific and empirical) to explain and formalize their knowledge 
and expectations regarding the adoption of biodiversified production systems, data collection was based on 30 interviews 
focusing on the perception of each actor regarding the concepts of environmental services and biodiversification, in two 
different counties of the Brasilian Amazon, Paragominas and Irituia. My results shows that: (a) the concept of environmental 
service is not well known among stakeholders, but some “services” are often mentioned (without using the concept); (b) 
There is a set of common services perceived by the different stakeholders, among which stand out: i) Provisioning services: 
quality food; ii) Regulating services: soil fertility, regulation of water cycles and pest control; iii) Supporting services; 
pollination and biomass production. (c) Despite the low difference in the level of perception of environmental services 
between the two counties, Irituia stakeholders showed more interest in service delivery. We have concluded that common 
services perceived by different actors may suggest a toll to promote knowledge dialogue, but stakeholder involvement may 
vary according to local interests.

SESSÃO TEMÁTICA 27

598 KURSAD OZBEK (CRIFC), SEVINÇ 
KARABAK (DIRECTORATE OF 
AGRICULTURAL ECONOMIC AND 
POLICY DEVELOPMENT INSTITUTE/)

THE CONSUMPTION TYPE OF SOME WILD 
EDIBLE SPECIES AND LANDRACES OF TURKEY

Kürşad ÖZBEK1                Sevinç KARABAK2        Ayfer TAN3      Saadet TUĞRUL AY4

Nurcan AYSAR5          Rahmi TAŞCI2             Vedat CEYHAN6

Corresponding Author: sevinç.karabak@tarim.gov.tr

Wild edible species and landraces derived from them have occupied an important place in nutrition since the dawn of 
humanity; however, the use of such wild edible species and relevant information on them are being rapidly destroyed as a 
result of the modern lifestyle. For this purpose, a comprehensive study has been conducted within the scope of the 
“Biodiversity for Food and Nutrition (BFN) Project”. Within the scope of this project, monographic research method has been 
used in In socio-economic studies with a view to carrying out a detailed analysis regarding the process extending from the 
gathering/production to consumption of edible wild species and landraces.  In the monographic method, information have 
been collected using surveys. Within the framework of the present study, a total of 2587 surveys have been conducted with 
edible wild species collectors/gatherers and consumers in 10 provinces and in133 settlements throughout. An in-depth 
research has been carried out on the process extending from the production and consumption of 40 wild species and 2 
landraces.

A part of socio-economic studies that have been carried out within the scope of the BFN Project are presented below: The 
qualitative data obtained have been analyzed and interpreted calculating the relative frequency distributions. Research 
results revealed that 31 species were either eaten raw, roasted or in form of salads after being cooked or boiled, that 10 
species were used as tea, molasses and spices and that a species was used for the cultivation of common madder (Rubia 
tinctorum). The majority of consumers do consume the species after direct cooking. Moreover, 34% of the species are 
consumed after boiling, whereas 18% are consumed raw.
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599 FLEURY MARIE (MNHN) Social and food changes on the upper Maroni 
river for the last thirty years

Between 1986 (biginning of our first studies) and  2018, big dislocations have been taking place on the upper Maroni River 
due to several factors :

- Schooling of the children:

 - Introduction of the television in the years 2 00;

 - Wayana people becomes French citizens by accepting the French Nationality (which they had refused for a long time);

- Arrival of thousands of legal and illegal gold panners to exploit the numerous gold-bearing sites in the region;

- Degradation of the places of human occupation, with an increase of the turbidity of waters due to this activity;

-  Installation of shops and houses environments in front of the French villages, which feed the gold panners;

- Decrease of natural resources due to a  highter pressure;

- Mercury contamination of the environment, the fish and the people;

- Creation of the National park in 2007;

- encreasing importance of the monetarization

 These various factors had important repercussions on the food of Maroons and Amerindians societies on the upper Maroni, 
especially about the dependence toward the imported food. We shall present the causes and the consequences of these food 
changes on the health and the well-being of the population, as well as on their relation to their natural environment.

SO 035KATZ-A

600 JOSÉ TOMÁS IBARRA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE), 
JULIÁN CAVIEDES (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE), 
PELAYO BENAVIDES (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE)

Flying sounds: Mapuche ethno-ornithology 
from South American temperate forests

Ethno-ornithology explores the relationship between birds and people. In Chile, there are few ethno-ornithological works 
that have explored the etymology of bird names. We conducted an extensive literature review of Mapuche names for birds 
and their etymologies. Because of the relative importance of onomatopoeias as the origin of Mapuche names for birds, we 
compared the proportion of onomatopoeic names for different forest-dwelling indigenous peoples of the world. Finally, we 
evaluated if Mapuche bird names have permeated common names currently used in Chile. We found 220 bird names in 
Mapuzugun (Mapuche language) for 89 species and the etymology for 141 names. Seventy eight (55%) names had an 
onomatopoeic origin, 24 (17%) names came from the bird’s aspect, 24 (17%) from bird behavior, 12 (9%) from a symbolic 
perception generated by the bird and 3 (2%) from the species habitat. From a total of 13 different indigenous peoples 
examined, only the Mbuti from the Congo presented a higher percentage of onomatopoeic names (67%) in comparison to 
Mapuche people. Onomatopoeia is the most dominant root for bird names from southern temperate forests and it is 
pervasive in many locations of the world. We believe that its influence may rest on the fact that it better captures immediacy 
in the landscape of human-bird encounters, compared to other naming logics. The knowledge about the origin of bird names 
and how they are present in our daily lives allow a better understanding of different cultural views towards birds and promote 
a higher respect for biocultural heritage.
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601 CLÁUDIA NOGUEIRA CORRÊA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ANA CLÁUDIA CALDEIRA 
TAVARES-MARTINS (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ), IVANETE 
CARDOSO PALHETA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

PLANTAS MEDICINAIS DE QUINTAIS URBANOS 
UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO SISTEMA CIRCULATÓRIO

A interpretação das inter-relações das comunidades urbanas amazônicas com as plantas medicinais cultivadas nos quintais 
proporciona o desenvolvimento de práticas voltadas para valoração do conhecimento local, assim como para conservação. 
Espécies medicinais cultivadas nos quintais urbanos amazônicos são usadas no tratamento de diversas afecções humanas, 
incluindo as doenças do Sistema circulatório. Objetivou-se registrar as plantas medicinais utilizadas no tratamento de 
doenças do Sistema circulatório em quintais urbanos no bairro de São Sebastião, Abaetetuba, Pará, Brasil. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com aplicação de 109 formulários aos proprietários dos quintais. Adotou-se a abordagem 
qualitativa para se analisar a relação dos moradores com as plantas dos quintais. Os índices Valor de Uso (UVs) e Valor de 
Consenso de Uso (UCs) foram calculados com o intuito de conhecer o grau de concordância entre os informantes com relação 
ao uso das espécies. Foram citadas 38 espécies distribuídas em 35 gêneros e 27 famílias, sendo Rutaceae (10,5%) Lamiaceae 
(7,9%) e Asteraceae (7,9%) as mais representativas. A forma de preparo mais comum das receitas caseiras é o chá por decocção 
e a parte da planta mais utilizada é a folha. As espécies com maior Valor de Uso foram Lippia alba (Mill.) N. E. Br. (0,450) usada 
para o tratamento de hipertensão, Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. (0,294) com elevado número de citações para 
problemas cardíacos e Cinnamomum verum J. Presl (0,183) empregada no tratamento de pressão baixa. Essas espécies 
também apresentaram os maiores índices de concordância quanto ao uso, com valores de UCs para Lippia alba (Mill.) N. E. Br. 
(-0,101), Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. (-0,413) e Cinnamomum verum J. Presl (-0,633). Os moradores cultivam e 
utilizam as plantas, muitas vezes, como primeiro recurso terapêutico, dessa forma, os quintais urbanos têm a finalidade de 
contribuir na prevenção e cura de doenças na comunidade local.
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602 JULIANA QUEIROZ DA SILVA (UFOPA), 
ELIVELTON CORRÊA COSTA (UFOPA), 
THIAGO JOSÉ DE CARVALHO ANDRÉ 
(UFOPA), SUSAN ARAGON (UFOPA)

O CONHECIMENTO TRADICIONAL DE PLANTAS 
MEDICINAIS NA VILA DE ALTER DO CHÃO, 
BAIXO TAPAJÓS.

O conhecimento das plantas por uma comunidade faz parte da sua cultura e está entrelaçado com sua história de vida. As 
plantas medicinais são ainda muito utilizadas nas zonas rurais e urbanas do município de Santarém. Neste trabalho 
entrevistamos pessoas selecionadas ao acaso e por indicação na vila de Alter do Chão sobre as plantas medicinais usadas 
cotidianamente. Foram realizadas entrevistas com 29 comunitários que fazem uso de plantas medicinais. Após a aplicação de 
um questionário semi-estruturado, foram encontradas 79 espécies de plantas medicinais utilizadas. Foram mencionadas 
13,38 ±3,66 espécies de plantas por comunitário. A faixa etária dos entrevistados com maior número de citações de plantas 
medicinais é acima de 60 anos, o órgão da planta mais utilizado é a folha, e o modo de preparo mais comum é o chá e infusão.  
As plantas mais citadas foram Hortelã (Mentha piperita L.), Boldo (Vernonia sp) , Romã (Punica granatum L.), Arruda (Ruta 
graveolens L.), Quebra pedra (Phyllanthus niruri L.), Andiroba (Carapa guianensis Albl.), Amor Crescido (Portulaca pilosa L.), 
Goiabeira (Psidium guajava L.), Ouriza (Pogostemon heyneanus Benth.), Babosa (Aloe vera L.), e Limão (Citrus limon L.). O 
repasse do conhecimento é feito apenas por 35% dos entrevistados. Comparado com o conhecimento dos 
benzedores/rezadores, este mostra-se mais aprofundado a respeito do uso de plantas, enquanto o conhecimento dos 
comunitários mostra-se mais geral. Estes resultados contribuem para que as futuras gerações possam conhecer as plantas 
medicinais usadas pela sua própria comunidade, e evitar que esse conhecimento tradicional desapareça.
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603 SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA (UFPA), 
PEDRO CHAVES BAÍA JÚNIOR (IFPA), 
DIVA ANELIE DE ARAUJO GUIMARÃES 
(UFPA)

O SABER POPULAR NA CRIAÇÃO DE 
PASSERIFORMES

Este estudo analisou o etnoconhecimento sobre a criação de passeriformes no município de Abaetetuba, Pará, Brasil. Foram 
entrevistados 47 homens, entre 20 a 40 anos de idade (68%, n=32), criadores de passeriformes há mais de dez anos (61%, 
n=29). Os animais foram obtidos de diferentes formas: comércio ilegal, captura na natureza ou reprodução em cativeiro. 22 
espécies foram utilizadas na criação, sendo as mais citadas: curió (Sporophila angolensis), 18%; sabiá vermelho (Turdus 
rufiventris), 12%; patativa da mangueira (Sporophila luvtuosa), 11%; tem-tem verdadeiro (Euphonia violacea), 9%; roxinol 
(Macroagelaius imthurni), 8%; e 42%  correspondendo as outras espécies. O canto (51%), a habilidade de brigar (39%) e a 
beleza (10%) são as características que mais chamam atenção em um pássaro. 60% (n=28) dos criadores adquiriram o gosto 
pela criação e aprenderam como capturar e manejar estes animais desde crianças, com familiares; diferente de 36% (n=17), 
que criam estes animais principalmente para fins econômicos; e 4% (n=2) criam passeriformes sem ter tido a influência de 
familiares. As características mais importantes para os criadores diferenciarem as espécies dentro da ordem foram as 
seguintes: cor da plumagem, tamanho do animal, formato e tamanho do bico, e canto do animal. Os criadores só conseguem 
fazer a diferenciação de sexo na fase reprodutiva, ou seja, pós muda de penas, quando os machos normalmente apresentam 
dimorfismo pela cor. 76% (n=36) dos criadores responderam sobre os aspectos ecológicos (período reprodutivo, número de 
ovos, habitat, predadores e alimento), e 6% (n=3) conheciam o manejo reprodutivo ex situ de passeriformes. Os curiós (S. 
angolensis) são os predominantemente utilizados na realização deste manejo. Os resultados demonstram que os criadores de 
passeriformes possuem conhecimento sobre a ecologia dos passeriformes e a sua criação. A atividade está fortemente 
embasada em saberes relacionados aos fatores sociais, econômicos e culturas locais.
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604 BOB GOSFORD (CENTRAL LAND 
COUNCIL)

Fire-spreading raptors and savannah biomes - 
the search for behaviour beyond northern 
Australia

Between 2011 and 2017 we have conducted research in Australian savannah landscapes documenting local indigenous and 
non-indigenous observations of fire-spreading behaviour by three species of Australian raptors. Following the publication of 
the results of part of our research in late 2017, in 2018 we conducted further fieldwork, concentrating on gathering specific 
datasets related to this behavior and documenting further observations by Australian Aboriginal land managers and rangers 
and refining our future research priorities. One of those research priorities is the conduct of research building on a number of 
anecdotal reports and references of similar fire-spreading behaviour in raptor species in other savannah or related biomes 
elsewhere in the world. We will present an update on our 2018 fieldwork and outline our prospects and proposals for future 
research at various locations, which are expected to include the grasslands of eastern Africa and the American mid-west and 
areas in central and southern Americas, including the cerrado of central Brazil.

SO 023FOWLER

605 ALMAGUL OSMONOVA ('TAALIM 
FORUM' PUBLIC FUND)

‘Integration of traditional pastoral 
knowledge in educational programs: review 
of best practices and initiatives in the Central 
Asia context’

The ancestors of Kyrgyz people developed pastoral knowledge over many centuries of adaptation to our climatic and 
geographical conditions. This knowledge was passed from fathers to sons, from mothers to daughters. Spiritual and moral 
values and the philosophy of harmonious coexistence of man and nature conveyed through music and poetry. It was 
embodied in fairy tales, legends, norms of everyday life, customs and taboos. 

Nowadays, environmental situation in Kyrgyzstan is getting worse each year. We inherited from our ancestors – nomadic 
cattle breeders – the fertile land rich with biodiversity. Today only 20% of natural ecosystems are in a healthy state. Once 
respectful attitude to land, water, mountains, plants and animals today replaced with consumer and commercial attitude. In 
many respects, this was due to contemporary formal education system, which reduced the role of family and ethnic pedagogy.

Among the best practices, the initiative of the local organizations, such as Rural Development Fund (RDF) and the Center for 
Biocultural Diversity (CBD) at the Kyrgyz National Agrarian University. RDF started pastoral schools, where experienced 
shepherds and local experts on traditional cattle breeding and grazing on remote mountain pastures become the true 
teachers. A live exchange of experience between shepherds, documentation of traditional knowledge, publication of books 
and manuals contribute in restoring the status of local experts and reconsidering the modern pasture management 
approaches.

The CBD at Kyrgyz National Agrarian University, makes efforts in integrating traditional pastoral knowledge into the formal 
education system. The developed course on traditional knowledge in cattle breeding and veterinary medicine, traditional 
nomadic cuisine, medicinal herbs and many other aspects of the nomadic life of our ancestors is now taught to students of 
the Agrarian University.

 

SO 004ALYMKULOV

606 MARC-ALEXANDRE TAREAU (LEEISA), 
GUILLAUME ODONNE (LEEISA), 
MARIANNE PALISSE (LEEISA)

Diversity of African American medicinal 
floras in French Guiana. When history and 
cultural geography shape ethnobotanical 
knowledge.

Much has been written concerning African American ethnobotany in the tropics, and this field has been stimulated by the 
recent works of T. Van Andel, R. Voeks and J. Rashford. In Amazonia, societies of African descent are less numerous than in 
other parts of Latin America, but the Guiana shield is of particular interest. In French Guiana notably, Afro-descendant Kréyòl 
(both from French Guiana and from the Caribbean) cohabit with four different Maroon groups (Aluku, Ndjuka, Paamaka, 
Saamaka) and with an important Haitian diaspora. But the mosaic of cultures also includes several Amerindian groups, 
descendants of deported European populations, migrants from all Latin America, as well as European and Asian workers (i.e. 
Chinese, H’mongs). However important they are, African influences are to be studied in a wider context of general inter-
influences, hybridization and globalisation, linking pre and post-colonial history to actual practices.

Based on an extensive study involving 209 participants from 17 French Guianese cultural groups, the present work 
inventories 3674 use reports concerning 355 species. Considering these overall medicinal floras, we analyse quantitatively 
the relative proximities between these different African American pharmacopoeias. Historical and anthropological 
discussion, based on qualitative interviews, are mobilized to decipher the respective influence of each culture on the other. 
We interpret these complex hybridization processes concerning Afro-descendant cultures in light of their respective history, 
way of life and contacts with other influences, such as colonists, migrants or Amerindians.

SO 089VOEKS

607 WILLIAM BRUNO SILVA ARAÚJO 
(IFPA/UNESP), ROMIER DA PAIXÃO 
SOUSA (IFPA), RONNIELLE DE AZEVEDO 
LOPES (IFPA/UERJ), RIBAMAR RIBEIRO 
JUNIOR (IFPA/UFMG)

SABER ETNOECOLÓGICO E COSMOÉTICA NO 
MANEJO DO MUNDO: NARRATIVAS DE UMA 
CACIQUE “AKRÃTIKATÊJÊ”

O povo “Akrãtikatêjê” habita a terra indígena Mãe Maria, localizada no sudeste do Estado do Pará. Apresenta uma história de 
migração, luta e resistência etnoecológica frente as investidas do capital na região Amazônica. O artigo buscou dialogar com 
as sabedorias “Akrãtikatêjê”, seus etnosaberes relacionados ao manejo do mundo. A pesquisa teve perspectiva qualitativa, 
buscando uma aproximação teórica com a fenomenologia hermenêutica, dialogando com as vivências e acolhendo as falas e 
interpretações do mundo a partir das narrativas da liderança “Akrãtikatêjê”, a cacique Tônkyré. A investigação mostrou que o 
manejo da natureza na perspectiva “Akrãtikatêjê” é pautado num profundo saber etnoecológico, por uma relação de respeito, 
cuidado, afetividade e pertencimento à natureza, uma cosmoética “Akrãtikatêjê”.

SESSÃO TEMÁTICA 28

608 CLAIDE DE PAULA MORAES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), ANNE RAPP PY DANIEL 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ)

Arqueologia Amazônica: do determinismo 
ecológico à construção da paisagem

A visão científica padrão apresentou a Amazônia como um local onde as sociedades humanas não puderam alcançar um 
completo estágio de desenvolvimento em função da escassez e da hostilidade do ambiente. Os grupos locais teriam vivido em 
contínua dependência e limitação pautadas pela disponibilidade de plantas e animais na natureza.

Com um melhor entendimento e acumulação de dados arqueológicos na Amazônia, hoje é possível oferecer um ponto de 
vista alternativo para compreender a relação de longa duração entre os humanos e o ambiente amazônico. Sugerimos que os 
povos da Amazônia desenvolveram mecanismos de interação e manipulação do ambiente que levaram a possibilidade de 
manejo e domesticação de plantas em diferentes estágios, e que estas escolhas adquiriram mais importância na maneira como 
eles obtiveram alimentos da floresta.

O manejo não liberou os humanos do laborioso trabalho da agricultura e da necessidade de escolha de solos férteis como 
únicos locais possíveis para o assentamentos e produção. Este processo não foi uma imposição do ambiente, foi uma escolha 
cultural.  A evidência de várias plantas domesticadas em sítios arqueológicos demonstra que as sociedades conheciam as 
possibilidades de cultivar, e mesmo assim, deram importância secundária para estas plantas, escolhendo alternativas mais 
flexíveis.

Esta apresentação foca em cinco momentos principais da história da ocupação humana na Amazônia: os mais antigos que 
chegaram, os grandes assentamentos de sociedades populosas em partes distantes da Amazônia; como estas sociedades 
entraram num momento de intensas disputas e subsequente experiência de redução de população; o contato com os 
europeus; e finalmente, as ocupações atuais, com estilos de vida tradicionais influenciados pelas antigas sociedades indígenas.

Para discutir estes diferentes momentos revisitaremos alguns conceitos chave como: ambiente, interação humano ambiente, 
urbanismo, ecologia humana, sustentabilidade, impactos humanos positivos e negativos.

SO 005JUNQUEIRA

609 MICHAEL HECKENBERGER 
(UNIVERSITY OF FLORIDA)

Pre-Columbian Agroforestry in the Upper 
Xingu

The headwater basin of the Xingu River, or Upper Xingu, is a well-known case of densely settled pre-Columbian populations in 
the southern Amazon. These populations were organized in regional clusters of walled towns and villages, comprised of four 
primary residential satellites precisely positioned around a ceremonial center. Highly standardized settlement and land use in 
discrete partitioned or “zoned” areas represent an unexpected level of regional planning and integration, which rivals other 
major forest regions of the world, in terms of the size and density of regional populations and degree of human impact on the 
tropical forest landscapes. This paper discusses semi-intensive agroforestry and fish-farming systems associated with the pre-
Columbian clusters, which depended on conversion of forest to other forest. It suggests that industrial resources, notably 
species of trees used for houses and all major constructions, may have been a more important driver of conversion than food 
production. Furthermore, while characterized as low in terms of endemic species biodiversity, heritage forests represent 
maximal levels of functional biodiversity. The discovery of these forest management systems through partnerships with 
descendent groups provide alternative strategies that may hold clues about best practices to address the inexorable changes 
in this nera-term tipping zone.

SO 028NEVES A
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611 MARCELO NIVERT SCHLINDWEIN 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
CARLOS), HELBERT MEDEIROS PRADO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
CARLOS)

A disciplina "Etnoecologia" no curso de 
Ciências Biológicas da UFSCar-Sorocaba (São 
Paulo, Brasil): histórico, desafios e 
perspectivas para cursos superiores no Brasil

            Quando da concepçãodo curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos, criado em 
2006, prevaleceu o entendimento de que disciplinas de intersecção entre as Ciências Naturais e as Ciências Humanas seriam 
estratégicas para que o tópico unificador do curso, a Biologia da Conservação, pudesse ser trabalhado à luz de sua 
complexidade e natureza transdisciplinar. A partir desse espírito acadêmico por parte de seus idealizadores, o curso em 
questão incorporou, como obrigatórias em sua matriz curricular, disciplinas interdisciplinares que não fazem parte do 
currículo da maioria dos cursos de graduação em Ciências Biológicas, dentre elas a disciplina “Etnoecologia”. Neste trabalho, 
discutiremos a natureza transdisciplinar da "Etnoecologia" e seu potencial para uma reflexão crítica sobre os paradigmas 
vigentes que embasam programas de conservação e manejo da biodiversidade na atualidade. Visando a incorporação e 
adaptação do curso aqui em foco para outros contextos acadêmicos no Brasil, também apresentaremos e discutiremos 
aspectos gerais desse curso, como sua fundamentação teórica, sua ementa, seu cronograma, as atividades propostas e as 
formas de avaliação sendo utilizadas. Com a experiência docente dos autores no referido curso, objetivamos, em última 
análise, propor uma reflexão crítica sobre o potencial pedagógico da disciplina "Etnoecologia" para a formação de 
profissionais no campo das Ciências Biológicas, em particular aqueles especializados em Biologia da Conservação no Brasil.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

612 THIAGO SOUZA SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS)

PESCADORES SITIADOS: ANÁLISE DOS 
CONFLITOS DA PESCA ARTESANAL NA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS

A disputa territorial em áreas ocupadas historicamente por populações tradicionais tem ganhado novas dimensões. Agora, os 
conflitos são revelados não apenas em áreas onde vivem comunidades indígenas ou quilombolas, mas também envolvendo 
outros povos, como é o caso dos pescadores artesanais que ocupam áreas litorâneas. O estudo tem como objeto os 
pescadores artesanais da cidade de Porto de Pedras – AL, onde é situada a zona especial de vida silvestre da Área de 
Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC), criada em 1997. Nessa área foi criada uma base avançada para preservação do 
peixe boi marinho, de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Pretende-se aqui 
apresentar a dinâmica na prática pesqueira, levando em consideração as mudanças ocorridas após a criação da Área de 
Proteção Ambiental Costa dos Corais. Além disso, por se tratar de uma área de preservação ambiental, a indústria do turismo 
ecológico tem migrado massivamente para região e expulsado os pescadores por meio da destruição de suas barracas, onde 
guardam seus utensílios de pesca. Assim, buscamos evidenciar as relações de disputa pelo território, não apenas terrestre, mas 
também marinho, entre pescadores e particulares, e por vezes, os órgãos ambientais do Estado (ICMBio e IBAMA). Para tanto, 
utilizamos da pesquisa qualitativa por meio de entrevistas semiestruturada e em profundidade realizadas no trabalho de 
campo junto aos pescadores, empresários e agentes ambientais.

SO 036VILACOERT

613 JAIME XAMEN WAI WAI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ)

SOBRE A CERÂMICA KONDURI E OCUPAÇÃO 
DOS WAI WAI NA REGIÃO DA TERRA 
INDÍGENA TROMBETAS-MAPUERA (PARÁ, 
BRASIL)

Esse trabalho tem como objetivo interpretar os vestígios arqueológicos cerâmicos, denominados de Konduri (Hilbert, 1955), 
que ocorrem no rio Mapuera, afluente do Rio Trombetas, e se situa na Terra Indígena Trombetas-Mapuera. Além disso, foi feito 
um levantamento etnoarqueológico de duas aldeias desta mesma terra indígena, Inajá e Mapuera. A metodologia deste 
trabalho buscou entender junto com os diversos grupos que compõem os Wai Wai, a relação da ancestralidade Wai Wai, e 
como nossos grupos viviam em seu tempo.

Além, da história dos ancestrais, precisa ser entendida a história do contato de verdade que ocorria com os espíritos do mato 
e de animais, de acordo com moradores anciões Wai Wai que hoje moram no rio Mapuera.

SO 075APARÍCIO-A

614 ANTONIA BARREAU (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE), 
JOSÉ TOMÁS IBARRA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE), 
JULIÁN CAVIEDES (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE), 
ROMINA URRA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE), 
NATALIA PESSA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE)

What ‘lifestyle migrants’ bring? 
Agrobiodiversity and cultural practices in 
traditional and emergent homegardens in 
the southern Andes of Chile

Despite extensive research on the value of agrobiodiversity in indigenous homegardens of the Neotropics, we have made less 
progress unraveling its biocultural functions in an era of rapid social-ecological changes. Recently, globalization has changed 
the relationship between urban and rural shifting from unidirectional migration (rural exodus) to bidirectional circulation. In 
southern Andean Chile, lifestyle migrants (i.e. urban people voluntarily relocating to rural areas pursuing a greater 
connection with nature) are rapidly settling in and co-inhabiting with local campesinos (Mapuche and non-
indigenous). Many lifestyle migrants have incorporated homegardens into their livelihoods. We studied what do these 
emergent farmers bring into the local agricultural system? In 100 homegardens (50 from local campesinos and 50 from 
migrants), we conducted plant surveys and interviews to explore plant biodiversity and management practices. Lifestyle 
migrant’s homegardens showed higher richness of overall species than campesino´s homegardens. This result may respond to 
migrants’ variety of biocultural backgrounds and culinary tastes. Migrants implemented a wider range of management 
practices, applied less agrochemicals and used more biopreparations. In terms of sources of expertise, campesinos relied 
mainly in their kin, while migrants relied mostly on local neighbors and laborers and self-learning (books and online 
information).   As many migrants were assisted by a local campesino, this resulted in an integration of local practices and 
traditional varieties into migrant homegardens. Higher use of agrochemicals by campesinos probably relates to input 
subsidies and less access to information. While migrants may be a source of agrobiodiversity and management innovation, 
campesinos represent a source of local expert knowledge and heirloom varieties. Cooperation among both type of farmers 
may result in positive outcomes for agrobiodiversity conservation and sustainability.  

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

615 LAYON ORESTE DEMARCHI (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA - INPA), MARIA TERESA 
FERNANDEZ PIEDADE (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA - INPA), VERIDIANA VIZONI 
SCUDELLER (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS - UFAM)

O USO DE ÍNDICES ETNOBOTÂNICOS PARA 
IDENTIFICAR ESPÉCIES ARBÓREAS EM RISCO 
LOCAL

O conhecimento das populações indígenas e tradicionais a respeito do meio em que vivem é fortemente baseado nas 
percepções realizadas durante as atividades do dia-a-dia, como caça, pesca, agricultura e extrativismo. Partindo do 
pressuposto que estes grupos são grandes conhecedores da fauna e da flora, acessar este conhecimento pode se constituir em 
uma ferramenta importante para elaborar estratégias de manejo e conservação. O presente trabalho buscou identificar 
espécies arbóreas que possam estar em risco localmente devido à sobre-exploração através de listagens livres e posterior 
cálculo do Índice de Saliência Cognitiva (S). Este índice pode ser usado para calcular a “saliência cultural” de determinados 
itens, neste caso o conjunto das plantas consideradas em risco. Dessa forma o S pode ser entendido como a percepção dos 
moradores sobre a pressão de uso das espécies no ambiente; quanto maiores os valores de S maior a pressão de uso sobre a 
espécie e, consequentemente, sua menor disponibilidade potencial no ambiente. Para isso foram realizadas 59 listas livres 
com comunitários de duas comunidades na RDS do Tupé – Manaus/AM. Posteriormente estes dados foram comparados a dois 
inventários realizados em florestas de terra-firme e campinarana próximos às comunidades, e feitas correlações entre o S de 
cada espécie e sua respectiva abundância por ambiente. Foram identificadas 17 espécies que segundo os moradores correm 
risco na reserva, sendo sete exclusivas de terra-firme, duas exclusivas de campinarana e oito comuns aos dois ecossistemas. 
Não foi encontrada relação entre o S e a abundância das espécies nos inventários, porém, sete espécies não foram registradas 
ou por não ocorrerem naturalmente ou por terem sido erradicadas localmente. O S se mostrou útil para identificar espécies 
madeireiras, e sugere que estas populações podem estar em risco, mostrando a necessidade de elaboração de planos de 
manejo que integrem tanto a conservação quanto o uso dos recursos naturais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

616 MARLUCE ROCHA BEZERRA (UFPA), 
MARCOS VALÉRIO SANTOS DA SILVA 
(UFPA), MARCIENI ATAIDE DE 
ANDRADE (UFPA), MARY ELIZABETH DE 
SANTANA (UFPA), JEANE CAMILA 
RODRIGUES DOS SANTOS (UFPA), 
EDUARDA CARVALHO DE LIMA (UFPA)

Qualificação de profissionais de saude para 
atuação em comunidades tradicionais.

O objetivo desse trabalho foi conhecer as difiuldades de acesso a profissionais e serviços de saúde em comunidades ribeirinhos 
e colaborar com um melhor entendimento sobre a formação profissionail para atuação nessas áreas e em tantas outras com 
perfil similar na Amazônia.Trata-se de um estudo qualitativo/descritivo, desenvolvido na região de ilhas do município de 
Abaetetuba, estado do Pará, aprovado pelo CEP. Essas comunidades conseguem sanar grande parte de seus problemas por 
meio da assistencia prestada por cuidadores tradicionais como benzedores, parteiras, pajés/xamas, uso de plantas medicinais 
e puxação, que emergem como primeira opção, e muitas vezes única, especialmente pela dificuldade de deslocamento até a 
sede do município. A população geralmente só procura atendimento médico quando não consegue resolver o quadro com os 
conhecimentos que detém. Foram relatadas dificuldades como não inclusão aos programas de saúde, superlotação e lentidão 
nos atendimentos, dificuldade em conseguir "ficha" para consulta médica, dentista e outros, carencia/ausencia de 
profissionais para atuação nas comunidades, etc., embora haja maior acesso a informação e medicamentos alopáticos. Há alta 
incidência de HAS, DM, parasitose intestinal, gastrites e doenças do aparelho locomotor. Além de estarem sujeitas a muitas 
situações e riscos para o futuro de suas gerações, como aumento de doenças infectocontagiosas. São comunidades marcadas 
por acentuado grau de isolamento e exclusão social. Com pouca organização social e baixo poder de influência política são 
incluídos forçadamente nas políticas públicas gerais. Os profissionais de saúde precisam compreender esse contexto para 
então ajudar no direcionamento do cuidado, sem desconsiderar valores culturais e experiências, e compreender como essas 
pessoas e grupos constroem seus itinerários terapêuticos.é fundamental para orientar práticas em saúde fundadas na 
integralidade, pluralidade e inclusão em saúde.

SO 076CASTRO
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617 JOSÉ CÂNDIDO LOPES FERREIRA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS)

A contagem de pirarucus como ferramenta 
de monitoramento da população e do 
território

O método de contagem de pirarucus (Arapaima gigas) alia conhecimentos tradicional e científico para o monitoramento da 
população de peixes. Primeiro desenvolvido e utilizado nas várzeas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, 
Amazonas, hoje é aplicado por pescadores em quase toda a Amazônia. A ferramenta se baseia na habilidade dos ribeirinhos de 
identificar indivíduos de pirarucu quando esses vão à tona respirar. O método é barato e acessível, mais viável e efetivo que os 
métodos científicos tradicionais. A partir da contagem dos peixes nos lagos é calculada a quota a ser pescada no ano seguinte. 
Para além do levantamento populacional, a contagem de pirarucus permite que seja feita minuciosa vistoria do território. 
Enquanto estão contando peixes, as equipes também observam rastros de possíveis invasores, a localização de cardumes de 
várias espécies, o nível das águas em diferentes ambientes, entre outros aspectos relevantes para o controle do território. 
Foram acompanhadas atividades de contagem de pirarucus, um curso de formação na técnica, bem como uma certificação de 
contadores. O trabalho se baseia em dados etnográficos de observação participante e entrevistas não estruturadas. A 
apresentação é uma análise de como a contagem de pirarucus funciona como ferramenta de monitoramento, não só da 
população visada, mas das condições dos lagos e matas circundantes. As práticas locais de conhecer o ambiente devem ser 
levadas em conta no desenvolvimento de ferramentas adequadas para manejar recursos naturais. A participação da 
população local promove o empoderamento sobre o território e produz resultados positivos no momento da pesca. Conclui-
se que o uso de ferramentas de monitoramento pela população local, de modo autônomo, é um caminho efetivo para o 
cuidado do território manejado.

SO 103SOBREIRO

618 RUAN INGLITON CORRÊA FEIO 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - 
CAMPUS ABAETETUBA), SILVIA LETICIA 
SANTOS LIMA (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO PARÁ - CAMPUS ABAETETUBA), 
LUAN COSTA DIAS (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ - CAMPUS 
ABAETETUBA), KAREN SILVA DA SILVA 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - 
CAMPUS ABAETETUBA), DYANA JOY 
DOS SANTOS FONSECA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI), JEFERSON 
MIRANDA COSTA (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ - CAMPUS 
ABAETETUBA)

CATÁLOGO DAS PLANTAS TÓXICAS DO 
HERBÁRIO DO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ 
(HIFPA) – CAMPUS ABAETETUBA

Plantas tóxicas são aquelas que produzem toxinas capazes de provocar problemas de saúde em seres humanos e animais 
domésticos, variando de uma simples alergia até a morte. Estas toxinas podem estar presentes em várias partes da planta. 
Muitas plantas tóxicas são ornamentais e podem ser encontradas nos mais diversos locais. Algumas são bastante conhecidas e 
apreciadas por sua beleza, mas podem causar graves intoxicações ao serem manipuladas ou ingeridas. O objetivo deste estudo 
foi produzir um catálogo de plantas tóxicas presentes no Herbário do Instituto Federal do Pará – Campus Abaetetuba (HIFPA), 
tornando essas plantas acessíveis a consulta. As plantas da coleção são provenientes de estudos etnobotânicos, realizados pela 
Instituição. O herbário possui atualmente um total de 1.087 exsicatas, as quais tiveram suas etiquetas verificadas e as que 
correspondiam como tóxicas foram registradas no Banco de dados, via programa Brahms. Após isso, selecionaram-se as dez 
mais representativas e de maior predominância na região para comporem o catálogo, apresentando classificação e ilustração, 
além de informações retiradas da literatura especializada sobre as partes tóxicas da planta, as toxinas produzidas e os seus 
efeitos. Registraram-se 57 amostras de plantas tóxicas identificadas em 38 espécies. Sendo selecionadas as seguintes espécies: 
chapéu-de-napoleão [Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum.]; guiné (Petiveria alliacea L.); alamanda (Allamanda catártica L.); 
oleandro (Nerium oleander L.); tinhorão [Caladium bicolor (Aiton) Vent.]; coroa-de-cristo (Euphorbia milli Des Moul.); pinhão-
roxo (Jatropha gossypiifolia L.); urtiga braba [Fleurya aestuans (L.) Gaudich]; antúrio (Anthurium andraeanum Linden) e a 
mandioca (Manihot esculenta Crantz). A importância da divulgação das plantas tóxicas é essencial para se conhecer a flora 
local, bem como alertar para os cuidados a serem tomados, por fim, colaborando com o conhecimento popular e científico 
sobre esse grupo de plantas.  

Sessão Poster Tema 
4, Outros

619 JOHN RASHFORD (COLLEGE OF 
CHARLESTON)

Documenting the oldest baobabs of Brazil The well-known African baobab (Adansonia degitata) is a massive tree that is now iconic of the African Savanna where it occurs 
naturally and a symbol of the continent and its diverse peoples.  The baobab in Brazil is a post-Columbian introduction whose 
earliest association is with the development of sugar plantations that ultimately came to rest on African labor.  This paper 
provides an initial documentation of the oldest baobabs of the Americas which are found in Brazil and the Caribbean and it is 
presented in recognition and support of the many extraordinary local efforts that are being made wherever they grow to 
ensure their survival and to celebrate their presence.  It is based on field research, a review of the literature and internet 
sources in which trees have been located, measured and photographed and these trees have also been assessed with respect to 
leaves, flowers and fruits and to cultural significance.

SO 089VOEKS

620 LARISSA FERREIRA DE LIMA (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI), ELOISA 
HELENA AGUIAR ANDRADE (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI), LIDIANE 
DINIZ DO NASCIMENTO (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI), SUZANA 
HELENA CAMPELO NOGUEIRA DA 
SILVA (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI), TAINÁ OLIVEIRA DOS ANJOS 
(MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI), 
SOLUAN FELIPE MELO PEREIRA 
(MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI)

INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE NA 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL 
DE Aniba parviflora Meisn.(LAURACEAE)

A composição química dos óleos essenciais é determinada por fatores genéticos, porém  pode sofrer alterações ocasionadas 
por fatores ambientais bióticos ou abióticos. Dentre os fatores abióticos, os primordiais são temperatura, luminosidade e 
pluviometria. Esses fatores ambientais causam estímulos nas plantas, podendo redirecionar a rota e produzir diferentes 
composto. O objetivo desse trabalho é identificar os compostos químicos presentes no óleo essencial da espécie Aniba 
parviflora Meisn no período de maior e menor pluviosidade da região Amazônica. Foram coletadas folhas da espécie em 
estudo em Belém- PA, nos mês de setembro e março, período com menor e maior intensidade de chuvas da região, 
respectivamente. A composição química dos constituintes voláteis foi analisada no laboratório Adolpho Ducke do Museu 
Emilio Goeldi por cromatografia de fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM), a identificação dos 
componentes voláteis foi baseada no índice de retenção linear por comparação destes com amostras autenticas existentes nas 
bibliotecas do sistema de dados e da literatura. No período de menor intensidade pluviométrica o componente majoritário 
dessa espécie, linalol, obteve maior concentração, enquanto que no período de maior intensidade pluviométrica diminuiu 
sua concentração de 32,64% para 12,01%. No entanto, outros componentes aumentaram suas concentrações no período de 
maior intensidade de chuvas como o E-cariofileno que passou de 6,22% para 9,71%, o E-Nerodiol de 0,24% para 2,52%, o 
espatulenol de 3,69% para 4,82% e o oxido de cariofileno de 0,89% para 2,2%. Além disso, outros componentes foram 
produzidos no período de maior intensidade de chuvas como o E,E- alfa-Farneseno, delta- Cadineno, , Humuleno epoxido II. 
Diante disso, os componentes químicos presentes no óleo essencial de Aniba parviflora Meisn apresentaram produção de 
novos compostos e variação nas suas concentrações, de acordo com a intensidade pluviométrica.
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621 KAMILA STEPHANIE SOUZA BARBOSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), VANESSA HOLANDA 
RIGHETTI DE ABREU (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ), 
RAYLANA RODRIGUES DA FONSECA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), NATALIA MOURA DE 
ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
OESTE DO PARÁ)

ESTUDO MELISSOPALINOLÓGICO DE 
Scaptotrigona MOURE, 1942 (MELIPONINI) 
NA COMUNIDADE CABECEIRA DO QUENA DA 
RESEX TAPAJÓS-ARAPIUNS, SANTARÉM, PA

O conhecimento das principais fontes florais utilizadas pelas abelhas para a produção do mel pode ser obtida através da 
Melissopalinogia. A análise palinológica do mel possibilita a identificação de famílias, gêneros e/ou espécies botânicas 
visitadas por elas. O objetivo do trabalho foi identificar os tipos polínicos nos méis da abelha canudo (Scaptotrigona sp.) na 
comunidade da Cabeceira do Quena na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns. As amostras de mel foram coletadas nos meses 
de dez/2017 e jan/2018. O mel foi diluído utilizando etanol a 95%. Posteriormente, foi aplicado o método acetolítico. Foram 
preparadas pelo menos três lâminas de cada amostra, sendo contabilizados no mínimo 500 grãos de pólen. Os tipos polínicos 
foram agrupados em quatro classes de frequência: pólen dominante (PD > 45%), pólen acessório (PA 15 a 44%), pólen isolado 
importante (PIi 3 a 14%) e pólen isolado ocasional (PIo < 3%). No mês de dezembro foram encontrados 49 tipos polínicos, no 
qual 47 deles foram identificados: Anacardiaceae (8), Annonaceae (1), Apocynaceae (2), Araliaceae (8), Arecaceae (1), 
Boraginaceae (1), Burseraceae (2), Euphorbiaceae (2), Fabaceae (12), Lythraceae (1), Malpighiaceae (3), Malvaceae (1), 
Melastomataceae (1), Myrtaceae (1), Sapindaceae (1) e Verbenaceae (1). No mês de janeiro foram encontrados 39 tipos 
polínicos, sendo 30 identificados: Ancardiaceae (7), Annonaceae (1), Araliaceae (3), Boraginaceae (1), Burseraceae (2), 
Euphorbiaceae (1), Fabaceae (11), Malpighiaceae (1) e Solanaceae (3). Os tipos polínicos pertencentes à família Fabaceae 
mostraram-se dominantes nos períodos estudados, observando-se 12 tipos polínicos no mês de dezembro, com dois tipos 
classificados como PIi (4,8%) e (10,8%); e 11 no mês de janeiro, com três tipos classificados como PIi (3,4%), (8%) e (8,4%). A 
diversidade da flora local permite que a abelha tenha um hábito alimentar generalista, contribuindo para o desenvolvimento 
da meliponicultura na região e na manutenção da vegetação.
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623 LARISSA FERREIRA DE LIMA (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI), ELOISA 
HELENA AGUIAR ANDRADE (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI), LIDIANE 
DINIZ DO NASCIMENTO (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI), TAINÁ 
OLIVEIRA DOS ANJOS (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI), SUZANA 
HELENA CAMPELO NOGUEIRA DA 
SILVA (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI), SOLUAN FELIPE MELO 
PEREIRA (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI)

ANÁLISE COMPARATIVA DA COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE Aniba 
parviflora Meisn. e Aniba rosaeodora Ducke 
(LAURACEAE)

Os compostos aromáticos que compõem os óleos essenciais, geralmente apresentam odor agradável, com grande utilização 
na indústria de higiene/beleza, bem como na produção de inseticida, além de ser fonte de obtenção de molécula com grande 
valor agregado. Entre as plantas aromáticas da região amazônica, da família Lauraceae, destaca-se a Aniba rosaeodora Duck, 
conhecida popularmente por Pau rosa e a Aniba parviflora Meisn, conhecida popularmente como macacaporanga. Essas duas 
espécies são muito semelhantes morfologicamente, sendo comumente confundidas no campo. O objetivo desse trabalho é 
identificar os compostos químicos presentes no óleo essencial das duas espécies. Foram coletadas folhas de árvores bem 
desenvolvidas das duas espécies em estudo, na área experimental da UFRA, campus Belém, Pará, no mês de setembro, período 
com menor intensidade de chuvas na região. A composição química dos constituintes voláteis foi analisada no laboratório 
Adolpho Ducke do MPEG por cromatografia de fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM), a identificação dos 
componentes voláteis foi baseada no índice de retenção linear por comparação destes com amostras autenticas existentes nas 
bibliotecas do sistema de dados e da literatura. Dentre os componentes existentes alguns se destacaram com altas 
concentrações nas duas espécies: o linalol, beta felandreno e o E-cariofileno, dentre esses o linalol foi o de maior 
concentração, apresentando na Aniba rosaeodora Ducke 65,72 % e na Aniba parviflora Meisn 32,64%, os compononentes alfa 
pineno, beta pineno, mirceno, alfa terpineol, beta selineno, biciclogermacreno e espatulenol apresentaram maiores 
concentrações na Aniba parviflora Meisn, enquanto que o alfa felandreno apresentou maior concentração na Aniba 
rosaeodora Ducke. Logo, o componente majoritário dessas espécies é o linalol, porém o que diferencia essas duas espécies é a 
concentração desse componente, com maiores porcentagens na espécie Aniba rosaeodora Ducke. 
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624 CAROLYNE NGARA (UNIVERSITY OF 
NAIROBI)

Maasai Traditional Medicine, Cosmology and 
Biodiversity

In 1980s, the World Health Organization estimated that over 80% of the world’s population relied mainly on traditional 
medicine for their primary healthcare needs (Farnsworth,1985). The link between traditional medicine and biodiversity is 
exemplified by a long tradition of healing powers associated with the earth's natural systems, which entails medicinal plants, 
animal species, spring water or the natural scenery. The pharmacopoeia of indigenous folk seties contain thousands of 
medicines made from leaves, herbs, roots, bark, mineral substances and other materials found in nature.

Van Seters, (1997) estimates that there are more than 35,000 plant species being used for medicinal purposes around the 
world. Unfortunately, a third of these plant species could become extinct (Hamilton, 2009). In Kenya, greater losses are 
already occurring in arid and semi-arid areas, which is home to over 10 million indigenous folk, due to climate change, 
erosion, wood consumption, over grazing, exploitation and unsustainable harvesting of natural vegetation to generate 
income.  

Despite the availability of modern remedies, the Masaai people of Kenya still use traditional medicine as their primary 
healthcare. The Maasai ecological knowledge is often passed down from generation to generation. However, this knowledge is 
rapidly dwindling due to global warming and other human related factors. The interrelationship between the Masaai people, 
nature and their environment is widely acknowledged. Nonetheless, the Maasai ethnobotany and ecological knowledge has 
received very little attention and research.

This paper examines the ecological parameters that characterize traditional medicinal plants and their contribution to 
primary healthcare of Masaai people of Ewaso Kedong Valley, in Kajiado County of Kenya. It also seeks to determine the 
community structure of Masaai traditional medicines, discuss the modes of exploitation and livelihoods of the Masaai 
communities of Ewaso Kedong Valley.
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625 KRISHNA KUMAR SHRESTHA 
(ETHNOBOTANICAL SOCIETY OF NEPAL 
(ESON))

Traditional medicine: Integration of 
Ayurvedic, Amchi and Ethnomedicinal 
Treatments in Nepal

Local communities are being suffered by different types of diseases, physiological disorders and trauma by severe accidents. 
Due to lack of health centres, medical practitioners, and medicines in rural areas, the local communities depend upon the 
local healers, who treat the patients by traditional medicine. Ayurvedic system of treatment, using herbal products, is 
popular in the cities and few parts of the country; whereas ethnomedicinal practice by traditional local healers is popular in 
the remote areas in lowland and mid hills of Nepal. The people residing in the high hills and high mountains of Nepal, Amchi 
medical system, a modified version of Tibetan medical system, is popular. The Amchis, often called Tibetan doctors, diagnose 
by patients’ interview, pulse record and urine colour; predominantly use plant materials and even mix with animal parts and 
minerals. Nepal comprises 103 ethnic groups and castes, and the local communities have rich ethnobotanical knowledge. 
Nearly 2,000 species of medicinal plants occur in Nepal, from lowland to high Himalaya, of which nearly 1,500 species are 
used in ayurvedic medicine, over 1,200 species in the folk medicine, and nearly 400 species in amchi medicine. Recent 
assessment by the Ethnobotanical Society of Nepal, Ayurveda Campus, and Himalayan Amchi Association, has revealed that 
nearly 250 species of medicinal plants are common species, which are being commonly used by the healers or medical 
practitioners in ayurvedic, amchi and ethnomedicinal healing systems. It is also noticed that plant species used in ayurvedic 
and ethnomedicine shows high Similarity Index and Use Value Index in comparison to amchi medical system. The 
bioprospecting of widely utilized species in amchi, ayurvedic and ethnomedicine is also in progress. It is recommended that 
the local healers should be encouraged to use commonly available plant species to minimize the use of rare and threatened 
species, and discourage to use organs of animals.
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626 IGNACIO MONTENEGRO (INSTITUTO 
FORESTAL INFOR), VIVIANNE 
CLARAMUNT (UNIVERSIDAD DE CHILE; 
INTITUTO DE ECOLOGÍA Y 
BIODIVERSIDAD (IEB-CHILE)), PAOLO 
PERASSO (CENTRO DE ESTUDIOS 
INTERCULTURALES E INDÍGENAS 
(CIIR)), JUANA PALMA (INSTITUTO 
FORESTAL INFOR)

Gathering mushrooms in Panguipulli: 
indigenous-scientific collaborations for 
forest conservation and production of 
knowledges

A multidisciplinary applied research on Wild Edible Mushrooms it’s being carried out in Panguipulli county, Los Ríos Region, 
Chile. Involving professionals from environmental and social sciences together with gatherers from mapuche communities, 
the project pursue three main goals: to test in situ reproduction methods for Loyo (Boletus Loyo), Changle (Ramaria spp.), 
Gargal (Grifola gargal) and Digüeñe (Cyttaria espinosae) selected by its cultural value and endangered situation; to contribute 
to local development and forest conservation policies; to explore traditional knowledges and practices regarding forest 
gathering in order to contribute to its social valuation. After one year of initial approaches between researchers and 
communities to discuss the project and to select the sampling sites, a qualitative research based on ethnographic fieldwork, 
in depth-interviews and participatory workshops was carried out. Preliminary results of the enquiry have methodological, 
theoretical and political implications. First the initial findings suggests the necessity to push forward multidisciplinary 
research approaches to understand processes of biodiversity loss and recovery. Second the data suggests a direct relation 
between processes of local knowledge erosion among mapuche rural communities and deforestation, deepen by the 
subordination of mapuche knowledge among chilean society. Forest-related knowledge is unevenly distributed inside 
communities (according to age, life trajectories and early childhood education) and between áreas inside the county 
(according to distance to major forests, and main economic activities in the area). Third, knowledge exchange workshops 
between gatherers are helping to build networks that “even out” knowledge inequalities between persons, communities and 
áreas; and knowledge exchange workshops between researchers and gatherers posit scientific and indigenous knowledges as 
two valid ways of knowing that can work together for conservation goals. 
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627 ANDRÉ DOS SANTOS SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), ANDRE LUIZ BORBA 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO), FLÁVIA 
ROSA SANTORO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
WENDY MARISOL TORRES-AVILEZ 
(LLAPIS I LLAVORS), REINALDO FARIAS 
PAIVA DE LUCENA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA), JULIO 
MARCELINO MONTEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI)

Avaliação temporal do Índice de Prioridade 
de Conservação para plantas medicinais

A apropriação não sustentável de recursos vegetais possui o potencial de modificar a dinâmica das espécies, alterando os seus 
estoques naturais. Diante desta perspectiva, investigamos por meio de um ensaio comparativo temporal, a extração de 
recursos florestais não madeireiros, aplicando um método de análise quantitativa denominado de Índice de Prioridade de 
Conservação (IPC) que leva em consideração dados sobre a disponibilidade das espécies no ambiente, juntamente com as 
informações sobre os usos locais atribuídos a cada espécie, tendo a capacidade de categorizá-las em três classes de risco. O 
estudo concentrou-se em uma área de uso comum de recursos, caracterizada pela vegetação de caatinga, inserida no 
Território Indígena Fulni-ô, município de Águas Belas, PE (NE do Brasil), marcada por eventos de intensa extração de recursos 
vegetais. As informações sobre a disponibilidade dos recursos explorados foram realizadas a partir de uma amostragem de 
vegetação e as informações do uso das espécies foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas. Nossos resultados 
demonstraram uma redução na riqueza de espécies ao longo do tempo, o que pode ser fruto do continuado processo de 
extração de recursos na área, e que algumas espécies com densidades baixas foram ainda mais afetadas, talvez pelo aumento 
do seu uso como planta medicinal, ou até mesmo pela associação com outras categorias de uso. As espécies reportadas como 
de alto risco no estudo atual, aparentemente não apresentaram alterações, o que reforça a ideia de que essas espécies ocupam 
esta posição mais provavelmente pelo seu alto potencial de uso, do que propriamente por suas densidades elevadas. Ao 
associarmos estes achados juntamente com o desaparecimento de algumas espécies raras, podemos concluir que o IPC não 
apresentou eficiência ao prever essas alterações, pondo em evidência que a combinação entre as variáveis de uso com as 
variáveis biológicas da espécie precisam ser melhor estabelecidas.
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628 JESSICA CAROLINE ALVES TEIXEIRA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS (UNEAL)), DENISE ELLEN 
COSTA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL)), 
JANILO ITALO MELO DANTAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO (UFRPE))

DECORRÊNCIAS NO USO DE PLANTAS DITAS 
MEDICINAIS POR MORADORES E FEIRANTES 
DO SERTÃO ALAGOANO

No Brasil é muito frequente a utilização de plantas para fins medicinais, onde esta utilização é conhecida muitas das vezes por 
medicina popular. Como fonte de obtenção destas plantas para fins medicinais é comum de acompanhar em feiras livres, a 
comercialização de várias destas plantas que são fornecidas por alguns vendedores, utilizadas por vários consumidores com o 
objetivo de curar ou aliviar algumas doenças. Nesse contexto objetivou-se neste trabalho identificar através de vendedores da 
feira livre do município de Santana do Ipanema-AL doenças ou agravos que são combatidos ou aliviados por plantas 
medicinais que os mesmos indicam e comercializam. No entanto, para obtenção dos dados foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas utilizando-se a técnica Bola de neve e Listagem Livre comuns em pesquisas etnobotânicas, com alguns 
comercializadores da feira livre do município de Santana do Ipanema no estado de Alagoas, aplicando-se o termo de 
consentimento livre esclarecido (TCLE) para os que aceitaram participar das entrevistas. As doenças ou agravos citados pelos 
vendores, foram classificadas e organizadas em tabelas com nome da doença ou agravo, plantas utilizadas para determinados 
fins, nome popular e científico das espécies vegetais medicinais. Foram citados um total de 15 agravos pelos vendedores 
podendo-se citar em maior destaque; gripe, tosse, dor cabeça, febre e entre outros, que muitos destes problemas são 
combatidos por plantas como o eucalipto (Eucalyptus sp), hortelã (Mentha sp), capim santo (Cimbopogon citratus), boldo 
(Peumus boldus) e entre outras plantas. No entanto esse trabalho permitiu divulgar o saber que estes comerciantes possuem 
além da autoconfiança dos mesmos em fornecer este conhecimento aos consumidores, podendo-se perceber uma forte 
intereção entre consumidores e vendedores.
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629 JULIEN MEYER (UNIVERSITÉ GRENOBLE 
ALPES, CNRS, GIPSA-LAB, 38000 
GRENOBLE, FRANCE), DAMIEN DAVY 
(LEEISA, OBSERVATOIRE HOMME 
MILIEU OYAPOCK, CNRS GUYANE), 
DENNIS ALBERT MOORE (LINGUISTICS 
DIVISION, MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI (MPEG), BELÉM, BRAZIL)

Animal call imitations in the Amazon: a 
multidisciplinary perspective

Several populations around the planet still use or have used acoustic lures to approach animal species. This kind of practice 
plays an important role in traditional human subsistence activities as it is mostly linked to predation and domestication. 
Historically, it is very ancient - supposed pre-historic. It may even be linked to the oldest human made tools specifically 
designed to produce sounds. Luring animals by playing back their recorded calls –or other ecosystemic sounds – is nowadays 
an efficient modern technique for zoological surveys because it increases detection or capture rates. It also crucially provides 
a mean to develop noninvasive biodiversity assessment techniques. The aim of our research was to improve the 
understanding of traditional knowledge associated to acoustic lures in the Amazon. In this vast region, many peoples 
frequently use animal call imitations in a traditional way to localize and/or attract some of their favorite preys in order to 
improve hunting success. Such techniques are known by fewer people than before but still popular due to their efficiency. 
During this study, we documented and analysed the calls of around 30 different bird species and their imitations made by 
several hunters in 4 different populations of the Amazon: the Gavião of Rondônia, the Suruí of Rondônia (Paíteer), the Wayãpi 
and the Teko of Oyapock in French Guiana. We combined different methods of audio and video documentation to follow the 
dynamics of use of the imitations during hunting sessions, as a function of animal responses. We described the acoustic 
similarity to the original bird calls. We also studied the associated linguistic representations of birdcalls, either in the form of 
nonsense syllables that help hunters to shape the mouth while performing the imitations or in onomatopoeic bird names. All 
together the results provide an original insight into human communication and traditional knowledge on animal behaviour 
associated to cynegetic contexts.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

630 EDWINE SOARES DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), ÂNGELO GIUSEPPE 
CHAVES ALVES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
MARCELO ALVES RAMOS 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO)

O conhecimento ecológico local é 
modificado quando há mudanças na forma 
de aquisição dos recursos naturais?

O conhecimento sobre os seres vivos e a natureza, construído pelas populações humanas, é chamado de conhecimento 
ecológico local. Sobre este conhecimento, alguns estudos têm sugerido que sua manutenção é maior entre grupos humanos 
que mantém algum tipo de relação com os recursos naturais, como por exemplo atividades de coleta. No caso dos recursos 
usados como lenha, um cenário que vem ocorrendo em algumas comunidades rurais é a perda desse contato por meio do 
abandono das atividades de coleta, que estão sendo substituídas pela compra do recurso, ou então por outros tipos de 
combustível. A partir disso investigar o conhecimento associado a este recurso apresenta-se como um ótimo cenário para 
estudar a resiliência dos sistemas socioecológicos. Assim testamos a hipótese de que o contato direto de pessoas com lenha, 
promovido pelas práticas de coleta, contribui para a manutenção do conhecimento ecológico local. O estudo foi realizado 
em uma área de caatinga, no nordeste do Brasil, com três grupos: coletores de lenha, compradores de lenha e pessoas que 
abandonaram essa prática. Foram realizadas listas livres para verificar a quantidade de plantas conhecidas para lenha e 
checklist entrevista para verificar a capacidade de as pessoas identificarem as plantas, através do uso de estímulo visual. 
Nossos resultados a respeito da quantidade de espécies citadas e reconhecidas não apresentaram diferenças significativas 
entre os três grupos analisados (p > 0,05) demonstrando que independente da forma de aquisição ou o tipo de combustível 
utilizado, todas as pessoas conhecem uma riqueza semelhante de espécies. Devido a nosso contexto, acreditamos que a 
manutenção do conhecimento funciona como uma estratégia adaptativa para lidar com a instabilidade econômica 
enfrentada pela comunidade. Porém, mesmo que esse conhecimento se mantenha constante, as próximas gerações podem 
ter acesso restrito à informação, afetando a resiliência do sistema socioecológico.
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631 BREENDO BARBOSA MOURA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
ANTONIO ALVES DA CUNHA FILHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
EDENILSON DE SOUSA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ), ALAIM ALVES 
VIANA NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ), ROGÉRIO NORA LIMA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

PERDA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
INTERGERACIONAL EM PESCADORES DE MEIA 
IDADE E IDOSOS EM FLORIANO - PI

A perda de percepção ambiental intergeracional consiste em que as gerações mais novas tendem a apresentar menor 
capacidade de compreender que, atualmente, há perda de serviços ambientais e diminuição da qualidade ambiental 
comparando com épocas anteriores. Esse estudo investigou o fenômeno citado quanto à perda de biodiversidade ictiológica e 
da qualidade ambiental associada à essa fauna, visando propor estratégias de educação ambiental. Entrevistamos 18 
pescadores do Alto da Cruz, em Floriano-PI (um grupo de 31-54 anos e um acima de 54 anos) com um questionário 
estruturado. Estimamos o comprimento dos peixes capturados em diferentes épocas por desenhos ou indicação em trena. 
Previamente foi apresentado um TCLE. Autorização para as entrevistas: CAAE 48703515.0.0000.5660. Com relação aos vários 
aspectos investigados, tais como, a diversidade de peixes e os locais que eram propícios para a pesca, quanto à frequência de 
boas pescarias, das técnicas utilizadas e outros, não foi observada diferença significante entre os dois grupos estudados. 
Assim, não é possível afirmar que está ocorrendo a perda de percepção ambiental intergeracional entre indivíduos de meia 
idade e idosos com relação à pesca e aos recursos pesqueiros e da qualidade ambiental associada a eles no rio Parnaíba. 
Entretanto, pôde ser percebido, que em alguns indivíduos idosos, ocorreu perda de informação pessoal associada à idade. 
Dessa forma, é importante o resgate e registro das informações ambientais pretéritas para subsidiar estratégias de educação 
ambiental com as gerações mais novas para evitar a perda de informações intergeracional.
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633 PATRICK PARDINI (MUSEU DA UFPA) Amazônia indígena: a floresta como 'sujeito' Cultivada, manejada por populações ameríndias durante milênios, a floresta amazônica alterou-se, tornou-se outra, sem 
deixar de ser floresta; manteve a sua autonomia de sujeito – sujeito da sua própria renovação e reprodução. Em outras 
palavras, a Amazônia tornou-se “antropogênica” – a um só tempo cultural e natural, fruto de uma relação de mão dupla, 
recíproca e reversível, entre dois sujeitos: o Homem e a Floresta, na qual a ação de um não anula a do outro. Graças à 
Antropologia, sabemos que as sociedades indígenas da Amazônia conferem dignidade de pessoa ou sujeito aos não-humanos: 
plantas, animais, artefatos, fenômenos naturais, acidentes geográficos... A relação entre sujeitos (simétrica, dialógica, de 
troca e reciprocidade) é uma relação ética e também poética. Ao promover uma sociabilidade generalizada entre sujeitos 
humanos e não humanos, ela realiza o total predomínio da Cultura sobre a Natureza. Por outro lado, o que prevalece na 
civilização ocidental é a relação sujeito-objeto (assimétrica, autoritária, de poder e dominação), da qual se origina a Natureza-
objeto, apartada do Homem-sujeito, único detentor de Cultura. Ora, ‘o outro como objeto’ é a negação do outro e a negação 
da ética. O que está em questão é a alteridade radical dos modos de ser e pensar indígenas com relação ao Ocidente. Essa 
alteridade indígena tem, para nós, valor de tesouro e sabedoria.
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634 SÍLVIA LAINE BORGES (UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA), MAXMILLER CARDOSO 
FERREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS), LUDIVINE ELOY 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), ANA 
CLÁUDIA MATOS (UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA), ISABEL BELLONI SCHMIDT 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)

A ciência quilombola: práticas de manejo em 
sistemas agroextrativistas tradicionais

O Cerrado possui importância para biodiversidade global e é zona de recarga de aquíferos da América do Sul. É habitado por 
diversos povos tradicionais, como os quilombolas, que se instalaram e construíram seus modos de produção e reprodução da 
existência, convivendo com o bioma. Cerca de três mil comunidades quilombolas são reconhecidas pela Fundação Palmares 
no Brasil. A consolidação perpassa pelo reconhecimento do patrimônio cultural sobre conhecimentos de técnicas produtivas 
agrícolas, plantas medicinais, etc. O sistema agrícola tradicional de um povo é importante elemento de sua perpetuação 
histórica. Descrevemos o sistema agrícola tradicional quilombola a partir da percepção das comunidades em um contexto de 
disputa entre demarcação do território e consolidação de duas UCs no Jalapão (Tocantins). Esta pesquisa é realizada desde 
2013 em seis comunidades. Utilizamos a técnica “Snowball” para a seleção de pesquisadores comunitários. Realizamos 
entrevista sobre o sistema agrícola. Usou-se a tipologia de caracterização de sistemas agrícolas desenvolvida pela EMBRAPA 
para descrever o sistema. Nenhuma das atividades agrícolas, pastorais ou extrativistas envolve a conversão permanente dos 
ecossistemas manejados. O sistema de produção é agroextrativista: sistema de cultivo, criação e extrativista. Os cultivos são 
temporários, baseiam-se na derrubada e queima, garantindo a transferência de fertilidade para o solo. Ocorrem em formações 
florestais e veredas. A criação é pautada na cria de bezerros para venda; garrotes e novilhas para o consumo local. A cria de 
gado ocorre no campo sujo, campo limpo úmido e cerrado sentido restrito, sempre precedido de queima, que promove o 
rebrote de folhas palatáveis e nutritivas. O extrativismo ocorre em formações florestais, savânicas e campestres, de onde são 
extraídos madeira, frutos e partes medicinais de planta. A manutenção deste sistema agrícola é fundamental tanto do ponto 
de vista cultural como fonte de renda.  

SO 056ELOY

635 ANA PAULA OLIVEIRA ROMAN (UFPA), 
MORGANA CARVALHO DE ALMEIDA 
(UFPA), RIVETLA EDIPO ARAUJO CRUZ 
(UFPA), WILSON DA ROCHA 
NASCIMENTO JUNIOR (INSTITUTO 
TECNOLÓGICO VALE), PAULO JOSÉ 
ALVES (UFPA), PEDRO WALFIR DE 
SOUZA FILHO (UFPA), VICTORIA ISAAC 
(UFPA)

O USO DO ETNOMAPEAMENTO NA PROPOSTA 
DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RECURSOS PESQUEIROS COM ENFOQUE 
ECOSSISTÊMICO PARA AS RESERVAS 
EXTRATIVISTAS MARINHAS DO LITORAL 
PARAENSE

A pesca estuarina/costeira da Amazônia destaca-se pela riqueza, quantidade de pescado capturado e pela dependência da 
população tradicional desta atividade. No Pará, existem 12 Reservas Extrativistas Marinhas, representando cerca de 50% de 
todas as unidades desse tipo do país, as quais ainda não conseuiram estabelecer totalmente seus planos de manejo e 
consolidar com satisfação sua gestão de forma participativa e com governança. Neste contexto, fomentou-se a ideia de 
criação de um Plano de Manejo e Gestão integrado para todas as RESEX-Mar do litoral do Estado, com enfoque ecossistêmico 
nos recursos pesqueiros. Realizou-se um diagnóstico dos aspectos físico/espacial, biológicos, sociais, ambientais e 
econômicos relacionados à pesca no Salgado Paraense, que culminou em uma proposta de zoneamento comum à todas as 
RESEXs, utilizando-se a ferramenta do Etnomapeamento, que foi utilizado em duas oficinas participativas. Nas oficinas foi 
repassando a cada grupo mapas com imagens de satélite Landsat e acetatos sobrepostos às imagens,onde os representantes 
das RESEX desenharam, identificando as principais comunidades,  pesqueiros, áreas de desova e berçários, e deslocamento na 
região, utilizando simbologias adaptadas para representação da informação. Posteriormente, estas informações foram 
convertidas utilizando o programa Arcmap versão 10.2.  Foram estabelecidas normas de zoneamento comuns a todas as 
RESEXs, que pudessem ser entendidas e administradas de forma integrada. Concluiu-se que além do uso dos ambientes de 
plataforma continental pela frota de maior porte, esta área serve como local de fluxo de embarcações artesanais de dentro das 
RESEXs, nas quais os pescadores atravessam longas distâncias para ir pescar em outros territórios, chegando a áreas 
delimitadas por outras RESEXs.Este fluxo “inter-RESEXs” e entre territórios justifica a necessidade de uma articulação de 
mosaico de unidades para esta região.

SO 009BARROS

636 YUMI KATO (FUKUI PREFECTURAL 
UNIVERSITY)

Trend and factors of wildlife trade in 
Malaysia and Indonesia

This presentation explores the trend and factors of wildlife trade in Borneo (Malaysia and Indonesia). People in Borneo have 
engaged in wildlife trade for longtime. Rhino horn and hornbill were collected and traded with Chinese and Indian merchant 
before. The governmental conservation ordinances restricted the wildlife trade since the 1990s, however these trades are still 
conducted unofficially. Bezoar stone of porcupine and pangolin scale trades are trend in Borneo recently. These materials are 
exported to China and used for Chinese medicine. Although wildlife management and conservation ordinance have been 
administered, local people cannot help stopping the trade. The factors of wildlife trades are considered by following three 
perspectives. First, the wildlife materials are enough pricy to change local people’s life drastically. Second, most of the local 
people do not have alternative job to gain the cash income. Third, most of the local people do not understand the meaning of 
wildlife management and conservation. The second point seems crucial that wildlife trades are directly related with their 
household economy.
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637 NURLANBEK NYSHANOV 
('USTATSHAKIRT PLUS' PUBLIC FUND)

From Master to Apprentice: Sounds and 
Feelings of Nomadic Universe’

Kyrgyz people is considered as one of the ancient peoples in Central Asia. They used to live in a nomadic life characterized by 
unique and rich music culture. They played dozens of music instruments of various types. Local musicians created 
masterpieces of instrumental music called ‘kuy’. Initial meaning of ‘kuy’ is ‘tune’, ‘tune of the soul’. Shamans went into trance 
with the help of ‘kuy’ and danced for harmonizing relations between people, relations with natural forces, and for purifying 
from evil spirits. Musicians were the bearers of spiritual and moral values along with poets-improvisers, story-tellers – 
‘manaschi’ and ‘dastanchy’.

The orchestra of signal/alarm instruments, which included loudly sounded percussive and brass, played important role in 
public life, but unfortunately, it was lost during the Russian colonial regime. Under the Soviet time, out of 20 traditional 
music instruments only three were officially recognized as Kyrgyz traditional instruments. These three instruments have been 
taught at music schools and they were considered not as professional but folk instruments. On the Departments of so called 
“Kyrgyz Traditional Instruments” in every music schools the study program actually included Russian stringed musical 
instrument called ‘domra’ and two transformed Kyrgyz music instruments: ‘komuz’, which was changed into ‘viola-komuz’ 
adjusted for playing Russian folk music like Russian ‘balalaika’, and ‘kyak’, which was changed into orchestra-style cello tuned 
into European violin.

The work on reviving authentic Kygryz music instruments has started in 1980s. About 10 music instruments have been 
reconstructed. Their melodies have been revived from the archives. Many of these music instruments are taught at music 
schools. Several folk groups of traditional music performed in our country and abroad. All these work contribute in reviving 
traditional music art and correspond to spiritual demands of our society. 

SO 004ALYMKULOV

638 ALESSANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA 
(CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL)

Conhecimentos ecológicos tradicionais e 
adaptação às mudanças do clima: 
percepções locais e fricções colaborativas.

Esta comunicação aborda a relação entre percepções locais de comunidades indígenas situadas na fronteira entre o Brasil e a 
Guiana sobre transformações ambientais e a agenda das políticas de adaptação às mudanças do clima. Contextualizando a 
inserção indígena no campo da sustentabilidade, problematiza as dimensões epistemológicas, políticas e institucionais do 
que tem sido referido como conhecimentos ecológicos tradicionais nos espaços acadêmicos e técnicos. As transformações 
climáticas, um fenômeno global por excelência, são percebidas em contextos culturais e ambientais diferentes, que indicam 
graus de impacto, vulnerabilidade e visibilidade distintos. No panorama internacional, os sistemas de conhecimentos 
indígenas sobre seus ambientes estão surgindo como nichos de saberes ecológicos que começam a ser reconhecidos, 
valorizados e apropriados em diversas instâncias políticas e científicas. Nos últimos anos, comunidades locais e povos 
indígenas vem paulatinamente abrindo espaço nas conferencias internacionais, nos documentos oficiais e nas iniciativas da 
agenda de adaptação. Nessa agenda, os conhecimentos locais aparecem como contribuição às discussões sobre os efeitos das 
mudanças climáticas à escala regional e local. No plano institucional brasileiro, o movimento indígena também está 
afirmando estes saberes como estratégicos para o desenho e implementação de políticas públicas. Nesse sentido é 
fundamental compreender como comunidades locais percebem e lidam com as mudanças climáticas, as dinâmicas 
adaptativas de seus modos de vida e de suas práticas tradicionais que estão sendo planejadas e implementadas localmente. 
Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho é traçar uma interseção entre uma abordagem antropológica da percepção do 
ambiente, a crítica decolonial acerca da hierarquia nas relações entre sistemas de conhecimento e as possibilidades de 
colaboração a partir e através das fricções culturais, políticas e epistemológicas em jogo.
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639 FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
NORMA CRISTINA VIEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ROSEANE DE NAZARÉ LUZ GUIMARÃES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS 
DOS RECURSOS NATURAIS SOBRE OS 
IMPACTOS DOS PROJETOS SOCIAMBIENTAIS 
DE EXTENSÃO NO NORDESTE PARAENSE, 
COSTA AMAZÔNICA BRASILEIRA

Projetos de apoio a comunidades costeiro-estuarinas vêm suscitando controvérsias e discussões. Isso se deve à diversidade de 
programas e ações para atender povos tradicionais, objetivando induzir medidas de manejo dos recursos naturais. Partindo 
desse contexto, urge aprimorar o paradigma de avaliação de impactos de projetos, uma vez que toda ação tem consequências 
positivas ou negativas de curta e longa duração. O presente estudo visou avaliar os impactos socioambientais no litoral 
bragantino (Estado do Pará), causados por projetos de extensão, assim como apresentar instrumentos de aconselhamento 
científico à tomada de decisão política, de planejamento, de negociação social e de gestão ambiental. Para tal, utilizaram-se 
técnicas para a compreensão das aspirações e da percepção dos atores sociais em relação ao desenvolvimento 
socioambiental. O procedimento metodológico pautou-se em pesquisa quali-quantitativa, utilizando um formulário com 
perguntas estruturadas e abertas e entrevistas. Para a escolha dos locais de pesquisa, foram delineados critérios como a 
existência ou não de organização social ativa nas comunidades, ou de projetos de extensão. Para a análise de dados utilizaram-
se métodos de estatística descritiva, análise de conteúdo e a análise de coocorrência do discurso. Detectou-se que as 
aspirações dos atores sociais em relação aos projetos de extensão eram mais ligadas ao crescimento de renda familiar do que à 
preservação do meio ambiente. Em decorrência disso, observou-se que os projetos de extensão que têm como finalidade 
primária o manejo dos recursos naturais e a preservação ambiental, não atendem às expectativas desses atores. Como 
resultado, propõe-se uma perspectiva de avaliação contínua dos projetos de extensão, considerando, à medida do possível, as 
aspirações dos atores sociais como indicadoras das suas necessidades efetivas, e que a avaliação dos impactos socioambientais 
seja considerada desde a fase inicial dos projetos até a sua conclusão.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

640 SÍLVIA LAINE BORGES (UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA), ICARO SOUSA ABREU 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), SOFIA 
GUERRA GONZALEZ CURSINO DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), 
HELIO FARIAS LIMA (UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA)

Etnobotânica quilombola: outras formas de 
comunicar resultados de pesquisa junto à 
comunidades tradicionais

Os conhecimentos ecológicos tradicionais (TEK em inglês) engloba acúmulo de informações sobre ecologia, botânica, 
pedologia, genética, agricultura, etc. O conhecimento etnobotânico fundamenta-se na identificação das espécies, das 
variações interespecíficas, dos diferentes tipos de uso das espécies vegetais. O Cerrado é habitado por mais de 80 etnias 
indígenas e diversos povos tradicionais, como os quilombolas, que se instalaram e construíram seus modos de produção e 
reprodução da existência. Cerca de três mil comunidades quilombolas são reconhecidas pela Fundação Palmares no Brasil. A 
consolidação perpassa pelo reconhecimento do patrimônio cultural sobre conhecimentos sobre uso das espécies vegetais, 
praticas produtivas, etc. As formações florestais do Cerrado são tradicionalmente utilizadas para cultivos de derrubada e 
queima por populações indígenas, quilombolas, e sertanejas de modo geral. Desde 2013 realizamos pesquisas etnoecológicas 
e ecológicas no Jalapão junto a comunidades quilombolas. Adotamos a abordagem de pesquisador comunitário, a qual 
membros da comunidade fazem parte de todo processo de idealização e realização (exceto escrita) das pesquisas. A 
comunicação dos resultados de pesquisas precisa ser eficiente, de modo que a comunidade se aproprie dos resultados e 
promova empoderamento da memória coletiva. Coletamos dados etnoecológicos e ecológicos em áreas de capoeira e mata 
madura numa cronossequência que variou de 1 até 50 anos, em matas de galeria inundável (MGI) no Jalapão. Idealizamos a 
elaboração de um guia de campo e de uso de espécies arbóreas. Trata-se de um material didático e de registro de 87 espécies 
de MGI que contem fotos de cada espécie, nome da família, nome científico e comum, características morfológicas, 
distribuição e usos. Com uma equipe multi-disciplinar, criamos uma linguagem acessível e recorremos a recursos visuais 
(símbolos) para identificar os diferentes usos das espécies.
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641 MYRIAN SA LEITAO BARBOZA (UF), 
JUAREZ CARLOS BRITO PEZZUTI (UFPA)

“SAPIÊNCIA QUE VEM DO MATO”: 
Informações sobre a ecologia alimentar dos 
animais silvestres a partir dos caçadores de 
Tucuruí (Pará, Brasil).

Na Amazônia e em várias partes do Brasil os animais silvestres são denominados popularmente como “bicho do mato” ou 
“bicho de caça”, enquanto seus alimentos são designados de “comedia”. Nesta pesquisa propomos um estudo de caso 
baseado no conhecimento dos caçadores das comunidades do Lago de Tucuruí (Pará) acerca da “comedia dos bichos do 
mato”, ou seja, do repertório alimentar dos animais silvestres. Destacamos os ambientes que fornecem alimentos para as 
caças e que são utilizados nas estratégias de caça: ambientes com árvores frutíferas (quintal, capoeira e mato), com cultivares 
agrícolas (roça), com nutrientes minerais (barreiros) e com fonte de água (beiradas de lago, rios e igarapés). Realizamos, ao 
final, uma comparação com as informações disponíveis na literatura sobre os hábitos alimentares das espécies faunísticas 
incluídas no estudo. Ressaltamos a importância dos ambientes antrópicos para fornecimento de nutrientes e atração dos 
animais de caça. Assim, baseado na sapiência dos caçadores, este estudo fornece informações inéditas quanto a dieta da fauna 
silvestre amazônica, contribuindo para melhor compreensão da biologia e ecologia destes animais, além da conexão 
ambiente-animais-humanos na Amazônia.

SO 028NEVES B

643 CASSANDRA QUAVE (EMORY 
UNIVERSITY)

A new look at traditional medicines for 
infectious disease: Rethinking the way we 
assess antibacterial activity of plant-based 
therapies

There are at least 28,167 plant species used in traditional medicine & in many parts of the world, plants represent the main 
pharmacopeia for delivery of healthcare. Among their many applications for a variety of health concerns, the prevention & 
treatment of infectious diseases remains a major point of focus. However, in contrast to classic antibiotics, many plant 
remedies do not slow the growth of or kill infectious microbes; this has led to a dismissal of the value of plant-based anti-
infective therapies among scientists in the antibiotic discovery & development field. In a series of studies on other potential 
routes of activity, we have found instead that a number of prominent medicinal plants work not by killing pathogens, but 
rather through interference in microbial communication pathways to weaken the pathogen & restore balance in the host.

Here, I will explore how traditional knowledge of medicinal plants provides a unique lens into complex ecological systems 
between plant & microbes that can be used to direct the discovery of new ways to manage infection. Plants rely on complex 
biosynthetic pathways to generate secondary metabolites that serve as chemical tools for communication with other species 
in their environment; this is important for means of defense against pathogens & attraction of pollinators & seed dispersers, 
among other key functions. Bacteria also leverage chemical communication systems to coordinate group behaviors that are 
crucial to virulence, pathogenesis, & survival in different ecosystems, including plant & human hosts. I will present data on 
virulence inhibitors discovered in medicinal plants used for the traditional treatment of skin infection (Castanea sativa, 
Schinus terebinthifolia, Hypericum perforatum & Rubus ulmifolius) & discuss their potential utility as adjuvant therapies. I 
will also describe new tools for the detection of this activity for use in the future assessment of traditional medicines for 
infectious disease.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

644 JAMES R WELCH (FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ), CARLOS E A 
COIMBRA JR (FUNDAÇÃO OSWALDO 
CRUZ)

Fire ecologies, territorial sovereignty, and 
human rights of Indigenous peoples in Brazil

Indigenous peoples worldwide ignite vegetation to promote resource availability, diversity, and resilience. Burning traditions 
are indispensable means of sustenance, territorial management, and cultural expression. In some countries, Indigenous 
peoples are partners in developing fire interventions. The Brazilian federal government has recently undertaken several fire 
management projects with Indigenous participation, receiving cautious criticism for employing hierarchical approaches and 
inadequately incorporating local perspectives. These failings reproduce injustices of Brazil’s historical paradigm of 
paternalistic governance of Indigenous peoples. The Xavante ethnic group in Central Brazil is well known for burning cerrado 
vegetation during large group hunts associated with ceremonial events. Many Xavante view ritual gifts of game meat as vital 
for celebrating important social moments and maintaining cultural identity. Despite growing academic and policy attention 
to Xavante burning practices, they continue to be leveraged for cultural shaming in the public sphere. News reports 
mischaracterize Xavante burning as a deforestation threat, while social media postings appropriate it in grotesque ethnic 
slander. In this presentation, I explore interconnections between fire ecologies and human rights in two Xavante Indigenous 
reserves. Whereas the Pimentel Barbosa reserve shows negligible evidence of deforestation in conjunction with periodic 
hunting with fire, Marãiwatsédé has suffered a series of highly destructive uncontrolled fires since its recent reoccupation 
after decades of deforestation by large cattle and soy ranchers. These contrasting fire profiles are largely attributable to 
divergent histories of land use, suggesting that effective fire control efforts begin with territorial sovereignty and should 
incorporate Xavante communities as equal conservation partners without subordinating them to the incongruent paradigm 
of hierarchical government authority.

SO 007STEWARD
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646 MYRIAN SA LEITAO BARBOZA (UF) “Every place has an owner!”: Intangible 
beings-Katukina relationships and the 
gendered appropriation, use, and sharing of 
territories (Amazonas, Brazil).

The Katukina from Rio Biá Indigenous Territory (Amazonas, Brazil) believe their territory to be inhabited by tangible and 
intangible beings, where everything and every place has an owner. The intangible beings are perceived by the general Katukina 
population as animals, while shamans recognize them as a different people. Inspired by mastery domain theory (Brightman et 
al, 2016; Fausto, 2008), I argue that Katukina relationships are strongly interlaced with intangible beings, where those 
entanglements are regulated by gender nuances and considered in matters of territory use, management, and appropriation 
over time. Based on ethnographic fieldwork conducted in four different villages in 2016 (October-December) and 2017 (June-
August), my results show that territories recently modified due to agricultural activities tend to be perceived as Katukina 
“property,” while territories with intense natural modification (ravine) or no signal of recent modification belong to 
intangible beings. Furthermore, Katukina restrict access and use of some territories are related to: 1) excessive exploration of 
natural resources; 2) specific condition of Katukina women (menstruation and puerperium); 3) traditionally gendered places 
and; 4) special events (ritual). The mechanisms of Katukina territory regulations are particularly subordinated to gender issues 
since the intangible beings wish to marry Katukina women. The resulting limitations placed on women have, therefore, the 
effect of restricting women’s mobility and use of certain important social spaces.

SESSÃO TEMÁTICA 15

647 SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS 
CORREA JUNIOR (UFPA), SILVANA 
FERREIRA LIMA (UEPA)

Caracterização da pesca de camarão: perfil 
socioeconômico e saberes tradicionais em 
Soure-Marajó-PA

Caracterização da pesca de camarão: perfil socioeconômico e saberes tradicionais em Soure-Marajó-PA

 

As comunidades tradicionais pesqueiras exercem hoje fundamental importância não apenas para economia de diversas 
regiões litorâneas como também para perpetuação da cultura de pesca artesanal. O município de Soure situado no 
arquipélago de Marajó possui vasto espaço marítimo e é detentor de forte cultura de pesca. Dentre as espécies de camarões 
pescados destacasse o camarão chamado popularmente de “camarão cascudo” (Macrobrachium amazonicum). O presente 
estudo teve como objetivo traçar o perfil socioeconômico da comunidade pesqueira bem como através de seus saberes 
entender melhor como eles se organizam, como é explorado o espaço e os recursos de pesca. Para extrair informações utilizou-
se a pesquisa de campo, auxiliada pelo método de questionário estruturado constituído de perguntas abertas e fechadas. 
Verificou-se que a grande maioria dos entrevistados não exerce nenhuma outra atividade remunerada além da pesca. 
Fortificando a importância da pesca para a comunidade em questão. Com relação aos recursos de pesca, uma parcela 
significativa utiliza o matapi (armadilha tradicional de captura de camarão) confeccionado a partir de garrafas pet. Segundo a 
visão dos pescadores entrevistados o matapi de garrafa pet se torna mais viável, no sentido de durabilidade e também do 
ponto de vista ecológico, uma vez que retira esses produtos de plástico do meio ambiente. Neste sentido, esta pesquisa 
caracteriza-se de fundamental importância para entender melhor a cultura pesqueira, fortificando a literatura existente sobre 
a temática, visando políticas públicas sociais e de manejo de camarões no município estudado.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

651 BABAI DÁNIEL (MTA CENTRE FOR THE 
HUMANITIES), ZSOLT MOLNÁR (MTA 
CENTRE FOR ECOLOGICAL RESEARCH)

Indicators, Trends and Drivers Used by 
Indigenous Peoples and Local Communities 
for Monitoring Natural Environment

Indigenous Peoples and Local Communities (IPLC) living in close connection with the natural environment and resources are 
interested in monitoring the state and change of their natural environment, especially important habitats and salient species 
as resources. Continuous collection of data is necessary and is an important priority in order to gain information about 
impacts of different drivers (e.g. land use) on the environment and important resource species.

In our research we reviewed 70 scientific papers that documented culturally embedded indicator sets used by IPLC in 
different regions of the world and we analysed perceived trends and direct drivers . Additionally, indicator sets of two well-
studied Eastern European local communities’ were documented and analysed.

Based on the 600 local indicators and monitored trends, we grouped indicators and trends according to their scale and 
content into the following categories: 1.) population level indicators: species pool; population size and abundance (one of 
the most important indicators); expansion and contraction of ranges; phenology; behaviour; species- or population-level 
productivity; health of the population; resource accessibility; 2.) ecosystem-level indicators: species composition; vegetation 
structure; community-level productivity; health of the ecosystem; 3.) landscape-level indicators: landscape usability (% of 
land-use types); health of the landscape. Regarding drivers, climate change (e.g. droughts, increasing temperature) and 
landscape (or seascape) changes (e.g. overharvesting, land-use changes) were the most commonly mentioned background 
variables driving trends.

As a conclusion we express our hope that locally tested and relevant but usually non-quantitative IPLC indicators and 
gathered trend-data can efficiently complement scientific monitoring data and help understand local impacts of global 
changes.

SO 105REYES

653 LÁSZLÓ DEMETER (CENTRE FOR 
ECOLOGICAL RESEARCH, HAS), ALEN 
KIŠ (INSTITUTE FOR NATURE 
CONSERVATION OF VOJVODINA 
PROVINCE), MARIANNA BIRÓ (CENTRE 
FOR ECOLOGICAL RESEARCH, HAS), 
DÁNIEL BABAI (RESEARCH CENTRE FOR 
THE HUMANITIES, HAS), KLÁRA 
SZABADOS (INSTITUTE FOR NATURE 
CONSERVATION OF VOJVODINA 
PROVINCE), ANNA VARGA (CENTRE 
FOR ECOLOGICAL RESEARCH, HAS), 
JELENA MARINKOV (DEPARTMENT OF 
BIOLOGY AND ECOLOGY, UNIVERSITY 
OF NOVI SAD), ZSOLT MOLNÁR 
(CENTRE FOR ECOLOGICAL RESEARCH, 
HAS)

Disturbance to forest and contribution to 
local culture and well-being: traditional pig 
herding in a European lowland forest

Traditional pig herding in oak-dominated lowland forests of Central-Europe has a long history. Feeding pigs on acorn, fruits, 
forest grasses, worms and roots was institutionalized at least by the Middle Ages. We aimed to answer the following 
questions: 1) how pigs’ grazing and rooting activities influence the composition and density of the herbaceous and shrub 
layers; 2) how this traditional grazing system contributes to the cultural heritage and well-being of the local communities. A 
survey on forest vegetation and oral history interviews were conducted in 2017 and 2018.

High disturbance intensity by pigs was limited to smaller areas in the forest, where unique microhabitats were formed and 
maintained (e.g. muddy ponds, ‘mlakas’, small openings), inhabited by regionally rare plant species (Marsilea quadrifolia, 
Hottonia palustris, Ludwigia palustris).

The grazing, trampling and rooting of pigs can contribute to the development of a diverse shrub layer structure, and may 
prevent the survival of late successional species. Uprooting significantly brakes up the litter layer and thus may help water 
infiltration. Most locals argued that pig grazing is beneficial to the forest. Nevertheless, the habitat structure diversification 
provide ecological niche for organisms having different habitat preferences, thus favouring biodiversity.

Although the economic importance of the traditional forest pig keeping is declining, it is still vital for local identity. Locals 
prefer forest-reared pigs during festivities because their meat is tastier and healthier.

The practices and knowledge of pig herders is an intangible cultural heritage and a cultural speciality of European importance. 
This is one of the very last places in Europe where the previously wide-spread pig keeping survived and can be studied. The 
practices in these areas come as a proof that the new nature protection paradigm can be more effective than the previous 
„fortress” model in terms of sustainable resource use.

SESSÃO TEMÁTICA 27

656 KARLA CAROLINE DOS SANTOS 
PEREIRA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE MATO GROSSO), JOARI COSTA DE 
ARRUDA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE MATO GROSSO), CAROLINA JOANA 
DA SILVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE MATO GROSSO), NILO LEAL 
SANDER (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE MATO GROSSO), BRUNA DOS 
SANTOS FRANÇA (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO MATO GROSSO), YASMIN 
HEMILLYN MENEZES DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO)

Conhecimento etnobotânico da canjiquinha 
(Byrsonima cydoniifoli A. Juss) por grupos 
sociais em Mato Grosso, Brasil

No Brasil o gênero Byrsonima, possui 99 espécies, com 55 endêmicas. A canjiquinha (Byrsonima cydoniifoli A. Juss) arbusto de 
pequeno a médio porte encontrado nos domínios fitogeográficos Caatinga, Cerrado e Pantanal, apresentam grande 
importância ecológica (alimentos para fauna) e econômica (extrativismo), usada por diferentes grupos sociais populações 
indígenas, comunidades tradicionais e não tradicionais nesses domínios fitogeográficos, sobretudo na alimentação. O fruto 
de coloração amarela possui polpa com característica levemente agridoce, na maioria das vezes são utilizados quando 
maduros. O objetivo dessa pesquisa foi conhecer o uso da canjiquinha por grupos sociais nos biomas Matogrossense. Os 
entrevistados foram selecionados pelo método de amostragem bola de neve (snowball sampling), os dados obtidos por meio 
de entrevistas semiestruturadas, e aprovado pelo CEP (CAAE: 54885916.3.0000.5166). Participaram desta pesquisa 31 
quilombolas de três comunidades em Vila Bela da Santíssima Trindade, 41 morroquianos de quatro comunidades em Porto 
Estrela e 20 pescadores da Colônia Z2 em Cáceres. Os resultados indicaram que 38% dos entrevistados relataram algum tipo 
de uso para a canjiquinha, na alimentação, medicinal, combustível e isca usada na captura de peixes. Alimentícios foi a 
categoria de uso relatado por todos os grupos sociais, como doce, suco, chá, sorvete, geleia e licores. Por apresentar inúmeras 
possibilidades de uso entre as populações, nota-se a importância da domesticação e do manejo da espécie para suprir as 
necessidades humanas, sendo assim é necessário a conservação da espécie.
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657 ICARO SOUSA ABREU (UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA), SÍLVIA LAINE BORGES 
(UNIVERSIDADE DE BRASILIA), NÚBIA 
MATOS DA SILVA (PESQUISADORA DA 
COMUNIDADE QUILOMBOLA 
MUMBUCA), PATRICK HEURET (INRA- 
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 
AGRONOMIQUE), ISABEL BELLONI 
SCHMIDT (UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA)

Testando Embaúbas (Cecropia pachystachya 
Trécul) como “relógios biológicos”: 
protocolo de datação para determinar 
idades de distúrbios recentes em capoeiras

O Cerrado é um bioma composto por formações campestres, savânicas e florestais, determinado pela ocorrência de 
queimadas, pelo solo e pela sazonalidade das chuvas. Além de ser um hotspot de biodiversidade, o Cerrado é centro de 
diversidade cultural. Sistemas agrícolas tradicionais dependem das diferentes formações do Cerrado de acordo com suas 
características. A agricultura de corte e queima é realizada em formações florestais, devido à fertilidade natural dos solos. Um 
sistema itinerante que produz um mosaico de áreas cultivadas, florestas secundárias (capoeiras) e florestas maduras. Pesquisas 
envolvendo cronoseqüências são usadas para entender as trajetórias das comunidades vegetais após pertubações. Cecropia é 
um gênero de árvore pioneira disseminada nos trópicos. Na floresta amazônica, foi demonstrado que observações 
morfológicas permitem estimar com precisão a idade dos indivíduos. A partir das características morfológicas usou-se um 
método para estimar a idade de árvores de uma floresta secundária. O objetivo deste trabalho foi testar um protocolo 
adaptado de datação com a espécie Cecropia pachystachya Trécul para subsidiar determinação de idade das florestas 
secundárias pós cultivo, em áreas cultivadas ou em pousio no Jalapão (Tocantins, TO, Brasil). Quantificamos, ritmo de 
crescimento, ramificação e floração de 16 indivíduos de C. pachystachya. Em campo, cortamos os indivíduos, com a árvore 
deitada medimos o comprimento do entrenó e presença/ausência (marcadores morfológicos) dos ramos e inflorescências. As 
sequências foram analisadas por script específico no RStudio.Version (R 3.4.4) utilizando correlogramas. Revelamos alta 
periodicidade nos processos de crescimento, ramificação e floração. A alternância de entrenós curtos e longos, bem como 
zonas de floração distintas, foram interpretadas como os resultados de um ciclo anual. Isso nos permitiu estimar 
retrospectivamente a idade de indivíduos, como demonstrado em outras espécies.
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659 CLOUDE DE SOUZA CORREIA 
(INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
EDUCAÇÃO DO BRASIL - IEB)

Experiências de Gestão Territorial e 
Ambiental em Terras Indígenas no Sul do 
Estado do Amazonas

Nos últimos dez anos, diversas iniciativas de gestão territorial e ambiental em terras indígenas vem sendo desenvolvidas no 
Sul do Estado do Amazonas. Com a criação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
(PNGATI), essas ações foram intensificadas por meio de uma ampla rede institucional que envolve representantes da sociedade 
civil organizada, das associações indígenas e do Estado. Frente a este contexto, pretende-se analisar aqui a relevância das 
experiências com formação de povos indígenas para a implementação da política, bem como para o bem viver dos povos 
indígenas situados no interflúvio Madeira-Purus. O potencial de replicabilidade das ações de formação e o envolvimento de 
outros atores sociais nelas também serão objeto da análise para uma reflexão sobre a gestão integrada de terras indígenas e 
unidades de conservação e sua contribuição para fortalecer a implementação da PNGATI. Desse modo, por meio de uma 
abordagem sistêmica será pensada a relação entre formação e gestão territorial e ambiental, tendo como foco principal os 
povos e terras indígenas, mas não excluindo outros grupos sociais e territórios situados na região. As ações de formação para a 
gestão territorial operam em pelo menos dois níveis inter-relacionados, um voltado para as aldeias/comunidades e outro para 
as lideranças indígenas que estabelecem o diálogo com instituições parceiras e o Estado. As experiências desenvolvidas pelo 
Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB e um conjunto de parceiros de associações indígenas e extrativistas, da 
sociedade civil organizada e do Estado é um caso exemplar para a reflexão proposta. A partir dele será possível ampliar a 
análise para pensar a relação com outras regiões na Amazônia que estão enfrentando o desafio de implementar a política.

SO 019KAHWAGE

660 ORIANA TRINDADE DE ALMEIDA 
(FEDERAL UNIVERSITY OF PARÁ), ANA 
CAROLINA BARBOSA DE LIMA 
(FEDERAL UNIVERSITY OF PARÁ AND 
CASEL-INDIANA UNIVERSITY), DALGISA 
DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DA SILVA 
(PREFEITURA DE ABAETETUBA), TIEN 
MING LEE (SUN YAT-SEN UNIVERSITY), 
SÉRGIO RIVEIRO (UFPA), ALEX 
SANTIAGO NINA (UFPA), FERNANDO 
RABELO (UEAP), SHAJI THOMAS 
(UFPA), MARIANA PIVA DA SILVA 
(UFPA E LANCASTER UNIVERSITY), 
MIGUEL LEITE (UFPA)

Participatory Methodologies to Access 
Vulnerability and Adaptive Development 
Planning for Small Cities in the Amazon Delta 
and Estuary

In the last two decades, several social-spatial-environmental transformations have shaped the landscapes of small cities in the 
Amazon Delta and Estuary (SCADEs). Herein we discuss how residents of SCADEs are dealing with constrains and opportunities 
produced by socio-environmental changes. We focus on household and institutional capacities to respond, recover and 
enhance socio-environmental resilience in four SCADEs: Abaetetuba, Ponta de Pedras, Santana, and Mazagão. The analysis is 
based on multi-decadal rainfall and temperature data, public demography and socio-economic census, as well as on 
information collected from interviews with key informants (local residents and government actors) and focus groups. 
Information on weather from the interviews were compared to the rainfall and temperature data.  Results show that all four 
SCADEs are experiencing high population growth and most of their territories are below sea level. All four cities are highly 
vulnerable to tidal floods (lançantes), rain-floods (alagações) and river floods (enchentes). We find that all four SCADEs have 
extensive landfilled neighborhoods that are highly prone to sinkholes created during or after rainstorms. Overall, diverse and 
complex local knowledge systems, livelihood strategies and social networks are used by residents of the four SCADEs to 
manage vulnerability and to reduce risk.

Sessão Poster Temas 
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661 JHEYCIELE NAIRA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), SOLANGE 
CONCEIÇÃO ALBUQUERQUE DE 
CRISTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
SUL E SUDESTE DO PARÁ), BARBARÁ 
CAROLINE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), CRISTINA MARIA 
ARÊDA-OSHAI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

POPULAÇÃO NEGRA: meio ambiente e saúde No estado do Pará, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), 548.825 pessoas se declararam pretas, das 
quais 377.403 vivem em áreas urbanizadas, sendo que 171.422 vivem em áreas rurais, onde estão localizadas as comunidades 
quilombolas. A proposta do presente resumo é resultado parcial de um estudo que mostra a complexa relação existente entre 
saúde e ambiente a partir da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), evidenciando a inter-relação 
existente entre o processo saúde doença e as condições socioambientais em que os sujeitos estão inseridos. Aponta-se para 
tanto, algumas reflexões realizadas a partir do Projeto de Pesquisa “Diversidade étnico-racial e saúde no estado do Pará: uma 
análise da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra”, que tem buscado compreender os efeitos sobre a saúde da 
população negra decorrentes da falta ou dificuldade de acesso à Política Nacional de Saúde. Afirma-se que as diversas 
intervenções realizadas no meio ambiente interferem direta e indiretamente no processo saúde-doença, por serem 
indissociáveis, de modo que as condições ambientais em que os sujeitos estão inseridos possuem consequências tanto no 
desenvolvimento de doenças, quanto no acesso aos serviços de saúde. No Pará, estima-se a existência de 560 comunidades 
quilombolas, nas quais as doenças mais frequentes estão atreladas à falta de saneamento básico, dificuldade no acesso aos 
serviços de saúde, má alimentação, moradia precária e baixa potabilidade da água disponível nas comunidades. De acordo 
com a PNSIPN (2007) as doenças mais comuns entre os afrodescendentes são as geneticamente determinadas; as adquiridas 
em condições desfavoráveis; e as de evolução agravada ou tratamento dificultado. Portanto, observa-se que a população 
negra, particularmente no Pará, está mais exposta aos problemas socioambientais, bem como aos problemas de saúde, seja 
por condições geográficas, econômicas, sociais e/ou políticas.
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663 ANTONIO ALVES DA CUNHA FILHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
BREENDO BARBOSA MOURA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
ALAIM ALVES VIANA NETO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
EDENILSON DE SOUSA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ), ROGÉRIO NORA 
LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ)

PERDA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
INTERGERACIONAL EM PESCADORES JOVENS 
E DE MEIA IDADE EM FLORIANO - PI

A perda de percepção ambiental intergeracional consiste em que as gerações mais novas tendem a apresentar menor 
capacidade de compreender que, atualmente, há perda de serviços ambientais e diminuição da qualidade ambiental 
comparando com épocas anteriores. Esse estudo investigou o fenômeno citado quanto à perda de biodiversidade ictiológica e 
da qualidade ambiental associada à essa fauna, visando propor estratégias de educação ambiental. Entrevistamos 14 
pescadores do Alto da Cruz, em Floriano-PI (um grupo de 15-30 anos e um de 31-54 anos) com um questionário estruturado. 
Estimamos o comprimento dos peixes capturados em diferentes épocas por desenhos ou indicação em trena. Previamente foi 
apresentado um TCLE. Autorização para as entrevistas: CAAE 48703515.0.0000.5660. O grupo mais jovem apresentou 
respostas mais pobres em informações que a dos respondentes de meia idade quanto à diversidade de peixes e locais que eram 
propícios para a pesca, quanto à frequência de boas pescarias, das técnicas utilizadas e outros aspectos. Esses aspectos 
indicam que está ocorrendo a perda de percepção ambiental intergeracional entre indivíduos jovens e de meia idade com 
relação à pesca e aos recursos pesqueiros e qualidade ambiental associada a eles no rio Parnaíba. É fundamental resgatar 
informações ambientais pretéritas e compará-las com aquelas obtidas com as gerações atuais para formular estratégias de 
educação ambiental visando pressionar os tomadores de decisão na orientação de políticas protetivas dos recursos naturais e 
de serviços ambientais que supram adequadamente a qualidade de vida em curto e longo prazo.

 

Sessão Poster Temas 
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664 IRACELY RODRIGUES DA SILVA (UFPA), 
ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALVES 
(UFPA), ZILAH THEREZINHA DE SOUZA 
ARAUJO (UFPA), JONES SOUZA 
MORAES (UFPA), GENILSON 
FERNANDES MONTEIRO (UFPA), 
EUZEBIO OLIVEIRA (UFPA)

A Utilização de Favacão (Ocimum 
gratissimum l.) na Medicina Tradicional da 
Comunidade de Acarajó Grande, Amazônia, 
Brasil

As populações tradicionais detêm um grande conhecimento acerca da natureza e seus elementos, empiricamente repassados 
de geração a geração. Este trabalho tem como objetivo registrar a utilização de “Favacão” (Ocimum gratissimum L.) na 
medicina tradicional da comunidade de Acarajó Grande, Amazônia, Brasil. O trabalho foi desenvolvido numa abordagem 
qualitativa, utilizando-se a entrevista e observação, coleta de amostras vegetais, identificação botânica e levantamento sobre 
os princípios ativos e ações farmacológicas da planta. Na comunidade esta planta medicinal é utilizada em forma de banho 
para auxiliar nos sintomas da gripe e constipação respiratória. É conhecida como alfavaca, alfavacão e alfavaca-cravo. As 
folhas da O. gratissimum são ricas em óleo essencial que é composto por dois grupos químicos principais: Eugenol e 1,8-
Cineol. Tem sido utilizada na medicina alternativa no combate à leishmaniose, infecções do trato respiratório superior, 
desordem gastrointestinal, febre tifóide, dor de cabeça, doenças de pele e oftalmológicas, como expectorante, analgésico e é 
também bastante conhecida por ação antifúngica, antibacteriana, hipoglicemiante e anti-inflamatória. No Brasil, ainda não 
se encontrou fármacos industrializados a partir das substâncias químicas da Ocimum gratissimum L. pela indústria 
farmacêutica. Porém, testes de toxicidade apresentaram potenciais tóxicos, principalmente para o uso oral se concentrado.
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666 OSCIMAR HERMÍNIO RIBEIRO 
(ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE 
QUILOMBOLA DO CIGANO), DANILO 
GUSTAVO SILVEIRA ASP 
(LABORATÓRIO ESTUDOS LINGUAGEM 
IMAGEM E MEMÓRIA (LELIM) / UFPA - 
BRAGANÇA-PA), FABRÍCIO RODRIGUE 
DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ (UFPA) - PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM LINGUAGENS E 
SABERES DA AMAZÔNIA)

O caminho fundo, raízes da liberdade & o 
legado de Atanázia

A apresentação aborda o processo histórico, permeando as questões identitárias e de territorialidades, em meandros do 
movimento social e em torno da construção do sentido de pertencimento afrodescendente – remanescente de quilombolas – 
em comunidade rural, no interior do município de Tracuateua-PA, cidade limítrofe à Bragança, da qual emancipou-se em 
1994. Geograficamente, está na Microrregião Bragantina, Nordeste Paraense – Amazônia oriental. Cronologicamente, entre 
Colônia, Império e República, estuda-se a trajetória de ocupação das terras, hoje reconhecidas pela Fundação Cultural 
Palmares, a partir de um dado espaço do sertão amazônico. Ainda é possível localizar um trecho do antigo “caminho fundo”: 
uma trilha por entre as matas, que de tanto os negros trafegarem por ali, o chão afundou-se. Na Comunidade do Cigano, 
distante cerca de 5 km da “sede” tracuateuense, assenta-se a Associação Remanescente Quilombola do Cigano (ARQUIC), 
presidida por Oscimar Hermínio Ribeiro, filho de Atanásia Hermínia Ribeiro, descendentes de negros cativos que fugiram da 
escravidão e se alojaram no território conhecido atualmente como Jurussaca e espraiaram-se pelos arredores circunvizinhos. 
Neste ínterim, múltiplos atores sociais engendraram suas vivências em contato com esse caminho: linhagens ameríndias, 
escravos, forros, libertos, livres, cafuzos, mamelucos, ciganos, ribeirinhos, caboclos, agricultores familiares, pescadores, 
caçadores. Enfim, à memória dos sujeitos, o contexto de ocupação do espaço abarca grande diversidade de cenários naturais, 
mas igualmente paisagens antrópicas, palcos de diversificadas relações étnico raciais e culturais: sertão amazônico, campos 
inundáveis, manguezais, praias, ilhas, matas, capoeiras; mas também sesmarias da cora portuguesa, aleias indígenas, 
mocambos, acampamentos ciganos, comunidades extrativistas a, finalmente, áreas de remanescentes “calhambolas”.
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667 AIDAI ASANGULOVA ('MIN KYAL' 
PUBLIC FUND)

‘Kyrgyz Traditional Women Headwear “Ak 
Elechek” as a symbol of spirit of nomad 
encampment’

For the last century, Kyrgyz culture lost many of its traditional values including women’s headwear – ‘elechek’. Among the 
reasons is transition from nomadism to settled life, followed by collectivization and industrialization, which affected 
economy and everyday life.

For the first time ‘elechek’ was put on the bride’s head before sending her to the husband's house. Lamentations, 
admonitions, edifications and blessings accompanied this ritual. The forms and details of ‘elechek’ varied in different regions. 
The size demonstrated the status of the owner. Rich women’s headwear were made of 25-30 meters of white cloth and 
sometimes even up to 40 meters. The poorer women used 5-7 meters of cloth to make their ‘elecheks’. Embroidered stripes, 
silk braids, silver elements, corals, coins, pearls and nacre were used for decorations. Women wore ‘elecheks’ all year round 
and worked around the household without taking them off their heads. Since the beginning of the last century, most of Kyrgyz 
women changed ‘elecheks’ with scarfs.

"Kiyiz Duino" Public Foundation started its work on reviving and preserving traditional culture of Kyrgyz people related to 
nomadic life. Today not so many women left who still remember the details and meaning of Kyrgyz traditional clothes and 
‘elechek’ headwear. Studying ethnographic materials and field research conducted for five years in all regions of Kyrgyzstan 
and Murgab region of Tajikistan helped to identify 13 types of ‘elechek’ and reconstruct the ways of making them.

Today “Kiyiz Duino” popularizes ‘elechek’ and other elements of nomadic culture by organizing annual festivals called “The 
World of Felt”. During the session, there will be demonstration of ‘elecheks’ and traditional Kyrgyz clothes.

SO 004ALYMKULOV

668 CARLOS AUGUSTO PALHETA BARBOSA 
(UFPA)

As cavidades naturais escolhidas por 
populações antigas na Serra de Carajás

Pesquisas arqueológicas têm revelado inúmeras informações sobre a ocupação humana antiga em Carajás, região pertencente 
à Amazônia brasileira e localizada no sudeste do estado do Pará no Brasil. Os dados obtidos permitem levantar questões sobre 
as formas que os grupos humanos ocuparam e interagiram com seu ambiente em função de fatores culturais e econômicos.  As 
pesquisas na região mostram que os sítios arqueológicos em cavidades naturais, tiveram usos diferenciados como: lugar para 
uso domestico, lugar para atividades de caça e lugar de uso cerimonial. Porém, observamos que a combinação de certas 
características físicas, ambientais e espaciais das cavidades, foi decisiva para que fossem escolhidas para uma determinada 
finalidade. Então a nossa proposta é apresentar algumas informações obtidas em pesquisas realizadas em um dos platôs da 
Serra Norte em Carajás, destacando evidencias que apontam como as escolhas de cavidades por grupos humanos no passado 
podem ter sido definidas em nessa região.

SO 063MAGALHÃES

669 ANA CAROLINA BARBOSA DE LIMA 
(NAEA - UFPA), ORIANA TRINDADE DE 
ALMEIDA (NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS 
AMAZÔNICOS - UFPA), DALGISA DA 
CONCEIÇÃO ARAÚJO DA SILVA 
(COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE 
DEFESA CIVIL - COMDEC), ÉRIKA 
RENATA FARIAS RIBEIRO (PPGEO - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
SAMUEL CHARLES SCHRAMSKI (THE 
COMMONS: CENTER FOR FOOD 
SECURITY AND SUSTAINABILITY)

Mudanças climáticas: aterramento e efeitos 
locais em Pequenas Cidades do Delta 
Amazônico

Mudanças globais, como as previsões de aumento do nível do mar, pancadas de chuva de maior intensidade, e ondas de calor 
na região do delta Amazônico vêm acompanhadas de diversas percepções locais em setores governamentais e em áreas 
urbanas vulneráveis à essas mudanças. Como parte de um projeto maior que tem como objetivo avaliar os efeitos de 
mudanças climáticas em Pequenas Cidades do Delta Amazônico (PECIDAms), identificamos uma prática comum de 
desenvolvimento urbano nessas cidades, o aterramento de igarapés que cortam cidades localizadas em áreas de planícies de 
inundação. Em Abaetetuba e Ponta de Pedras, PECIDAms localizadas na porção sul do Delta, utilizamos questionários com 
residentes em áreas aterradas, para entender os problemas relativos a inundações e alagamentos vivenciados por eles, assim 
como entrevistas abertas com informantes-chave dos setores de obras e contratados que realizam os aterramentos e o 
planejamento do sistema de drenagem urbano.  Verificamos que as ações locais, como o aterramento e entraves no 
planejamento para o desenvolvimento da infraestrutura urbana, atrelados a alterações de clima e de tempo, apresentam uma 
vulnerabilidade diferenciada em PECIDAms, como Abaetetuba e Ponta de Pedras. Por exemplo, nesse contexto, as maiores 
dificuldades ligadas às mudanças climáticas são as enxurradas e o retardamento no escoamento hídrico, em comparação ao 
que se esperava baseado na literatura científica, como a ação de marés e chuvas, com inundações periódicas. Essas últimas são 
parte do conhecimento tradicional nessas comunidades que continuam com um constante contato rural-urbano. As 
dificuldades são vivenciadas localmente e principalmente na forma de alagamentos, afetando a população mais vulnerável, 
tanto do ponto de vista de mudanças ambientais como socioeconômicas.

SESSÃO TEMÁTICA 5

670 RUBEM DE ALMEIDA (UNB), LUDIVINE 
ELOY (UNB)

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DO 
“MARACUJÁ DO MATO” (passiflora 
cincinnata) ENTRE OS GERAIZEIROS DE 
BERIZAL NO TERRITÓRIO DO ALTO RIO PARDO 
NORTE DE MINAS GERAIS-MG.

Os Geraizeiros do Norte de Minas Gerais manejam o Maracujá do Mato (passiflora Cincinnata), entretanto não há estudo 
cientifico a respeito dos usos tradicionais dessa espécie no município de Berizal. Este diagnostico identificou os usos 
medicinais, as técnicas de manejo e cultivo, o beneficiamento e a comercialização desta espécie na região. Além dos usos 
alimentares (sucos, geleias e refogado), levantamos uma grande diversidade de usos medicinais; da: folha é preparado um chá 
de infusão para controle de pressão alta, do fruto e raízes é extraído um extrato para tratamento de diarreia. O Maracujá do 
Mato ocorre em três paisagens especificas: a chapada (carrasco, tabuleiro e ou gerais), a baixada (vereda, brejo e boqueirão) e 
encosta (Pé do morro e Capoeira). Por ser uma espécie espontânea, há apenas dois plantios por semente no município. A 
maior parte das plantas são selecionadas na capina, apenas evitando o corte e o contato com o gado. O florescimento 
acontece entre os meses de agosto a março, e o ponto ideal de colheita entre junho e setembro. Experiências promissoras de 
beneficiamento em agroindústrias familiares de pequeno porte, sugerem a necessidade de desenvolver esta atividade com 
base nos conhecimentos tradicionais, com fins de segurança alimentar, geração de renda, e conservação da biodiversidade do 
Cerrado em pé. As frutas são adquiridas em comunidades tradicionais do município, que extraem a polpa e armazenam em 
freezer, a comercialização é realizada nas feiras dos municípios de Taiobeiras e Berizal, também no programa PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar). Os conhecimentos tradicionais se demonstram imprescindível na conservação da espécie 
(passiflora cincinnata), mantendo a produtividade da fruta muito apreciada regionalmente.

Sessão Poster Temas 
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671 LEONARDO KURIHARA (OPAN - 
OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA), 
RENATO RODRIGUES ROCHA (OPAN - 
OPERAÇÃO AMAZÕNIA NATIVA), 
TARSILA DOS REIS MENEZES (OPAN - 
OPERAÇÃO AMAZÕNIA NATIVA)

O MANEJO DO VE´E (Arapaima gigas) E O 
FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DO POVO 
DENI DO RIO XERUÃ EM SEU TERRITÓRIO 
TRADICIONAL

O manejo sustentável e participativo do pirarucu (Arapaima gigas), realizado atualmente pelos Deni do rio Xeruã, Médio Juruá 
– AM – e o consequente aumento de outras espécies de peixe e da biodiversidade – é associado à retomada da autonomia do 
povo sobre o território tradicional. O histórico de “contato” dos Deni é muito semelhante ao de outras populações indígenas 
que vivenciaram a exploração da borracha, sorva, madeira e peles na Amazônia, sendo marcado por surtos de epidemias, 
massacres e violência. Apoiados pela sociedade civil, em 2001 os Deni iniciaram a autodemarcação de seu território buscando 
pressionar o Estado a concluir o processo de demarcação. Depois de muita luta e organização, a Terra Indígena foi 
homologada em 2004. Poucos anos depois, visando promover a gestão territorial e ambiental, os Deni criaram a Associação 
do Povo Deni do Rio Xeruã (Aspodex), buscando ainda mais o fortalecimento e autonomia de seu povo, na medida em que se 
apropriavam de outros modelos organizacionais. Neste contexto, uma das experiências implementadas é o manejo 
participativo do pirarucu. As várias etapas do manejo vêm fortalecendo o cuidado e a vigilância do território, promovendo a 
organização do povo para a consolidação da associação e também proporcionando articulações com as organizações de base 
do entorno e órgãos governamentais. O processo de implementação do manejo na terra indígena teve início em 2009 com a 
intensificação da vigilância dos lagos e a contagem de pirarucu. Entre 2011 até 2016, o estoque pesqueiro de pirarucu nos 
ambientes manejados pelos Deni aumentou em 203%, garantindo a proteção de 132 ambientes de manejo. O manejo do 
pirarucu também possibilitou a inserção dos Deni no arranjo comercial regional do Médio Juruá, promovendo o 
planejamento em escala territorial. Muito além do Ve’e, o manejo fortalece a cultura do povo Deni, pois reflete na 
abundância e fartura de alimentos (plantas e caças) - elementos essenciais para o cotidiano, festas e rituais.

SO 103SOBREIRO

672 JANAINA PINHEIRO GONÇALVES 
(UFPA), FLAVIA CRISTINA ARAÚJO 
LUCAS (UEPA), RAYNON JOEL 
MONTEIRO ALVES (UEPA), DIEGO DA 
SILVA PINHEIRO (UFPA), MANOEL 
TAVARES DE PAULA (UEPA)

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS 
ALIMENTARES NA COMUNIDADE RAMAL DO 
BACURI, MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, PARÁ, 
BRASIL

Desde os primórdios, o homem faz uso diferenciado da flora, de ambientes naturais aos cultivados, para garantir a 
sobrevivência de sua família. Assim, o estudo objetivou realizar o levantamento etnobotânico de plantas alimentares em 
quintais caseiros e florestais no Ramal do Bacuri, Abaetetuba-Pará. Para tanto, aplicaram-se questionários estruturados a 67 
unidades familiares, além de turnê guiada e observação participante. A identificação botânica procedeu-se por fotografias e in 
loco, com auxilio de um parataxonomista, quanto as não identificadas foram coletadas e herborizadas; os dados 
quantitativos foram submetidos à estatística descritiva, e o grau de concordância quanto ao uso foi medido pelo Valor de 
Consenso de Uso (UCs). Os resultados demonstraram que houve maior diversidade de plantas alimentares nos quintais 
caseiros do que nos florestais, pois no primeiro há espécies enquadradas em diferentes categorias de uso. Nos quintais 
caseiros, identificaram-se 54 espécies vegetais alimentares, pertencentes a 43 gêneros e 26 famílias, enquanto que nos 
florestais foram nove espécies, de nove gêneros e cinco famílias, sendo que, em ambos, a maior representatividade foi da 
Arecaceae. Nos quintais caseiros, destacaram-se: açaí (Euterpe oleracea Mart.) (67), pupunha (Bactris gasipaes Kunth.) (56), 
cupuaçu (Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K.Schum.) (54) e coco (Cocos nucifera L.) (43), devido possibilidades de 
consumo in natura. As três primeiras espécies obtiveram os maiores UCs (-1, -0,67 e -0,61, respectivamente). Já nos quintais 
florestais, destacaram-se: mari (Poraqueiba sericea Tul.) e castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl.), ambos com três citações, 
empregadas na manufatura e consumo de frutos; e apresentaram o mesmo UCs (-0,71). Esta diversidade florística presente, 
sobretudo nos quintais caseiros, é importante para a conservação da biodiversidade, segurança alimentar das populações 
humanas e manutenção e fortalecimento dos conhecimentos tradicionais.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

673 EDUARDA SILVA DE LIMA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
MÁRCIA ORIE DE SOUSA HAMADA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
TÁRITA RAFAELA ZAHLUTH FERREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E ASPECTOS 
SOCIOECONÔMICOS DE QUINTAIS 
AGROFLORESTAIS DE TRÊS ZONAS (URBANA, 
PERIURBANA E RURAL) EM ALTAMIRA, PARÁ

Quintais agroflorestais são sistemas tradicionais de uso da terra em que famílias de zonas rurais, periurbanas ou urbanas 
realizam o plantio de árvores com cultivos e plantas herbáceas em áreas próximas à residência. O objetivo deste trabalho foi 
caracterizar a composição florística nos quintais agroflorestais de três zonas no município de Altamira-PA. Para o 
levantamento foi aplicado um questionário semiestruturado, onde: urbana correspondeu ao bairro mais antigo (Centro), 
periurbana a um bairro nos limites da cidade (Nova Altamira) e rural a uma agrovila (Princesa do Xingu), totalizando 45 
quintais. Foram feitas análises fitossociológicas: frequência relativa (Fr), índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e 
índice de similaridade Sorensen (S). Em média os quintais apresentam 362,56 m2 e seu manejo é tradicional, ou seja, feita por 
mulheres (90%). Foram registrados 414 indivíduos distribuídos em 41 famílias de hábitos arbóreos, herbáceos, arbustivos ou 
trepadeiras, tendo como finalidades comércio, consumo, uso medicinal e/ou ornamental. As famílias Lamiaceae e Rutaceae 
apresentaram frequência superior na zona urbana, enquanto Rutaceae e Myrtaceae se destacaram na periurbana e Rutaceae e 
Anacardiaceae na zona rural. Famílias como Rutaceae, Arecaceae e Lamiaceae foram mais frequentes entre os quintais, 
apresentando maior distribuição e uso. A similaridade entre as zonas notou Urbano x Periurbano (14,22%), Urbano x Rural 
(13,09%), Rural x Periurbano (15,27%). O índice de Shannon se destacou na zona urbana e periurbana com as máximas de 
1,58 e 1,55, e na zona rural com 0,73, resultados considerados baixos tratando-se de ecossistemas naturais relativamente 
diversificados. Verificou-se que espécies com destino comercial são mais frequentes na periurbana e rural, e medicinal ou 
ornamental na urbana. Os quintais das zonas levantadas apresentaram diversidade de espécies que asseguram a alimentação e 
socioeconomia das famílias, estando ligadas à origem dos mantenedores.

SO 110LOBATO

674 BIANCA CRISTINA CIRINO SARAIVA 
(UFRA), VANIA NEU (UFRA), BIANCA 
SIQUEIRA NUNES (UFRA), DOMICKSON 
SILVA COSTA (UFRA), IVANA CRISTINA 
CORREA SARMENTO (UFRA)

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA: 
UMA ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO 
DESCENTRALIZADO PARA POPULAÇÕES 
RIBEIRINHAS DA AMAZÔNIA

Na Amazônia, a carência de água potável é um dos problemas mais graves enfrentado pelas populações tradicionais. Perto ou 
longe dos grandes centros urbanos, os problemas se repetem. Na Ilha das Onças, Barcarena (PA), a população rural que habita 
as margens dos rios, para ter acesso à água potável depende da água entregue pela prefeitura. Entretanto, esta água é 
insuficiente para sanar as necessidades dessa população. A escassez de água potável, leva aos ribeirinhos a consumirem com 
frequência a água do rio. A água dos rios desta região, se encontram fora do padrão de potabilidade, causando diversas 
doenças como verminoses, diarreias, entre outros. Nesse sentido, buscou-se alternativas viáveis do ponto de vista 
socioeconômico e ambiental para consumo humano das populações ribeirinhas da Amazônia. Considerando o alto índice 
pluviométrico da região, uma alternativa de baixo custo, e fácil implantação e manutenção é a captação e armazenamento de 
água de chuva. Este sistema foi implantado na região insular de Belém que conta com uma cisterna acoplada ao sistema de 
descarte semiautomático, conhecido como Desvio-UFPE. Neste sistema ocorre o desvio do primeiro milímetro de chuva para 
posterior descarte.  Esta água irá realizar a lavagem da superfície de captação, dando a segurança necessária para o consumo. 
Vale ressaltar que para o sistema apresentar eficiência faz-se necessário cuidados básicos de manutenção e limpeza do mesmo. 
Essa tecnologia social descentralizada, atende as necessidades da população ribeirinha, que carece de políticas públicas de 
saneamento básico e acesso a água potável e, por consequência, sofre com problemas de saúde devido ao consumo de água 
imprópria.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

675 PRISCILA BAPTISTELLA YAZBEK 
(UNIFESP)

Conhecimentos científicos e tradicionais: 
como analisar as conexões sem estar 
validando os saberes locais?

O conhecimento popular é empírico e não têm o objetivo de sistematização das ideias, não podendo assim ser reduzido a uma 
formulação geral, porém organiza-se a partir das experiências do sujeito cognocente e de seus valores (FERRARI, 1974). As 
classificações utilizadas pelas comunidades tradicionais são uma forma de organização e incluem fatores biótico, abióticos, 
comportamentos e as percepções desses elementos pela forma que são vistos e identificados por essas pessoas. Tais 
entendimento são de fundamental importância, pois contribuem para entender o motivo de determinadas plantas e animais, 
por exemplo, serem usadas para condições específicas, ou seja, é uma maneira de compreender a seleção das plantas para uma 
determinada finalidade (REYES-GARCÍA, 2010).

No caso do Quilombo da Fazenda, localizado em Ubatuba – SP, várias práticas são realizadas em busca da prevenção de 
doenças e/ou tratamento das mesmas. Como exemplo, a ingestão de comidas brabas, de difícil digestão por serem 
gordurosas, deve ser evitada quando o paciente tem algum machucado ou quando entra um espinho no corpo. Segundo os 
moradores da comunidade, o consumo desses alimentos faz com que a inflamação aumente. De acordo com o conhecimento 
científico, o consumo desses alimentos poderia exacerbar os processos inflamatórios, aumentando os danos teciduais e 
gerando a formação de pus (BRITO JÚNIOR e ESTÁCIO, 2013).

Assim como no exemplo acima, muitos outros conhecimentos de povos tradicionais já foram observados e entendidos pela 
comunidade científica. No entanto, considerando que os estudos ‘etno’ buscam entender a ‘forma como outras pessoas veem 
o mundo’ (BALICK e COX, 1999, p. 4), como evitar que o conhecimento científico seja uma forma de validar o conhecimento 
tradicional?

Sessão Poster Temas 
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676 OZIELMA NEPONUCENA DOS REIS 
(IFPA-CAMPUS ABAETETUBA), DYANA 
JOY DOS SANTOS FONSECA (MUSEU 
GOELDI), KAREN SILVA DA SILVA (IFPA-
CAMPUS ABAETETUBA), SILVIA LETICIA 
SANTOS LIMA (IFPA-CAMPUS 
ABAETETUBA), BEATRIZ FERREIRA DA 
COSTA (IFPA-CAMPUS ABAETETUBA), 
WAMDERSOM PINHEIRO MORAES 
(IFPA-CAMPUS ABAETETUBA), 
MADSON COSTA DIAS (IFPA-CAMPUS 
ABAETETUBA), JOSIEL DO RÊGO 
VILHENA (IFPA-CAMPUS ABAETETUBA)

LISTA PRELIMINAR DOS ARTEFATOS 
COMERCIALIZADOS NA FEIRA MUNICIPAL DE 
ABAETETUBA-PARÁ, BRASIL

Na feira de Abaetetuba observa-se um expressivo comércio de produtos artesanais de origem vegetal, incluindo plantas com 
uso medicinal, fitoterápicos, artefatos e matérias-primas, isso reflete a influência dos indígenas e africanos na cultura local. 
Neste contexto, ressaltam-se os artefatos que são comercializados há muitas gerações em Abaetetuba. Por isso, o objetivo 
deste trabalho, foi realizar um levantamento dos itens incluídos nessa categoria, identificando a sua origem de confecção, o 
nome da planta utilizada e o seu uso. Foram feitas visitas regulares a feira durante o mês de janeiro e fevereiro de 2018, 
solicitou-se os termos de autorização, e posteriormente aplicou-se nessa ocasião questionários, e entrevistas informais, 
quando possível foi realizado turnês-guiadas para coletar amostras botânicas que eram utilizadas na confecção dos objetos, o 
material botânico foi herborizado e devidamente identificado por meio de literaturas e sites especializados, sendo 
acondicionado no Herbário do Instituto Federal do Pará (HIFPA) Campus Abaetetuba. Foram inventariados dezoito itens, 
estes em sua maioria incluem objetos feitos a partir de fibras vegetais de miriti (Mauritia flexuosa L.f.) para a confecção de 
cestarias, com paneiro, chapéu e abano, diferente desses, o balaio tem sua confecção por arumã (Ischnosiphon ovatus Körn.). 
Destacam-se artefatos relacionados as atividades econômicas com matapi feito com jupati (Raphia taedigera Mart.) e 
cipó–titica [Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S.Bunting], juntamente com o tipiti preparado com miriti (M. flexuosa), esses são 
usados na pesca e na fabricação de farinha respectivamente. As confecções dos itens provêm do interior da cidade das 
comunidades denominadas Quianduba, Maracapucu e Tucumanduba. Os estudos a respeito dos recursos vegetais utilizados 
na confecção de artefatos, e os usos desses dentro de um contexto social são de suma importância para o resgate e a 
preservação da cultura local.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

677 ALEGRIA CELIA BENCHIMOL (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI), IORI 
LEONEL ARNOLDO HUSSAK VAN 
VELTHEM LINKE (UFPA (PPGCA))

A documentação da Coleção Aparai do MPEG Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, cujo objetivo geral é a documentação de 206 objetos do povo indígena 
Aparai, pertencentes à coleção etnográfica do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), a partir dos conceitos de documento, 
informação e dos estudos etnográficos. A metodologia utilizada incluirá pesquisa documental e bibliográfica, para traçar 
o histórico da formação da Coleção Etnográfica desta instituição, e para esclarecer a trajetória dos coletores, Curt 
Nimuendajú e Otto Schulz-Kampfhenkel na Amazônia, e suas conexões com o Museu Goeldi. Um especialista do povo indígena 
Aparai procederá a identificação (material, formal, funcional, social, estética) dos objetos. Os registros da Coleção serão, 
portanto, enriquecidos com as referências do povo produtor do objeto, para além dos dados e das identificações etnográficas 
e biológicas existentes. Ademais, este processo permitirá ao especialista indígena o resgate e a apropriação– sob diversas 
formas e segundo os seus interesses - dos referentes contidos nos objetos, inclusive para outros propósitos, tais como os 
contidos no plano de gestão ambiental e territorial, pois os referentes constatados podem auxiliar os Aparai na 
reconhecimento e disponibilidade das matérias-primas empregadas, no passado e no presente. Consolida-se a efetiva 
participação deste povo indígena nas atividades de organização e documentação dos objetos abrigados na Instituição museal, 
o que representa um significativo avanço no diálogo intercultural entre o MPEG e os povos indígenas.

SO 078ROBERT

678 ROSIMARA NERY PINHEIRO (UFPA), 
DENIS DOMINGUES (CONSERVATION 
INTERNATIONAL DO BRASIL), KELLI 
GARBOZA DA COSTA (UFPA)

Uso tradicional do látex de Parahancornia 
amapa (Huber) Ducke por quilombolas no 
Baixo Tocantins (Pará, Brasil)

O presente estudo teve como objetivo analisar o uso tradicional do látex do amapá-amargo em São Benedito de Vizeu 
(Mocajuba, Pará). As informações foram coletadas através de entrevistas com 20 moradores, e turnê guiada para observação 
da espécie e do método de extração do látex. Os informantes relataram conhecer duas espécies de amapá, o doce e o amargo, 
um utilizado na alimentação e o outro para fins medicinais. Para diferenciação das espécies de amapá os informantes levam 
em consideração as características das folhas (35%), o sabor do exsudato (25%), as características da casca das árvores (20%), 
do fruto (10%), a coloração e formato da flor (5%) e a coloração do látex (5%). O látex do amapá-amargo é utilizado na 
medicina popular para cura de gastrite (35%), problemas no fígado (20%), problemas pulmonares (20%), como fortificante 
(10%), infecções no útero (5%), para anemia (5%) e na forma de emplastro em cicatrizes e hematomas (5%). A casca da árvore 
também é utilizada para o tratamento de malária. A preferência pelo uso de remédios naturais é influenciada, sobretudo pela 
influência cultural quilombola e baixo custo. Os materiais mais utilizados para extração do látex é o terçado, a faca de seringa 
e o machado, sendo o machado e o terçado prejudiciais à árvore, pois seus cortes são profundos e demora para cicatrizar. A 
atividade de extração é atribuída aos homens, sendo a participação das mulheres apenas no processo de limpeza e 
acondicionamento do produto, e na preparação do remédio natural. Os comunitários extraem o látex principalmente para 
autoconsumo. O manejo durante a coleta do látex é feito de forma desorganizada, não possui uma extração sistematizada, 
com delimitação de periodicidade, áreas e ferramentas para coleta do produto. Isso pode ocasionar a superexploração da 
espécie e consequentemente a diminuição do número da mesma na comunidade, sendo relevante a construção coletiva de 
um plano de manejo, para garantir o uso sustentável do látex de P. amapa.

Sessão Poster Temas 
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679 MAYA MARSHAK (UNIVERSITY OF CAPE 
TOWN), CARA STACEY (UNIVERSITY OF 
CAPE TOWN)

In/Visibilities - Mapping changing social-
ecological relationships in maize 
agri/cultures in South Africa

"it matters what stories tell stories, it matters what thoughts think thoughts, it matters what worlds world worlds” Donna 
Harraway

Agri/cultural environments entangle humans, plants and ‘other’ life-forms in a complex sets of inter-relationships. Over 
millennia agricultural seed has come into being as a collaborative process involving humans and a plethora of organisms, 
from plants to microbes, all linked in a shifting and evolving ecological constellation. Agricultural systems and people’s 
relationships with them are not static but ever in motion. In South Africa (SA), since colonial times, people’s relationships 
with land, landscapes, ecologies have undergone immense change. Industrial agriculture has become increasingly dominant. 
This form of agriculture has its roots in imperial agendas and colonisation, and has deeply dualist underpinnings that sets 
‘man’ and 'nature' apart. Within the ever expanding industrial model, agricultural scientists have come to assume the role as 
knowledge makers, keepers and mediators between farmers and the plants, organisms and environments they work with. 
During this process, age old knowledge and relationships about ecological systems have become and continue to become 
eroded. While maize is not indigenous to SA it has over time become part of peoples lives and agri/cultures. With the 
introduction of new technologies such as hybrid seed and Genetically Modified varieties, farmers’ ways of farming, seeing and 
noticing, shift and change as do the agricultural landscapes they work with.

The proposed interdisciplinary performance brings together hand-drawn animation and soundscapes recorded in maize fields 
in SA (it can also be perfomed with a dance element). It tracks changing insect diversity within maize agri-ecological systems 
from a wide diversity to an army of superbugs. In doing so it speaks about a dissolution of agri-ecological relationships and 
knowledge in these spaces and the importance of maintaining these connections
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680 BIANCA SIQUEIRA NUNES (UFRA), 
VANIA NEU (UFRA), BIANCA CRISTINA 
CIRINO SARAIVA (UFRA), IVANA 
CRISTINA CORREA SARMENTO (UFRA), 
DOMICKSON SILVA COSTA (UFRA)

BANHEIRO ECOLÓGICO RIBEIRINHO: UMA 
ALTERNATIVA PARA SANEAMENTO RURAL 
DESCENTRALIZADO NA AMAZÔNIA

As comunidades rurais somadas às comunidades tradicionais representam cerca de 29 milhões de brasileiros. Uma parte 
considerável desta população não possui saneamento básico, o que leva à disposição inadequada dos efluentes gerados nestas 
áreas. Logo, é necessário a implementação de tecnologias sociais que respeitem suas tradições e minimizem a contaminação 
da água, do solo e reduza as enfermidades. Uma alternativa implantada na região insular de Belém é o Banheiro Ecológico 
Ribeirinho (BER), o qual é similar aos tradicionais, tendo o diferencial de isolamento dos dejetos e sem a necessidade de uso de 
água. Essa tecnologia é apropriada para regiões rurais, isoladas ou não, que passam por processos de inundações e 
alagamentos. O BER é um banheiro seco, o qual usa a serragem no processo da compostagem. Após o volume do recipiente ser 
atingido, o mesmo é tampado tendo pequenos furos para troca gasosa. O processo de compostagem leva em torno de 6 a 8 
meses resultando em adubo orgânico que pode ser usado para adubar árvores frutíferas e plantas ornamentais. Essa 
tecnologia é uma alternativa de saneamento rural descentralizado, que causa menores impactos na cultura e paisagem local. 
Essa tecnologia de saneamento básico foi desenvolvida para atender populações que não tem acesso a programas de 
saneamento básico. O BER tem o potencial de reduzir doenças e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

681 DYANA JOY DOS SANTOS FONSECA 
(MUSEU GOELDI), OZIELMA 
NEPONUCENA DOS REIS (IFPA-
CAMPUS ABAETETUBA), WAMDERSOM 
PINHEIRO MORAES (IFPA-CAMPUS 
ABAETETUBA), KAREN SILVA DA SILVA 
(IFPA-CAMPUS ABAETETUBA), SILVIA 
LETICIA SANTOS LIMA (IFPA-CAMPUS 
ABAETETUBA), BEATRIZ FERREIRA DA 
COSTA (IFPA-CAMPUS ABAETETUBA), 
JOSIEL DO RÊGO VILHENA (IFPA-
CAMPUS ABAETETUBA)

MEMORIAL DOS POVOS DAS ÁGUAS: 
COLEÇÃO DA CULTURA MATERIAL DOS 
RIBEIRINHOS DO BAIXO TOCANTINS NO 
ESTADO DO PARÁ, BRASIL

Nesse projeto pretende-se resgatar a história das populações ribeirinhas da região do Baixo Tocantins através de sua cultura 
material, entendido aqui como o significado dado aos objetos por um grupo humano em um contexto cultural específico e 
que contribui na definição de sua identidade cultura. A metodologia iniciou-se por meio de visitas as comunidades 
ribeirinhas do município de Abaetetuba, no ano de 2017 e 2018, com aplicação de entrevistas não estruturadas, e a 
identificação, seleção e coleta de peças da cultura material com a devida autorização da comunidade. Com esses materiais 
pode-se montar um espaço no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Abaetetuba que 
reflete e debate acerca da cultura ribeirinha da região. O público alvo são os alunos, professores, técnicos, movimentos 
sociais, associações, poder público e sociedade em geral da região, de forma que se promova a valorização “dos povos das 
águas” através deste memorial. Atualmente, a coleção possui trinta e três objetos, que incluem embarcações miniaturas, 
classificadas pelos ribeirinhos como canoa, rabudo, veleiro, geleiro, bajara, barco de passageiro, lancha, montaria e outros, as 
quais foram confeccionadas a partir do miriti (Mauritia flexuosa L.f.) e também espécies de peixes (mapará, tucunaré, sarda, 
tainha, pescada e piaba) comumente comercializados na região, essas possuem o mesmo tipo de confecção. Além desses, tem-
se os artefatos utilizados no cotidiano dos ribeirinhos como rede de pesca, remo de madeira, anzol, peneira, matapi, peso, 
boia de anzol, chapéu de palha e outros. Ressalta-se que a coleção conta com alguns quadros que refletem os tipos de pesca 
empregada, por exemplo, “borqueio”, tapagem, espinhel, arrastão de pesca, malhadeira e pesca com matapi. A exposição 
desse material visa estimular a comunidade em geral para a valorização da cultura ribeirinha amazônica.
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682 JÉSSICA PACHECO DE LEÃO (UFPA), 
DENIS DOMINGUES (CONSERVAÇÃO 
INTERNACIONAL DO BRASIL), KELLI 
GARBOZA DA COSTA (UFPA)

Uso medicinal de animais em comunidades 
do baixo Tocantins (Pará, Brasil)

O presente estudo tem por objetivo documentar as práticas quanto ao uso de animais na medicina popular nas vilas de Juaba 
e Porto Grande (Cametá, Pará). O trabalho de campo foi desenvolvido através de conversas informais e um questionário 
semiestruturado com 20 moradores. Dez animais foram citados como recurso medicinal para a Vila de Juaba e dezenove 
animais para a Vila de Porto Grande, sendo eles pertencentes ao grupo das aves, répteis, mamíferos e peixes. Os animais mais 
utilizados foram a galinha, o carneiro e o macaco-prego, sendo os dois primeiros criados nos quintais e utilizados na 
alimentação. Das partes utilizadas dos animais para fim medicinal, a gordura foi a mais citada para ambas as localidades. Dos 
10 animais utilizados para o tratamento de enfermidades na Vila de Juaba, 14 doenças foram indicadas ser tratadas com 
produtos retirados desses animais, enquanto que na Vila de Porto Grande, dos 19 animais utilizados para fins terapêuticos, 20 
doenças são tratadas com produtos retirados desses animais, onde apresentaram propriedades anti-inflamatórias e 
analgésicas. Cada localidade tem seu método próprio do modo de preparo dos remédios e suas finalidades terapêuticas, o que 
demonstra a heterogeneidade dos costumes das comunidades pesquisadas. No entanto, alguns animais obtiveram os mesmos 
fins terapêuticos para ambas as localidades, como a galinha e o camaleão no tratamento de inflamações na garganta. Embora 
sejam indicados diversos animais para fins terapêuticos por populações tradicionais, estudos químicos e farmacológicos 
devem ser feitos para a comprovação laboratorial dos efeitos medicinais e/ou toxicológicos das espécies de animais usados 
com fins medicinais. O registro da utilização medicinal de 20 animais no município de Cametá (Pará) fornece uma 
contribuição relevante ao fenômeno da zooterapia, abrindo espaço para futuros debates sobre conservação, políticas de 
saúde pública, manejo sustentável dos recursos naturais, entre outros.
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684 ANÍBAL DA SILVA CANTALICE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
BRENO FERNANDO CUNHA DE FREITAS 
SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), FRANCISCO IGOR RIBEIRO DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), MATEUS HENRIQUE FREIRE 
FARIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), WEDSON DE MEDEIROS SILVA 
SOUTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), NÉLSON LEAL ALENCAR 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
FRANCISCO DE TARSO RIBEIRO 
CASELLI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ)

Consumo de argila na confecção de 
artesanato em um polo cerâmico em 
Teresina, Piauí

Os estudos etnopedológicos baseiam-se em entender as relações do homem com os diferentes tipos de solo e suas utilizações. 
Contudo existe uma preferência em pesquisas para o uso agrícola das terras. Dentro das pesquisas o uso agrícola, alimentício, 
construções, produções cerâmicas entre outros buscam a quantificação de componentes físico-químicas na argila. Esta 
pesquisa avaliou a composição da argila e quantificou o consumo de argila nas lojas de artesãos locais no Polo Cerâmico do 
Poti Velho investigando sobre padrões de consumo de argila de jazidas por artesãos ao logo dos meses. O município de 
Teresina (PI) encontra-se no meio-norte do Brasil. O bairro Olarias (5° 2’ 30.55” S. 42° 50’ 17.51” W) apresenta a jazida de 
argila utilizada como recurso base para a criação de peças no Polo Cerâmico do Poty Velho. A proximidade das vazantes dos 
rios Poty e Parnaíba com suas variações hibridológicas torna a jazida sustentável. Foram realizadas mensurações mensais 
periódicas do consumo de argila em 28 lojas das 49 existente durante 19 meses de Dez/15 a Jul/17. A argila foi quarteada e 
analisada pela técnica da fluorescência de Raios-X, limitando o método apenas elementos entre Na (11) e U (92), com os 
resultados mostrados em óxidos. Os resultados sobre os consumos mensais foram analisados usando ANOVA [um critério] 
usando BioEstat 5.0. A composição química (SiO2 43,53%; Al2O3 31,14%; Fe2O3 8,89%; K2O 4,03%; TiO2 2,00%; MgO 
1,14%; CaO 0,54%; SO3 0,08%; ZrO2 0,03%; CuO 0,03%; ZnO 0,02%; Rb2O 0,02% SrO 0,01%; Y2O3 0,01% e P.F. 8,44%), e a 
quantidade de matérias determinam a jazida como secundária. O consumo das lojas representa uma retirada média de 
34t/mês ± 3.8t DP. Quando comparados os consumos mensais de acordo com a ANOVA apresentou um p> 0,1117. Dentro os 
óxidos o Fe2O3 (8,89%) indica a argila local como argila vermelha. A analise de variância indica que não existe uma ligação 
entre os meses e o consumo de argila pelos artesões, mas sim um consumo linear.
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685 JANAINA PINHEIRO GONÇALVES 
(UFPA), RAYNON JOEL MONTEIRO 
ALVES (UEPA), DIEGO DA SILVA 
PINHEIRO (UFPA), MANOEL TAVARES 
DE PAULA (UEPA)

ESTUDO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS 
CONDIMENTARES CULTIVADAS NA 
COMUNIDADE RAMAL DO BACURI, 
ABAETETUBA, PARÁ, BRASIL

As plantas condimentares apresentam grande utilidade, tradicional e historicamente, por serem usadas como temperos e 
especiarias muito apreciadas até a Idade Média. Com isso, a pesquisa objetivou fornecer informações etnobotânicas de 
plantas condimentares dispostas em quintais domésticos na comunidade Ramal do Bacuri, Abaetetuba, Pará. Para tanto, 67 
unidades familiares foram submetidas à aplicação de questionários estruturados relacionados às espécies botânicas 
analisadas. As espécies foram identificadas por fotografias e in loco, quanto as não identificadas procedeu-se coleta e 
herborização. As concepções qualitativas foram analisadas por intermédio da estatística descritiva e a verificação quanto ao 
emprego dos vegetais foi medida pelo Valor de Consenso de Uso (UCs). Nos quintais caseiros, foram identificadas 28 espécies 
condimentares relacionadas à 21 gêneros e 17 famílias, com maior proeminência para a Rutaceae. Dentre esta multiplicidade 
florística, houveram maiores indicações para o limão (Citrus limonum L.) (40), toranja (não identificada) (39), urucum (Bixa 
orellana L.) (25), chicória (Eryngium foetidum L.) (20), favaca (Ocimum campechianum Mill.) (18) e a pimenta de cheiro 
(Capsicum annuum L.) (12), sendo que apenas a primeira e última são utilizados para fins comerciais pelos sujeitos da 
pesquisa. Sob outro aspecto, a espécie que apresentou o maior UCs foi a pupunha (Bactris gasipaes Kunth) (0,67), já as 
espécies: cebolinha (Allium fistulosum L.), cheiro verde (Coriandrum sativum L.) e o jambú (Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen), 
têm valores coincidentes de -0,97. O cultivo dessas espécies na comunidade Ramal do Bacuri está relacionado à culinária e ao 
sabor proporcionado às refeições, pois a seleção das plantas ocorre de acordo com a necessidade de uso. Logo, os 
levantamentos etnobotânicos são de suma importância para a valorização do etnoconhecimento, podendo ser uma 
ferramenta eficaz para a conservação das praticas, usos e manejo dos recursos vegetais.
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686 EDGAR FRANCISCO PRIETO PIRAQUIVE 
(UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL), CARLOS ALBERTO 
RODRÍGUEZ (TROPENBOS), JESÚS 
DÁMASO YONI (RESGUARDO TICUNA-
COCAMA DE LA PLAYA), MARÍA 
ROSARIO VIDAL AABRCA 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA), MARÍA 
LUISA SUÁREZ ALONSO (UNIVERSIDAD 
DE MURCIA), SANTIAGO ROBERTO 
DUQUE ESCOBAR (UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA), 
ALEXANDER SABOGAL (CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN ACAROLOGÍA SAS), 
DIANA CONCEPCIÓN CUEVAS 
(UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS), DONALD TAPHORN 
(APOSENTADO)

The aquatic world of Yoi, Dialogue of 
knowledge for the construction of the 
trophic network of the ichthyofauna in 
Yahuarcaca lakes (Amazonas, Colombia)

 

The trophic network of the ichthyofauna of Yahuarcaca lakes was established during the high and low water seasons between 
August 2010 and August 2011, through 854 stomach content records obtained from scientific smpling and 5250 data record 
from  22 indigenous fishermen previously trained through the methodology proposed by Rodríguez (2010). For the analysis of 
the trophic network and its visualization, we used the NETWORK3D software(Williams 2010). The trophic connections of 80 
fish species were recorded and 108 food sources were identified. It was determined that the trophic network had few levels 
(low connectivity = 0.015), a predominance of omnivory during the low waters, cases of cannibalism in both seasons and 
significant changes (
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687 JAMMES PANAPUY (PARC AMAZONIEN 
DE LA GUYANE), GUILLAUME ODONNE 
(CNRS (LEEISA)), DAMIEN DAVY (CNRS 
(LEEISA))

How to get a PIC ? Experience from Southern 
French Guiana.

Transposing the Nagoya protocol into European, and then into French law, has led to an increasing complexity due to the 
legislative process. Concerning French Guiana, the main French territory hosting indigenous peoples, application of the law 
N°2016-1087 (generally called in France “Loi biodiversité”) is still impaired by several issues, not even speaking about the 
absence of consultation of indigenous peoples by the government. Although this process is a significant advance, it is not 
reflecting French Guianese indigenous people’s concepts, leading to a general misunderstanding. To overcome it, a group of 
ethnobiologists (D. Davy and G. Odonne), along with a Teko collaborator (J. Panapuy) working for the Parc Amazonien de la 
Guyane (PAG), are launching a pilot project, supported by the PAG, and dedicated to explain the spirit of Nagoya protocol and 
the concepts of Access and Benefit Sharing (ABS) and of Prior Informed Consent (PIC) to the Wayãpi and Teko communities of 
French Guiana. The second step of this work is to incentive reflections among these communities in order to help them to 
formalize, in a culturally relevant way, their willing related to these administrative concepts. In which way the “community” 
is the adequate level of decision, and for which type of knowledge? What is the most suitable way to collect a PIC in an oral 
society? Which articulation with local policies? These are some questions raised by this project.

SO 017AUBERTIN

688 ÉRIKA FERNANDES COSTA PELLEGRINO 
(FAMED - UFPA)

Sofrimento psíquico nos atingidos por Belo 
Monte

A hidrelétrica de Belo Monte, localizada no rio Xingu, no estado do Pará, apesar de construída em pelo século 21, tem seu 
projeto do período da ditadura e herda sua visão de grandes obras como sinônimo de progresso e desenvolvimento para uma 
região considerada atrasada e improdutiva. A despeito dos inúmeros estudos apontando para a inviabilidade técnica com 
baixa produção de energia e altos impactos socioambientais, suas duas barragens provocaram o alagamento de uma área 
considerável da região da Volta Grande do Xingu para os reservatórios. Nesse processo, famílias, que viviam nas margens do 
rio e em ilhas dessa região foram expulsas, e suas casas derrubadas e queimadas antes que as localidades fossem alagadas. 
Durante o processo de suposta mitigação dos impactos gerados pela construção, a Norte Energia perpetrou inúmeras 
violências contra as famílias que deveria reparar, invalidando seus modos de vida, moradias ou definições de família, além de 
promessas descumpridas e assinatura de papéis indecifráveis por uma população frequentemente analfabeta. A isso associam-
se impactos ambientais que afetam diretamente o modo de vida ribeirinho, como a pesca e o uso do rio para locomoção, lazer 
entre outras atividades geradoras de renda.  

Nesse contexto, observando uma situação de sofrimento psíquico, um grupo de psicólogos de várias regiões do Brasil se 
reuniram em torno de um projeto denominado Refugiados de Belo Monte, com o objetivo de fornecer escuta e cuidado 
qualificados para pessoas que foram atingidas pela usina na cidade de Altamira, e a partir disso criar um documento que possa 
funcionar como memória, denúncia e resistência. A partir de narrativas recolhidas dessas pessoas, pretendemos evidenciar 
um impacto muitas vezes minimizado ou invisibilizado, na saúde mental das pessoas cujas vidas foram afetadas direta e 
indiretamente, e ainda se encontram em situação de vulnerabilidade, especialmente com um projeto de mineração de grande 
porte na região. 
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689 WENDY MARISOL TORRES AVILEZ 
(LLAPIS I LLAVORS (PENCIL AND 
SEEDS)), ANDRE LUIZ BORBA 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO)

THE SOCIAL ROLE BETWEEN GENDERS 
REGULATES THE VARIATION OF KNOWLEDGE 
IN LOCAL MEDICAL SYSTEMS?

The social role is a variable that has been used to argue for differences in knowledge of medicinal plants between genders. 
However, this variable is often not analyzed in the studies and it is deduced that belonging to a gender will determine a social 
role that will guide the variation of knowledge. The present study had as objective to analyze if the dynamics of the social role 
of each gender in each family nucleus influence in the variation of the knowledge of medicinal plants. The information was 
collected with 198 couples from the Fulni-ô indigenous community (NE of Brazil). We analyze the variation of knowledge 
between genders that have the same social role using the Mann-Witney test, then through the Kruskal Wallis test we analyze 
the variation of the source of resources according to the social role of each gender, as well as the variation in the number of 
models that were treated with medicinal plants between social roles by men and women. The results show that the dynamics 
of the social role influence the variation of knowledge by gender, but this dynamic is not directed to a specific gender, which 
can contribute to the understanding of the diversity of the patterns in the variation of knowledge related to gender in 
different communities. In addition, the results obtained allow a better understanding of the system and help to construct 
hypotheses about biosocial factors of the behavior of the genera interfering in the variation of the knowledge in the 
socioecological systems.
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690 JOANNA SUCHOLAS (FACULTY OF 
BIOLOGY AND PRECLINICAL 
MEDICINE, INSTITUTE OF PLANT 
SCIENCES, REGENSBURG UNIVERSITY, 
GER), ZSOLT MOLNAR (MTA CENTRE 
FOR ECOLOGICAL RESEARCH, 
VÁCRÁTÓT, HUNGARY), PETER 
POSCHLOD (FACULTY OF BIOLOGY 
AND PRECLINICAL MEDICINE, 
INSTITUTE OF PLANT SCIENCES, 
REGENSBURG UNIVERSITY, GER), 
RAINER LUICK (UNIVERSITY OF 
APPLIED FOREST SCIENCES 
ROTTENBURG, GERMANY)

Traditional knowledge and management in 
the shadow of modern conservation – the 
case of wet grasslands in Biebrza National 
Park, Poland

Biebrza River Valley is one of the biggest high-value wetlands in Europe (1000 km²). Dominated by fens and grasslands is 
regularly flooded. The unique landscape was created and maintained by human activity for centuries. Traditional land use, 
with hand mowing and free-ranging livestock grazing, was substantial until the 1980ties. The negative trends of land 
abandonment, reclamation, shrubs enchroachment and agricultural intensification threaten fen meadow vegetation and 
traditional management. NP protection activities and EU agri-environmental programs were implemented. Additionally, 
vegetation and farmers’ life are influenced by European Union’s Common Agricultural Policy.

Our research intends to assess the existing management, relations with local peoples’ socio-economic situation, TEK and 
grasslands plant diversity. The following hypothesis are formed: Firstly that local people possess TEK. Secondly, current 
externally decided peatlands management is too general and does not support traditional. Furthermore, extensive grassland 
use is not encouraged and attractive for farmers. This led to unsustainable farming intensification. We predict that the 
vegetation diversity decreased during the last 40 years. To verify assumptions open and semi-structured questionnaires with 
old knowledgeable and younger active farmers are conducted. Fifty local informants, grassland’ owners, were chosen with the 
snow-ball method. Interviews concern plant and habitat knowledge, traditional and current management and revenues of 
farmers from different land use. The vegetation under diverse management is assessed on fifty, 2 5m² releves. 
Complementarily old vegetation maps are investigated.

First results are presented. Old farmers possess wide ecological knowledge unlike younger focused on economic survival. 
Applied agri-environmental programs with common and strict requirements do not relate to site-specific traditional land 
use. The vegetation and economic results are under study.   
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691 WENDY MARISOL TORRES AVILEZ 
(LLAPIS I LLAVORS (PENCIL AND 
SEEDS))

INFLUENCE OF GENDER IN SOCIO-
ECOLOGICAL SYSTEMS: SYSTEMATIC REVIEW 
OF KNOWLEDGE IN LOCAL MEDICAL SYSTEMS

Studies have reported that gender influences the variation of knowledge of local medical systems. However, most 
ethnobiological studies that analyze the variation of knowledge in relation to gender, have focused on analyzing the 
differences in the richness of resources known between genders. This systematic review aims to analyze other factors that may 
influence the variation of knowledge, by consulting ethnobiological studies that have focused on analyzing and discussing the 
gender variable with emphasis on local medical systems, from a systemic perspective, integrating factors intrinsic and 
extrinsic variables. The systematic review was carried out by searching for 14 key words, for example, "medicinal plants and 
gender", "ethnobiology and gender", "traditional medical systems and gender" and others. The searches were conducted in 
the Scielo, Scopus, Web of Science and Science Direct databases. The results of this review propose that future gender studies 
should be carried out considering the dynamics of socio-ecological systems, based on three perspectives, biosocial, 
multifactorial and systemic. The perspective of the biosocial model would lead us to understand gender from a broader non-
stereotyped point of view; the multifactor perspective maintains that there are factors that are closely related to the variable 
that may be interfering, in addition to the factors that make up the gender; and the systemic perspective would lead us to 
understand how intrinsic and extrinsic factors can interfere or interfere in the variation of knowledge.

SO 101SILVA



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

692 BRIAN NGOBENI (CENTRAL 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY), IDAH 
TICHAIDZA MANDUNA (CENTRAL 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY), DR 
NTSOAKI J MALEBO (CENTRAL 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY), PROF 
SAMSON S MASHELE (CENTRAL 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)

PLANTS USED FOR THE TREATMENT OF 
SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS IN 
THABA NCHU, SOUTH AFRICA.

Medicinal plants have been prescribed by traditional healers for the treatment of Sexually Transmitted Infections (STI’s) for 
years. This study documents an ethnobotanical survey of therapeutic plants used against STI’s in Thaba Nchu, South Africa. 
Information was gathered through semi-structured focus group and individual interviews with traditional medical 
practitioners between March and December 2017. The informants were aged between 20 and 68 years and most of them were 
females. Questions regarding the use of plants to treat STI’s and related ailments produced information about the plants, 
parts used, mode of preparation and dosage. A total of 48 species were used for the treatment of STI’s such as gonorrhoea, 
syphilis, unpleasant vaginal discharge and pubic lice. Out of 23 families represented, Asteraceae, Solanaceae, Fabaceae, 
Hyacinthaceae and Gunneraceae families had the highest number of species used. The most frequently used plants were 
Bulbine narcissifolia, Pentanisia prunelloides, Hermania depressa, Hypoxis hemerocallidea, Scabiosa columbaria, 
Xysmalobium undulatum and Salvia runcinata. Remedies for STI’s are made from fresh or dried plants that can be uses as 
single species or as multispecie combinations. The remedies are usually prepared using water except when they are applied 
externally on the affected area. Most of the plants used for the treatment of STI’s by traditional healers contain compounds 
that possess antimicrobial activity such as glycosides, flavonoids, phenols and terpenoids. Documenting plants used for 
treatment of STI’s will help conserve the information for future generations as well as provide possible leads for the 
development of novel therapeutic products.
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693 ELIZABETH MARQUES DE SOUSA 
(UFPA), IRACELY RODRIGUES DA SILVA 
(UFPA), ZILAH THEREZINHA DE SOUZA 
ARAUJO (UFPA), EUZEBIO OLIVEIRA 
(UFPA)

Saberes da Medicina Tradicional da Tribo 
Indígena Arara, Amazônia Paraense (Brasil)

A Amazônia abriga uma diversidade de espécies vegetais e animais e possui a maior floresta tropical do mundo. Ela é um 
celeiro de plantas medicinais, algumas ainda não catalogas, ou pouco conhecidas, de uso restrito a determinadas regiões. Esse 
trabalho apresenta o contexto sociocultural da Aldeia Arara do Laranjal, localizada no município de Altamira-Pará, 
contextualizando a vida na tribo e os saberes tradicionais relacionados ao uso de plantas medicinais. A Aldeia Arara do 
Laranjal esta localizada no município de Altamira - Pará entre as coordenadas geográficas de 03º49’12,1”S e 52º51’54” W, as 
margens de um pequeno braço do Rio Iriri, próximo a junção deste com o Rio Xingu. Os dados foram levantados através de 
conversas informais, entrevista semi-estruturada, e observação direta com o objetivo de registrar as etnoespecies e seus usos. 
Os resultados demonstraram que a comunidade indígena da Aldeia Laranjal possui grande conhecimento sobre o ambiente 
onde vivem, com destaque para as plantas medicinais. Acredita-se que tais conhecimentos foram adquiridos pelas 
necessidades de enfrentar o árduo ambiente amazônico, com suas epidemias, difícil acesso, dentre outros. Foram registradas 
nove etnoespecies utilizadas para tratamento de saúde as quais são conhecidas pelos nomes vernaculares de  “nuety”, 
“munuraety”, “podtydangan”, “woky”, “won”, “pugudaety”, “lagorejety”, “arunemiakano” e “padapipydogano”. Os 
conhecimentos são transmitidos ao longo do tempo de geração a geração, através da comunicação oral, da prática diária e da 
observação. Faz-se necessário reconhecer a importância desses saberes enquanto fontes de conhecimento, uma vez que estes 
podem contribuir para novas descobertas.
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694 LOYVANA CAROLINA PERUCCHI 
(UFRGS)

FEIRA ORGÂNICA E DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DO NÚCLEO SERRAMAR DA REDE 
ECOVIDA DE SANTA CATARINA: 
FORTALECENDO A AGROECOLOGIA E 
PROMOVENDO SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e a agroecologia, no Território Rural Serramar em Santa Catarina, o Núcleo 
Serramar da Rede Ecovida de Agroecologia propôs a criação de uma Feira Orgânica. O Território é composto por 34 
municípios e diversos atores, sendo o Núcleo Serramar, um deles. A ampliação da oferta de produtos orgânicos, através de um 
processo baseado nos princípios da economia solidária, é pauta central de debate do Núcleo. Em 2017, agricultores e 
profissionais que fazem parte do Núcleo Serramar, mobilizaram a implantação de uma feira orgânica, que contemplasse os 
agricultores de todo o núcleo e oferecesse uma ampla e diversificada oferta de alimentos orgânicos a um preço justo. Criou-se 
uma comissão que se responsabilizarou pelo processo organizativo da feira. Foi escolhido o município de Criciúma, por ser 
um polo regional, com cerca de 200 mil habitantes, com constante ampliação da demanda por produtos saudáveis. A feira 
acontece aos sábados pela manhã no centro da cidade, e conta com a presença de 7 famílias, que ofertam produtos e de forma 
autônoma e auto-organizativa, administram o espaço. No âmbito do Núcleo Serramar, ainda não há a presença de 
agroindustrias familiares para o processamento de produtos, porém, optou-se por oferecer produtos certificados no âmbito 
da Rede Ecovida, como forma de atrair e contemplar a necessidade dos clientes. A feira está funcionando há 10 meses e se 
constitui em uma inovação à cidade, visto que é a primeira feira exclusivamente orgânica e que está trazendo uma 
contribuição para a construção e o fortalecimento de uma cadeia de produção, comercialização e consumo, justa, solidária e 
sustentável. Mostra um grande potencial para ampliação da Segurança Alimentar e Nutricional tanto das famílias agricultoras 
quanto para consumidores na região, pois ainda que há pouco tempo iniciada, vêm atingindo um grupo crescente de 
consumidores.
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695 BRENO FERNANDO CUNHA DE FREITAS 
SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - UFPI), ANDRÉ BASTOS DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), ANÍBAL DA SILVA CANTALICE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), FRANCISCO IGOR RIBEIRO DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - UFPI), MARINA BARROS ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), NÉLSON LEAL ALENCAR 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), WEDSON DE MEDEIROS SILVA 
SOUTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - UFPI)

NA ESTRADA, NA PANELA: A CAÇA NO SUL DO 
PIAUÍ, MEIO NORTE BRASILEIRO

Nosso objetivo foi identificar as principais espécies de caça para fins alimentícios e medicinais e as estratégias de caça em uma 
região do Meio Norte do Brasil, área com uma expressiva diversidade faunística e cultural. A pesquisa foi realizada nos 
municípios de Rio Grande do Piauí, Floriano, Nazaré e Regeneração (Piauí) e na comunidade interestadual da Manga (PI-MA). 
Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, associada a técnica de observação participante do tipo 
não-membro. Nós empregamos o índice de Valor de Uso (VU) para verificar a importância relativa de cada espécie citada. Um 
total de 47 espécies cinegéticas foram registradas, sobretudo aves (n=22; 46,9%) e mamíferos (n=20%; 42,5%). Do total de 
espécies, 41 (87,2%) são caçadas para fins alimentares e 24 (51,1%) foram citadas como fonte de zooterapêuticos. Os Valores 
de Uso para a fauna utilizada para a alimentação variou de 0,01 a 0,88 e, dentre as espécies utilizadas para fins medicinais, o 
VU variou de 0,01 a 0,35. Observamos que os caçadores empregam técnicas e estratégias de caça associadas a recursos 
tecnológicos modernos, tais como o uso de celulares para comunicação entre caçadores e lanternas de LED. O repertório de 
técnicas e estratégias de caça incluem o uso de armas de fogo, armadilhas, a coleta ativa manual e o uso de cães farejadores, 
seguindo um padrão encontrado em outras partes do Nordeste brasileiro. Adicionalmente, observamos o uso de veículos 
motorizados pelos caçadores, o que permitiu aumentar o acesso às áreas preferenciais, ampliar o raio de ação dos caçadores, 
assim como acessar locais fontes de fauna percebida como rara no entorno de áreas urbanas. Tal situação revela que a 
exploração da fauna silvestre está adquirindo um caráter insustentável para a maioria das espécies.
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696 SANJEEV KUMAR (REGIONAL CHIEF 
CONSERVATOR OF FORESTS 
,HAZARIBAGH)

Synergising Indigenous Knowledge on Wild 
Edible Plants for their Conservation and 
Food Security in Jharkhand, India

Human interactions with his ambient biological and physical environment are based on principle of co-existence. He has 
accumulated Indigenous Knowledge about plants, animals and physical elements of his surrounding through keen 
observations and meticulous analysis of the events. This knowledge has been utilized by him as source of sustenance to ensure 
steady supply of food. The paper reports on the influence of Indigenous Knowledge (IK) systems on conservation of edible 
plants in the forests of Jharkhand. The study was carried out in Gumla, Dhanbad, Chaibasa (West Singhbhum) districts of 
Jharkhand. Nurturing Sacred Forests, following social beliefs and taboos are important manifestation of IK. However, there 
are indications that with the development and globalization of the society and forest dependent community, such knowledge 
and their application are being lost fastly. Therefore, it is urgent to collect and systematize IK. The present paper reveals 
documentation of fifty edible plants and associated IK used by various tribes like Oraon, Munda, Birhor, and Korba etc. Roots, 
tubers, aerial stems, leaves are used as edible parts eg. Abrus precatorius, Alocacia macrorrhiza, Dioscorea alata Madhuca 
longifolia, Pueraria tuberosa etc. These plants are sometimes used during food scarcity called as Hungry Season which gives 
substantial relief to the people. Collaboration among such rural people, scientists and forest officials can improve the 
conservation prospects of biodiversity also. Government policy in India and Jharkhand in this regard has brought about 
radical changes.
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697 MAICON DO COUTO FECHER 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 
FORA)

Fitoantropologia da ayahuasca: uma 
semiótica da potência

Este trabalho trata sobre o uso de Ayahuasca no Santo Daime ICEFLU na cidade de Juiz de Fora – MG. Nessa pesquisa, as visões e 
agenciamentos da planta foram definidas pelos meus interlocutores de forma geral como as “vibrações das plantas se 
pensando nos humanos”. Como um campo de experiência intensivo, uma semiótica da potência, não somente operando 
através de moléculas psicoativas no corpo. Procurei problematizar esta perspectiva buscando o recorte teórico que Sesarma e 
Gosh realizaram ao comparar Etnobotânica com a Fitoantropologia.  Etno, prefixo grego que se segue de botânica, denota um 
mundo existencial e reflexivo dos humanos em posição de superioridade em relação ao mundo natural das plantas. Essa 
ciência se estrutura em semióticas da significação, buscando conhecer sobre os distintos modos de manejo vegetal, abrindo 
mão de sua própria episteme e metodologia científica tradicional ao dialogar com o “êmico” para compreender o modo 
nativo. Mas esta, em geral, alicerçada em preceitos positivistas e cartesianos, não se desvinculando de sua própria ontologia. 
Como Roy Wagner disserta sobre os antropólogos, - aplico sua reflexão também aos etnobotânicos-, estes, estão dispostos a 
questionar a objetividade do “mundo subjetivo”, mas muitos não estão a questionar a subjetividade do “mundo objetivo”. 
Ocorre uma equivocação na pesquisa, pois paradoxalmente na busca por compreender um fenômeno de interação humano-
planta, sacrifica-se a interação estudada por modelos advindos da ecologia, evolucionismo e neofuncionalismo, ao invés de 
critérios da ontologia nativa que possam compor-se de maneira mais simétrica à construção teórica. Assim utilizei a noção de 
fitoantropologia, no qual o prefixo fito - oriundo do grego que significa vegetal, vem à frente do termo antropologia, não 
numa simples inversão nomenclatural, mas demonstrando que a noção de vegetal variam a partir das relações, de obviações, 
objetivações e subjetivações que tal coletivo realiza com suas plantas.

SESSÃO TEMÁTICA 15

699 ANÍBAL DA SILVA CANTALICE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
MARINA BARROS ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
CLARISSA GOMES REIS LOPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
NÉLSON LEAL ALENCAR 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

Padrões sobre o consumo de lenha em Polo 
Cerâmico de artesanato em Teresina, Piauí

Espécies vegetais apresentam diversas possibilidades de uso para o homem. A parte lenhosa por sua vez mostra-se como um 
combustível de fácil acesso e baixo custo aspectos esses que torna presente seu uso em comunidades rurais . Esta pesquisa 
avaliou quantitativamente o consumo de lenha em cada loja de artesãos locais no Polo de Artesanato do Poty Velho em 
Teresina, Piauí), verificando se existe variação no consumo em determinadas épocas do ano. O município de Teresina está no 
meio-norte do Brasil e apresentam variadas fitofisionomias incluindo florestas sazonais semidecíduas e fechadas, e zonas de 
transição em áreas de floresta e Caatinga. O bairro Poti Velho (5 ° 2'11 .31 "S. 42 ° 49 '51.18" W) apresenta um polo de criação 
de peças em cerâmica atualmente com 49 lojas. Foram realizados monitoramentos mensais periódicos em 28 lojas durante 
19 meses de Dez/15 a Jul/17; amostras lenhosas foram coletadas em cada loja visitada. Os resultados foram analisados no 
BioEstat 5.0. Dentre os indivíduos coletados identificamos 12 etnoespécies, não podendo ser identificadas botanicamente 
por se tratar de amostras de madeira. O consumo de lenha nas lojas representa um uso médio de 68.84m3/mês ± 7.96m³ DP. 
Observou-se diferenças nos consumos de lenha ao longo dos meses avaliados (F=1,672; p> 0.04) e o teste a posteriori de Tukey 
apontou os meses de Dez/15-Dez/16 e Jul/16-Dez/16 [p> 0,05]. O primeiro mês apresentou diferenças significativas devido a 
este ser o primeiro mês observado e portanto foi mensurado todos os estoques de lenha disponíveis superestimando os 
dados. No segundo caso, a diferença significativa pode ser explicada pela época que dá início ao alto consumo de lenha para a 
produção de peças como presépios e figuras natalinas. Essas características determinam um consumo linear de lenha com 
pequenas alterações no aumento do consumo para iniciar a produção de peças natalinas e uma diminuição no mês de Dez. 
auge da data festiva.
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700 CLAUDIANE DA CONCEIÇÃO SENA 
SANTOS (IFAP), CLAUDENI DA 
CONCEIÇÃO SENA (IFAP), KARIANE DA 
SILVA OLIVEIRA (IFAP)

Atuação do ICMBIO na conservação da 
biodiversidade da Estação ecológica do Jari

O presente trabalho tem como objetivo descrever a atuação do ICMBIO (Instituto Chico Mendes) e seus conflitos na 
conservação da biodiversidade da estação ecológica do Jari (ESEC) que se encontra dentro da floresta amazônica e abrange 
extensas áreas no município de laranjal do Jari e Almeirim nos respectivos estados do Amapá e Pará, para a realização desse 
estudo utilizou o método qualitativo exploratório, e como instrumento de coleta de dados utilizou a entrevista não - 
estruturada e visita in lócus a estação, diante desse estudo verificou-se que a ESEC tem grande deficiência em recursos 
humanos, pois a mesmo só tem dois servidores e um ainda é cedido pelo IBAMA, o que dificulta a execução de um trabalho 
eficiente para coibir ações ilícitas da caça e pesca predatória, mesmo com ocorrência dessas ações no interior da unidade, a 
mesma apresenta ótimo estado de conservação dos seus atributos naturais o que preocupa é seu entorno que apresenta um 
desmatamento bem acentuado, garimpos próximos a UC, coleta de produtos não madeireiros no interior da unidade,  o que 
pode levar a um transtorno no ecossistema pois as espécies da fauna ainda não foram classificados, devido a falta de plano de 
manejo e georeferenciamento, demarcação e sinalização da UC, dessa forma não há um controle dessas espécies ,a unidade 
tem parcerias com entidades e instituições com o proposito de favorecer atividades de pesquisa e práticas de educação 
ambiental no local ,que é facilitada pela acessibilidade e infraestrutura contendo alojamentos para os pesquisadores e grupos 
escolares.
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702 LAURA CAROLINA VIEIRA (UFPA) À luz da Etnoecologia: O Mercado das Ervas e 
seus materiais como potências sensoriais 
para percepções, representações e 
identidades.

O complexo Ver-o-Peso é um mercado aberto emblemático em Belém/PA que expõe, em sua escala, uma diversidade cultural 
e biológica da região. Sua multiplicidade de produtos é ampla, seus mercados dispersam sensações variadas aos que lá 
transitam; são cores, aromas, sons e interações de todas as naturezas. O Mercado das Ervas é um dos setores que tem esse 
atributo mais marcado. O sortimento de materiais ali vendidos, o modo de expressão/existência dos comerciantes e as 
próprias interações entre esses e o público estimulam em diferentes níveis os sentidos humanos, criando um ambiente 
sensorial intenso, carregado de subjetividades relativas a percepções internas próprias que ressonam em modos de se 
perceber as realidades do setor, os artefatos comercializados e as identidades dos comerciantes. Os artefatos e suas 
características são arranjados de tal forma que têm as suas potências e sabedoria tradicional – num viés etnobotânico e 
etnoecológico – materialmente expressos e absorvidos por canais sensoriais. Pensando a memória e percepção da realidade 
segundo proposto por José Roberto Pellini – fenômenos vinculados a uma corporificação através dos sentidos – o trabalho 
pretende discutir as formas de representação, identidade e pertença que o Mercado das Ervas relaciona com seus 
comerciantes e frequentadores, baseando-se nas estimulações sensoriais, das quais surgem a partir artefatos vendidos nesse 
setor. Para essa análise, consideram-se os artefatos comercializados como uma materialidade do saber tradicional dos 
produtores, introduzindo no trabalho uma perspectiva etnoecológica sobre esses mesmos artefatos e saberes, aqui 
entendidos como relacionados às representações e identidades do meio em que circulam, fomentando uma discussão sobre a 
maleabilidade das formas de resistência tradicional que podem ser construídas a partir de uma formação de identidade e 
representação fundamentada na subjetividade sensorial do próprio saber tradicional materializado.
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703 EDGAR FRANCISCO PRIETO PIRAQUIVE 
(UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL), CARLOS ALBERTO 
RODRÍGUEZ (TROPENBOS), JESÚS 
DÁMASO YONI (RESGUARDO TICUNA-
COCAMA DE LA PLAYA), SANTIAGO 
ROBERTO DUQUE ESCOBAR 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA), MARÍA ROSARIO VIDAL 
AABRCA (UNIVERSIDAD DE MURCIA), 
MARÍA LUISA SUÁREZ ALONSO 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA), 
ALEXANDER SABOGAL (CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN ACAROLOGÍA SAS), 
DIANA CONCEPCIÓN CUEVAS 
(UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS), DONALD TAPHORN 
(APOSENTADO), DANIEL CORREDOR 
(UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL)

O mundo de Airú e Worei, Diálogo de 
conhecimentos para a construção da rede 
trófica dos peixes em um lago de várzea na 
Amazônia colombiana

A cadeia alimentar da fauna de peixes de lagos Yahuarcaca foi estabelecida durante as estações de alta e baixa entre agosto de 
2010 e agosto de 2011, a través de 854 registros de estômago, produtos da pesca científicas e 5250 dados gravados 
previamente por 22 pescadores indígenas Ticunas, treinados através da metodologia de Rodríguez 2010, para análise das 
propriedades da cadeia alimentar foi utilizado o software NETWORK3D (Williams 2010).Se tornaram evidentes as ligações 
tróficas  de 80  espécies de peixes e  108 fontes de alimento foram determinadas, determinou-se que a cadeia alimentar tinha 
poucos níveis, baixa conectância (0.015), uma predominância de omnivoria relações durante a baixa de águas, apresenta 
casos de canibalismo nas duas estações e mudanças significativas (
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704 EVANDRO LUIS GLIM DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
MARIA GORETI COELHO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS 
ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS (PANC) 
EM QUINTAIS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, 
PARÁ.

Plantas alimentícias não convencionais, ou apena PANC, são recursos fitogenéticos com potenciais ainda pouco explorados. A 
grande maioria dos cultivos de PANC está estabelecida nos quintais para o consumo da própria família. O quintal é um espaço 
social e cultural, no qual as famílias mantêm uma grande diversidade de plantas para fins alimentícios. O objetivo deste 
trabalho foi estudar, a partir de um enfoque etnobotânico, a utilização de plantas alimentícias não convencionais pelos 
moradores dos bairros Caixa d’água  e Caic no munícipio de Capanema, Estado do Pará. Foi apresentado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, que foi assinado por 25 moradores participantes deste estudo. Para a coleta de dados 
foram utilizadas entrevistas semiestruturadas. Os dados socioeconômicos obtidos foram: sexo, idade, origem e escolaridade.  
Os dados botânicos e etnobotânico foram: nome popular, ambiente de ocorrência, forma de uso e parte usada das plantas. 
Todo o material botânico usado foi depositado no laboratório da Faculdade de Ciências Naturais, da Universidade Federal do 
Pará- Campus de Breves. As amostras foram coletadas, herborizadas e identificadas seguindo literatura especializada. Foram 
identificadas 24 espécies, pertencentes a 13 famílias botânicas. As famílias Portulacaceae e Cucurbitaceae foram as mais 
representativas, contribuído com 3 e 2 espécies, respectivamente. As espécies mais citadas foram Talinum paniculatum 
(Jacq.) Gaertn (cariru), Hibiscus sabdariffa L. (vinagreira) e Eryngium foetidum L. (chicória). As principais partes usadas são 
folhas (70%) e frutos (20%). Quanto às formas de uso, a mais citada foi cozida com carnes (60%), seguida de cozida como 
tempero (30%). É necessário que o uso dessas e de outras PANC seja estimulado, pois são de fácil cultivo, podem apresentar 
teores mais elevados de vitaminas que hortaliças convencionais e se constituem como fontes acessíveis de nutrientes para 
auxiliar na melhoria da segurança alimentar da população.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

705 EDERSON RENAN PACHECO FARIAS 
(UFPA), TANIA DOS SANTOS SILVA 
FARIAS (PRONAPÓS)

A (DES) CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO ÍNDIO 
NAS CHARGES E CARTUNS: UM DEBATE 
ACERCA DOS PRINCIPAIS ESTERIÓTIPOS 
PRESENTES NESSES GÊNEROS MIDIÁTICOS

Com o advento dos novos formatos de mídia online na modernidade, tais como blogs, redes sociais, twitter e assim por 
diante, a difusão de textos de qualquer natureza tornou-se tão veloz quanto à velocidade da luz. Nesse contexto, acredita-se 
que os gêneros os quais exploram o humor estejam entre os mais compartilhados pelos seus usuários.  Esse trabalho, por sua 
vez, tem a intenção de propor um debate acerca dos enunciados que emergem no âmago dos gêneros quadrinhos, os quais 
trazem narrativas com a presença de um de um sujeito indígena. Antes de ganharem visibilidade nos quadrinhos, As primeiras 
imagens fotográficas de um índio foram realizadas na França em um conjunto de cinco daguerreotipo de índios os quais eram 
denominados de Botocudo (TACCA, 2011). O discurso o qual emerge a ideia do indígena ser um selvagem é uma realidade 
construída quase a nível que mundial. Os textos humorísticos geralmente reforçam essa ordem do discurso e levam também a 
outros também estereótipos negativos, no que diz respeito às práticas culturais dessa identidade. O humor na perspectiva de 
Gomes (2016) constitui-se como um campo muito diversificado onde se podem encontrar gêneros de diversas espécies, entre 
elas os quadrinhos. Para Maingueneau (2011) o “produtor do enunciado respeita certas regras de jogo”, logo, esses 
interdiscursos estão atrelados a uma ordem em que o produtor do texto é atua como mediador dos discursos. Quanto à 
metodologia da pesquisa, foi feito uma seleção de fotografias, charges e cartuns os quais se pode verificar a coexistência de 
(inter) discursos que fragilizam a imagem da cultura indígena através desses textos cômicos.  É certo que nem a charge, tão 
pouco o cartum têm a função social de enaltecer algum sujeito, entretanto quando se trata de um público historicamente 
desprestigiado, esses textos reforçam mais a ideia de que há culturas tradicionais que sempre estarão em desvantagens frente 
aos fenômenos da modernidade.  
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706 VALÉRIA LACERDA DE ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), ERNILDO CÉSAR 
DA SILVA SERAFIM (SECRETARIA 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE), JOSE ANCHIETA 
ARAUJO DE ANDRADE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ), 
ANDREA HENTZ DE MELLO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), KEYLLA LOPES DE 
ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
SUL E SUDESTE DO PARÁ)

MONITORAMENTO in situ DA 
BIODIVERSIDADE NA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA: 
PROTOCOLOS PLANTAS LENHOSAS E 
BORBOLETAS FRUGÍVORAS

O monitoramento “in situ” da biodiversidade visa fornecer a base de dados de informações biológicas necessárias para 
subsidiar a gestão e a proposta de medidas preventivas e mitigadoras para a conservação, no interior da unidade de 
conservação da Área de proteção ambiental de São Geraldo do Araguaia, através dois grupos alvos de Bioindicadores: plantas 
lenhosas e borboletas frugívoras, nas unidades amostrais (UA)2-Castanhal e 3-Gameleira. O monitoramento da biodiversidade 
foi realizado a partir de levantamentos em campo em 12/2017 a metodologia aplicada para plantas lenhosas foi através da 
coleta de dados amostrais associado a alguns procedimentos do protocolo instalação de módulos. Para as borboletas 
Frugívoras utilizou-se o protocolo da Rede Nacional de Pesquisa e Conservação de Lepidópteros, no qual as borboletas foram 
capturadas pelas armadilhas de atração do tipo Van Someren-Rydon e identificadas a nível de tribo. Resultados:A EA-2 
apresentou 147 plantas com média de 3,67/pá, sendo (21) palmeiras e (6) cipós. EA-3  apresentou o maior número de plantas 
(198), com média de 4,95/pá, um menor número de palmeiras (17) e cipós (4) demonstrando menor grau de 
perturbação.Tratando-se das borboletas frugívoras as tribos identificadas são mais comuns em ambientes perturbados ou de 
áreas abertas, especialmente a Satyrini e Coeini que foram as de maior ocorrência nas duas EAs. Mesmo sabendo-se que as duas 
áreas onde estão localizadas as EAs, são fragmentos antropizados, as informações EA-3 Gameleira apresentou menor número 
de Satyrini e maiores de Ageronini e Epicalini, alinhado-se assim com os dados gerados no Grupo Alvo plantas lenhosas,  Para a 
TriboBrasolini que apresenta maior ocorrência em áreas fechadas, apareceu um único indivíduo apenas para cada uma das 
EAs. Esses dados servirão de referência para as próximas campanhas, podendo assim verificar a conservação dos ambientes 
monitorados.
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707 EDERSON RENAN PACHECO FARIAS 
(UFPA)

SEU PARAÍSO ETERNO AS COMUNIDADES DA TRADIÇÃO

GUARDAM NA TERRA

SEU VALOR, SEU PARAISO ETERNO...

OS INVASORES DITAM AS REGRAS

CAVAM A TERRA

TIRAM O VALOR, SEU PARAÍSO ETERNO...

OS REPRESENTANTES DE ESTADO

OCUPAM A TERRA

SEM VALOR, SEU PARAÍSO ETERNO...

OS IGNORANTES DESSE CHÃO

NÃO PISAM NA TERRA

QUE VALOR? SEU PARAÍSO ETERNO

OS HOMENS RELIGIOSOS

FLUTUAM SOB A TERRA,
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708 MICHELLY DE DEUS FELIPE ARAÚJO 
(UFPI), DANIEL PEREIRA MONTEIRO 
(UFPI), VANESSA CRISTINA DA SILVA 
(UFPI), VICTOR ENZO SANTOS 
DAMASCENO (UFPI), THALYSSON 
VINÍCIUS DE JESUS CARAVALHO 
BAPTISTA (UFPI), MARCUS EUGÊNIO 
OLIVEIRA BRIOZO (UFPI), FRANCISCO 
JOHNATAN RODRIGUES CARVALHO 
(UFPI), FRANCISCA DOS SANTOS 
BORGES (UFPI), FERNANDA RAYANNE 
FONSECA MENDES (UFPI)

Um breve estudo sobre o potencial 
medicinal de representantes da família 
Cucurbitaceae Juss.

A família Cucurbitaceae Juss. é amplamente distribuída em todo o mundo, principalmente nos trópicos, onde apresenta uma 
melhor adaptação. As espécies domesticadas dessa família são utilizadas não somente como alimento, mas também como 
medicamentos para tratar de doenças variadas. No Brasil, representantes dessa família podem ser encontradas em todo o 
território nacional, com uma boa aceitação e popularidade como, por exemplo, a abóbora (Cucurbita pepo L.), o melão 
(Cucumis melo L.), e o pepino (Cm. sativus L.). Para a produção de medicamentos podem ser utilizadas várias partes da planta, 
o que facilita em sua obtenção todo o ano, já que se caracterizam pelo porte herbáceo de trepadeira. Dentre as espécies mais 
utilizadas no Brasil como medicamentos se destacam o melão-de-são-caetano (Momordica charantia L.), a Cm. anguria L. e Cr. 
pepo L. Diante disso fizemos um estudo sobre os usos tradicionais das espécies dessa família, a qual se mostra promissora 
quando se trata do potencial farmacológico para uso da população em geral. Foram utilizados Google Scholar e Scielo como 
base de busca para os artigos, usando as seguintes palavras-chaves em diferentes combinações: “cucurbitaceae”, 
“etnobiologia”, “etnobotânica”, “revisão” e “usos medicinais”. Foram encontrados 25 artigos que citavam de alguma forma 
espécies da família em estudo. Dentre os trabalhos encontrados a espécie mais citada é a M. charantia L. que pode ser 
empregada em uma ampla gama de tratamentos como contra a malária, diabetes, pano branco, antigripal, etc. Além desta 
muitas outras foram encontradas como a Cm. anguria L., Cm. sativus L., Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, Lagenaria 
siceraria (Molina) Standl., Sechium edule (Jacq.) Sw. e Wilbrandia verticillata (Vell.) Cogn., entre outras. Com estes dados é 
seguro afirmar que um estudo farmacobotânico é necessário para que se possa aliar o conhecimento cientifico ao 
conhecimento tradicional, fazendo um melhor aproveitamento do potencial encontrado.
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709 THALYSSON VINÍCIUS DE JESUS 
CARAVALHO BAPTISTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
DANIEL PEREIRA MONTEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
MICHELLY DE DEUS FELIPE ARAÚJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
RITA DE CÁSSIA MOURA DA CRUZ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
FRANCISCO JOHNATAN RODRIGUES 
CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ), VANESSA CRISTINA DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), FERNANDA RAYANNE FONSECA 
MENDES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), MARCUS EUGÊNIO OLIVEIRA 
BRIOZO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), VICTOR ENZO SANTOS 
DAMASCENO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ), FRANCISCA DOS 
SANTOS BORGES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ)

Moringa oleifera e a árvore da vida: Uma 
revisão dos seus usos na medicina popular no 
Brasil e no mundo

Plantas medicinais tem sido cada vez mais estudadas, já que são fontes naturais de tratamento para diversas enfermidades, 
bem como são alternativas principalmente em países em desenvolvimento, devido à dificuldade de acesso aos medicamentos 
convencionais por parte da população. Moringa oleifera Lam., conhecida no Brasil pelos nomes populares de moringa, acácia-
branca, lírio-branco, é uma espécie de vegetal com porte arbóreo, de crescimento bem rápido, pertencentes à família 
Moringaceae, sendo a espécie mais cultivada ao redor do mundo dentro do grupo. A árvore, presente em quase todas as áreas 
tropicais e subtropicais do planeta, também é conhecida como “árvore da vida” ou “planta milagrosa”, devido às suas várias 
propriedades medicinais e sua imensa quantidade de nutrientes, além de que todas suas partes são comestíveis. Visto isso, 
elaboramos uma revisão dos usos da planta, tendo em enfoque o Brasil, onde avaliamos a utilização geral dela pela população 
na medicina tradicional. Foram utilizados Google Scholar, Scielo, Science Direct, PubMed como base de busca para os artigos, 
com as seguintes palavras-chaves: “Moringa oleifera”, “etnobiologia”, “etnobotânica”, “Brazil”, “medicinal uses”, “folk 
medicines”, “usos medicinais”, “medicina tradicional”, “Brasil”, conjugadas de várias maneiras, e por todo o artigo. 
Encontramos 25 artigos que satisfaziam os critérios de escolha, onde eram destacados principalmente seus efeitos como anti-
hipertensiva, diurética, anti-inflamatória, anti-helmíntica, contra doenças respiratórias e em dores nas articulações, em 
especial nas zonas tropicais e subtropicais da América do Sul, Ásia e África. No Brasil, encontramos o uso dessa planta nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porém, ainda com pouco uso comparado a outras localidades. Com isso, concluímos 
a necessidade de uma maior divulgação da planta e de sua quantidade de propriedades medicinais e nutritivas para uma 
melhoria na qualidade de vida da população. 
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710 GAIL E. WAGNER (UNIVERSITY OF 
SOUTH CAROLINA, DEPARTMENT OF 
ANTHROPOLOGY)

Botanical Knowledge of Young Adults in a 
Developed Country

Few studies examine the local botanical knowledge of young adults in developed countries, where most of the population is 
increasingly distanced from nature. These young adults generally do not grow their own food, collect or use medicinal plants, 
or otherwise directly depend upon local vegetation. Growing up in a rural area as opposed to a suburban or urban area 
confers no advantage in plant knowledge, although those who hunt frequently know more plants than do those who don’t 
hunt. These young adults are most likely to recognize the plants that surround them, but they are surrounded by managed 
and planted vegetation that is usually not local in origin. I previously found that college students could correctly list four or 
more local crops, trees, and garden flowers, but could list three or fewer local wild or weedy plants, vines, or grasses (Wagner 
2008). Since then, my students and I have collected data on college student ability to identify the plants that they listed, or 
plants that grow locally. I report on two data sets, solicitation of tree and vine names from a marked trail through campus 
focused on plants that seem to hold saliency for a small sample of subjects (n=39), and solicitation specifically seeking 
knowledge of folk life form versus generic names of common landscape plants on campus (n=>190). As expected, folk life form 
knowledge is higher than is generic knowledge, but not all life forms are correctly named at the same frequency. Students are 
most likely to recognize the life form of tree, but naming of other life forms is inconsistent, with bush or shrub the next most 
commonly recognized life form. These interviews of college students between the ages of 18-25 were collected following 
approved ethical review by the Institutional Review Board of the university.
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711 THAMIRES MONTEIRO SILVA MAUÉS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), JOSÉ GABRIEL DOS 
SANTOS MARTINS (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ), LOUISE 
FERREIRA ROSAL (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ)

CONHECIMENTO TRADICIONAL SOBRE O USO 
DE PLANTAS MEDICINAIS E MÍSTICAS NA 
COMUNIDADE MONTE ALEGRE DO MAÚ, 
MARAPANIM, PARÁ

Desde a origem da civilização, as plantas são utilizadas para tratar males físicos e espirituais; permanecendo como importante 
alternativa terapêutica. Essa prática milenar se baseia no acúmulo de conhecimentos aliado ao repasse oral de saberes entre as 
gerações. No entanto, em alguns locais os saberes sobre plantas medicinais estão ameaçados pelas pressões do mundo 
contemporâneo. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento etnobotânico na comunidade Monte Alegre do Maú, 
Marapanim/PA, enfatizando usos e significados culturais que permeiam as relações entre os moradores e as suas plantas 
medicinais e místicas. Utilizou-se a técnica de amostragem bola de neve; os índices Frequência de Citação, Valor de Uso e 
Valor de Importância e Nível de Fidelidade para problemas de saúde; além da classificação de doenças com base no CID-10. 
Entrevistou-se 9 mulheres, que informaram 133 etnoespécies, das quais 26 são usadas para finalidades místicas. As folhas e os 
chás foram a parte e forma de uso mais citadas, respectivamente. A planta mais versátil foi a babosa, considerada também 
uma das mais importantes pelas entrevistadas, junto com a hortelã grande. Os problemas mais tratados com plantas referem-
se às desordens no aparelho digestório. A doença cultural mais representativa foi o mau olhado. Houve um forte consenso 
acerca das indicações terapêuticas das plantas. As informantes herdaram seus saberes dos antepassados e os repassam para 
familiares, vizinhos e a quem precisar, contudo não veem interesse dos jovens da comunidade acerca do tema. Conclui-se que 
em Vila Maú há uma ampla riqueza cultural, expressa no perfil diversificado das entrevistadas, seus saberes, crenças e 
significados afetivos e culturais atribuídos às plantas, contudo é necessário que esses conhecimentos sejam valorizados e que 
haja um diálogo maior entre os conhecimentos científicos e populares e que estudos complementares sejam realizados.
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712 OSCIMAR HERMÍNIO RIBEIRO 
(ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE 
QUILOMBOLA DO CIGANO), DANILO 
GUSTAVO SILVEIRA ASP 
(LABORATÓRIO ESTUDOS LINGUAGEM 
IMAGEM E MEMÓRIA (LELIM) / UFPA - 
BRAGANÇA-PA)

Quilombolas do Cigano: equidade étnico 
racial, estratégias de subsistência & 
movimento social

O coautor, historiador especialista em ERER, fotógrafo-cineasta, frequenta a Associação Remanescente Quilombola do Cigano 
(ARQUIC, Tracuateua-PA), convivendo com o Presidente, Oscimar Hermínio Ribeiro, desde 2012, realizando e participando de 
eventos, festividades, projetos, formação, protestos, oficinas, palestras, encontros, reuniões, editais, ações comunitárias, 
campamhas, produzindo vídeos, atuando em conjunto no movimento social por políticas públicas de ações afirmativas-
reparadoras, e organizanodo propostas de manejo sustentável no âmbito da agricultura familiar, piscicultura, extrativismo , e 
atividades artístico-culturais e educativas junto aos associados. Ao longo destes 5 anos de relações dialéticas, um grande 
arquivo imagético (fílmico e fotográfico) foi construído em meio a estas interações. O objetivo desta proposta é apresentar 
um Poster em formato de "colagem", expondo fotografías que retratam vários aspectos da Comunidade e da Associação e dos 
sujeitos sociai que em seu entorno gravitam. Enfatize-se que tais aspectos registrados nas imagens, construídas e trabalhadas 
estéticamente, dizem respeito a diversos temas, além do cotidiano e da cultura material, abrangem religiosidadade afro-
brasileira, sociabilidades, trabalho, moradia etc. Ressalte-se que a proposta em mãos visa, por meio da socialização e 
compartilhamento de parte deste acervo, acima de tudo, contribuir no processo de fortalecer o reconhecimento das 
diferenças étnico raciais, para valorização da diversidade sócio-cultural amazônica, e com isso atuar no intuito de 
desconstruir os estereótipos racistas, discriminatórios, preconceituosos e subalternizadores, forjados historicamente, 
enraizados na mentalidade brasileira, e que muitas vezes são reproduzidos pela educação formal e pela construção do 
conhecimento acadêmico-cietífico, que insiste em inferiorizar a epistemologia ecocultural dos saberes-conhecimetos 
ancestrais das comunidades tradicionais, como os quilombolas do Cigano. 
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713 ANDRÉ BASTOS DA SILVA (UFPI), 
WEDSON DE MEDEIROS SILVA SOUTO 
(UNIVERIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
ROMILDO RIBEIRO SOARES 
(UNIVERIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
NÉLSON LEAL ALENCAR (UNIVERIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ), CLARISSA GOMES 
REIS LOPES (UNIVERIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ)

Ictiofauna associada ao manejo de pesca no 
médio rio Parnaíba, Nordeste brasileiro

O principal objetivo foi investigar a riqueza e composição da ictiofauna associada ao manejo de pesca na comunidade 
pesqueira de Amarante, Estado do Piauí, situada no médio rio Parnaíba, Meio-Norte do Brasil. A seleção dos participantes 
desta pesquisa foi realizada por meio de sorteio, a partir de amostragem estratificada. Os dados foram obtidos usando 
entrevistas semiestruturadas, bem como técnicas de observação direta e participante do tipo não membro. Foram 
reconhecidas entre os pescadores entrevistados 61 espécies de peixes, riqueza considerada alta quando comparada a estudos 
anteriores feitos na bacia do rio Parnaíba (BRP) e em outras hidrográficas no Brasil. Chao 2 estimou 61,49 ± 1,28 espécies. O 
esforço amostral foi de 99,20% e, portanto, foi satisfatório dado que as curvas de acumulação de espécies atingiram suas 
assíntotas. Nossos resultados ratificam a importância das ordens Characiformes e Siluriformes para a pesca artesanal da região 
neotropical, especialmente no Brasil. Os dados indicam também uma semelhança entre os recursos pesqueiros registrados na 
localidade de estudo com os da Amazônia e Pantanal. Isto pode ser reflexo tanto de preferências de uso local quanto da 
composição da ictiofauna da BRP ser mais semelhante à da Amazônia do que de outras ecorregiões do Nordeste brasileiro. O 
baixo número de espécies constado na lista da IUCN ressalta a importância de estudos de dinâmica populacional das espécies-
alvo, principalmente devido ao expressivo número de espécies endêmicas e raras registrado. Adicionalmente, a ocorrência de 
espécies exóticas, provenientes provavelmente de atividades de aquicultura desenvolvidas próximos aos principais cursos 
d’água, requer atenção especial, pois os efeitos dessas espécies sobre a biodiversidade nativa e o conhecimento tradicional do 
manejo de pesca da BRP ainda são incertos, sendo, portanto, necessários estudos de monitoramento das espécies-alvo para 
subsidiar futuros planos de manejos dos recursos pesqueiros.
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714 FLAVIA RIBEIRO (UNIVERSIDADE SAO 
FRANCISCO)

Os Ribeirinhos atingidos por Belo Monte e 
uma proposta de escuta clínico-social

O impacto socioambiental provocado pelo processo de construção e instalação da Hidrelétrica de Belo Monte na Volta 
Grande do rio Xingu teve como um de seus focos a retirada de povos ribeirinhos, que há gerações estavam assentados em suas 
`beiras` e ilhas. O reassentamento foi feito, preferencialmente, na periferia urbana de Altamira, afastado do rio e da pesca, com 
destruição dos laços comunitários precedentes e do modo de vida ribeirinho. A experiencia subjetiva de desabrigar 
populações tradicionais proporcionou um evento traumático, com a expatriação desses povos de suas próprias terras e 
fragmentação dos modos de convivência comunitária tecidos há gerações dentro do território.

O projeto Clínica de Cuidado, composto por um grupo de psicólogos de várias regiões do país, escutou clinicamente 
aproximadamente 65 casos, promovendo diversos atendimentos domiciliares. O projeto também promoveu uma ação de 
testemunho e documentação (ainda em processo) da dor psicossocial destas famílias.

A partir das narrativas dos ribeirinhos foi possível perceber a presença de sofrimento psicossocial nos atingidos pela 
barragem, dificultando o investimento emocional para projetos de vida futura: muitas das falas mostravam-se permeadas por 
luto, falta de perspectiva de vida, sintomas físicos, e dificuldade em retomar os processos de luta e de re-territorializacao. 
Estes sinais parecem ser provocados por uma relação de alienação que se demonstrou em muitos casos como um 
assujeitamento a um modelo social já pronto pelo empreendedor, sem respeitar direitos e modos de vida desta população.

Através de casos clínicos atendidos focaremos a exposição em suas relações intersubjetivas, a partir do modo de vida 
ribeirinho e suas características culturais identitárias (o que e ser ribeirinho?). Além disso, serão apresentados e discutidos os 
sofrimentos psíquicos dos ribeirinhos na experiência de mundo disparada pelo evento causado por Belo Monte e suas 
possíveis re-territorializações.
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715 JULIANO SILVA LIMA (UENF), LARISSA 
CRISÓSTOMO DE SOUZA BARCELLOS 
(UENF), BRENDA SIQUEIRA RANGEL 
FERNANDES (UENF), CAMILAH 
ANTUNES ZAPPES (UFF), ANA PAULA 
MADEIRA DI BENEDITTO (UENF), ILANA 
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INTERAÇÃO ENTRE PESCADORES ARTESANAIS 
E RECIFES ARTIFICIAIS NA COSTA NORTE DO 
RIO DE JANEIRO

Em 1996, recifes artificiais (RAs) foram instalados na costa norte do estado do Rio de Janeiro (RJ) (21º29’S, 41º01’O), sudeste 
do Brasil, a fim de incrementar os recursos pesqueiros e contribuir com a pesca artesanal na região. Este trabalho tem como 
objetivo analisar a contribuição dos RAs para a biota marinha com base no conhecimento ecológico local (CEL) de pescadores 
em relação às espécies associadas a esses RAs em Guaxindiba, RJ. Os dados foram coletados no período de novembro de 2016 a 
maio de 2017 por meio de 60 entrevistas semiestruturadas. Os pescadores relataram 25 espécies associadas à estrutura 
recifal, embora 15 espécies tenham sido registradas pelos pescadores somente após a instalação dos RAs. Os pescados mais 
citados foram sargo-de-dente (Archosargus probatocephalus 43,3%; n = 26), sargo-de-beiço (Anisotremus surinamensis 
41,7%; n = 25), lagosta-marrom (Panulirus spp. 33,3%; n = 20), lagosta-rainha (Panulirus argus 31,7%; n = 19), baiacu-ará 
(Lagocephalus laevigatus, 31,7%; n = 19). Os pescadores descrevem várias funções ecológicas dos RAs, como: local de 
reprodução das espécies (25,93%, n = 21), aumento do peso dos peixes (18,5%, n = 15), atração de peixes (16,0%, n = 13) e 
redução da pesca de arrasto (8,6%, n = 7). Os pescadores apresentam percepção positiva quanto à instalação dos RAs (68, 3%, 
n = 41) e apontam para a necessidade de políticas públicas que visem à implantação de novas estruturas artificiais que possam 
ampliar os estoques pesqueiros da região.  O CEL dos pescadores artesanais permitiu compreender historicamente (1996-
2017) como as espécies foram atraídas após a instalação do RAs, e entender a dinâmica das espécies associadas aos RAs.Tais 
informações são importantes porque complementam os dados pretéritos sobre a ictiofauna associada aos RAs e reforça a 
importância desses estudos como uma alternativa para compreender a biologia e ecologia das espécies marinhas associadas à 
RAs em regiões tropicais.
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716 MARIANA AZEVEDO RABELO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
CARLA RODRIGUES RIBAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
GABRIELA BANDEIRA DO NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
MAYARA MIEKO GONÇALVES IMATA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
ARIEL DA CRUZ REIS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS)

FORMIGAS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: 
DO NATURAL AO LÚDICO

As formigas são insetos com alta diversidade e desempenham funções ecológicas, como a dispersão de sementes, a predação e 
a ciclagem de nutrientes, importantes para a manutenção e conservação dos ecossistemas. O reconhecimento e divulgação, 
para as crianças, sobre as funções ecológicas realizadas pelas formigas podem ser ferramentas para a educação ambiental nas 
Unidades de Conservação (UCs).  Para tanto, o nosso objetivo é conhecer a percepção das crianças que moram no entorno das 
UCs sobre a ecologia de formigas e sua importância para a conservação de áreas protegidas. Além de divulgar o conhecimento 
popular e científico pela construção de um material lúdico. Proporemos às crianças que façam desenhos sobre formigas (o 
que são, como vivem, o que fazem), como percebem esse organismo no ambiente e que posteriormente narrem seus próprios 
desenhos. Após essa atividade faremos uma apresentação, para as crianças, sobre a ecologia de formigas para promover o 
diálogo sobre suas percepções e o conhecimento científico. Assim, com base nessas atividades o gibi será construído e tanto 
as formigas, como a figura da criança e do pesquisador serão retratadas como personagens das histórias sobre a diversidade de 
formigas e as funções ecológicas que realizam. Com essa abordagem pretendemos valorizar a troca de experiências e saberes 
sobre as formigas entre as crianças e os pesquisadores, além do fortalecimento do sentimento de pertencimento e 
participação no processo de construção. Os gibis desenvolvidos serão diagramados e fornecidos à seis UCs de Mata Atlântica 
no Estado de São Paulo, para que possam ser utilizados em atividades de educação ambiental. A elaboração de materiais 
lúdicos pode contribuir para a troca de saberes e divulgação científica de pesquisas ecológicas de maneira mais atrativa e 
interativa, permitindo que o público alvo saiba mais sobre as formigas e como elas contribuem para a conservação de áreas 
naturais. 

SESSÃO TEMÁTICA 28

717 ALAIN CUERRIER (INSTITUT DE 
RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE), 
MICHAEL RAPINSKI (UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL AND UNIVERSITÉ DE 
GUYANE)

Experiences among the Cree (Eeyou Istchee) 
of Canada.

In 2010, the UN adopted the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing as a supplementary agreement to the 1992 
Convention on Biological Diversity (CBD). Its purpose is aimed at implementing fair and equitable sharing benefits from the 
use of genetic resources and promote conservation and sustainable use of biodiversity. France has since ratified the Nagoya 
protocol and developed legislation around research involving genetic resources and traditional knowledge, pertaining 
notably to Indigenous populations. Actions taken, and their outcomes, have since raised multiple questions around 
appropriate manners by which proper access and benefit sharing may be achieved. Although the CBD Secretariat’s offices are 
based in Montreal, Canada, this country, on the other hand, is not a signatory of the Nagoya Protocol. Reflecting on recent 
events regarding France’s attempt at legislating the Nagoya protocol, we discuss the experience of a Canadian research team 
in developing a research agreement with the Cree of Eeyou Istchee regarding the study of their pharmacopoeia’s antidiabetic 
potential. From the perspective of the researcher and the student, we discuss the experience of implementing and working 
with such an agreement. We discuss the facilitators (i.e. community implication in research development) and barriers (i.e. 
coordinating with institutional ethic committees) which can occur. Finally, we highlight the importance of considering the 
socio-political status of different communities, as well as recognizing the innate difficulty of developing a universally 
transposable approach to working with these communities in ensuring proper access and benefit sharing from research.
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718 GAIL E. WAGNER (UNIVERSITY OF 
SOUTH CAROLINA, DEPARTMENT OF 
ANTHROPOLOGY)

Conflicted Understanding of Vegetable Vegetable is an interesting and somewhat elusive cultural domain for Americans that refers to selected edible plant portions. 
As a fuzzy category that is based on function and often learned by example, vegetable is not easily defined. Nevertheless, 
vegetable is a term used in many American food-related situations despite the fact that the United States Department of 
Agriculture does not provide a usable definition of a culinary vegetable. Instead, on the ChooseMyPlate.gov web page, to 
answer the question “What foods are in the vegetable group?” the following unhelpful answer is given: “Any vegetable or 
100% vegetable juice counts as a member of the Vegetable Group”. I report on over 680 interviews collected mostly by 
undergraduate students at the University of South Carolina under a project with ethical approval from the university’s 
Institutional Review Board. People’s categorization of specific foods or dishes as vegetable or not are influenced by a number 
of factors, including cross-classification with dietary nutritional components or meal components, conflict with concepts of 
what is a vegetable, personal likes/dislikes/acquaintance, confusion over whether cooking or combining ingredients alters 
classification, and confusion between botanical and culinary categories.
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719 VIVIAN VIANA VIVARINI DA SILVA 
(INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO), GUILHERME CRUZ DE 
MENDONCA (INSTITUTO FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO)

DIVERSIDADE BIOCULTURAL NO RIO DE 
JANEIRO: O CASO DO LEME

This presentation is about a research on biocultural diversity in the smallest neighborhood, Leme, in Rio de Janeiro, Brazil. 
The goals of this work are to gather data about who are the social actors and to understand the interaction of these groups 
with the environment. The neighborhood was approached as a living system, looking at the connections among social actors 
and specific points in the neighborhood, such as the Community, the fortress under command of the Brazilian army (Forte 
Duque de Caxias), Beach and Leme Hill (Pedra do Leme). The central issue of this work is focused directly on understanding the 
relationship between nature and culture through the eyes of the various social actors that are inserted in the neighborhood 
Leme. In order to achieve the general objective, firstly was necessary to define which groups have more influence in the 
neighborhood, in order to understand the links between them and nature, such as cultural influence and social habits of the 
local population in the environment. Regarding methodology, literature review, field surveys such as interviews and 
participant observation. This theme is important because to understand better biocultural diversity dynamics and 
local problems at the smallest neighborhood in the city of Rio de Janeiro, it makes to possible to understand better its 
dynamics and environmental problems faced by the city ad the macro scale.
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720 JOELSON DA COSTA TORRES (UESPI), 
EDSON LUIS LEITE DE SOUZA (UESPI), 
LUCILENE LIMA DOS SANTOS VIEIRA 
(IFPE), FÁBIO JOSÉ VIEIRA (UESPI)

Propriedades físicas das espécies vegetais 
utilizadas como fitocombustíveis na região 
de Picos-PI, Nordeste do Brasil

Este trabalho tem como objetivo avaliar a densidade e o teor de umidade da madeira utilizada como fitocombustível na 
região de Picos - PI, bem como, relacionar esses dados com a preferência dos informantes local. Em um estudo anterior, foram 
indicadas 15 espécies usadas localmente como carvão e lenha. Foram coletadas amostras de todas as espécies referidas como 
fitocombustível na região estudada, através da retirada de 40 cm do ramo de quatro indivíduos diferentes de cada espécie, as 
quais foram subdivididas em quatro subamostras de 10 cm, totalizando 16 segmentos de cada espécie com 1,4 cm a 3,2 cm 
de diâmetro. Logo após, foram levadas para estufa a 100±3°C, após 24 h foram pesadas até que fossem obtidas duas medidas 
consecutivas iguais. O peso seco foi subtraído do peso fresco, dando o teor de umidade em porcentagem. A densidade foi 
obtida através do método utilizando o Princípio de Arquimedes. Os resultados, quanto à umidade as espécies Poincianella 
bracteosa (Catingueira) 15,93%, Anadenanthera colubrina (Angico-preto)17,53%, Pityrocarpa moniliformis (Rama de 
bezerra) 18,70%, apresentaram os melhores resultados, enquanto Handroanthus impetiginosus Mattos (Pau d`arco roxo) 
41,24%, Handroanthus serratifolius (Pau d arco amarelo) 40,86%, Luetzelburgia auriculata (Moco) 37,33%, apresentaram as 
maiores taxas. Quanto à densidade, Terminalia fagifolia (Chapada) 0,92 cm³/g; P. bracteosa 0,89 cm³/g, A. colubrina 0,82 
cm³/g, apresentaram as maiores densidade, enquanto Croton blanchetianus  (Marmeleiro) 0,64 cm³/g, Mimosa tenuiflora 
(jurema Preta) 0,61 cm³/g, H. impetiginosus 0,59 cm³/g, apresentaram as menores. Quanto à preferência, há destaque para A. 
colubrina e P. bracteosa, como as mais preferidas localmente.  Deste modo, A. colubrina  e P. bracteosa  apresentaram as 
melhores características, justificando apreferência indicada pelos moradores locais, e H. impetiginosus    e H. serratifolius  as 
características menos interessante para uso como fitocombustível.
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721 ALMAZ AKUNOV ('SALBUURUN' 
NATIONAL FEDERATION)

‘My faithful companions Golden Eagle, Dog 
and Horse: Ancestors’ Hunting Traditions 
and new generations’

Salbuurun as a collective, complex hunting system is an integral part of nomadic way of life. It is a result of centuries long 
collaboration between people, horses, hunting birds, hunting dogs (taigans), is rooted in the ancient religion of Central Asian 
steppes and mountains —Tengrism (Tengrianity) and follows the ethical code of rules and taboos regulating hunting relations. 
During Soviet time, both the traditional spirituality and complex system of human interactions and relationships with nature 
have been dismissed and significantly eroded. Unwritten laws of hunting and nature protection were also lost to many. The 
presentation will focus on re-establishing lost relationships and efforts of eaglemen/berkutchis – the keepers and stewards of 
important cultural heritage — to defend ancient tradition and Kyrgyz ideas of deep connections and respectful relationships 
with nature, to ensure continuity, to engage and inspire young generation and strengthen the identity of Kyrgyz nomads.  

Nowadays, hunting traditions are disappearing in the modern world, that is why we created the Salbuurun Federation, which 
now has more than 200 members and regularly organizes national and international competitions in traditional hunting, 
falconry, and archery. For a decade, our organization has assembled information from elders, archives, notes, and memories 
— information that many had assumed been lost during the era of the Soviet Union. From that extensive research, we have 
restored traditional methods of animal breeding training, as well as archery. We believe if we manage to revive national 
traditions, we will be able to preserve the history of Kyrgyz people.
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722 JULIANO FRANCO DE MORAES 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Nothing will be as it was: cultural 
disturbances and the forest becoming – 
examples from Baniwa and Wajãpi people

Paraphrasing Heraclito, you cannot step into the same forest twice, because a forest is never like it was before. A forest is in 
constant becoming, so that structural characteristics related to the community always change. The old view of the forest as 
having a successional final point (climax), where a balance is reached, therefore, is contradictory, since system structure never 
is the same (except functional characteristics). Due to forest becoming, we must address forest succession based on 
uncertainty and non-balance as inherent characteristics of the system; temporal previsibility is small. In this context, 
although many conservacionists consider disturbances something external to the forest system, indigenous people for 
thousands of years manage forests acknowledging that disturbances are inherent to them – indigenous forests do not have a 
script or final point, but they represent a changing cycle without a beginning or an end. Cultural disturbances modify the 
“status” of the forest, changing its position in the cycle, and slash and burn is a tool of this becoming. In this talk, I will 
present quantitative results related to forest becoming in some centennial Baniwa forests, and also examples of Wajãpi 
categorization in their forests. We ought, therefore, to pay more attention to the potential for the forest to recover from 
disturbances associated with ecological knowledge, that is, a focus on forest “resilience”. However, recent research and 
public policies have focused on forest “resistance” to cultural disturbances and terms like “primary” and “intact” forests, 
which discard any cultural legacy, are used frequently. Treating forests as untouched and balanced sanctuaries means 
neglecting their cultural legacy and, more than that, means considering that traditional management as something extrinsic 
to the forest system.
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723 CYNTHIA FOWLER (WOFFORD 
COLLEGE)

Living with Novel Fire Regimes and the 
Emergence of Future Conditions in the U.S. 
Blue Ridge Mountains

People are the most influential shapers of the fire environment and the source of 95% of fire ignitions in the USA’s Blue Ridge 
Mountains (Balch et al. 2017). Between October and December 2016, “unauthorized fire setters” (Coughlan 2013) were 
responsible for 33,000 or more (O’Brien personal communications 2018) fire ignitions in the Blue Ridge Mountains, which 
added up to an extraordinarily energetic fall fire season. Where the fire starters have been identified, who are they? Why did 
they ignite the fires? What conditions led to the development of some ignitions into wildfires?  What various perceptions of 
the wildfires exist among the region’s residents, land managers, wildland firefighters, journalists, and environmentalists?  
More than 20 of the anthropogenic ignitions that occurred in Western North Carolina sector of the Blue Ridge Mountains 
spread through extremely dry vegetation until they became uncontrollable wildfires that burned more than 100,000 acres. In 
2016, the people who live in this region experienced novel fire behavior in familiar landscapes and, since then, have 
witnessed the fascinating emergence of changed ecosystems and revised land management plans.  The spatial and temporal 
patterns of burning in the fall of 2016 were so distinct from previous years that they may have redefined the Blue Ridge 
bioregion’s fire regimes. The fall 2016 wildfire season caused immediate environmental changes and will likely have long-term 
effects as well.  This presentation evaluates various understandings of Southern Appalachian fire ecology as a means for 
representing multiple perspectives and providing a balanced view of fire use and fire management today and their 
implications for the future.
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724 ALINE NUNES SARAIVA (UFPA), 
HELTON CORREA ALVES (UFPA), 
SHEYLA MARA DE ALMEIDA RIBEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Avaliação da Atividade Antimicrobiana e 
Promoção do Uso Racional de Plantas 
Medicinais no Estado do Pará, Amazônia.

Plantas medicinais são usadas no tratamento e prevenção de doenças em todo o mundo. Povos indígenas da Amazônia as 
utilizam há milênios, tornando esse conhecimento difundido na folk medicine por gerações, sendo empregadas no 
tratamento de várias enfermidades. A população geralmente conhece seus efeitos medicinais, mas desconhecem a toxicidade, 
podendo acarretar reações adversas graves, consideradas, na atualidade, um problema de saúde pública. Com objetivo de 
validar a ação antimicrobiana de plantas empiricamente usadas por populações da Amazônia, selecionou-se 09 espécies 
cultivadas em quintais do município de Mocajuba/PA usadas com fins terapêuticos pela população local. Dados sobre 
toxicidade foram também obtidos para alertar a população sobre os riscos e promover o uso seguro de plantas medicinais. 
Das 09 plantas testadas, 07 apresentaram potencial antimicrobiano, os extratos de Canarana, Rinchão, Noni, Jucá, Amor-
Crescido, Urtiga e Pirarucu inibiram Mycobacterium phlei, pertencente ao mesmo gênero de bactérias altamente virulentas, 
como Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae, tornando o resultado importante, pois apresentam 
características morfofisiológicas análogas, sugerindo que a ação inibitória dos extratos possa se estender às demais espécies 
do gênero. O extrato de Amor-crescido também inibiu Pseudomonas aeruginosa, bactéria de interesse clínico pela 
multirresistência a antibióticos, e Bacillus subitilis, muito utilizada industrialmente. Os resultados demonstram que as 
plantas aqui avaliadas apresentam potencial antibacteriano, mas segundo a literatura, seu uso deve ser cauteloso e baseado 
no conhecimento dos aspectos toxicológicos, pois o uso inadequado pode comprometer a saúde dos usuários. Desta forma, 
apesar da comprovada eficácia de plantas medicinais, seu uso cotidiano necessita de cautela e conhecimento sobre dose, 
parte da planta que deve ser utilizada, entre outros aspectos, para garantir os benefícios de sua utilização.
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725 JULIANE SOUZA LUIZ HORA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), MARCELO ALVES 
RAMOS (UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO), PATRÍCIA MUNIZ DE 
MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS)

A seleção de fitocombustíveis segue uma 
lógica de custo/benefício? Evidências a partir 
da Teoria do Forrageamento Ótimo

Acredita-se que o comportamento de seleção de plantas para o uso combustível (lenha e carvão vegetal), é norteado pela 
influência das características de combustão da madeira e pela sua disponibilidade no ambiente, podendo vir a assumir uma 
lógica de custo/benefício de acordo com os pressupostos da Teoria do Forrageamento Ótimo (TFO). Neste trabalho objetivou-
se verificar a possível relação de custo/benefício entre as características que podem impulsionar ou limitar o uso como, por 
exemplo, qualidade da madeira e disponibilidade percebida. Para isso, foram entrevistados 31 chefes de família pertencentes 
à comunidade rural do Carão, localizada no nordeste do Brasil. A partir das entrevistas foram acessadas informações 
referentes aos critérios de seleção das plantas, e realizadas pontuações de zero a dez sobre a percepção dos chefes de família 
sobre as características que limitam e impulsionam o uso. Utilizou-se a disponibilidade percebida como principal variável 
limitante como métrica para o acesso às plantas e sua influência sobre a aquisição das mesmas. Verificou-se que, a seleção dos 
recursos é direcionada pelo relacionamento e balanceamento das variáveis que impulsionam e limitam o uso, sendo mais 
selecionadas para lenha, plantas que apresentem uma rápida iniciação de queima (p

SESSÃO TEMÁTICA 44

726 HELOIZA SANTOS BORGES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ANA LÚCIA NUNES GUTJAHR 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE 
ENTOMOFAGIA NO BRASIL

Os insetos (Classe Insecta; Filo Athropoda), no Reino Animallia, possuem a maior biomassa e diversidade de espécies, 
encontram-se amplamente distribuídos geograficamente e possuem alto teor nutritivo. A entomofagia é o ato de alimentar-se 
de insetos. É uma prática que ainda encontra resistência na contemporaneidade, entre os humanos, apesar de ser considerada 
uma solução para problemas relacionados à produção e distribuição de alimentos no mundo. Este trabalho teve como 
objetivo realizar um levantamento das produções bibliográficas relacionadas à Entomofagia no Brasil entre os anos 1998 e 
2018. A pesquisa foi realizada na Rede Mundial de Computadores Interligados (Internet) nos repositórios das plataformas de 
graduação e pós-graduação, revistas e periódicos, sites acadêmicos do Periódico Capes, Google Acadêmico e Scielo. No 
período de 20 anos (1998-2018) foram produzidas 70 publicações que abordavam a relação Homem/inseto/alimentação no 
Brasil. Entre 1998 e 2008 houveram 14 publicações e entre os anos 2009 e 2018 houveram 56 obras publicadas, 
evidenciando um aumento significativo no número de publicações na última década. A maioria das produções científicas é 
proveniente da região Sudeste (n=24) e Nordeste (n=21) do país, com destaque para São Paulo (n=11). Dentre as produções 
inventariadas, 55,71% estão na forma de artigo científico e 38,57 % está publicada em Revistas Científicas. Os povos que 
fazem entomofagia, mencionados nas publicações, são na maioria Indígenas, que consomem insetos pertencentes 
principalmente as ordens Hymenoptera (formigas) e larvas de Coleoptera (besouros), sendo a maioria povos indígenas 
oriundos da região nordeste.   Conclui-se que as pesquisas relacionadas à temática é ainda incipiente, considerando o número 
de obras encontradas, pois devido à relevância desse tema, esperava-se encontrar uma maior quantidade de estudos 
realizados sobre Entomofagia no Brasil.
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727 MARIANA AZEVEDO RABELO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
CARLA RODRIGUES RIBAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
MAYARA MIEKO GONÇALVES IMATA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
GABRIELA BANDEIRA DO NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
ARIEL DA CRUZ REIS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS)

FORMIGAS: QUEM SÃO? ONDE VIVEM? O QUE 
FAZEM?

Unidades de Conservação (UCs) precisam conhecer a biodiversidade existente em suas áreas para que ações conservacionistas 
de integração socioambiental sejam criadas e implementadas. Porém, são raros os diálogos com os atores envolvidos 
(moradores locais e do entorno, visitantes, funcionários) sobre suas percepções da biodiversidade que as UCs abrigam. Além 
disso, quando as pessoas visitam as UCs, os materiais expostos retratam apenas a fauna carismática, em detrimento de outros 
grupos importantes para a manutenção da biodiversidade. Esse é o caso das formigas que se destacam pela alta diversidade, 
ampla distribuição e funções ecológicas (dispersão de sementes, ciclagem de nutrientes, predação), mas que são muitas vezes 
vistas como um incômodo pela sociedade. Nesse contexto, nosso objetivo é investigar a percepção de funcionários e 
visitantes de UCs sobre a diversidade de formigas e sua importância ecológica. A investigação será realizada em seis Parques 
Estaduais (UCs de Proteção Integral) do bioma Mata Atlântica, no Estado de São Paulo. Aplicaremos um questionário semi-
estruturado com perguntas sobre quais são as formigas que conhecem, onde encontrá-las, quais funções desempenham e sua 
importância para a manutenção dos ecossistemas. Para os funcionários serão incluídas também questões sobre as atividades 
de educação ambiental que realizam nas UCs e se as formigas são citadas em alguma atividade, e para visitantes se eles 
observaram formigas na UC. Após a aplicação dos questionários levantaremos a percepção desses dois grupos. Posteriormente 
construiremos junto com os funcionários materiais didáticos sobre as formigas para utilização em ações conservacionistas e 
de educação ambiental, que favoreçam a integração e o diálogo com a comunidade, despertando assim o sentimento de 
pertencimento. Esse tipo de trabalho contribui para o estreitamento das relações entre os diversos atores sociais e o 
reconhecimento da importância das formigas na conservação de áreas naturais.
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728 SHREYA JESSICA DHAN (JNU, NEW 
DELHI)

STRUGGLE OF INDIGENOUS MEDICINE TO 
PROVE ITS CREDIBILITY IN AN ERA OF 
MODERNITY

STRUGGLE OF INDIGENOUS MEDICINE TO PROVE ITS CREDIBILITY IN AN ERA OF MODERNITY

Medical practitioners and public health workers have the idea that the Indigenous people do not utilize the modern medical 
and prevention facilities available to them. The health problems need special attention in the context of Indigenous peoples 
in India. Many of Indigenous population are considered backward and low health status. Second, there is an uneven growth of 
population of these communities. In case of a few communities, there is a definite decline of population. This decline rate 
may not be for low rate of fertility but because of the existing health practices. The existing health practices are connected 
with social and cultural habits of the Indigenous peoples. The common beliefs, customs and practices connected with health 
and disease have been found to be intimately connected with the treatment of disease. When they employ to the indigenous 
medicine they gets something more beyond the physical health, which the modern medicine cannot satisfy. Beside the socio-
economic reasons, the inadequate nature of facilities, lack of respect for indigenous culture and non acceptance of their 
rights over natural resources shows distrust towards modern medicine. The rights of traditional medicine of the indigenous 
groups should be granted so that the communities can enjoy the dignity of using their ancestors knowledge of medicine.

The paper will focus on the indigenous concept of healing and treatment centering to the socio cultural practices of 
Indigenous communities. The paper will also highlight the ability of traditional medicine to take over modern medicine if it is 
rightly utilized and developed by those practicing mainstream modern medicine.
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729 BRUCE HOFFMAN (AMAZON 
CONSERVATION TEAM - SURINAME)

Participatory expeditions for biocultual 
conservation - a methodological tool with 
synergistic community benefits among the 
Trio of Suriname, South America.

During three weeks in 2017, the Amazon Conservation Team - Suriname, worked with several Trio indigenous communities of 
southwestern Suriname to conduct a 230-kilometer long expedition along the Curuni River. The primary goals of the 
expedition were to: i) record traditional knowledge and survey/map sites of cultural significance, and ii) survey biodiversity 
and forest resources such as non-timber forest products (NTFPs), wildlife and stingless bees. This collaborative effort was a 
priority because traditional knowledge of the vast forested territory the Trio inhabit is rapidly being lost and there is little 
knowledge transfer between generations. Participants included a local indigenous cartographer, a plant identification and 
ethnobotany team (two shamans and a professional botanist), a native bee specialist, and an ecological plot establishment 
team (six local indigenous rangers and a team leader/trainer). Our team made a total of 6,583 plant observations, 
representing approximately 349 folk taxa at seven sites where 2 km long transects were established. The Trio shamans 
recognized and named 99% of observed plants and found 80% of taxa either ‘very useful’ or ‘somewhat useful’. Several sites 
with Brazil nut groves (Bertholletia excelsa) were mapped and a priority list of 80 potential NTFPs was developed. 
Multiple landscape features with oral histories and abandoned village sites of cultural significance were documented. Beyond 
these useful basic data for communities, we found that our long-distance expedition had synergistic, beneficial effects 
for members of the participating communities -  in territorial awareness, accelerated skill-development, pride and team-
building of local rangers, and, especially, in the sharing of knowledge between novice and experienced rangers, rangers and 
shamans, rangers and scientists, and shamans and scientists. We consider this multi-purpose method worthy of adaptation 
and inclusion in future projects.  
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731 ISABEL DÍAZ REVIRIEGO (HELMHOLTZ 
CENTRE FOR ENVIRONMENTAL 
RESEARCH -UFZ), ESTHER TURNHOUT 
(WAGENINGEN UNIVERSITY), JOSEF 
SETTELE (HELMHOTZ CENTRE FOR 
ENVIRONMENTAL RESEARCH)

Opening up the meaning of biodiversity? 
Academic perspectives of the IPBES 
approach.

From the outset, it has been a clear principle of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystems Services (IPBES) to ‘recognize and respect the contribution of indigenous and local knowledge to the conservation 
and sustainable use of biodiversity and ecosystems’. In pursuing such an aspiring endeavor to include a diversity of 
understandings of biodiversity in its work, IPBES adopted an integrative conceptual framework of the relationships between 
people and nature underpinning all its activities; it has also adopted a pluralistic approach to valuation and values. Likewise, 
the mobilization and engagement of diverse disciplines and stakeholders is also a crucial prerequisite for bringing different 
perspectives and knowledges on biodiversity and ecosystems functions that provide a diverse expertise base for placing 
biodiversity into broader societal contexts. Despite being a relatively new body, IPBES has already received considerable 
attention in the academic literature. In this contribution we comprehensively review IPBES academic literature on two key 
dimensions: participation and inclusiveness. Our review identifies three main topics as important and at the same time 
contested in the literature: i) the participation of experts from different regions, disciplines and genders in IPBES’ different 
bodies and expert groups, ii) the institutional arrangements and rules of procedure for participation, and iii) the definition of 
biodiversity and the inclusion of different knowledge systems. We build on the empirical insights provided by the corpus of 
knowledge reviewed to suggest some considerations and lessons drawn from these academic works for IPBES’s attempt to 
open up the meaning of biodiversity.
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732 PATRICIA FERNANDES DA SILVA 
(UFPA/SEDUC), JOSÉ EDUARDO 
MARTINELLI FILHO (UFPA)

ACIDENTES COM ANIMAIS AQUÁTICOS NA 
COSTA PARAENSE: PERCEPÇÃO E 
TRATAMENTOS NA VISÃO DOS PESCADORES 
ARTESANAIS

Acidentes envolvendo animais aquáticos podem ser perigosos ao homem e são frequentes envolvendo pescadores artesanais, 
principalmente na costa amazônica. A pesca artesanal tem papel importante na economia do estado do Pará e agrega um 
grande contingente de trabalhadores e inúmeras adaptações e particularidades. O presente estudo faz parte de uma pesquisa 
que busca analisar a ocorrência de acidentes envolvendo animais aquáticos e pescadores artesanais e explorar o 
conhecimento etnobiológico sobre os métodos de tratamento e prevenção de tais acidentes. A coleta de dados é realizada no 
município de São Caetano de Odivelas (Salgado Paraense), região onde as comunidades tradicionais têm como principal fonte 
de renda a pesca artesanal. Seguindo a metodologia de amostragem por conglomerado, estão sendo realizadas 150 entrevistas 
com pescadores artesanais, coletando informações socioeconômicas e etnobiológicas sobre a ocorrência de tais acidentes e 
tipos de tratamentos após as ocorrências. Resultados preliminares de 20 entrevistas mostram que tais acontecimentos são 
eventos frequentes e muitas vezes graves e minimizados ou naturalizados pelos pescadores como próprios do ofício da pesca. 
A procura por atendimento médico é pequena (30%), algumas vezes é realizada a automedicação (25%) ou algum tratamento 
popular (10%). 25% dos entrevistados disseram não fazer nada em função do acidente.  Os procedimentos imediatos após os 
acidentes incluem ações de efeitos nocivos, como lavar com querosene ou gasolina (15%), e outras com correlação com a 
literatura científica como a imersão em água quente ou o uso de outros produtos quentes ou frios (25%). Os tratamentos 
populares descritos citaram extratos de animais (“banha de boto”) e de plantas (“sumo do anani”) como eficientes.
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733 WENDEL PATRICK GOMES MARQUES 
(UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA), 
TAINÁ OLIVEIRA DOS ANJOS 
(UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA), 
YASMIM CRISTINA DOS SANTOS 
MARQUES (UNIVERSIDADE DA 
AMAZÔNIA), GUILHERME JUNIOR 
LEITE DA PIEDADE (UNIVERSIDADE DA 
AMAZÔNIA)

ASPECTOS ETNOBOTÂNICOS DA 
COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS REGIONAIS E 
EXÓTICAS NA FEIRA DO VER-O-PESO, BELÉM-
PA

O Ver-o-Peso, a maior feira livre da América latina, localizado às margens do rio Guamá, existe desde a fundação da cidade de 
Belém em 1616, e abriga lojistas e feirantes, que em sua maioria comercializam os mais diversificados produtos, como peças 
de vestuário, artesanato, carnes, peixes, frutas, farinhas, comidas regionais, plantas ornamentais, medicinais, e produtos 
religiosos. Dentro desse contexto, está situada uma área com algumas barracas destinadas à comercialização de frutas. Tendo 
isso em vista, o presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento das frutas comercializadas na feira livre do Ver-
o-Peso, Belém do Pará, Brasil, verificando o conhecimento dos feirantes acerca das frutas regionais e exóticas. Essa pesquisa 
inicial pretende dar suporte ao estudo que terá como propósito descrever o conhecimento etnobotânico dos feirantes de 
acordo com a sazonalidade das frutas. Durante o dia 14 de abril de 2018, realizou-se 10 entrevistas estruturadas preliminares 
com auxílio da técnica de listagem livre e através de formulários foram registradas informações socioeconômicas e 
etnobotânicas. Foram entrevistados 10 feirantes, cujas idades variaram entre 22 e 73 anos, sendo 2 mulheres e 8 homens. 
50% destes feirantes têm ensino médio completo e 30 % trabalham na feira a cerca de 40 anos. Com o levantamento, 
identificou-se 23 espécies, distribuídas em 21 famílias botânicas, sendo as famílias mais representativas Annonaceae (2 
espécies) e Malvaceae (2 espécies). A espécie mais citada foi Annona mucosa Jacq. (Biribá). Em relação aos usos, observou-se 
que 70% das espécies são alimentícias enquanto apenas 30% são destinadas a fins medicinais. Quanto à procedência, 70% dos 
comerciantes informaram que as frutas vendidas são adquiridas em grandes mercados do município, sendo vendidas a preço 
médio de R$ 11,82. As informações obtidas demonstram que o conhecimento dos feirantes acerca das frutas regionais 
naturalmente é maior em relação às exóticas.
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734 JASON IRVING (UNIVERSITY OF KENT) The Sale and Use of Jamaican Roots Tonics in 
London

Roots tonics are a type of drink made from a decoction of a base of roots and barks mixed with other plant parts and 
sweetened with honey or sugar, sometimes fermented or with added alcohol. They are used across West Africa and the 
Caribbean. Knowledge of these preparations travelled with enslaved Africans and their ingredients and use has been adapted 
in the new socio ecological contexts of the Caribbean. They contain anywhere between five and forty different species of plant 
and a range of benefits are attached to their use, from aphrodisiac, digestive aid, blood cleanser and general tonic for health.

This study focuses on the present day preparation, sale and use of Jamaican roots tonics in London, UK. It explores the 
continuing evolution of roots tonics as vehicles for the construction of identity in the diaspora through interviews with 
people who use them, shop surveys of products and ingredients, and participant observation of their preparation. It asks, 
what meanings about health, cultural identity, and gender are constructed through the use of roots tonics? what are the 
social practices of transmitting and developing knowledge around the meanings of these medicinal preparations? how do 
these socio-cultural practices interact with the political economy of importing, selling, and buying roots tonics in the UK and 
in London?

As the traditional Jamaican practice of using root tonics is clearly continuing in London, it is hoped that this research will 
contribute to an understanding of how health sovereignty of diaspora communities is maintained, how it could be 
maintained into the future and the contemporary cultural significance of the use of this preparation. It also provides 
preliminary data for future research into the harvesting of medicinal plants in Jamaica to supply the trade and the 
implications this has for biocultural diversity on the island.
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735 MATTHIEU SALPETEUR (IRD), CAILLON 
SOPHIE (CNRS), RÉMI CHOQUET 
(CNRS), MAMADOU NDIAYE (INSA)

Implementing Cultural Consensus Analysis in 
R statistical software: open solutions for 
ethnobiologists

Cultural Consensus Analysis (CCA) is a powerful tool that enables the analysis of ethnobiological data through statistical meth
ods. Using questionnaire-
based data, it makes possible the quantitative evaluation of the homogeneity of answers across the surveyed population, the i
dentification of consensual answers, and the relative position of each interviewee in relation to the general consensus -
 if such a consensus is observed. Since its development in the 80s, it has been widely used across different fields (anthropology,
 psychology and cognitive sciences) and particularly in ethnobiology, where it has been used to assess the intracultural variabi
lity of local ecological knowledge in different domains (edible plants, medicinal plants, etc.) or to analyze consensus in vernac
ular classification systems, among others. Despite this widely spread use, only one software was implementing this method: A
nthropac. In the last years however, some new solutions to implement CCA have been developed as R packages (R is a free statis
tical software maintained by a community of scientists). These packages offer a range of analysis options, from classical CCA as i
mplemented in Anthropac, to improved methods making use of bayesian statistics. Despite being free, R packages 
are not easily accessible to people who are not used to program languages.

In this paper we will present a new tool that enable the implementation of CCA through a web page, that we have been develo
ping from these R packages to which we added some further analysis options (such as taking into account multiple-
choice questions, binary questions, and so on). The result is an easy-to-
use solution that should help researchers and other individuals interested into CCA to conduct their analyses, as far as an inter
net connection is available. 
We introduce the available analysis options through different case studies, exemplifying a range of data that is commonly han
dled in ethnobiological research.
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736 ALEXANDRO SOLÓRZANO (PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE 
JANEIRO)

Utilizando a Ecologia Histórica como 
ferramenta para compreender as mudanças 
na paisagem de uma floresta urbana no Rio 
de Janeiro

A Ecologia Histórica é um campo interdisciplinar que conecta conceitos e métodos da Geografia, História, Ecologia e 
Antropologia. Seu foco principal é decifrar as interações homem-ambiente impressas nas paisagens ao longo do tempo. No 
Rio de Janeiro, as interações humanas com a Mata Atlântica se intensificaram dramaticamente desde o início do 
empreendimento colonial português, em meados do século XVI. Depois de quase 500 anos de uso ocupação e transformação 
da paisagem, o Rio de Janeiro tornou-se uma metrópole global com poucos remanescentes de floresta que permeiam a 
paisagem da cidade. Um dos maiores trechos florestais urbanos do mundo está localizado num maciço montanhoso na parte 
central dessa metrópole e atualmente abrange uma unidade da conservação: o Parque Nacional da Tijuca (PNT). Longe de ser 
um remanescente de natureza intocada, essa área protegida é coberta principalmente por florestas secundárias que 
naturalmente se regeneraram, ou foram reflorestadas, em terras anteriormente usadas para agricultura, habitação humana, 
energia e abastecimento de água, entre outros propósitos. A fim de melhor entender os processos de transformação da 
paisagem, utilizamos uma Metodologia de Leitura da Paisagem organizada em três partes: (1) investigar o processo histórico 
de uso e ocupação da paisagem, através de fontes documentais ou história oral; (2) decifrar e mapear as evidências materiais 
(arqueológico) e os padrões espaciais de uso e ocupação da paisagem; (3) analisar e mapear as mudanças ecológicas na 
paisagem, analisando as mudanças na composição florística e estrutura da vegetação. Foram amostrados e georeferenciados 
510 pontos de interesse que inclui ruínas de antigas construções, platôs de antigas carvoarias e espécies exóticas (jaqueiras e 
outras frutíferas). A sobreposição destes pontos evidencia o quanto que a paisagem atual do PNT retém os legados dos usos 
passados, dando uma compreensão mais integrada desse complexo sistema socioecológico urbano-florestal.

SO 075APARÍCIO-B

737 BRUNA ROSSI DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 
PRETO), JESSICA OLIVEIRA JACINTHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 
PRETO), MARIA CRISTINA TEIXEIRA 
BRAGA MESSIAS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)), 
WILLIAM MILLIKEN (KEW GARDENS)

O papel das espécies exóticas em 
farmacopeias tradicionais do Cerrado: 
estudo de caso no Sudeste do Brasil

A hipótese de diversificação propõe que espécies exóticas sejam incorporadas nas farmacopeias a fim de ampliar o repertório 
de tratamentos e atender demandas terapêuticas não encontradas nas espécies nativas. A hipótese da versatilidade sugere que 
a diversidade de usos de espécies exóticas explicaria sua seleção nas farmacopeias tradicionais. Este estudo foi realizado com 
especialistas em plantas medicinais do Cerrado, selecionados através da técnica bola de neve, para testar se as hipóteses de 
versatilidade e diversificação explicariam a incorporação de espécies exóticas na farmacopeia popular. O índice de 
importância relativa (RI) foi calculado para cada espécie como medida de versatilidade. O RI de espécies nativas e exóticas foi 
comparado por análise de variância. Para testar as diferenças entre os tipos de indicações terapêuticas e sistemas corporais 
(CID-10) tratados por espécies nativas e exóticas utilizou-se a análise de similaridade (ANOSIM). A farmacopeia estudada possui 
108 espécies nativas e 32 exóticas para o tratamento de 52 enfermidades. Os resultados não suportam a hipótese de 
versatilidade, uma vez que espécies nativas e exóticas possuem RI similar. No entanto, o repertório de espécies nativas tende a 
ser mais versátil, sendo adequado para tratar uma maior variedade de doenças. Apesar da sobreposição de espécies nativas e 
exóticas nas indicações terapêuticas, algumas espécies exóticas são exclusivas para o tratamento de certas doenças, 
efetivamente fortalecendo a farmacopeia local e, assim, apoiando a hipótese de diversificação. (FAPEMIG APQ-01217-14)
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738 ZSOLT MOLNÁR (MTA CENTRE FOR 
ECOLOGICAL RESEARCH), 
AUMEERUDDY-THOMAS, YILDIZ (CEFE 
CNRS, UMR 5175 CENTRE FOR 
FUNCTIONAL AND EVOLUTIONARY 
ECOLOGY, MONTPELLIER, FRANCE), 
LÁSZLÓ DEMETER (MTA CENTRE FOR 
ECOLOGICAL RESEARCH), DÁNIEL 
BABAI (MTA CENTRE FOR THE 
HUMANITIES), ÖLLERER, KINGA (MTA 
CENTRE FOR ECOLOGICAL RESEARCH; 
INSTITUTE OF BIOLOGY BUCHAREST, 
ROMANIAN ACADEMY)

Contributions of Indigenous Peoples and 
Local Communities to the achievement of 
Aichi Targets by co-producing biodiversity

There are diverse ways how Indigenous Peoples and Local Communities (IPLC) contribute to the co-production, maintenance 
and protection of biodiversity and thus foster the achievement of many of the Aichi Targets. IPLC often ‘contribute’ to nature 
by co-producing genetic diversity, species and ecosystem diversity through ‘accompanying’ natural processes with 
anthropogenic assets. IPLC often manage their territories by applying principles like health of the land, and reciprocal 
responsibility. We will provide a review and some case studies from across the world where the nature that contributes to 
people has been co-produced and safeguarded by people.

Such contributions are, for example, the co-production of diverse mosaic cultural landscapes with increased habitat 
diversity. In many of these cultural landscapes, IPLC developed species-rich semi-natural ecosystems, for example hay 
meadows, which were purposefully developed and enriched by local users. IPLC often create novel habitats with a 
combination of wild and domestic species. For example, agroforestry systems, which represent the major driver of tree 
domestication across the planet. They also contribute to agrodiversity by selection and domestication, and by maintaining 
local varieties and breeds.

IPLC may enhance the resilience of nature through traditional management practices. For example, by restoring and 
diversifying farming systems. They can also increase local net primary biomass production at the landscape scale by rotational 
farming, creation of glades in forests by burning, etc. These practices provide extra food also for many wild animals. And 
finally, Indigenous Peoples and Local Communities contribute to global, regional and local biodiversity by sustaining and 
protecting naturally developed or modified ecosystems, and preventing species and habitat loss in these areas, for example, 
by preventing unsustainable practices of outsiders, or by contributing to ecological restoration.
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739 NORAH COSTA GAMARRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), ANA CLÁUDIA MENDES 
MALHADO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS), RICARDO ALEIXO 
HENRIQUE CORREIA (UNIVERSIDADE 
DE AVEIRO), CHIARA BRAGAGNOLO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), JOÃO VITOR CAMPOS 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), PAUL ROBERT JEPSON 
(UNIVERSITY OF OXFORD), RICHARD 
JAMES LADLE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE ALAGOAS), EVELYNNE 
LETÍCIA DOS SANTOS FARIAS CARDOSO 
DE BARROS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS)

Áreas Protegidas e a promoção do bem-estar 
humano

As Áreas Protegidas (APs) são reconhecidas mundialmente como os principais mecanismos capazes de assegurar a conservação 
de sistemas naturais, biodiversidade e modos de vida tradicionais. Embora seus benefícios para conservação sejam 
inquestionáveis, ainda existe uma grande lacuna global sobre os benefícios sociais promovidos pelas APs. O bem-estar social 
dentro de APs é particularmente importante em países tropicais, onde há alta diversidade de povos, e contrasta com uma 
gestão comprometida pela escassez de recursos humanos e financeiros. Pensando no acesso aos benefícios socioecológicos 
que podem ser gerados pelas APs, apresentamos um protocolo de diretrizes fundamentado em seus recursos, aqui referidos 
como assets (biofísicos, humanos, de infraestrutura, institucionais e culturais). Os assets, quando manejados, são capazes de 
promover a ampliação de valores para além do valor intrínseco da conservação da natureza. Para identificação dos assets 
importantes para o desenvolvimento da população local, analisamos 119 planos de manejo de APs Federais, realizamos uma 
revisão bibliográfica sobre os benefícios das APs e conduzimos entrevistas em campo com moradores locais e gestores. Um 
exemplo de asset cultural são pinturas rupestres, onde a presença desses resquícios históricos pode gerar benefícios em 
termos de investimento oriundo da visitação, assim como um inestimável valor à humanidade ao possibilitar um incremento 
para compreensão histórica. Já um asset biofísico, presente em APs da Amazônia, é o Açaí (Euterpe oleracea), cujo manejo 
pode gerar benefícios econômicos para as comunidades locais. Esta abordagem fornece um conjunto de diretrizes que pode 
auxiliar a gestão a identificar os assets e a melhor forma de maneja-los, para que os amplos objetivos das APs possam ser 
assegurados, fornecendo e/ou complementando informações para a elaboração de estratégias de gestão visando o 
desenvolvimento local, apoiando decisões de planejamento e gerenciamento de conservação.
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740 DAILY SOFÍA GARCÍA (INSTITUTO DE 
BIOLOGÍA SUBTROPICAL (UNAM-
CONICET), FACULTAD DE CS. 
FORESTALES-UNAM, ASOC. CIVIL 
CEIBA), MAURICIO SEDREZ DOS REIS 
(NÚCLEO DE PESQUISAS DE FLORESTAS 
TROPICAIS. UNIVERSIDAD FEDERAL DE 
SANTA CATARINA), NORMA HILGERT 
(INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
SUBTROPICAL (UNAM-CONICET), 
FACULTAD DE CS. FORESTALES-UNAM, 
ASOC. CIVIL CEIBA)

Relationship between family productive 
diversification, management and 
conservation status of Euterpe edulis in 
Misiones, Argentina

Conservation requires a planned interaction between protected and managed sectors. In order to integrate the human being 
and his way of life, the tools and theoretical bases of ecology and ethnoecology are fundamental. Human influence on palm 
populations (Arecaeae) has been studied extensively. The relationship goes from tolerance to intentional cultivation and has 
led to the domestication of some species. The “palmito” (Euterpe edulis), is distributed from the NE of Brazil to the NE of 
Misiones in Argentina. In Misiones it forms high density patches called "palmitales", located in interdigitated conservation 
environments with productive landscapes. There observed extensive and diversified management. In those spaces the 
palmitales are exploited with greater or lesser frequency and intensity. In the past the buds were sold as food and nowaday 
the fruits for the production of seedlings for ornamental purposes. This same variability and dynamics is observable in the rest 
of the productions and in the importance of palmito in the family economy. In this study, the structure of wild populations of 
palmitales with different intensity and management history is compared and the role of the palmitales in family productive 
units with different productive management is analysed. Measurements of the demographics structure of palmitales, semi-
structured interviews and mapping of the productive configuration of the family units were made. A relation was found 
between the intensity of management of the palmitales, the productive diversification of the family systems and the rural 
residence. When migrating from the countryside the tendency is to simplify the productive units, the palmitales lose 
importance and the management of the forest remnants does not favor their conservation. The results show the importance 
of studying the use of wild resources in a broad context in which the socio-environmental factors that indirectly model such 
uses and populations are taken into account.
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741 MARIANY DE FATIMA ROCHA SEBA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), JOARI COSTA DE ARRUDA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), CAROLINA JOANA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), NILO LEAL SANDER 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), RODRIGO DA SILVA PEREIRA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), TIAGO DA ROCHA PEDRA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO)

Uso da biodiversidade por pescador 
profissional em Cáceres, Mato Grosso

O homem enquanto espécie, desde o princípio da civilização mantém relação de dependência com a natureza, local onde 
obtém abrigo e alimento. Os pescadores profissionais têm nos rios, mares e oceanos locais onde obtém o sustento próprio e 
da família. No Brasil, pescadores profissionais estão organizados em colônias que representam a categoria. No pantanal 
encontram-se 10 colônias de pesca. Este estudo teve como objetivo estudar o conhecimento ecológico de pescadores da 
colônia Z-2 que desempenham suas atividades próximo a ESEC de Taiamã. Os Entrevistados foram selecionados pelo método 
bola de neve, e entrevistas semiestruturadas, e aprovado pelo CEP (CAAE 54885916.3.0000.5166). Foram entrevistados 20 
pescadores, que relataram uso de 30 espécies da flora local na atividade pesqueira. A laranjinha (Pouteria glomerata (Miq.) 
Radlk.) foi indicada por 100% dos entrevistados, usada na pesca de pacu ((Piaractus mesopotamicus), mas pode, também, 
capturar peraputanga (Brycon hilarii), piauçu (Leporinus macrocephalus) e piau três pintas (Leporinus freiderici). O uso desta 
fruta ocorre quando o rio está cheio, utilizando a na estratégia de pesca conhecida por batida, realizado por um único 
pescador, que navega próximo as galhadas ou adentra as matas. Em uma mão o pescador realiza o movimento com o remo 
impulsionando a canoa e com a outra mão uma vara de bambu com uma linha curta e resistente, vai batendo a isca na água, 
simulando frutas caindo. Os pescadores demonstraram profundo conhecimento da flora e dos locais propícios para se pescar. 
Enfatizamos a importância desse conhecimento para o fortalecimento dos valores culturais locais.
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742 RAYANE DA CRUZ ALBINO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO), ROSEMAR ANTONIASSI 
(EMBRAPA AGROINDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS), FAUSTO KLABUND 
FERRARIS (FUNDAÇÃO OSWALDO 
CRUZ), FABIO COELHO AMENDOEIRA 
(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ), 
DANIELA FERNANDES RAMOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE), PEDRO EDUARDO ALMEIDA 
DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE), SUZANA GUIMARÃES 
LEITÃO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO), DANILO RIBEIRO DE 
OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO)

Estudo etnofarmacológico das sementes de 
Jatropha curcas L.: detoxificação tradicional 
e atividade antimicobacteriana

As sementes de Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae) são muito utilizadas na medicina tradicional. No entanto, a presença de 
ésteres de forbol (EFs), substâncias promotoras de tumor altamente tóxicas, limita a sua utilização. Em levantamento 
etnobotânico realizado junto às comunidades quilombolas de Oriximiná, Pará, foi verificado o amplo uso medicinal das 
sementes contra tuberculose, sendo necessário para tal um processamento tradicional. O objetivo deste estudo foi 
determinar o teor de EFs, a toxicidade in vitro e a atividade antimicobacteriana (AAM) das diferentes partes da semente de J. 
curcas, bem como do preparado tradicional quilombola. Para tal, sementes de J. curcas foram obtidas em Manaus, sendo 
separadas nas seguintes partes: tegumento externo (TE) e interno (TI); endosperma (EP) e embrião (EB). As sementes e suas 
partes foram extraídas com metanol. O preparado tradicional da comunidade, conhecido como “leite de Peão-branco”, foi 
feito apenas com o EP da semente, que foi triturado com água e depois coado. O resíduo foi extraído com metanol. Os 
extratos preparados foram analisados por CLAE-DAD para a determinação do teor de EFs. Para os ensaios de toxicidade, foram 
utilizados esplenócitos murinos e células THP-1, e a AAM foi avaliada contra M. tuberculosis (H37Rv). Os maiores teores de EFs 
foram encontrados no TI (4,22–15,52 mg/g) e no EP (1,61–5,0 mg/g). Tanto o leite quanto o resíduo apresentaram teores de 
EFs bem abaixo do EP: 0,009 e 0,102 mg/g, respectivamente. Além disso, estas amostras não mostraram-se tóxicas nos ensaios 
in vitro, diferentemente dos demais extratos. Apenas os extratos de EP e TI exibiram AAM (200 µg/mL). Pode-se concluir que o 
processo de detoxificação realizado em Oriximiná foi eficaz para reduzir os EFs a níveis seguros. Embora não ativos contra M. 
tuberculosis, é possível que leite e resíduo ajudem na defesa do hospedeiro contra a infecção, uma vez que propriedades 
imunomoduladoras são atribuídas a muitas plantas da família.
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743 ELIANA TELES RODRIGUES (UFPA), 
CLAUDIANA FORO DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
PATRICIA BRITO TAVARES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
KATIA SENA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), RENATO CARVALHO 
BARROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), NELSON RAMOS BASTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
LORENA DA CRUZ VILHENA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
AURISTELA CORREA CASTRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
WILLIAN RIBEIRO RODRIGUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Riscos à sociobiodiversidade no âmbito das 
dinâmicas climáticas: Cartografia dos 
impactos socioambientais nas comunidades 
camponesas do médio rio Moju

A agricultura é uma das atividades de maior relação com a natureza, logo a primeira a sofrer com qualquer alteração de cunho 
ambiental. O presente trabalho é fruto de uma pesquisa desenvolvida com comunidades camponesas do Médio e alto rio 
Moju, no estado do Pará, onde há instalação e permanência de empresas de agronegócio. Buscou-se identificar de que forma 
as unidades familiares pertencentes às cinco localidades estudadas se adaptam as variações climáticas e aos eventos que 
alteram as dinâmicas locais. Considerando que tais localidades estão na rota do agronegócio, especificamente do cultivo da 
palmeira do dendê (Elaeis guineenses), que ocupa grandes extensões de terra no meio em que vivem, buscou-se entender 
como esses eventos tem alterado a pesca, a agricultura, bem como o modo de vida desses grupos, os quais tem sua renda 
pautada na agricultura familiar. Assim, a ideia do estudo buscou identificar quais suas estratégias de adaptação e uso dos 
recursos naturais frente aos impactos socioambientais. Através de pesquisas de campo pode-se observar alterações oriundas 
da introdução das empresas no território e a vulnerabilidade dos camponeses, ante o aparecimento de pragas que prejudicam 
suas plantações. Em contrapartida observou-se tentativas de adaptação as altas temperaturas, que tem alterado a forma de 
cultivar e trabalhar a terra, a partir de categorias êmicas presentes nas narrativas dos sujeitos, estas são identificadas nas 
formas de cultivo, tais como os da mandioca. Neste sentido, o trabalho propõe trazer ao conhecimento da comunidade 
acadêmica e a sociedade em geral, as formas e estratégias estabelecidas pelos grupos familiares da comunidade pesquisada, 
para se adaptar às alterações ambientais sejam da mudança climática, sejam das alterações antrópicas.

SESSÃO TEMÁTICA 5

744 IVANA CRISTINA CORREA SARMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), VANIA NEU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), DOMICKSON SILVA 
COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA), BIANCA 
CRISTINA CIRINO SARAIVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), BIANCA SIQUEIRA NUNES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA)

A RELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO ARTESANAL NA 
EQUIDADE DE GÊNERO E NA 
SUSTENTABILIDADE DA COMUNIDADE 
RIBEIRINHA DA ILHA DAS ONÇAS, BARCARENA 
– PA.

O artesanato está presente na vida das mais diversas comunidades e faz parte da cultura material de um povo, representando 
não apenas o desenvolvimento local em um dado período, mas a relação humana com os recursos naturais. Com o objetivo de 
desenvolver alternativas de geração de renda para a população ribeirinha da comunidade do Furo Grande, localizada na Ilha 
das Onças (Barcarena – Pará), realizaram-se ações voltadas para o incentivo da produção artesanal sustentável com base nos 
Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNMs) típicos da região amazônica e na reciclagem de resíduos, onde buscou-se 
destacar o empoderamento feminino no trabalho artesanal, sobretudo o protagonismo das mulheres como provedoras do 
sustento familiar junto aos seus companheiros. As ações voltadas para capacitar a comunidade integraram-se ao projeto de 
extensão intitulado “Meliponicultura na Região Insular de Belém”, iniciado em 2011 na Ilha das Onças e atenderam as 
diretrizes e ações governamentais de incentivo à produção de bens e valores culturais previstos na Constituição Federal e no 
Plano Amazônia Sustentável (PAS). Fez-se um levantamento socioeconômico e ambiental na comunidade, que viu na 
produção artesanal uma forma de melhorar sua renda,  de reduzir o lixo produzido pelas famílias e aproveitar de maneira 
sustentável os recursos naturais disponíveis. Com as espécies vegetais selecionadas e escamas de peixe, foi possível 
confeccionar bijuterias e artigos de decoração, as principais foram o Açaí (Euterpe oleracea) e Castanheira-do-Pará 
(Bertholletia excelsa), além de folhas, sementes, ramos, cipós e palhas de outras espécies vegetais. Outros produtos 
resultantes foram: produção de sabão e de papel reciclado, construção de um espaço coletivo próprio (Casa do Artesão) e o 
desenvolvimento de uma marca escolhida pela própria comunidade, denominada “Iaçá”. Com as ações, foi possível perceber 
uma redução na desigualdade de gênero e a promoção da sociobiodiversidade e sustentabilidade local.

Sessão Poster Tema 
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745 ROSENO WAJÃPI (APINA), JOANA 
CABRAL DE OLIVEIRA (UNICAMP)

Reflexões Wajãpi sobre Cosmopolítica Agro-
Florestal

Essa reflexão parte de uma colaboração entre um pesquisador wajãpi e uma antropóloga buscam explorar formas de tradução 
e cooperação entre distintos modos de conhecimento.
Para os Wajãpi, povo falante do Tupi-Guarani que habita a bacia do Rio Jari (AP), o mundo é povoado por muitas gentes, que 
assumem em determinados momentos uma forma não-humana, e têm como base da vida social a agricultura. Essa 
apresentação busca abordar como a floresta é plantada e cultivada por animais e espíritos, bem como explorar relações entre 
diferentes espécies na constituição dos roças, algo fundamental para a alegria e bem estar dos cultivares. Atualmente as 
relações entre roças e florestas na Terra Indígena Wajãpi vêm sofrendo alterações devido as políticas de sedentarização 
promovidas pelo Estado, o esforço dessa reflexão se insere no bojo de um projeto cooperativo que visa pensar alternativas 
para resolver os efeitos advindos da sedentarização.

SO 005JUNQUEIRA-B
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746 DUNCAN HAYNES (RHODES 
UNIVERSITY), MICHELLE COCKS 
(RHODES UNIVERSITY), CHARLIE 
SHACKLETON (RHODES UNIVERSITY), 
DUNCAN HAYNES (RHODES 
UNIVERSITY)

Using biocultural diversity for urban place-
making among amaXhosa in South Africa

Urban garden spaces are understood to be sites of preservation of biocultural knowledge. Increasing urbanisation has 
prompted recognition of the need to study biocultural diversity (BCD) in cities. South Africa has experienced massive 
urbanisation over the last 20 years. Government-funded housing projects aimed at mitigating resultant increases in urban-
informal settlements are criticised as unimaginative and modelled on western paradigms of urban living and linear cultural 
development. Often referred to as making “houses not homes” this RDP program has ignored the spiritual and cultural 
significance of ‘home’ for black South Africans.

This study explored the role of culturally significant plants and biocultural practices in placemaking among urban amaXhosa 
residents. It revealed the garden space to be an important site of place- and home-making, both physically and spiritually. 
Residents without access to rural homes, created home (ikhaya) in urban spaces using cultural practices; while residents with 
access to ikhaya practiced placemaking for utility and beauty.

Culturally significant aspects of garden spaces included: plants used for protective and ritual purposes and ritual instalment 
of ancestors in urban yards. Our investigations revealed planting of ‘rare’ indigenous plants in urban yards for spiritual and 
medicinal use. Despite space constraints and availability of traditional plants, residents created a sense of ‘rootedness’. These 
activities demonstrate the importance of cultural practices for many urban amaXhosa, as vital to cultural identity.

A BCD lens enables holistic views of linkages between cultural practices, biodiversity and contemporary cosmologies.  This 
approach holds relevance for exploring urban dynamics and appropriate development in a post-colonial South Africa. We call 
for greater recognition of indigenous cosmologies in the making of home and understanding of differences between 
permanent and temporary residents of the urban space.

SO 042MENDONCA

748 MAYA MARSHAK (UNIVERSITY OF CAPE 
TOWN)

Exploring changing social-ecological 
relationships in Maize Agri/cultures in South 
Africa

"it matters what stories tell stories, it matters what thoughts think thoughts, it matters what worlds world worlds” Donna 
Harraway

Agri/cultural environments entangle humans, plants and ‘other’ life-forms in a complex sets of inter-relationships. Over 
millennia agricultural seed has come into being as a collaborative process involving humans and a plethora of organisms, 
from plants to microbes, all linked in a shifting and evolving ecological constellation. Agricultural systems and people’s 
relationships with them are not static but ever in motion. In South Africa (SA), since colonial times, people’s relationships 
with land, landscapes, ecologies have undergone immense change. Industrial agriculture has become increasingly dominant. 
This form of agriculture has its roots in imperial agendas and colonisation, and has deeply dualist underpinnings that sets 
‘man’ and 'nature' apart. Within the ever expanding industrial model, agricultural scientists have come to assume the role as 
knowledge makers, keepers and mediators between farmers and the plants, organisms and environments they work with. 
During this process, age old knowledge and relationships about ecological systems have become and continue to become 
eroded. While maize is not indigenous to SA it has over time become part of peoples lives and agri/cultures. With the 
introduction of new seed technologies such as hybrid and Genetically Modified (GM) varieties, farmer's and 
scientist's pactices, ways of seeing and noticing (agricultural ontologies) have shifted and changed as have the agricultural 
landscapes they work with.

This visual presentation draws on an interdisciplinary set of research carried out on farms and in laboratories in South 
Africa, concerned with changing social-ecological relationships in maize agriculture. In doing so it considers the potential 
impacts of new seed technologies on social-ecological relationships vital for our agricultural futures. 
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749 CLÁUDIA DE SOUZA (INSTITUTO DE 
PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA 
– IPAM/CONSULTORA)

O uso do fogo nos sistemas produtivos locais 
e a Agroecologia

A agroecologia no Brasil se apoia na valorização dos conhecimentos tradicionais associados ao manejo de agroecossistemas. 
No entanto, pouco incorpora sobre as práticas de manejo do fogo. A recorrência de incêndios no Cerrado brasileiro é, por 
vezes, atribuída às práticas agropecuárias de comunidades rurais. Esse é um dos desafios das comunidades situadas no 
entorno e no interior da unidade de conservação (UC) de proteção integral Refúgio de Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano 
(Revis). As queimadas são proibidas em áreas de veredas (nascentes dos rios), áreas de preservação permanente, conforme 
definido pelo Código Florestal. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ainda não reconhece, no 
caso dessa UC, o uso tradicional do fogo para agricultura, pecuária e extrativismo em ambiente de vereda, enquanto os 
produtores de soja dos arredores contribuem para a criminalização desta prática. O objetivo desta pesquisa foi descrever e 
analisar a diversidade e as transformações dos sistemas produtivos locais denominados "roças de esgoto" envolvendo práticas 
complexas de manejo do fogo e avaliar o seu papel para essas comunidades. As famílias residentes nessa região mantém suas 
práticas produtivas, apesar da forte pressão exercida pela UC e pelo agronegócio da soja no entorno. A pesquisa apresenta 
dados de ampla agrobiodiversidade nos sistemas produtivos locais que utiliza o fogo e mantém a segurança e a soberania 
alimentar de cerca de trezentas (300) famílias na região. Devido ao contexto de perda de agrobiodiversidade e o uso crescente 
de agroquímicos e fertilizantes, ações relacionadas à assistência técnica com enfoque agroecológico e valorização dos 
conhecimentos tradicionais é fundamental para essas comunidades.

SO 007STEWARD

750 MARILENA ALTENFELDER DE ARRUDA 
CAMPOS (PESQUISADORA 
INDEPENDENTE), MARIA ELISA P. 
GARAVELLO (ESALQ- USP), THIAGO 
MOTA CARDOSO (UFBA)

Na roça com os Pataxó: Resiliência e 
diversidade de mandioca no Monte Pascoal, 
Sul da Bahia.

Este trabalho objetivou estudar e descrever as formas de existência e manutenção de variedades de mandioca junto aos 
Pataxó no entorno do Monte Pascoal, no Sul da Bahia, num contexto atual de precariedade, devido a mudanças fundiárias 
bem como transformação e “modernização” da agricultura local e desmatamentos. A hipótese central levantada é que a 
diversidade de mandiocas existentes ocorre através de um conjunto de relações sócio-ecológicas com diversos seres no qual 
os humanos são parte importante ao sincronizarem espaço-temporalmente alguns dos encontros entre esta planta e outros 
seres e coisas. O estudo aponta para a resiliência na diversidade de mandioca ao longo do tempo na região, porém em menor 
quantidade e qualidade, evidenciando uma precarização de determinadas relações, as quais passam a demandar atenção ao se 
pensar na elaboração de estratégias de conservação da agrobiodiversidade junto com os Pataxó no Monte PascoalEste 
trabalho objetivou estudar e descrever as formas de existência e manutenção de variedades de mandioca junto aos Pataxó no 
entorno do Monte Pascoal, no Sul da Bahia, num contexto atual de precariedade, devido a mudanças fundiárias bem como 
transformação e “modernização” da agricultura local e desmatamentos. A hipótese central levantada é que a diversidade de 
mandiocas existentes ocorre através de um conjunto de relações sócio-ecológicas com diversos seres no qual os humanos são 
parte importante ao sincronizarem espaço-temporalmente alguns dos encontros entre esta planta e outros seres e coisas. O 
estudo aponta para a resiliência na diversidade de mandioca ao longo do tempo na região, porém em menor quantidade e 
qualidade, evidenciando uma precarização de determinadas relações, as quais passam a demandar atenção ao se pensar na 
elaboração de estratégias de conservação da agrobiodiversidade junto com os Pataxó no Monte Pascoal
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751 JULIANO SILVA LIMA (UENF), BRENDA 
SIQUEIRA RANGEL FERNANDES (UENF), 
LARISSA CRISÓSTOMO DE SOUZA 
BARCELLOS (UENF), ANA PAULA 
MADEIRA DI BENEDITTO (UENF), ILANA 
ROSENTAL ZALMON (UENF)

ETNOECOLOGIA E REPRESENTAÇÃO ESPACIAL 
DOS RECURSOS PESQUEIROS NA COSTA 
NORTE DO RIO DE JANEIRO

Estudos etnoecológicos têm se mostrado eficientes no fornecimento de informações relevantes sobre o ambiente e as espécies 
exploradas. O objetivo desse estudo é descrever os aspectos etnoecológicos e representações espaciais dos recursos 
pesqueiros da Colônia Z-1 (21°29’S, 41°00’O), costa norte do Rio de Janeiro (RJ), sudeste do Brasil. Os dados foram obtidos no 
período de novembro de 2016 a maio de 2017 a partir de entrevistas semiestruturadas e uso de etnografia visual com 60 
pescadores artesanais. Oitenta e cinco etnoespécies foram citadas pelos pescadores e 44,7% desse total são importantes para 
o comércio pesqueiro da região. Os pescadores citaram quatro zonas distintas que são utilizadas para a pesca: zona da “borda” 
(77 espécies), “estuário” (39), “malacacheta” (24) e “mar aberto” (10). Os pescadores locais utilizam sete métodos para 
captura do pescado, sendo as redes de arrasto as mais frequentes (32,5%, n = 41). O uso de diferentes artefatos de pesca está 
relacionado ao habitat das espécies-alvo, “peixes-boieiros” (12 espécies), “peixes-meio-d’água” (38), “peixes-de-lama (20) e 
“peixes-de-pedra” (15)”. Os recursos pesqueiros são classificados de acordo com suas características gastronômicas e 
econômicas: pescado-de-primeira (35 espécies), pescado-de-segunda (31), pescado-mistura (9), pescado-de-descarte (6) e 
pescado-isca (4). O preço das espécies-alvo aumenta ao longo da cadeia produtiva em decorrência do maior número de 
pessoas envolvidas, dos gastos com insumos e do processo de beneficiamento do pescado. Apesar do déficit de informações 
sobre a situação de risco para várias espécies-alvo comercializadas na costa norte do RJ, algumas estão notadamente em 
alguma situação de risco (15 espécies). Nessa perspectiva, os dados desse estudo contribuem na elaboração de medidas locais 
de ordenamento pesqueiro e aplicados na cogestão dos recursos já que considera o conhecimento dos sujeitos que mantêm 
contato direto e regular com os recursos naturais explorados.
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752 ANA PAULA BORGES ANDRADE DE 
OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE FEIRA DE SANTANA)

CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS 
ECOSSISTEMAS LITORÂNEOS NO MUNICÍPIO 
DE VALENÇA – BA

A região do Baixo Sul da Bahia se encontra geograficamente situada na face leste do estado da Bahia, entre a Baía de Todos os 
Santos (BTS) e a Região Cacaueira. Sendo formada, segundo a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR, 2007), 
por um total de 11 municípios. Dentre esses, o município de Valença, atualmente identificado como território identidade e 
portal da Costa do Dendê, é uma das mais importantes zonas turísticas da Bahia. A cidade está inserida no domínio Mata 
Atlântica e conta com uma variedade de ecossistemas costeiros – praias, restingas, manguezais e estuários – ainda bem 
preservados. No intuito de assegurar a conservação de tais ecossistemas, foram criadas áreas de proteção ambiental, 
garantindo a continuidade da biodiversidade, bem como a sobrevivência das comunidades tradicionais do local. Este estudo 
teve como objetivo caracterizar a dinâmica dos ambientes litorâneos e as configurações socioambientais existentes.

Para realização deste estudo foi adotado um referencial teórico no qual assenta-se um método descritivo para subsidiar a 
caracterização e compreensão das dinâmicas socioambientais presentes no munícipio de Valença – BA. Nos diferentes 
caminhos disponíveis para produção deste estudo, foram realizadas as seguintes etapas: levantamento bibliográfico e 
descrição dos dados coletados atingida a partir de uma abordagem qualitativa. 

Os resultados encontrados apontam para um processo de expansão espacial manifestado entre os distritos que compõem o 
município e problemas de ordem socioambiental apontam para a necessidade de análise e discussão de diretrizes que 
norteiem o planejamento municipal.

A partir do levantamento bibliográfico realizado, pôde-se perceber que os ecossistemas litorâneos no município de Valença – 
Ba têm passado por um processo de crescente urbanização e degradação. O crescimento da infraestrutura urbana causou uma 
substituição de grande parte dos elementos da dinâmica natural.

Sessão Poster Tema 
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753 TIAGO SILVA ALVES MUNIZ (UFPA) O período da borracha no Baixo Amazonas: 
uma abordagem a partir da arqueologia, 
antropologia e micro-história

Este trabalho faz parte da etapa inicial de pesquisa realizada no doutorado em Antropologia, com ênfase em Arqueologia 
Histórica. Situada na região Santarém (Pará) esta pesquisa busca articular a materialidade do “ser seringueiro” com as 
narrativas locais, incorporando abordagem da ecologia de saberes. Aqui busca-se analisar o seringalismo como faceta do 
objetivo colonial, e a seringalidade como manutenção de tal objetivo. Barbara Weinstein critica que o sistema de extração e 
troca na Amazônia não obedeceu (e obedece) simplesmente à lógica de uma sociedade em que os produtores estão espalhados 
e descentralizados. Este, com certeza, é um elemento na configuração das relações sociais. Mas, ao mesmo tempo, esse 
conceito rejeita qualquer noção de hierarquia historicamente construída, de desigualdade de poder ou de exploração, sem 
incluir as alternativas às relações existentes. Ele acaba representando um regresso à noção da Amazônia como uma sociedade 
com geografia, mas sem história. No contexto regional destaca-se Fordlândia, que teve sua repercussão pela atuação de Henry 
Ford mas fracassou, enquanto, na região de Belterra, Henry Wickham teria realizado coletas de sementes de Hevea brasiliensis, 
conforme destacado por Joe Jackson em seu livro “O Ladrão no Fim do Mundo – Como um inglês roubou 70 mil sementes de 
seringueira e acabou com o monopólio do Brasil sobre a borracha”. De tal maneira, Henry Wickham concretizou a maior 
fábula da era moderna. Por fim, busco compreender a materialidade de tais achados arqueológicos (garrafas de bebida) e o 
papel da arqueologia histórica para des-silenciar discursos sobre etnoconhecimento e narrativas locais sobre a decadência a 
borracha através de dados gerados durante observação-participante realizada em outubro de 2017 durante extração de látex 
em árvores nativas na região de Belterra junto a pesquisadores da tecnologia da borracha (UnB), seringueiros e líderes 
comunitários da região.
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754 DUNCAN HAYNES (RHODES 
UNIVERSITY), MICHELLE COCKS 
(RHODES UNIVERSITY), CHARLIE 
SHACKLETON (RHODES UNIVERSITY), 
DUNCAN HAYNES (RHODES 
UNIVERSITY)

Indigenous wellbeing in urban gardens: 
intersections of traditional medicines, 
cosmologies and biodiversity in South Africa

Globally unprecedented rates of urbanisation emphasise the need to research biocultural diversity (BCD) among ‘non-
traditional’ indigenous peoples. Formerly, studies in ethnobiology were limited to ‘traditional’ and ‘pristine’ environments. 
Urban garden spaces are espoused as sites of preservation of biocultural knowledge.

Wellbeing (impilo in isiXhosa) reflects the intimate connections between cosmologies, traditional medicines and rituals using 
diverse plant species. AmaXhosa use a number of medicinal plants (amayeza) for non-physical ailments, to spiritually purify 
themselves and perform rituals to appease the ancestors. Thus, ensuring spiritual protection and good fortune. While 
utilitarian local ecological knowledge risks loss through modernisation and landscape transformation, these cultural 
practices persist in urban settings as they embody Xhosa identity and belief systems. In this sense cosmologies are interlinked 
with personal wellbeing and biodiversity. South African governmental agencies favour monotheistic beliefs over indigenous 
cosmologies, causing misinformation regarding prevalence of traditional belief systems.

We assessed the use of biocultural features for urban place-making, which create rootedness, facilitate agency, creativity, 
expressions of cultural identity and ensure wellbeing. Two-thirds of household yards (n=385) displayed some level of place-
making using biocultural features, including plants for rituals (29%), spiritual protection (17%) and medicinal use (9%). 
Fourteen common traditional species and four types of wild food plants (imifino) were encountered. Participants identified 
biocultural practices as an important aspect in maintaining impilo and Xhosa identity. This research emphasises that 
biodiversity relating to impilo holds continued significance in urban areas.
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755 AMANDA BEZERRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA), ANTÔNIA LARISSA DA 
SILVA MAIA (UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA), 
MATHEUS BESSA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA), BYANCA NILDA TAVARES 
CAVALCANTE (UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA), ELIZEU 
MATOS DA CRUZ FILHO 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA), JULLYANA CRISTINA 
MAGALHÃES SILVA MOURA SOBCZAK 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA), MARIA IRACEMA 
BEZERRA LOIOLA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ)

Etnobotânica no Maciço de Baturité, estado 
do Ceará, Brasil

O presente trabalho é realizado na região do Maciço de Baturité, Ceará, Brasil nas cidades de Acarape, Redenção, 
Guaramiranga, Aratuba, Mulungu e Pacoti. Tem como objetivo fazer um levantamento etnobotânico sobre o conhecimento 
que os moradores da região tem sobre as plantas, especificamente medicinais, tóxicas e repelentes naturais, alimentícias 
incluindo as de uso não convencional, e plantas utilizadas para outras finalidades, com foco nas plantas nativas da região, 
contribuindo na conservação e valorização da diversidade cultural e biológica e uso sustentável da diversidade vegetal. A 
coleta das informações é feita por meio de entrevistas onde a seleção dos informantes se dá por meio de uma técnica 
denominada bola de neve, onde os moradores locais indicam pessoas que possuem grande conhecimento sobre as plantas. Os 
informantes são questionados sobre seu conhecimento sobre plantas úteis para diferentes finalidades, e para cada planta 
citada é feita uma ficha específica sobre aspectos botânicos e de uso e manejo destas espécies. A coleta das plantas citadas é 
realizada através da técnica denominada turnê guiada que consiste em visitas a campo acompanhadas por informantes para a 
coleta do material botânico. O material é herborizado, identificado e depositado no Herbário Prisco Bezerra (EAC) da 
Universidade Federal do Ceará – UFC e no Herbário da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - 
UNILAB.  Até o momento foram realizadas 41 entrevistas e citadas 266 plantas medicinais, 110 plantas tóxicas e repelentes 
naturais, 236 plantas alimentícias e 307 plantas com outras finalidades. Destas, 220 plantas foram coletadas, 217 
herborizadas e 142 espécies identificadas.
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756 ARTUR MANOEL LEITE MEDEIROS 
(UFRJ), CARLOS ALEXANDRE MARQUES 
(IFRJ)

Exame microscópico dos grânulos de amido 
em produtos alimentícios: importância na 
autenticidade de matérias-primas e no 
resgate de culturas tradicionais

A descrição do amido é importante em inúmeras pesquisas de cunho investigativo: desde a análise de falsificações e 
adulterações em farinhas e alimentos, até ao desenvolvimento de hipóteses sobre o cultivo e domesticação de plantas em 
populações de hominídeos tão antigas como as do Paleolítico. No Brasil, existem poucos dados sobre a descrição 
microscópica de amidos e féculas, assim, este trabalho se propôs a desenvolver a atualização na descrição microscópica dos 
grânulos de amido em 14 matérias-primas obtidas em lojas especializadas, mercados e feiras, a saber: aveia, centeio, cevada, 
milho, trigo, soja, feijão, banana, arroz, batata-doce, araruta, falsa-araruta, mandioca e batata-inglesa. Para microscopia 
óptica, o material farináceo foi depositado em uma lâmina, enquanto o não-farináceo foi coletado com bisturi, sendo, por 
fim, selado com lamínula em glicerina 50%. As amostras também foram montadas em fita dupla face e grafite coloidal em 
stubs de alumínio, e analisadas no MEV Phenom World com o canhão de elétrons configurado no modo Image e point em 10 
kV e 15 kV. Constataram-se falsificações em duas farinhas de araruta de marcas e origens diferentes, refletindo a importância 
do resgate de culturas tradicionais e seu impacto na indústria alimentícia. Grãos esféricos, poliédricos e ovoides são 
frequentes nas espécies estudadas, sendo os grãos redondo-triangulares e campanulados específicos para identificação de 
falsa-araruta e mandioca, respectivamente. Caracterizações redundantes da literatura, assim como equívocos na visualização 
bidimensional dos grânulos, foram atualizadas. Exemplifica-se a difícil distinção entre grânulos truncados em várias faces e 
poliédricos, bem como a classificação de grânulos lenticulares como elipsoides devido à rotação em torno de seu próprio 
eixo. Portanto, dados importantes para a identificação de amido foram atualizados, e a confirmação dos resultados em 
microscopia óptica foi ratificada pela microscopia eletrônica de varredura.

Sessão Poster Tema 
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757 GUSTAVO HALLWASS (UFOPA), 
RENATO AZEVEDO MATIAS SILVANO 
(UFRGS)

Conhecimento ecológico local e 
monitoramento participativo aplicados a 
definição de prioridades de conservação dos 
recursos pesqueiros em rios tropicais

Este estudo propõem uma abordagem de manejo pesqueiro baseada no conhecimento ecológico local (CEL) de pescadores 
sobre o tamanho e época reprodutiva das espécies mais capturadas no Baixo Rio Tapajós, Amazônia Brasileira. Os dados do 
CEL de pescadores foram relacionados aos dados de desembarques pesqueiros e da literatura cientifica biológica, a fim de 
definir regras prioritárias de manejo pesqueiro. Foram entrevistados 203 pescadores em 11 comunidades ribeirinhas, sendo 
que 51 pescadores registraram seus desembarques mensalmente, durante um ano, somando 2013 desembarques registrados 
e 18.235 kg de peixes capturados. As espécies mais frequentes na pesca foram também as mais citadas pelos pescadores 
(rs=0,95; n=20; p
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758 THAIS SOARES GONZAGA (UFMG), 
THELMA MENDES PONTES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
TOCANTINS), TATYANNA MARIUCHA 
DE ARAÚJO PANTOJA (UFAM)

SEGURANÇA ALIMENTAR NO ALTO SOLIMÕES: 
FRAQUEZAS E FORTALEZAS NO MUNICÍPIO DE 
BENJAMIN CONSTANT-AM

Segurança alimentar enquanto acesso físico, social e econômico de todas as pessoas a uma alimentação segura que atenda 
suas necessidades nutritivas e seja culturalmente adequada contempla a importância da agricultura familiar no Amazonas em 
suas dimensões sociais, ambientais e culturais (SCHOR, 2015). O estudo se debruça a compreender a interação entre 
agricultores ribeirinhos do Alto Solimões e o contexto de comercialização em Benjamin Constant - AM. Nos últimos anos, o 
município passou por intenso processo de urbanização, mas mantém seu abastecimento muito associado à produção rural 
local, podendo significar uma resistência ao processo de homogeneização e formação de mercados consumidores oriundos 
dos processos exógenos de interferência socioeconômica (SCHOR, 2015).  Por meio da Cartografia Social (Velasco, 1998) e 
entrevistas semiestruturadas (Furtado, 2000) para construção do Calendário Agrícola se busca considerar o domínio 
cognitivo dos produtores da vazante sobre o seu território, os ciclos naturais e os sistemas de uso dos recursos frente ao 
contexto urbano mencionado. Foi possível identificar, ao início da cheia, a diversidade de produtos comercializados como 
melancia, feijão de corda, milho, macaxeira, entre outros, cuja sistematização associada à dinâmica sazonal segue até o 
preenchimento do ciclo anual. Acerca da percepção dos agricultores ribeirinhos sobre o rio foram construídos dois mapas 
sociais das comunidades Nova vida e Porto espiritual, que conduziram a reflexões sobre: I) como o rio é visto pelos 
ribeirinhos, II) sua interpretação da feira. Pôde-se vislumbrar a elevada importância atribuída ao rio, tendo-o como um meio 
que lhes faculta a comunicação e interação com a feira e como parte fundamental para a manutenção da vida. A despeito do 
esforço e tempo gastos em deslocamento, a feira representa a movimentação de seus produtos evitando perdas por excedente 
em suas comunidades de origem. 
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759 LAIANNE LOPES ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), THYAGO SOUZA 
CAETANO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS), DAVID BRUCE 
MIRANDA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS), LEIDYANE SOUZA E 
SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), GLENDA VANESSA DOS 
SANTOS BERNARDINO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS), VERIDIANA 
VIZONI SCUDELLER (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS), MARIA 
ANÁLIA DUARTE DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), DEISY PEREIRA SARAIVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), JEFFERSON DA CRUZ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS)

DO ALUNO CONVENCIONAL A MONITORIA A monitoria é uma ferramenta complementar e é considerada uma estratégia de apoio ao ensino, onde os estudantes 
colaboram na construção do conhecimento de seus colegas. A atividade tem por objetivo otimizar o desempenho de alunos e 
despertar no monitor o interesse pela docência. Na UFAM, o programa tem sido estimulado e vêm crescendo o interesse dos 
alunos ao longo dos últimos anos. Sendo assim, relataremos a experiência acadêmica de monitoria referente à Taxonomia e 
Morfologia de Espermatófitas para o curso de Biologia. Dentre as atividades executadas, incluiu-se: orientação aos alunos, 
auxílio em aulas práticas, auxílio na aplicação de avaliações. Para avaliar de forma quantitativa os benefícios do programa, 
elaborou-se um questionário online, onde os 12 monitores responderam o quanto a monitoria colaborou em sua formação 
acadêmica. Metade dos monitores já haviam realizado outra monitoria, mas apenas duas eram na área da botânica. Como 
resultado, 83.3% concordaram que a monitoria contribuiu ao máximo para o conhecimento de morfologia vegetal e que ela 
auxiliou na desenvoltura como professor. Todos concordaram que a monitoria contribuiu para a formação profissional e que 
o monitor é um facilitador do ensino, deve transmitir o conhecimento e ajudar na interação aluno-professor. 54.5% 
acreditam que a monitoria pode contribuir muito (9 pontos numa escala de 1-10) para seu projeto de pesquisa, 27.3% 
contribui mediano (7-8) e 18,2% contribui pouco (1-2). 91.7% acredita que sua autonomia foi estimulada devido as 
responsabilidades que um monitor carrega. 75% considera que sua relação interpessoal foi melhorada. A monitoria 
contribuiu para a melhoria da qualidade do ensino, que foi refletido no bom desempenho dos alunos. Além disso, o monitor 
teve a oportunidade de aprofundar o conhecimento na disciplina e também desenvolver habilidades ligadas ao exercício da 
docência. Pode-se concluir que a experiência no exercício da monitoria é fundamental no processo de aprendizagem.
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760 ALINE CRISTINA FERRAGUTTI 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL), 
DANILO IGNÁCIO DE URZEDO 
(SCHOOL OF GEOSCIENCES, THE 
UNIVERSITY OF SYDNEY), DANNYEL SÁ 
PEREIRA DA SILVA (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL)

Questões étnicas no uso econômico da 
biodiversidade: o caso da produção de 
sementes nativas pelo povo Kawaiwete do 
Território Indígena do Xingu na Amazônia 
brasileira

Os Kawaiwete, família linguística Tupi-Guarani, são originários da região entre os rios Arinos e médio Teles Pires no Mato 
Grosso. Em 1950, no plano de colonização da Amazônia, foram transferidos em sua maioria para o Território Indígena do 
Xingu (TIX). Os registros de relações de comércio com a sociedade não-indígena são datas desde o início de 1980, já a 
formalização dessas atividades tem ocorrido através do estabelecimento de associações desde 1995. Atualmente, no contexto 
das atividades socioeconômicos, 55 coletores da etnia com idade média de 35 anos de três aldeias atuam como produtores de 
sementes nativas para a restauração ecológica por meio da Rede de Sementes do Xingu. O presente estudo tem como objetivo 
avaliar os sistemas de organização do povo Kawaiwete do TIX para operacionalizar tal produção. Em uma década de atividades 
foram produzidos mais de 2,1 mil quilos de sementes de 92 espécies, gerando uma renda de quase 60 mil reais. As atividades 
seguem regras estabelecidas pela comunidade com articulação de lideranças locais para apoiar na gestão comunitária e apoio 
de técnicos de organizações não-governamentais (ONGs) na adaptação das abordagens técnicas e processos comerciais. Os 
acordos prévios são estabelecidos conjuntamente pelos coletores e orientam o planejamento e repartição de benefícios da 
produção. Essa experiência tem sido desafiada pela lógica não-acumulativa do povo e, sobretudo, pelo conflito 
epistemológico que gera limitações para operacionalizar a escala produtiva, sistema de precificação e a gestão administrativa 
das associações. Embora as ONGs tenham promovido processos formativos para tratar desses temas, as ações são paliativas 
com limitação para o empoderamento local. A coleta de sementes está alinhada com a dinâmica dos sistemas de organização 
e conhecimentos locais, porém os modelos vigentes de negócios não reconhecem as especificidades socioculturais para a 
participação indígena com a promoção da autonomia comunitária.
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764 CHRISTINE R. WELLS (UNIVERSITY OF 
ST. THOMAS)

Spectacle, Tradition, and Change in 
Amazonian Music

Public educators in the United States have been working to realize diversity and inclusion in education for decades (Banks, 
2015). Music educators are uniquely positioned to affect change in the field right from their classrooms (Campbell, 2005). 
Many music educators like myself, however, were trained in the dominant Western European Art Music traditions that have 
long dominated the field and inherently subjugated virtually all other cultures within and outside the United States (Volk, 
2004).

Though historical timing and types of repressive educational and social practices may be different between the U.S. and Brazil, 
there are possible parallels in the colonizing structures of power, extractive economic operations, and indigenous repression 
visible in Brazilian communities (Moore, 2012). This dissertation study and film series takes steps to change the dominant 
educational paradigm with an interdisciplinary approach to ethnomusicology, anthropology, and music education as an 
invited cultural outsider in remote areas in the Amazon. Focusing on two distinctly different communities in the Brazilian 
Amazon, and building on the social and anthropological work of Dr. Richard Pace (1998; 2013), I will produce a series of 
documentary episodes that bring to light authentic voices, stories, and perspectives.

Music captures the rich heritage, beliefs and stories of a people, perpetuating and preserving culture-specific knowledge, 
pride, and community bonds. Using film to transport that cultural bounty to others to develop understanding and advocate 
social change via what should be shared from the local perspectives is a productive and enriching enterprise. The potential 
feedback from colleagues and indigenous filmmakers in this conference provides a valuable opportunity to share creative 
work, provide a platform for contextual evaluation, and determine research validity. 
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765 MILENA ISABEL CASTRO MANTILLA 
(SEEB / PUCE), EDISON ANDRÉS 
SALAZAR SERRANO (DRAGÓN DE 
POLYLEPIS), CARLA JAZMÍN 
RODRÍGUEZ ERRAIS (PUCE), BRYAN 
RICARDO ZAMBRANO CEVALLOS 
(PUCE / SEB), KARINA ALEXANDRA 
LOPEZ RUANO (SEEB/ PUCE), THALÍA 
ELIZABETH ARROBA LÓPEZ (DRAGÓN 
DE POLYLEPIS), AARÓN ZAMBRANO 
LÓPEZ (DRAGÓN DE POLYLEPIS), 
CAMILA GACÍA ZURITA (DRAGÓN DE 
POLYLEPIS)

Dragon of Polylepis The "Dragon of Polylepis" project tries to combine science, art and education. Our team of work has concluded that the 
scientific knowledge produced in the universities, rarely gets to other people who is not involved in an academic formal 
instruction. So we have decided to use fiction and fantasy as our first methodological tool to achieve this goal. By means of 
children's stories, created by us, we look for children to be surprised by the magic that exists in the environment that 
surround all of us. We have created a world of fantastic characters that are inspired by nature. Different kinds of plants and 
animals are our main characters. All this  stories are going to be presented in a workshop, in which we try to make participants 
use most of their senses, using photography, music, videos, narration, and didactic materials. One of our first stories is 
inspired by the Polylepis forests of Ecuador, which tells how this kind of ecosystem works, its species, threats and relationship 
with humans. This particular story is narrated by the forest itself and  tell us about the "Dragon of Polylepis", which since 
centuries ago decided to protect and to be one with the forest. In this exhibition we want to show our process as a group and 
the first results of the work with children and adults in the workshops held in Quito, Ecuador, during this year. 
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766 ADRIANO FABRI (PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO PPGMADE - 
UFPR), DIMAS FLORIANI (PPGMADE - 
UFPR)

Alternativas Sustentáveis ao 
Desenvolvimento Hegemônico

O presente trabalho propõe-se a investigar alternativas sustentáveis ao desenvolvimento hegemônico, promotor de 
megaempreendimentos (hidroelétricas, gasodutos, mineradoras...) que acabam muitas vezes desterritorializando 
comunidades tradicionais e negligenciando a cultura, a natureza e a qualidade de vida dos povos autóctones e indígenas. Sob 
o pretexto que é preciso explorar as riquezas naturais para se desenvolver, o Brasil e todos os países da América Latina vêm 
pressionando seus ecossistemas, suas populações tradicionais, descaracterizando seus territórios, culturas e até mesmo 
expulsando essas populações de suas terras ancestrais. Mesmo quando reconhecem oficialmente esses territórios acabam 
falhando em termos de fiscalização e defesa o que acaba facilitando a exploração dessas terras por garimpeiros ilegais, 
pecuariastas predatórios, madeireiros entre outros. Diante deste cenário se faz necessária a busca por alternativas locais ao 
desenvolvimento do status quo, voltadas para a preservação dos ecossistemas e das culturas tradicionais. Alternativas essas 
baseadas na articulação entre cosmovisões, conhecimentos locais e a ciência e tecnologia moderna ambos com papéis 
fundamentais nessas propostas. O objetivo do projeto é analisar experiências baseadas no diálogo de saberes que promovam a 
sustentabilidade dos ecossistemas e a conservação das culturas. Para isso faz uso da etnoecologia para mapear o complexo 
K(orpus), C(onhecimento), P(raxis) e reflete sobre as relações estabelecidas entre esse complexo e a tecnologia moderna 
(internet, gps entre outras). O intuito é dar visibilidade para tais alternativas e de alguma forma facilitar possíveis articulações 
entre experiências similares. Além de em certa medida buscar identificar outras perspectivas em relação ao debate 
contemporâneo sobre a sustentabilidade local e planetária.   
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767 ELAINE MOREIRA (CEPPAC-ELA UNB) mobilidade e sistemas alimentares 
ind€igenas em Roraima

O Estado de Roraima se destacou no ultimo censo por contar com mais de 11% de sua população como indígenas. O Estado 
conta com mais de 11 línguas indígenas e cerca de 45% de seu território como Terra indígena homologadas ou em fase de 
homologação pelo Estado Brasileiro. A articulação desta população nos espaços urbanos e na participação das politicas 
publicas, sobretudo no acesso ao ensino universitário, também destaca o estado de Roraima no contexto brasileiro. A 
mobilidade acontece igualmente nos espaços transfronteiricos onde os povos Macuxi e Wapichana, assim como Ianomâmi e 
Ye’kuna se encontram seja na Venezuela como na Guayana. Neste trabalho traremos considerações sobre esta mobilidade e os 
diversos sistemas alimentares, seus interstícios nas trocas de sementes, ingredientes, modos de preparação de pratos que hoje 
disputam o reconhecimento junto ao Iphan, como cultura imaterial.
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769 KERRI BROWN (SOUTHERN 
METHODIST UNIVERSITY/FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ)

Agrobiodiversidade e a saúde das 
comunidades quilombolas: uma análise de 
políticas públicas e o papel de movimentos 
sociais

In this paper, I analyze contemporary small-scale, familial agricultural spaces in the African Diaspora as markedly political 
spaces that lie at the intersection of historical conditions, public policies, and social movements. Considering the experiences 
of quilombola communities in the state of Pará in their efforts towards political rights and recognition, I pay particular 
attention to political conversations that combine notions of health, biodiversity, and citizenship. At the center of analysis is 
the role of traditions around nutritional practices and uses of medicinal plants, specifically, as vehicles through which such 
efforts are carried out. Three analytical approaches structure this presentation. The first is a historical tracing based on 
previous works that frame African Diasporic ecological spaces as sites of resistance, often developed alongside, outside, and in 
opposition to the purview of hegemonic forces (McKittrick 2006; Carney and Rosomoff 2009; Escobar 2008). Secondly, I 
examine the ever-shifting effects of public policies, and the ways that communities themselves interpret and operationalize 
such policies in strategic ways. Finally, I transition into a discussion of ethnographic data on current social movements, 
focusing specifically on approaches such cooperativism, economia solidária, and sociobiodiversidade. I end my paper with a 
consideration of how African Diasporic spaces within Brazil and throughout the Americas as a whole can be analyzed as sites 
where ecological futures are both imagined and continually reimagined.
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770 DANIELA JUDITH VILLAMARÍN 
GALLEGOS (UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR), LEONARDO YAMHIL 
ORDOÑEZ DELGADO (UNIVERSIDAD 
TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA)

Percepção ambiental da comunidade 
Karanki, Cayambe-Equador

O estudo foi realizado em Cangahua, Cayambe-Equador. Cayambe caracteriza-se por um alto porcentagem de população 
indígena. O 47% se encontra em Cangahua que pertence ao povo Kichwa Karanki. O 20% do território de Cangahua está na 
Reserva Ecolôgica Cayambe Coca. O objetivo do presente estudo foi analisar a percepção ambiental, participação cidadã e 
eqüidade de gênero dos habitantes de Cangahua. A pesquisa foi experimental com enfoque qualitativo e pesquisas 
personalizadas. O grupo representativo foi de adultos com educação secundária, 50% homens e 50% mulheres. Os resultados 
indicam que para o 94% dos respondentes o cuidado do meio ambiente é muito importante, sendo a maior preocupação a 
perda dos recursos naturais; conhecem o termo biodiversidade e o significado, consideram que a biodiversidade na 
comunidade tem diminuído pela expansão da fronteira agrícola. Um 57% acham que tem incrementado a agricultura 
intensiva, desmatamento e a sobrepesca. Um 27% pensam que tem contaminação da água, ar e solo. Dentro das soluções que 
conhecem estão reciclar e reutilizar. Percebem que recebem pouca informação do como cuidar do ambiente, a mesma que, 
embora é insuficiente, provém do governo local. O 82% opinam que as decisões em temas de proteção ambiental devem ser 
tomadas entre o governo e a população, mostrando o desejo de fomentar a participação cidadã. Consideram que não existe 
eqüidade de gênero, especialmente no trato que recebem as mulheres na inserção laboral. O grupo feminino acha que os 
homens não estão qualificados para trabalhos do lar, por esta razão para elas fica difícil sair a trabalhar.

Sessão Poster Temas 
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771 FABIANE FAGUNDES DA FONSECA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE - FURG)

QUEM É O/A PESCADOR/A ARTESANAL NA 
PRODUÇÃO ACADÊMICA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG?

A pesca é uma das atividades mais antigas de sustentação humana desde modelos extrativistas até os de exploração intensiva 
da natureza (Diegues, 1983) como ocorre nas sociedades atuais. Este trabalho se localiza no estudo da pesca artesanal sob uma 
perspectiva ampla, considerando-a como todo o processo desde a captura do recurso pesqueiro até as atividades de 
beneficiamento para comercialização, assim como o estabelecimento de relações histórico-culturais entre os indivíduos das 
comunidades pesqueiras (Moreira, 2013). Própria de ambientes continentais, tais como lagos, rios e afins, no extremo sul do 
Brasil, a Pesca Artesanal é a principal fonte econômica de muitas comunidades costeiras. Todavia, em razão das distintas 
significações e usos da natureza, estas/es pescadoras/es artesanais estão em constante embate com outras atividades que 
disputam o mesmo espaço ou recurso, caracterizando conflitos ambientais. O conflito que está sendo investigado envolve a 
produção científica e a influência dela sobre a pesca artesanal, pois muitas vezes a perspectiva do/a pesquisador/a enquanto 
representante da ciência moderna de viés positivo-reducionista acaba excluindo do conteúdo da sua produção o ser humano, 
desqualificando o saber destas comunidades (Diegues, 2008). A partir disto, esta investigação está buscando identificar o 
lugar e o papel que as/os pesquisadoras/es tem destinado as/aos pescadores/as artesanais na sua produção acadêmica sobre 
pesca artesanal.  Portanto, a investigação está identificando em dissertações de cinco Programas de Pós-Graduação da FURG 
(Universidade que têm o estudo dos Ecossistemas Costeiros e Oceânicos como slogan) se as/os pescadoras/es artesanais estão 
atuando como sujeitos ativos nas pesquisas que os envolvem ou se estes ocupam apenas o papel de objeto da pesquisa. O 
trabalho encontra-se em andamento, onde em um total de 240 dissertações analisadas apenas 13, aproximadamente 5%, 
abordam a temática da Pesca Artesanal.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

772 KAMILE DE OLIVEIRA SARAIVA 
(UNIVERSIDADE DA AMAZONIA- 
UNAMA), ELENA ALMEIDA DE 
CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ)

RELAÇÃO ENTRE ETNOBIOLOGIA E 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: ESTADO 
DA ARTE DAS PESQUISAS, NA AMAZÔNIA 
LEGAL, DESDE A DECLARAÇÃO DE BELÉM.

O presente artigo investiga o estado atual das pesquisas que relacionam Etnobiologia e Conservação da Biodiversidade, na 
Amazônia legal. Para fins metodológicos, a coleta de dados constituiu-se através de pesquisa bibliográfica e levantamento 
quantitativo, em instituições, sites e revistas científicas da região em questão, considerando os artigos publicados após a 
declaração feita no primeiro Congresso Internacional de Etnobiologia, organizado pelo Museu Goeldi, em Belém em 1988 até 
a atualidade.                                                                    Como resultado, o artigo apresenta um diagnóstico do estado da arte concernente 
às contribuições da etnobiologia à conservação da biodiversidade amazônica; apontando à importância dos estudos, que 
ainda são escassos na região, que correlacionem estas variáveis.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

773 LILIAN BRANDT CALÇAVARA 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO)

Ilha do Bananal em chamas: os Karajá e o 
fogo em seu território

A Ilha do Bananal (TO) tem três Terras Indígenas (TI): Parque do Araguaia, Inãwébohona e Utaria Wyhyna/Iròdu Iràna, sendo 
essas duas últimas sobrepostas ao Parque Nacional do Araguaia. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), o Parque do Araguaia foi a TI que mais teve focos de incêndio em 8 dos últimos 10 anos, sendo a segunda colocada nos 
outros 2 anos.

Os povos indígenas que vivem na Ilha do Bananal são os Karajá e os Javaé. Há também indícios da presença de um grupo 
isolado da etnia Avá Canoeiro, que vive na Mata do Mamão, região de maior cobertura florestal da Ilha. Os incêndios têm 
causado redução drástica das áreas florestais, impactando também nas áreas de cerrado. A perda da agrobiodiversidade afeta 
as práticas extrativistas e o uso do território por estes povos.

O fogo sempre foi utilizado por povos indígenas para manejar áreas. Entre os Karajá, o fogo é utilizado principalmente para 
abertura de roças e para facilitar o acesso aos lagos em que eles pescam. Mas atualmente a maior parte dos incêndios da Ilha 
são decorrentes da criação de gado. Os vaqueiros não indígenas queimam a pastagem para que a rebrota do capim alimente os 
animais. O gado foi introduzido na Ilha do Bananal pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) durante a década de 20, mas hoje 
são os indígenas que cobram uma taxa pelo uso da pastagem.

Desde 2015 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tem realizado na Ilha do 
Bananal o Manejo Integrado do Fogo (MIF). O MIF consiste basicamente em criar com o uso do fogo um mosaico de paisagens, 
eliminando o excesso de combustível no período em que o fogo gera baixo impacto.

Esta pesquisa aborda as transformações ao longo da história do uso do fogo na Ilha do Bananal. Produzi o vídeo “Mifando a 
Ilha”, com entrevistas com indígenas, especialistas e registros do manejo do fogo. Utilizo como referências mapas, pesquisas 
sobre o MIF e sobre os conhecimentos tradicionais indígenas.

SO 007STEWARD

775 JONE CLEBSON RIBEIRO MENDES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), FÁBIO SILVA DO 
ROSÁRIO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA), JOICE 
CLEUMA ASSUNÇÃO MENDES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

ANIMAIS E PLANTAS: UM ESTUDO 
ETNOBIOLÓGICO NA ILHA DE COTIJUBA, 
BELÉM, PARÁ

A interdependência da espécie humana com os demais elementos bióticos da natureza é explicada pela hipótese da biofilia, 
onde o homem mantém sua história evolutiva intimamente envolvida com outros seres vivos, desenvolvendo um 
significativo sistema informacional acerca das espécies e do ambiente, que se traduzem nos saberes, crenças e práticas 
culturais relacionados com a fauna e flora de cada lugar. Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo realizar um 
estudo etnobiológico na Ilha de Cotijuba - PA, resgatando e registrando o etnoconhecimento detido por essa comunidade 
sobre a fauna e a flora local. O procedimento metodológico e coletas de dados utilizados combinaram aspectos qualitativos e 
quantitativos na execução das seguintes etapas: descrição sócio-econômica das famílias; acompanhamento das principais 
atividades produtivas; acompanhamento das atividades de coleta de material biológico; verificação das diferentes estratégias 
dispensadas à preparação e conservação dos recursos vegetais e a interpretação dos conhecimentos etnobiológicos, com 
ênfase no aspecto etnobotânico e etnozoológicos emitidos pela população local. Foram identificadas 22 espécies animais, 
distribuídas em 5 grupos zoológicos: Peixes (35%), Crustáceos (25%) e Moluscos (15%) mais conhecidos e que são utilizados 
para fins alimentar, comercial, artesanal e medicinal. Dentre as espécies vegetais úteis, foram identificadas 85, distribuídas 
em 6 famílias botânicas, reunidas em 12 categorias de uso: Medicinal (35%), Alimentícia (20%), Ornamental (14,5%) e 
Cosmética (8%). Diante disso, acredita-se que os conhecimentos tradicionais de comunidades locais complementam o 
conhecimento científico, contribuindo para que a fauna e a flora sejam devidamente valorizadas não só do ponto de vista 
ecológico, mas também econômico e social, além de fornecer subsídios para a implementação de gerenciamento ambiental e 
conservação das espécies embasados numa realidade social.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

776 TIAGO DA ROCHA PEDRA (UNEMAT), 
NILO LEAL SANDER (UNEMAT), JOARI 
COSTA DE ARRUDA (UNEMAT), 
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 
(UNEMAT), KEILA DA SILVA MARQUES 
(UNEMAT), ANDRESSA KETLLEN DOS 
SANTOS SOUZA (UNEMAT), HERIKEE 
ANTHONY VARGAS (UNEMAT), 
CAROLINA JOANA DA SILVA (UNEMAT), 
MICHELE DE MORAIS (UNEMAT)

A ETNOBOTÂNICA DA PALMEIRA MACAÚBA 
(Acrocomia aculeata (Jacq. Lodd. Ex Mart) 
NO BRASIL

A palmeira macaúba é nativa da América tropical e está presente principalmente no Cerrado e Pantanal, e tem despertado 
interesse pela sua grande importância alimentar e medicinal. Desta forma, o objetivo deste trabalho é contribuir para o 
entendimento da importância social e cultural desta espécie e para tal fizemos uma revisão sistemática em diferentes bases de 
busca especializadas (Google Scholar e Web of Science). Utilizamos como palavra de busca o nome da espécie, totalizando 
mais de 100 artigos disponibilizados. Foram selecionados os artigos que tivessem como tema a etnobotânica da macaúba, 
separando os conhecimentos catalogados em diferentes. A classificação dos grupos sociais deu-se em comunidades 
tradicionais, população local e povos indígenas. Após o levantamento dos documentos apenas as categorias alimentar e 
medicinal foram citadas. Os grupos comunidade tradicional e população local obtiveram o mesmo número de documentos 
para a categoria alimentar, porém a comunidade tradicional obteve maior número de citação na categoria medicinal. Os 
povos indígenas foram os que menos citaram usos em todas as categorias, isso pode ser explicado dado ao baixo número de 
documentos encontrados com este grupo social. Este baixo número de estudos com os povos indígenas no Brasil pode ser 
resultado dos entraves burocráticos que os pesquisadores brasileiros enfrentam para realizar pesquisas com povos indígenas, 
todavia com a recente alteração na lei de uso da biodiversidade pode-se começar a alterar esse quadro, fazendo com que mais 
pesquisas possam ser desenvolvidas na área, e possivelmente revelando assim mais usos potenciais já que este grupo possui 
uma íntima relação com a natureza. Alguns usos citados na categoria alimentar são: o uso de tortas, farinhas e do próprio 
fruto in natura, e a medicinal com uso de óleos diabéticos e cicatrizantes foram os mais presentes. Por sua multifacetada 
função, nota-se a importância da espécie, destacando a necessidade de sua preservação.

Sessão Poster Temas 
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777 NÁGILA ALVES FEITOSA (UFPI), JOSE 
AFONSO SANTANA DE ALMEIDA (UFPI), 
MARIA CLARA RAMOS DE OLIVEIRA 
(UFPI), VITORIA CAROLINE RODRIGUES 
DA COSTA (UFPI), ALYSON LUIZ 
SANTOS DE ALMEIDA (UFPI)

Aspectos do extrativismo de carnaúba 
(Copernicia prunifera - Arecaceae) na região 
de Floriano- Piauí

A carnaúba é uma importante fonte de renda, beneficiando os moradores de comunidades extrativistas. O conhecimento 
sobre essa espécie está impregnado na cultura das populações situadas em sua área de ocorrência. Esta pesquisa objetivou 
acessar o conhecimento de alunos (EJA) sobre a Carnaúba, uma importante planta do Cerrado nordestino, bem como destacar 
a importância da escola na disseminação de informações em duas instituições de ensino em Floriano-PI. Gestores e alunos das 
escolas foram previamente esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, e apenas os que se sentiram confortáveis em participar 
compuseram a amostra. Foi aplicado um questionário padronizado com perguntas sobre a Carnaúba (conhecimentos gerais, 
locais de ocorrência, usos, vias de aquisição e transmissão de conhecimento) a 64 estudantes, com ligeira maioria de 
participantes do sexo feminino, e maioria com idades entre 21 e 24 anos. As partes mais importantes e usos para a Carnaúba 
foram folhas, frutos e caules, alimentação, produção de cera a partir do pó e construção de casas, respectivamente. As 
principais palavras-chave associadas ao conhecimento desse grupo de alunos reforça o aspecto utilitário e a importância da 
planta, sendo reconhecida por muitos como típica do nordeste brasileiro. Mais da metade dos alunos afirmou que obteve o 
conhecimento sobre Carnaúba com avós, pais e amigos, ficando o ambiente formal de instrução com apenas seis por cento 
(6% ) das citações, reforçando que o aprendizado de geração a geração é a via mais comum de transmissão do conhecimento. 
O relativo baixo conhecimento dos participantes pode ser devido a uma falta de abordagem sobre a Carnaúba nas aulas de 
Ciências ou Biologia, quando partindo da concepção de que a escola é uma fonte de conhecimentos. Isso, aliando ao fato de 
que a maioria dos alunos afirmou ter adquirido o conhecimento através de pais e avós, mostra que a escola não está 
cumprindo bem seu papel de transmissora de informação e conhecimento.

Sessão Poster Temas 
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778 MÁRCIA REGINA ANTUNES MACIEL 
(AUTONÔMA), LIN CHAU MING 
(UNESP/FCA)

Raiz Planta e Cultura: Intercâmbio de Raízes e 
Sementes das Roças Tradicionais do Povo 
Paresi (aldeia Paraíso, Tangará da Serra, MT, 
Brasil)

Ações de resgate e fortalecimento da agrobiodiversidade envolvendo bancos locais e feiras de troca de sementes ocorrem em 
diversas regiões, entre povos tradicionais e não tradicionais. Os povos indígenas encontram-se em diferentes estágios de 
contato com a sociedade envolvente, desde aqueles que mantém nos roçados as sementes tradicionais, até aqueles que 
vivenciaram aculturamento mais intenso, ocasionando entre outras perdas, a das variedades tradicionais. Neste contexto, 
apresentaremos a experiência em promoção do resgate da agrobiodiversidade que envolveu ações de pesquisa e feiras de 
sementes junto ao povo Pareci habitantes dos chapadões mato-grossense em uma área ecotonal entre o Cerrado e Amazônia. 
Estudos[1], realizados apontaram o empobrecimento da diversidade dos roçados de algumas aldeias Paresi. Diante dos 
resultados e do desejo dessas aldeias, estas foram sensibilizadas e estimuladas a recuperarem a diversidade dos roçados. 
Realizou-se reuniões e visitas às experiências de reintrodução de sementes. Inspirados e apoiados por instituições, os Paresi 
realizaram em 2010, 2011 e 2012 as feiras: Raiz Planta e Cultura: Intercâmbio de Raízes e Sementes das Roças Tradicionais do 
Povo Paresi. Como método de fortalecimento e enriquecimento dos roçados, organizou-se kits-roça, compostos por 
mandiocas, ararutas; milho-fofo, cará, batata-doce, entre outras plantas, que foram cultivadas, multiplicadas e distribuídas. 
Acredita-se que essas feiras têm colaborado na recuperação e conservação da agrobiodiversidade local e na reintrodução de 
variedades antes consideradas extintas pelos Paresi. No estado do Mato Grosso onde a monocultura de grãos se avizinha e 
“adentra” as Terras Indígenas, certamente as feiras funcionam como ferramenta para a conservação in situ/on farm das 
plantas tradicionais. Entretanto, é necessário o estabelecimento de políticas públicas e o fortalecimento das instituições 
apoiadoras.

[1] Ver Maciel, 2010 – Tese Doutorado/UNESP/Botucatu, SP.
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779 OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR 
(UFPA), FABIOLA SEABRA MACHADO 
(UFPA), JOSE LEOCYVAN GOMES 
NUNES (UFPA), RENATO AZEVEDO 
MATIAS SILVANO (UFRS)

MANEJO DA PESCA DA PESCADA AMARELA – 
CYNOSCION ACOUPA (LACÈPEDE, 1801) 
SEGUNDO O CONHECIMENTO DOS 
PARTICIPANTES DA PESCA NA COSTA NORTE 
DO BRASIL.

A pescada amarela, Cynoscion acoupa (Lacèpede, 1801), pertence à família Sciaenidae, ocorre em águas tropicais e 
subtropicais e possui registro ao longo da costa atlântica da América do Sul. O estudo tem o objetivo de avaliar a proposta do 
período de defeso como medida de manejo da pescada amarela. Oito municípios (Colares, Curuçá, Marapanim, Salinópolis, 
São Caetano de Odivelas, Vigia de Nazaré, Quatipurú, e Bragança) foram amostrados na costa norte do Brasil. Os dados foram 
obtidos em entrevistas individuais com 80 pescadores, 80 mestres da embarcações e 80 donos de embarcações, sendo 10 
indivíduos de cada categoria em cada um dos 8 municípios (total = 240 entrevistas), no período de janeiro de 2014 a agosto 
de 2015. Foi utilizado metodo bola de neve (snow ball) para selecionar os entrevistados. Foram identificados 43 pontos de 
pesca da pescada amarela, 41 no estado do Pará e outros dois no Maranhão e Amapá, segundo os pescadores. O conhecimento 
ecológico local dos participantes da pesca auxiliou na compreensão da dinâmica da pesca de C. acoupa e propiciou ampla 
visualização da complexidade do setor no contexto social, econômico, ecológico e sustentável. A implementação de um 
período de defeso como a principal medida de proteção dos estoques e contribuição para a reprodução da pescada amarela 
foi indicada pelos participantes da pesca (n=240). O período de defeso citado pelos pescadores corresponde aos meses de 
maio a julho     , que coincide com o período mencionado de reprodução da pescada amarela. Estudos com defeso na 
Amazônia apontam que o defeso não tem alcançado seu objetivo de proteger as espécies de sobrexploração. No caso da 
pescada amarela, a concordância, mesmo que parcial, entre o conhecimento ecológico local e o conhecimento científico, 
pode subsidiar no entendimento e compreensão da dinâmica pesqueira, ecológica e ecossistêmica da costa norte do Brasil.

SO 086SILVANO-A

780 CAILLON SOPHIE (CNRS - CEFE), 
MATTHIEU SALPETEUR (IRD - PALOC), 
CATHERINE SABINOT (IRD - ESPACE-
DEV)

Beyond numbers - Associating quantitative 
and qualitative approaches: why and how?

The increasing use of quantitative methods in social sciences since the 90s raised important debates between the proponents 
of qualitative and quantitative approaches, debates that deal with epistemology and heuristics, research design and the 
everyday practice of social scientists. Quantitative methods have proven very useful in conservation, as a means to match 
with classical scientific standards (i.e. the hypothetico-deductive method) and to ease the connection with other disciplines 
such as ecology and conservation biology. However they are also criticized for not allowing the understanding of the complex 
dynamics that underlie the studied phenomena (such as social change). A step forward has been made recently with the 
introduction of mixed-methods designs, that propose to take advantage of the two approaches. In this paper we propose to 
think about the relevant ways to combine quantitative and qualitative approaches, about the stages of the research process 
where these methods can be applied, about the caveats and advantages of this association. We build on examples from 
ethnobiology which are making use of a large set of research tools and data collection methods. How can we find a balance 
between single- and multiple-cases studies, local- and meta-analysis, qualitative and quantitative data and analysis?

SO 093MATTHIEU

781 FRANKLIN DA SILVA (UNB)   MUDANÇAS CLIMÁTICAS: CONFUSAS 
VARIAÇÕES DAS ESTAÇÕES DO ANO ACELERA 
ESCASSEZ DE CAÇAS E PEIXES NA REGIÃO DO 
RIO IÇANA - SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – 
AM.

Sou Franklin Paulo Eduardo da Silva, indígena da etnia baniwa, professor de ensino fundamental e médio, estudante de 
Doutorado em Antropologia no Departamento de Antropologia no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília 
(DAN/ICS/UNB). Estou enviando resumo do meu trabalho de acompanhamento, observação e levantamento de informações 
sobre mudanças climáticas nas perspectivas do povo Baniwa na região do rio Içana. O trabalho foi iniciado a partir de 2003 
quando ocorreu arreamento de morro fechando afluente do rio Içana (Rio Cubate). No ano seguinte (2004) ocorreu a maior 
enchente do rio Içana fora de época e em 2009 e 2010 os períodos de fazer roças advieram chuvosos impossibilitando 
perpetra de roças que resultou na escassez de alimentos no ano 2011 em todas as comunidades da região. São fenômenos 
climáticos fora de épocas e impactam diretamente na produção de alimentos nas comunidades no rio Içana e as outras 
consequências. Estes fenômenos, do ponto de vista de sábios baniwa, são consequências de exploração e devastação de 
lugares sagrados e áreas de conservação para reprodução de caças e pescas. Não associam as mudanças climáticas apenas ao 
desmatamento de florestas ou emissões de gases de efeito estofas conhecidos pelos cientistas não indígenas. Estas são as 
noções de observações sobre mudanças climáticas nas perspectivas do povo baniwa que eu quero compartilhar nesse 
congresso.
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782 LESITSI KOBO (THITAPOHO FARM), 
IDAH TICHAIDZA MANDUNA (CENTRAL 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FREE 
STATE)

The economic benefit of cultural practice: 
Medicinal and aromatic plants of the 
Highland Grassland Biome of the Free State, 
South Africa.

The Basotho people of the Free State, South Africa are mainly found in the highly diverse Highland Grassland Biome which in 
turn offers a rich source of useful plant resources.  Historical texts on these people accordingly attest to the vast knowledge of 
plants that was traditionally carried from generation to generation. However, literature also indicated that the development 
of modern conveniences such as hospitals and stores has led to the loss of these traditions. In an effort to revive traditional 
uses of plants, derive economic benefit and make them relevant for contemporary life, Senakangwedi Green Economy 
Cooperative  (Senakangwedi) was founded by a group of community members including academic researchers, traditional 
healers, cultural practitioners, farmers and medical professionals. This paper presents the experiences of Senakangwedi with 
special reference to medicinal and aromatic plants, their role in the wildlife economy and their potential economic benefit in 
the Basotho Context.   

SESSÃO TEMÁTICA 8
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784 FRANKLIN DA SILVA (UNB) Capitalismos nas aldeias indígenas: impactos 
na pesca, caça e alimentação do povo Baniwa 
no rio Içana - Amazonas.

Sou Franklin Paulo Eduardo da Silva, Indígena do Povo Baniwa, natural do Rio Içana e atualmente resido em São Gabriel da 
Cachoeira, Amazonas – Brasil. Sou professor de ensino fundamental e médio em escolas públicas do estado, Mestre em 
Desenvolvimentos Sustentável pelo CDS/UNB e Doutorando em Antropologia Social no Departamento de Antropologia na 
Universidade de Brasília (UNB/DF). Estou submetendo o resumo do meu trabalho sobre ‘capitalismo nas aldeias indígenas’ 
com focos nas pescas e caças tradicionais antes e depois da introdução do capitalismo. O objetivo é analisar os impactos de 
capitalismo em pescas e caças tradicionais das aldeias baniwa e as consequências na alimentação e segurança alimentar. Os 
resultados são surpreendentes e preocupantes do ponto de vista de equilíbrio social, ambiental e econômico. Isso porque a 
cada ano cresce economia nas aldeias e consequentemente a aquisição de materiais tecnológicos de pescas e caças. Esse 
processo, de modo geral, é visto como desenvolvimento social e econômico, por outro lado traz consequências 
preocupantes, como a escassez peixes e caças. E para superar a escassez de alimentos as famílias recorrem aos produtos 
industrializados. Mas o consumo exagerado dos produtos industrializados acarreta consequências a saúde, como: diabete; 
pressão alta; verminose e outras doenças que antes não eram frequentes nas aldeias. Essa situação indica que no futuro 
próximo pode haver desequilíbrio ambiental, social e de segurança alimentar. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de 
conscientização em educação alimentar, uso moderado de tecnologias de pescas e caças. Estes são os assuntos que pretendo 
compartilhar com os congressistas intelectuais, profissionais, e pesquisadores.

SO 035KATZ-A

785 LIANE GALVÃO DE LIMA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), CARLOS EDWAR DE 
CARVALHO FREITAS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS)

CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOCAL SOBRE 
AS MUDANÇAS AMBIENTAIS NA PESCA 
RIBEIRINHA NO SISTEMA LAGO GRANDE DE 
MANACAPURU/AM

A pesca é a atividade mais tradicional na Amazônia, desempenhando papel importante na economia, no processo de 
ocupação humana na região, na subsistência de populações ribeirinhas e na cultura, tornando-se depositária de informações 
da dinâmica dos recursos e do ambiente aquático. Assim, é possível prever as mudanças ambientais como fatores adicionais 
de perturbação ao meio de vida das populações ribeirinhas, principalmente as associadas aos eventos extremos na região 
Amazônica. O objetivo do estudo foi utilizar o CEL dos ribeirinhos a fim de registrar as mudanças ambientais e seus possíveis 
efeitos na pesca artesanal ribeirinha de subsistência, com ênfase nas secas e cheias extremas, a partir de estudo de caso no 
Sistema Lago Grande de Manacapuru-AM, além de mapear as principais dificuldades enfrentadas pelos ribeirinhos e os 
possíveis riscos observados nos recursos pesqueiros durante a seca. Foram realizadas consultas no Banco de Dados do projeto 
“Sub-Rede Baspa (2006 e 2008), e comparada com as informações coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas com 41 
ribeirinhos residentes na localidade que vivenciaram os eventos de extremos de seca, nos anos de 2005 e 2010, e de cheias 
extremas, em 2009 e 2012. Foram realizadas análise estatísticas descritivas, teste Z, análise de consenso – índice de fidelidade 
e análise de percepção de riscos. Finalmente, foi possível concluir que, o peixe é a principal fonte de proteína das populações 
ribeirinhas, ocorrendo a prática de pescarias de subsistências de modo artesanal, demonstrando um conhecimento ecológico 
profundo e adaptativo com sazonalidades das águas. Segundo o CEL dos ribeirinhos, a seca extrema é um fator de risco na 
localidade, ocasionando mortalidade para os peixes. A pesca foi apontada como o fator de maior consenso em relação a 
redução dos peixes de valores comerciais, como o tambaqui e o pirarucu. E o desmatamento foi apontado como a principal 
causa de mudanças nos ambientes de pesca no referido sistema.

Sessão Poster Temas 
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786 HERIKEE ANTHONY VARGAS 
(UNEMAT), NILO LEAL SANDER 
(UNEMAT), MICHELE DE MORAIS 
(UNEMAT), JOARI COSTA DE ARRUDA 
(UNEMAT), ANDRESSA KETLLEN DOS 
SANTOS SOUZA (UNEMAT), RODRIGO 
DA SILVA PEREIRA (UNEMAT), TIAGO 
DA ROCHA PEDRA (UNEMAT), KEILA 
DA SILVA MARQUES (UNEMAT), 
CAROLINA JOANA DA SILVA (UNEMAT)

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE 
MAURITIA FLEXUOSA L.f EM COMUNIDADES 
INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA

O Buriti (Mauritia flexuosa L.f.) ocorre no Brasil nas regiões Norte, Centro-Oeste, partes do Nordeste e Sudeste, sendo 
encontrado em formações monodominantes ou oligárquicas denominadas buritizais ou miritizais. A espécie é considerada 
como a árvore da vida por diferentes grupos sociais, principalmente os indígenas, por possuir uma relevante importância 
ecológica, social, cultural e econômica. Para entender esta importância realizou-se um levantamento dos diferentes tipos de 
conhecimento e uso do buriti nas comunidades indígenas na América Latina, por meio de uma revisão sistemática, buscando 
documentos desta temática em diferentes bases (web of Science e Google Scholar), separando os conhecimentos/usos em 9 
categorias diferentes, sendo elas: alimentação, artesanato, cultural, comércio, construção, medicinal, utensílios domésticos, 
ritual e outros. A categoria mais citada pelos povos indígenas foi a “alimentação”, esta espécie tem potencial de produção 
alimentar enorme já que pode chegar a produzir mais de 1000 frutos por temporada, estes frutos podem ser utilizados tanto 
in natura como processados sob as formas de doce, sorvete, picolé, bolos e bebidas, o que explica a hegemonia desta 
categoria de uso. A segunda categoria mais citada foi o artesanato, as folhas do buriti são usadas para a fabricação de 
utensílios de pesca e adornos de decoração, mostrando toda a versatilidade da espécie. Estudos relacionados com povos 
indígenas estão em um maior número em outros países da América do Sul do que no Brasil, como uma consequência de 
entraves burocráticos das leis brasileiras que dificultam a realização de pesquisas com este grupo. Como os povos indígenas 
mantêm uma relação mais estreita com a natureza, é provável que detenham um maior número de conhecimento dos usos do 
buriti, e com essas dificuldades de se trabalhar com este grupo social pode ter-se perdido informações relevantes que 
ajudariam na conservação e manejo desta espécie.

Sessão Poster Temas 
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787 ANDRESSA KETLLEN DOS SANTOS 
SOUZA (UNEMAT), NILO LEAL SANDER 
(UNEMAT), JOARI COSTA DE ARRUDA 
(UNEMAT), HERIKEE ANTHONY 
VARGAS (UNEMAT), TIAGO DA ROCHA 
PEDRA (UNEMAT), RODRIGO DA SILVA 
PEREIRA (UNEMAT), KEILA DA SILVA 
MARQUES (UNEMAT), MICHELE DE 
MORAIS (UNEMAT), CAROLINA DOS 
SANTOS (UNEMAT), CAROLINA JOANA 
DA SILVA (UNEMAT)

LEVANTAMENTO DOS USOS DA MAURITIA 
FLEXUOSA L.f. EM COMUNIDADES 
TRADICIONAIS NOS BIOMAS AMAZÔNICOS E 
CERRADO

O Buriti (Mauritia flexuosa L.f.) considerada por diferentes grupos como árvore da vida, apresenta ampla distribuição 
geográfica. Sua importância estende-se ás áreas sociais, culturais, econômicas e ecológicas. Neste contexto, objetivou-se 
realizar um levantamento de dados relativa aos usos da M. flexuosa para compreender a importância social, econômica, 
cultural e ambiental da espécie contidas nas comunidades tradicionais. A pesquisa a campo foi conduzida em 4 áreas, nos 
Biomas Cerrado (Chapada dos Guimarães - MT e Boa Vista – RR) e Amazônia (Alta Floresta – MT e Cruzeiro do Sul – AC), nestas 
foram realizadas 10 entrevistas livres e/ ou abertas, em busca de verificar informações relacionadas ao uso do buriti e sua 
oferta e venda local. Adicionalmente realizou-se também uma revisão sistemática em bases de buscas especializadas (Web of 
Science e Google Scholar), e selecionados os documentos que trabalhassem com a etnobotânica da espécie. Foram divididos o 
conhecimento e uso em diferentes categorias: Alimentação, artesanato, cultura, comércio, construção, higiene pessoal, 
medicinal, utensílios domésticos, ornamental e outros. A categoria mais representativa corresponde a de alimentação, 
reportada em todas as localidades analisadas representando um total de nove usos, dentre estes estão a fabricação de doces, 
mingaus, sorvetes e outros. Dentre os mais de trinta documentos analisados, apenas nove deles possuíam o registro do 
número de usos de produtos provenientes do buriti, tanto em sua forma in natura quanto processados. A M. flexuosa 
representa uma importante fonte de renda local, para algumas comunidades, como as de barreirinhas no Maranhão ou 
Abaetetuba no Pará, fator este essencial para a economia das comunidades tradicionais, em vista de sua importância 
ecológica, econômica, social e cultural demostrado nesta pesquisa, valorizando o termo árvore (palmeira) da vida a ela 
atribuído.

Sessão Poster Temas 
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788 MÁRCIA REGINA ANTUNES MACIEL 
(AUTONÔMA), LIN CHAU MING 
(UNESP/FCA)

Raiz, Planta e Cultura: as roças indígenas nos 
hábitos alimentares do povo Paresí, Tangará 
da Serra, Mato Grosso, Brasil.

Na busca por alimentos os seres humanos vêm, ao longo do tempo desenvolvendo formas e técnicas ou de coleta ou de 
produção para a sobrevivência. Entre os povos que desenvolveram agricultura estão os indígenas das Américas. No Brasil 
habitam cerca de 800 mil indígenas, e mais da metade localizados nas regiões Norte e Centro-Oeste. Os Paresi se 
autodenominam Halíti, habitantes dos chapadões mato-grossense, situados em área ecotonal de Cerrado e Amazônia. A 
pesquisa de campo ocorreu no período de 2007 a 2009, tendo como foco a aldeia Paraíso, Terra Indígena Pareci, município 
de Tangará da Serra, MT, e aldeias adjacentes. O objetivo foi descrever e interpretar as práticas agrícolas tradicionais no 
cultivo e coleta de plantas alimentícias. O trabalho de campo ocorreu por meio de abordagem qualitativa, entrevistas não 
estruturadas, semi-estruturadas e observação participante. Como resultado distinguiram-se as etapas do calendário agrícola: 
escolha da área, broca, derrubada, queimada, coivara, plantio, tratos culturais, oferecimento, colheita e replantio. Foram 
detectadas cinco etnovariedades de Manihot esculenta Crantz. As raízes são colhidas e processadas pelas mulheres que 
prepraram uma bebida denominada chicha, e da massa assam um bolo, o beiju. Carnes de caça e peixe entram no cardápio 
alimentar, além de itens como arroz, óleo, macarrão e refrigerantes. O cerrado funciona como fonte de obtenção das frutas 
como mangaba e pequi. Alguns impactos socioambientais foram observados: assoreamento do rio Juininha; uso de 
agrotóxicos no entorno e dentro da Terra Indígena. As práticas agrícolas tradicionais vem sendo mantidas com algumas 
adaptações. No entanto, foi detectado o abandono dessa agricultura tradicional em algumas aldeias. A permanência dos 
mitos ligados às práticas da agricultura indígena tem o potencial de auxiliar na conservação ambiental concatenando com a 
manutenção cultural ameaçados pelos novos processos de “desbravamento do centro-oeste”, o agronegócio.
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789 MARINA COELHO CRUZ SECCO 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), CRISTIANE 
GOMES DE ARAÚJO (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), CÁSSIA SANTOS 
CAMILLO (UNIVERSIDADE DA 
FLÓRIDA), ROBINSON BOTERO-ARIAS 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ)

Conservação comunitária de quelônios, 
período de 2000 a 2017, nas Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e 
Amanã, Médio Solimões, AM

Nas RDSs Mamirauá e Amanã, o sistema comunitário de conservação dos quelônios acontece há cerca de 20 anos, proposta 
esta feita pelas comunidades para a proteção das áreas de desova de Podocnemis expansa (tartaruga-da-amazônia), 
Podocnemis unifilis (tracajá) e Podocnemis sextuberculata (iaçá). Este trabalho objetiva levantar os dados de conservação 
comunitária entre os anos de 2000 e 2017 e avaliar o sistema de proteção dos locais nidificados durante este período. As 
informações aqui apresentadas foram obtidas através de relatórios técnicos, dissertações de mestrado, artigos publicados e 
observações em campo. A conservação comunitária é realizada pelos moradores das comunidades dentro das Reservas, sendo 
um trabalho voluntário que envolve a vigilância das praias protegidas e a coleta de dados reprodutivos básicos, como número 
de ninhos e espécie, além dos cuidados durante o período de incubação dos filhotes a fim de evitar desvios, inundação e 
predação. Atividades como capacitações, palestras e eventos envolvendo crianças e adolescentes foram desenvolvidas 
regularmente até 2015, no intuito de sensibilizar e educar a população. Em 17 anos foram contabilizados 12.851 ninhos, 
sendo que 84,7% dos ninhos eram de iaçá, 10,6% de tracajá e apenas 4,7% de tartaruga. Foram devolvidos cerca de 11.500 
filhotes para a natureza, sendo esses filhotes contabilizados apenas por cinco anos. A quantidade de comunidades 
participantes destas ações variou entre duas e oito por ano de proteção. Registramos um aumento de ninhos de tartaruga-da-
amazônia que passou de 18 em 2000 para 111 em 2012. Durante os anos de trabalho, ocorreram dificuldades nas coletas de 
informações, vez por falta e recurso financeiro, vez por problemas de preenchimento das fichas de dados reprodutivos, assim, 
houve dificuldades de mensurar o efeito destas ações. Porém, acredita-se que a conservação comunitária seja uma estratégia 
para a recuperação e conservação das populações de quelônios dentro das Reservas.

SO 083SAIKOSKI-B

790 JEOVANDRO MACEDO SERRÃO 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO/CASA FAMILIAR RURAL-
BREVES-PA), JOÃO RAIMUNDO ALVES 
MARQUES (SECRETARIA ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO-SEDUC-PA)

Perspectivas e vivências de alunos da Escola 
Comunitária Casa Familiar Rural da Resex-
Mapuá no município de Breves, Marajó, 
Pará, Brasil

O presente estudo tem por objetivo diagnosticar atitudes, vivências e perspectivas de alunos, quanto ao ensino oferecido na 
Escola Comunitária Casa Familiar Rural na Reserva Extrativista do Mapuá, localizada no município de Breves-PA. Para o 
levantamento das informações pertinentes a este estudo, foi aplicado um questionário à 38,0% (n=19) dos alunos 
matriculados no ensino fundamental (3ªetapa/EJA) e médio integrado (2ª e 3ª série) da referida escola, no período de maio a 
julho de 2016, na qual foram realizadas visitas aos familiares pertencentes as comunidades tradicionais da Resex e de 
comunidades em seu entorno. A maioria dos alunos (52,63%; n=10) apresentam faixa etária de 18 a 21 anos e 31,58% (n=6) 
com faixa etária de 14 a 17 anos. Todos os alunos investigados (100%) afirmaram que executam práticas agroecológicas no 
lote com seus familiares e que os conhecimentos adquiridos na casa familiar rural trouxeram resultados positivos no que 
tange a mudança de comportamento perante aos familiares e a escola, dedicação e o respeito, além de avanço no 
conhecimento técnico. Em relação as perspectivas, 73,68% (n=14) desejam atuar no próprio lote ou atuar como técnico em 
instituições públicas ou privadas, 68,42% (n=13) querem prosseguir nos estudos no ensino superior a cursos associados à 
agroecologia e 47,36% (n=9) tem preferência a outras áreas de estudo. É importante destacar que 94,73% (n=18) avaliam a 
Casa Familiar Rural como excelente ou boa instituição de ensino e aprendizagem em nível de ensino básico e técnico e, que a 
mesma é uma importante ferramenta para o uso sustentável dos recursos naturais. Entretanto, a maior dificuldade enfrentada 
pelos alunos se refere a logística entre sua residência e a escola e a condição financeira de seus familiares. Conclui-se, 
portanto, que a casa familiar rural da Resex Mapuá é de extrema importância para formação de jovens e adultos no contexto 
socioeconômico, cultural e ambiental das comunidades tradicionais.
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791 LINA MARCELA URRIAGO OSPINA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 
PRETO), CLARICE MORAIS JARDIM 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 
PRETO), KATIA VIEIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 
PRETO), ALESSANDRA RODRIGUES 
KOZOVITS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE OURO PRETO), MARIA CRISTINA 
TEIXEIRA BRAGA MESSIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 
PRETO (UFOP))

Conhecimento ecológico tradicional 
aplicado ao manejo de sistemas 
agroflorestais em solos metalíferos do 
Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais

Grande parte das áreas do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, possuem solos rasos, arenosos e distróficos. Parte deles são 
também metalíferos e apresentam uma crosta superficial endurecida, conhecidos popularmente por canga. As propriedades 
físicas e químicas, fazem com que os solos de canga sejam citados como impróprios para a agricultura e destinados 
principalmente à mineração. No entanto, habitantes dessas áreas manejam estas áreas para agricultura de subsistência. Este 
estudo foi realizado em Ouro Preto, MG, em quintais na periferia urbana. Investigou-se o conhecimento ecológico tradicional 
(TEK) do manejo do solo de canga aplicado na melhoria da aptidão agrícola e reabilitação ecológica dessas áreas. Foram 
utilizadas entrevistas semiestruturadas, turnês guiadas e observação participante. Os informantes foram escolhidos pela 
técnica snow-ball. Foram investigados 25 núcleos familiares que manejam os quintais sobre canga. O TEK associado às 
propriedades do solo engloba a percepção das características: cor, densidade, textura e umidade. Dentre as tecnologias 
utilizadas citam-se: transposição e retenção de solo, redução granulométrica, cobertura morta e adubação orgânica. A 
adoção dessas tecnologias permite o cultivo de várias espécies que não seriam capazes de se estabelecer nos solos não 
tratados. A comunidade revela um amplo conhecimento sobre espécies de plantas com valor utilitário adaptadas aos 
ambientes de canga. Foram identificadas 155 espécies, pertencentes a 57 famílias, cultivadas em sistemas agroflorestais, 
sendo a maioria delas alimentares e medicinais. Análises de solo e plantas serão realizadas para confirmar a eficiência das 
tecnologias tradicionais na garantia dos padrões de segurança alimentar. As práticas identificadas revelam alternativas de uso 
dos solos metalíferos, auxiliam a mitigar a fragmentação dos ecossistemas e a garantir a soberania alimentar.

SESSÃO TEMÁTICA 9

792 STEPHANIE DOS SANTOS VIANA 
SANTOS (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ (UEPA)), ANA LÚCIA NUNES 
GUTJAHR (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ (UEPA))

O USO DA FAUNA COMO MODELO DOS 
BRINQUEDOS DE MIRITI

O miriti ou buriti é uma palmeira considerada no município de Abaetetuba o “isopor natural”, comumente usado no 
artesanato. Na Amazônia é amplamente encontrada e seu fruto é um alimento muito apreciado pelos povos locais, embora 
sua importância seja no artesanato regional. O objetivo deste estudo é determinar a diversidade da fauna expressa nos 
brinquedos de miriti pelos artesãos de Abaetetuba, ressaltando a bioculturalidade desses produtos para o estado do Pará. 
Foram realizadas visitas técnicas nos principais pontos de vendas de artesanatos em Belém, para inventariar nos brinquedos 
de miriti, os animais expressos nessa arte, os quais foram fotografados com câmera digital. Realizou-se o levantamento 
bibliográfico sobre o tema, para apoiar a identificação da fauna. A análise utilizou os registros fotográficos, que foram 
comparados e identificados através de literatura pertinente, considerando as características morfológicas e cromáticas das 
espécies animais, reproduzidas nos brinquedos. Foram identificados: peixes ornamentais (superordem Sarcopterygii e 
Actinopterygii), serpentes (ordem Squamata; subordem Ophilia; família (Boidae); Aves: Araras, papagaios e periquitos (Ordem 
Psittacifomes; espécies Ara cheoropterus cray (Arara-Vermelha); Aratinga janya (papagaio), Rupicola rupícola (galo-da-serra), 
Guabuba guarouba (ararajuba); Pteroglossus sp. (Tucano Araçari), Pteroglossus castanotis (Araçari castanho)(Ordem 
Piciformes); pica-pau do topete vermelho Campephilus nelanolucos, suí azul (Dacnis cayane), Sanhaçu-do-coqueiro (Tangara 
Palmarum); Boto-cor-de-rosa (ordem Cetacea, Inia geofferensis); Tatu (Ordem Cingulata, Colassos sp.); tartaruga (Testudine) e 
cavalo (Equino, Equus ferus). Conclui-se, que os animais representados nos brinquedos de miriti pertencem a região 
amazônica, e são comumente vistos nos seus habitats naturais, sendo utilizados como design no artesanato, não por tratar-se 
de uma escolha aleatória, mas sim da realidade biocultural dos artesãos locais.
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793 ROSELI FARIAS MELO DE BARROS 
(UFPI), JOSÉ ALEX DA SILVA CUNHA 
(UFPI)

ETNOBIOLOGIA DE ARANHAS NO DELTA DO 
PARNAÍBA, NORDESTE DO BRASIL

Considerando o número de espécies já conhecidas, 44.939 incluídas em 112 famílias, as aranhas ainda são um grupo pouco 
estudado no contexto etnozoológico. Este trabalho tem como objetivo compreender como os moradores do Delta do 
Parnaíba interagem com as aranhas, dando ênfase aos aspectos cognitivos. 74 moradores maiores de 18 anos participaram da 
pesquisa. Durante as entrevistas aspectos negativos prevaleceram dando ênfase ao medo destes animais (41%) ou a vontade de 
matá-los (34%), seguido pelo sentimento de arrepio e coceira (1%). Apenas 23% não apresentam sentimento algum. Quanto 
aos aspectos ecológicos referentes à moradia, os participantes ressaltam as paredes (34%), telhados (20%), cômodos (15%), 
entulhos (15%), quintal (4%), mata (4%), plantas (3%), igarapés (2%) palha, casca de pau e areia (1%). Quanto alimentação, 
46% apontaram isentos como presas preferidas das aranhas, seguidas de moscas (12%), mosquito (9%), formiga (3%), 
besouros (3%), sujeira (2%), gafanhoto, barata, folhas e resto de madeira (1%). 21% não souberam opinar. Sobre a nocividade 
destes animais, 92% reconhecem aranhas como animais perigosos, e quanto ao perigo que estes animais podem causar, caso 
ocorra contato, 62% afirmaram procurar atendimento médico, 16% usam álcool, 11% sabão, sal e dipirona (3%), iodo, gelo, 
fumo, pomada e o consumo de água com cobra (1%). Quando perguntados se as aranhas além de picar poderiam fazer outra 
coisa, 47% afirmaram que sim, sendo a alergia a causa mais comum devido ao pelo da aranha (60%), seguido da produção de 
teia para alimentação (17%), o veneno que pode matar (14%), as doenças que causam (6%), dor caso seja picado (3%). O uso de 
aranhas pelas comunidades estudadas ainda é restrito, estando relacionado ao caráter terapêutico (n = 6) ou magia (n = 1). A 
percepção negativa das aranhas pelos entrevistados fortalece ações agressivas a estes animais, fazendo-se necessário estudos 
que enfoque o manejo e conservação do grupo.
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794 ANITA HEIM (UNIVERSITY OF 
HELSINKI), ATTILA PAKSI (UNIVERSITY 
OF HELSINKI)

Hunger among the Khwe San – a 
Participatory Photography study

Indigenous people’s vulnerability to food insecurity is a global concern, that is highly exacerbated by restrictions on the use 
of their natural resources. San people living inside a National Park in Namibia are facing the problem of under- and 
malnutrition for decades by now which negatively affects cognitive development and leads to chronic diseases. Although 
Namibia has rectified the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, that includes “the right to food”, 
the chronic food shortages in San communities continues to be overlooked by regional decision-makers, stakeholders and 
political actors. To illustrate and understand the situation on the ground, this study aims to answer the following question: 
What does hunger mean in the Khwe San communities? As a research method, Photovoice was used to empower local people 
taking photos and recording stories about hunger and related poverty with the intent of informing stakeholders about the 
food-insecurity in their communities. Photovoice is a participatory photography method consisting of multiple processes by 
which participants can identify, capture and reflect on specific topics within their community. We have conducted 
Photovoice sessions in five villages involving 19 local participants. A photovoice session consisted of a full-day photography 
training, four days of photo capturing on the research topic, followed by individual semi-structured interviews with the 
photographers and a focus group discussion with the wider community. The visual data and the transcribed interviews were 
thematically analysed. The pictures and the stories have highlighted the severity of food insecurity and some of the root 
causes of hunger in the communities that needs urgent attention. In fact, a recently imposed ban on traditional wild food 
collection have severe impacts on the food and nutrition security of the community, as wild foods have traditionally 
provided an important safety-net in times of food shortages.

SESSÃO TEMATICA 7

795 RAYLANA RODRIGUES DA FONSECA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), KAMILA STEPHANIE SOUZA 
BARBOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ), VANESSA 
HOLANDA RIGHETTI DE ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ)

A MELIPONICULTURA COMO FONTE DE 
RENDA E O SUBSÍDIO DA PESQUISA PARA O 
AUMENTO DA PRODUÇÃO EM DUAS 
COMUNIDADES DA RESERVA EXTRATIVISTA 
TAPAJÓS-ARAPIUNS

A meliponicultura é caracterizada pela criação de abelhas sem ferrão, e é uma atividade tradicional exercida por diversas 
comunidades na Amazônia. O trabalho objetivou analisar a importância da meliponicultura nas comunidades São Francisco e 
Cabeceira do Quena da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns. Foi aplicado um questionário a um produtor de cada 
comunidade com as seguintes questões: o tempo em que atuam na atividade; a quantidade de caixas inicial e atual; se já 
realizaram o plantio de mudas; a importância da meliponicultura como fonte de renda; e o que eles esperam do nosso 
trabalho com a Melissopalinologia. Ambos os produtores já atuam na atividade há mais de dez anos, iniciaram com três a 
cinco caixas com colmeias e hoje já são mais de trinta. Também já realizaram o plantio de mudas de espécies florais próximo 
ao meliponário, com isso, a atividade se tornou um instrumento de educação ambiental, pois todos os cuidados no terreno 
são sempre agregados à meliponicultura. Com a pesquisa eles esperam aumentar a produção, assegurando uma fonte de renda 
extra para as famílias através da venda do mel, sendo também uma alternativa para minimizar os impactos ambientais por ser 
uma atividade sustentável. Para auxiliar os produtores, desenvolve-se um trabalho nas comunidades sobre a identificação da 
procedência botânica do mel por meio de análises de grãos de pólen encontrados no mesmo. Com o conhecimento das 
principais preferências florais das abelhas, pode-se obter informações necessárias para a elaboração de calendários 
meliponícolas, servindo como subsídio para programas de reflorestamento e aumento da produtividade na meliponicultura. 
Com base nas análises palinológicas do mel, trabalho que tem sido desenvolvido em ambas as comunidades, podemos auxiliar 
os produtores no plantio de mudas, a fim de aumentar a diversidade do pasto, contribuindo também na conservação da 
biodiversidade e na manutenção dos recursos alimentares para as colônias.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

797 MARINA BARROS ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
ANÍBAL DA SILVA CANTALICE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
FRANCISCO IGOR RIBEIRO DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), MATEUS HENRIQUE FREIRE 
FARIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), BRENO FERNANDO CUNHA DE 
FREITAS SOUSA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ), WEDSON DE 
MEDEIROS SILVA SOUTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
NÉLSON LEAL ALENCAR 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

Fatores associados ao Conhecimento 
Botânico Tradicional em uma Unidade de 
Conservação em Altos (Piauí).

Unidades de Conservação (UCs) incluem Florestas Nacionais e tem como objetivo o uso múltiplo sustentável dos recursos 
florestais e a pesquisa. Diante disto, esta pesquisa verificou a importância da Floresta Nacional de Palmares, localizada no 
município de Altos, Piauí (05º03'30''S 42º35'47''W) como fonte preferencial de utilização de espécies vegetais pelas 
comunidades circunvizinhas, analisando: (a) distribuição de conhecimento quanto ao gênero; (b) a influência da distância das 
residências para a UC sobre o repertório de plantas da UC citadas. Foram realizadas entrevistas entre Nov/17 a Mar/18, com os 
moradores que se mostraram acessíveis, obtendo dados socioeconômicos, espécies usadas, locais de coleta e distância do 
entrevistado para UC. Alguns participantes foram convidados para realizar a técnica do walking in the woods para coleta do 
material botânico. Os dados analisados foram submetidos ao teste de qui-quadrado (gênero) e regressão (distância) usando 
BioEstat 5.0. Foram entrevistados 15 moradores (oito mulheres e sete homens) cujas distâncias da residência para UC 
variaram de 0.0~3.3Km. As análises não apresentaram diferenças significativas entre os gêneros e as espécies totais indicadas 
(p> 0.22). Ao analisar gênero separadamente com a lista de espécies presentes e coletadas na UC contra espécies que não são 
coletadas na UC; observou-se diferença significativa (p> 0.0001) determinado que mulheres conhecem mais recursos 
provenientes da UC e homens conhecem mais recursos não provenientes da UC. Observou-se que 35% (p> 0.03) do 
conhecimento local sobre as espécies vegetais é influenciada pela distância para UC. É possível que exista fatores não 
contemplados neste estudo que esteja influenciando mais fortemente a composição do resultado, como a participação de 
cursos de guias promovidos pela gerencia da UC e a existência da tentativa de otimizar os eventos de coleta tendo em vista a 
presença de “predadores”, pois a UC é localizada ao lado de uma penitenciária.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

798 ANA CAROLINA RIBEIRO ARAÚJO (UFJF) Guia de resgate de tartarugas marinhas para 
frequentadores de áreas litorâneas

Das sete espécies de tartarugas marinhas encontradas no mundo, cinco são encontradas no Brasil, podendo ser encontradas 
encalhadas em praias por diversos motivos, entre eles doenças e capturas acidentais em redes de pesca. A inexistência de um 
guia brasileiro no caso de encontro com tartarugas nessa situação dificulta o resgate desses animais. O objetivo desse trabalho 
é utilizar o conhecimento prévio de alunos do curso de ciências biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora para a 
elaboração de um guia de conduta para a interação com tartarugas marinhas encalhadas em praias. Para isso foi utilizado um 
questionário com 5 perguntas relacionadas à conduta dos alunos caso encontrassem uma tartaruga encalhada em alguma 
praia, e levantamento bibliográfico para a confecção do guia. Após a análise de 14 questionários, foi observado que a maior 
parte dos entrevistados (13) não saberia diagnosticar se o animal estaria doente, necessitando de cuidados médicos. Sobre a 
identificação de qual o órgão responsável com o qual deveriam entrar em contato para informar o ocorrido, apenas 4 
entrevistados afirmaram que saberiam identificar o órgão responsável, sendo esses fatores cruciais no procedimento de 
resgate. Em relação às atitudes que seriam tomadas ao encontrar o animal na praia preso a uma rede, 10 pessoas tentariam 
ajudar o animal a se soltar da rede e 4 procurariam ajuda. Essas informações somadas à revisão literária, servirão de base para a 
criação do guia de resgate, que contará com uma lista telefônica com órgãos responsáveis pelo resgate desses animais em cada 
região litorânea onde há ocorrência de tartarugas marinhas, ilustrações morfológicas destinadas à identificação de espécies, 
além de um protocolo com instruções de como proceder no caso de encontro com tartarugas encalhadas. Com a existência 
de um guia brasileiro de resgate aplicado a espécies de ocorrência nacional, espera-se uma melhora no panorama de 
mortalidade desses animais e na eficiência de resgates.

SO 083SAIKOSKI-B

799 ALINE GONÇALVES BARBOSA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA), 
LAURA ZANELATTI PIACENTI 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA), 
LIN CHAU MING (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA)

Levantamento Etnobotânico e época de 
frutificação das espécies frutíferas nativas e 
exóticas da Reserva Extrativista Cazumbá-
Iracema – Acre.

O unidade de estudo é a Reserva-Extrativista Cazumbá-Iracema, localizada  no município de Sena Madureira - Acre, ao lngo do 
Rio Caeté. A Resex é gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e se caracteriza por 
pertencer a Floresta Amazônica com a presença de Mata Ombrófila Densa com Palmeiras e Mata Ombrófila Densa com Bambu. 
A região tem histórico de exploração para mercado do látex da seringueira (Hevea brasiliensis), fruto do açai (Euterpe 
precatoria), óleo de copaíba (Copaifera spp.), mel e farinha de mandioca (Manihot sculenta), utilizando-se pouco das espécies 
frutíferas nativas que são majoritariamente utilizadas para consumo próprio. Diante desse cenário foi proposto pelos 
moradores do núcleo de famílias Cazumbá-Iracema em conjunto com os pesquisadores um levantamento das espécies 
frutíferas utilizadas para o consumo da população, seus respectivos usos e época de frutificação, com a finalidade de levantar 
potenciais econômicos e promover a valorização da biodiversidade nativa da região.O levantamento foi feito através de 
entrevistas com os mateiros da reserva e dos moradores locais e foram levantadas 37 espécies, distribuídas principalmente 
entre as famílias: Arecaceae, Fabaceae, Rubiaceae e Clusiaceae. O consumo se faz ao longo de todo o ano através de sucos, 
doces, vitaminas, chás e remédios utilizando partes reprodutivas da planta, como o fruto e flor e vegetativas como folhas e 
cascas. As espécies se localizam tanto no interior da mata quanto nas áreas agricultáveis, as primeiras são espécies nativas, já 
as segundas são divididas entre exóticas, como banana, goiaba e graviola e nativas como cupuaçu. Foi possível observar que o 
consumo das frutíferas é de grande valor cultural e alimentício para a população, o que acentua a necessidade de valorização e 
manejo consciente dos recursos da Floresta Amazônica.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5
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800 FERNANDA RAYANNE FONSECA 
MENDES (UFPI), WEDSON DE 
MEDEIROS SILVA SOUTO (UFPI)

CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DO ENSINO 
MÉDIO ACERCA DA AVIFAUNA NATIVA EM UM 
GRADIENTE DE URBANIZAÇÃO

O objetivo do presente estudo foi verificar se os diferentes níveis de urbanização das cidades do Meio Norte do Piauí  em 
influência no conhecimento de estudantes do ensino médio sobre a avifauna, sendo realizado nas cidades de Teresina, Nazária 
e Lagoa Alegria, estas regiões são áreas de ocorrência em comum da avifauna nativa e apresentam diferentes níveis de 
urbanização. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado e estímulos visuais fotográficos de alta 
resolução com 238 estudantes da rede pública de ensino. Sendo realizado uma análise com testes estatísticos não-
paramétricos comparando o conhecimento de exóticos versus nativos em cada localidade, e uma comparação do 
conhecimento de cada categoria nas três cidades. Em Teresina a média do conhecimento de aves exóticas é mais alta que a de 
aves nativas, para Nazária, cidade menos urbanizada que Teresina, o conhecimento médio de aves exóticas e nativas é similar. 
Em Lagoa Alegre, a cidade menos urbanizada das três regiões, essa média é maior sobre aves nativas do que exóticas. 
Comparando o conhecimento dos estudantes das três cidades sobre as aves nativas percebemos que não existe uma diferença 
significativa entre a distribuição do conhecimento e a região. Em viés, existe influência do gradiente de urbanização com as 
aves exóticas, em Teresina onde o conhecimento  de aves exóticas é maior provavelmente devido aos jovens terem maior 
acesso a veículos de informação como a televisão e a internet.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

801 DIEGO BITENCOURT MAÑAS 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), 
BRUNO TRIPODE BARTAQUINI 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), RUI 
SÉRGIO SERENI MURRIETA 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), 
MARCIA MARIA ARCURI SUÑER 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 
PRETO)

Correspondências florísticas e 
descontinuidades rituais: a interface entre a 
etnoecologia, a botânica e a arqueológia no 
conhecimento paisagístico campesino no 
vale de Lambayeque e a iconografia Moche.

Os bosques secos equatoriais formam uma importante ecorregião na porção norte da costa pacífica da américa do sul e, no 
passado também foi uma área de forte influência da cultura arqueológica Moche. Esta renasce no presente através de um forte 
movimento de auto-identificação cultural e de práticas sócio-ecológicas, no vale de Lambayeque. Neste trabalho, buscamos 
analisar a correspondência na percepção local sobre sua flora e paisagens, com os registros na iconografia da cerâmica 
Mochica. Para tanto, foi eleito o Distrito de Mórrope e seus povoados como modelo para a condução desta análise, dadas suas 
características físico-fito-geográficas. Realizou-se uma sequência de entrevistas semi-estruturadas e outras técnicas de 
orientação etnográfica, a fim de levantar o etnoconhecimento e seus modos transmissão. Paralelamente, selecionou-se cerca 
de 230 peças cerâmicas e 15 cenas representativas de eventos, oriundas dos Museus Rafael Larco de Lima e Etnológico de 
Berlim. Os resultados indicam que há uma forte descontinuidade no uso de espaços rituais, ou seja, as populações atuais não 
os utilizam com os mesmos objetivos de outrora. Entretanto, fica evidente que há uma forte correspondência entre as 
espécies arbóreas mencionadas e as encontradas no registro iconográfico – especialmente o algarrobo (Prosopis sp.) e as 
variedades agrícolas domesticadas nos andes. Ademais, observa-se que as espécies marcadoras de paisagens rituais ainda são 
mencionadas. A transmissão deste conhecimento é feita oralmente, em destaque por aqueles que mantem uma relação mais 
intrínseca com as atividades campesinas. Disto, pode-se depreender neste trabalho que tais espécies – presentes no na cultura 
material há mais de 1.500 anos – são ainda relevantes sócio-economicamente e ecologicamente para estas populações. 
Ademais, mesmo que modificada, a noção de ocorrência florística e de formação da paisagem é ainda viva e exerce forte 
influência na relação dialética entre humanos e a natureza.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

802 KEILA DA SILVA MARQUES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO (UNEMAT)), NILO LEAL 
SANDER (UNEMAT), JOARI COSTA DE 
ARRUDA (UNEMAT), TIAGO DA ROCHA 
PEDRA (UNEMAT), MICHELE DE 
MORAIS (UNEMAT), RODRIGO DA 
SILVA PEREIRA (UNEMAT), HERIKEE 
ANTHONY VARGAS (UNEMAT), 
ANDRESSA KETLLEN DOS SANTOS 
SOUZA (UNEMAT), CAROLINA JOANA 
DA SILVA (UNEMAT)

Levantamento etnobotânico de 
Myracrondruon urundeuvaFr. Alemão 
(Anacardiaceae) em diferentes comunidades 
do Brasil

Aroeira do sertão (Myracrondruon urundeuva) é uma planta nativa do Brasil, de habito arbórea, com uma ampla distribuição 
geográfica no país e com inúmeros usos registrados. Tendo isto em vista, o objetivo desse trabalho foi realizar um 
levantamento dos conhecimentos e usos da espécie pelos diferentes grupos sociais no Brasil, a fim de se entender as 
dimensões de sua importância ecológica, social, cultural e econômica, para isso compilamos informações de conhecimento e 
uso por meio de uma revisão sistemática em diferentes bases de busca especializadas, separando os conhecimentos/usos em 
cinco diferentes categorias, sendo elas alimentação animal, medicinal, construção, biocombustível e biotecnologia. Os 
grupos sociais citados nos documentos foram povos indígenas, comunidades tradicionais e população local. Apesar dos 
povos indígenas terem uma relação mais íntima com a natureza, apenas um trabalho com este grupo foi encontrado e, isto 
pode estar relacionado à burocracia que os pesquisadores brasileiros e estrangeiros enfrentam para realizar pesquisas com 
este grupo.  Já o número de estudos com as comunidades tradicionais e populações locais são mais abundantes. As 
comunidades tradicionais e as populações locais utilizam as cinco categorias de conhecimento/uso citadas. Nos maiores 
números de estudos está presente a categoria medicinal, sendo utilizada devido a sua atividade cicatrizante, anti-inflamatório 
e analgésica. Seu uso como alimentício para a criação de bovino e equino também foi frequente. Possui altos índices de 
indicação para a construção devido à alta densidade da madeira, tanto em painéis como em edificações rurais. Novos estudos 
com o grupo indígenas precisam ser realizados que possam indicar novas categorias de conhecimento/uso, tendo em vista 
que eles dependem dos recursos vegetais para sua sobrevivência.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

803 NATALIA CAMPS PIMENTA (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL), JULIANA LINS 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL), ALINE 
SCOLFARO (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL), FELIPE STORCH DE 
OLIVEIRA (INSITUTO 
SOCIOAMBIENTAL), PIETER VAN DER 
VELD (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL), 
THAISSA SOBREIRO MAXIMIANO DA 
SILVA (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL), 
ALOISIO CABALZAR (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL)

Pesquisa Intercultural: Relato de experiência 
da rede de agentes indígenas de pesquisa e 
monitoramento ambiental e climático da 
Bacia do Rio Negro, Amazônia

As missões religiosas do Rio Negro foram responsáveis pela supressão dos conhecimentos indígenas, construídos através de 
milênios de interação com a floresta, em virtude do conhecimento ocidental. Recentemente, as organizações indígenas 
rionegrinas têm incentivado o desenvolvimento de pesquisas interculturais multitemáticas para fortalecimento da 
governança territorial. O Projeto de Monitoramento Ambiental e Climático Bacia do Rio Negro (PMAC) busca desde 2016 
consolidar a rede de Agentes Indígenas de Manejo Ambiental (AIMA), que visa promover o diálogo entre o conhecimento 
indígenas e não indígenas para acompanhamento dos ciclos socioeconômicos e ecológicos da região. O PMAC conta com mais 
de 50 AIMAs, distribuídos entre Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira. Os AIMAs registram qualitativamente as suas 
observações diárias sobre o clima, fenômenos ecológicos da fauna e flora, etapas do sistema agrícola e atividades 
comunitárias. E em julho de 2017, iniciaram os registros quantitativos dessas observações através do aplicativo Open Data Kit 
(ODK). Suas atividades são acompanhadas ao longo de três oficinais anuais realizadas em cinco sub-regiões da Bacia do Rio 
Negro: baixo e médio rio Negro, entorno de São Gabriel da Cachoeira, baixo rio Uaupés, rio Tiquié e médio rio Içana. Essas 
oficinas contam com a participação dos conhecedores locais, cujas narrativas dão suporte às explicações acerca das 
observações sistematizadas pelos AIMAs. Ademais é realizado anualmente um encontro entre os coordenadores indígenas das 
sub-regiões com pesquisadores parceiros para a discussão dos dados coletados e atualização dos formulários ODK. A pesquisa 
intercultural voltada para o monitoramento dos ciclos socioecológicos ao longo do tempo é capaz de enriquecer com 
informações os planos de gestão e manejo nas Terras Indígenas em um contexto de mudanças climáticas, contribuindo para as 
discussões de bem viver e para a manutenção de modo de vida indígena para futuras gerações.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

804 MARIANA SANTOS LOBATO MARTINS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE), FABIANE FAGUNDES DA 
FONSECA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE), LUCAS NATALÍCIO 
CORDEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE), LEONIR ANDRÉ 
COLLING (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE)

A Extensão Universitária a serviço do 
intercâmbio de saberes em escolas da Ilha 
dos Marinheiros, Rio Grande/RS

A Lagoa dos Patos, localizada no sul do Rio Grande do Sul forma um estuário de imensa importância ecológica e essencial a 
comunidades pesqueiras artesanais. Esta localidade tem sido alvo de diversos estudos da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG) para compreender sua ecologia e estado de conservação. Entretanto, a maioria destas pesquisas não retorna para as 
comunidades que são diretamente afetadas, como as/os pescadoras/es, sendo que em geral estas são vistas como não 
produtoras de saber. Assim, configura-se um desencontro entre os saberes acadêmicos e os conhecimentos tradicionais. 
Partindo desta problemática, foi desenvolvido o projeto de extensão “Universidade e Comunidade: uma proposta de 
integração dos saberes científicos e tradicionais sobre a ecologia do Estuário da Lagoa dos Patos em comunidades pesqueiras” 
nas escolas situadas na Ilha dos Marinheiros, localidade cujas atividades são a pesca artesanal e a agricultura familiar. O 
projeto, buscando trabalhar a ecologia do estuário, em especial de organismos bentônicos, proporcionou trocas de saberes a 
partir do compartilhamento de vivências, visitas à Universidade, realização de amostragens, coletas e triagens de organismos, 
construção da materiais de divulgação no formato de Gibis, construção de coleções zoológicas, entre outras ações. Dessa 
forma, rompeu-se com a extensão comumente desenvolvida pela academia, uma vez que se valorizou os conhecimentos que 
estas/es estudantes construíram dentro de suas comunidades, os quais são tão importantes quando os saberes acadêmicos. 
Além disto, também foi possível retornar à comunidade as informações que são produzidas pela FURG e que normalmente 
estão restritas à plataformas científicas. Esta não hierarquização dos saberes refletiu em uma construção coletiva, para as 
partes envolvidas, o que tende a qualificar estudos de conservação e manejo já que o conhecimento tradicional deve ser 
considerado nas iniciativas acadêmicas com responsabilidade socioambiental.  
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805 RODRIGO DA SILVA PEREIRA 
(UNEMAT), JOARI COSTA DE ARRUDA 
(UNEMAT), NILO LEAL SANDER 
(UNEMAT), TIAGO DA ROCHA PEDRA 
(UNEMAT), KEILA DA SILVA MARQUES 
(UNEMAT), MICHELE DE MORAIS 
(UNEMAT), MARIANY DE FATIMA 
ROCHA SEBA (UNEMAT), ANDRESSA 
KETLLEN DOS SANTOS SOUZA 
(UNEMAT)

CONHECIMENTO TRADICIONAL E O USO DO 
BABAÇU (Attalea speciosa Mart. ex Spreng) 
NO BRASIL

O Babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng) é uma palmeira que apresenta ampla distribuição nos trópicos e substrópicos. 
Esta espécie apresenta uma grande capacidade adaptativa resistindo longos períodos de estiagem e incêndios ocasionais. 
Trata-se de uma espécie vegetal de grande relevância por apresentar múltiplos usos para povos indígenas, comunidades 
tradicionais e população local, sendo essencial para sua subsistência. Esta pesquisa teve como objetivo estudar o 
conhecimento ecológico tradicional e o uso do Babaçu, por diferentes grupos sociais no Brasil. Para compreender essa 
dimensão, levantamos e compilamos informações de conhecimento, uso e relações sociedade/natureza, por meio de uma 
revisão sistemática em diferentes bases de busca especializadas entre elas Web of Science e Google Acadêmico, separando os 
conhecimentos/usos em dez diferentes categorias: alimentação, artesanato, construção, utensilio doméstico, comercio, 
medicinal, cosmético, combustível, ritual e outros. A classificação dos grupos sociais para a pesquisa deu-se em povos 
indígenas, comunidades tradicionais e população local. As categorias com maior número de citações foram: alimentar e 
construção, explicado pelo elevado número de usos atribuídos ao fruto e pela preferência de suas folhas para coberturas de 
construções, relacionadas à sua morfologia. Em seguida as categorias medicinais e combustíveis também foram muito 
citadas. As comunidades tradicionais foram o grupo com a maior quantidade de documentos identificados e citaram todas as 
categorias, porém a única categoria citada em todos os documentos foi a de combustíveis. Esse amplo conhecimento pode ser 
explicado por possuírem ao mesmo tempo uma forte relação com a natureza e apresentarem maior influência e trocas de 
conhecimento com outras populações. Pela ampla utilização do babaçu e a sua importância para os diferentes grupos sociais 
recomendasse sua conservação.
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806 JOSELINE SIMONE BARRETO TRINDADE 
(UNIFESSPA), SEBASTIÃO MENEZES DA 
SILVA (ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DO 
CURIAÚ)

O Saber Fazer a Roça no Território 
Quilombola do Curiaú-AP

Nesta comunicação, analiso uma estória contada pelo quilombola, escritor e agricultor Sebastião Menezes da Silva sobre os 
saberes e fazeres da roça, onde não se restringe a um lócus de produção de alimentos, ela é um local de construção de 
categorias sociais.A narrativa nos guia por referenciais intergeracionais e a elos de solidariedade, de onde emergem aspectos 
importantes na vida do quilombo.Analiso a partir de três eixos: i) numa perspectiva relacional: quando explica a percepção 
moral da relação do homem com a natureza. A reciprocidade  materializa-se pelo dar, receber e retribuir: o homem prepara a 
terra, a terra recebe os nutrientes e se fortalece, retribuindo ao homem com seus frutos. O saber camponês revela um 
conhecimento complexo relativo à sua prática agrícola (Woortman 2009). ; ii) o questionamento à sociedade moderna que 
instrumentaliza a relação homem x natureza; e por ultimo a ideia da roça como patrimônio da humanidade. A terceira e 
última parte da narrativa faz referência à ideia de tornar a “roça patrimônio cultural da humanidade”, o que também pode 
constituir parte da compreensão que está intrinsecamente ligado à dádiva, que é a dinâmica de produção dos vários domínios 
da vida social, em seu caráter relacional, incluindo vivências e experiências históricas e os processos de construção de 
identidades.Embora os sistemas tradicionais de agricultura não tenham, ainda, políticas para salvaguardá-los, apesar de 
tentativas pontuais, o exercício de ouvir as histórias e ter contato com a forma como os agricultores quilombolas manejam e 
cultivam suas roças é uma maneira de buscar visibilizar e valorizar a agrobiodiversidade do território quilombola do Curiaú e 
seu patrimônio. A memória biocultural dos agricultores nos conduz para uma compreensão desse mundo social a partir de 
suas vivências quotidianas do “fazer a roça”, descortinando “elos afetivos” com o lugar, a reciprocidade com a terra e as redes 
de relações.
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807 ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO 
JÚNIOR (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS), GRAZIELE 
SANTIAGO DA SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS), CARLA 
RODRIGUES RIBAS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS), MARINA ACERO 
ANGOTTI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS), ANDRÉ LUÍS BATISTA 
TAVARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS)

HORTAS FAMILIARES: PLANTAS CULTIVADAS, 
PRAGAS E MÉTODOS DE CONTROLE EM 
COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA DE 
CALDAS, MINAS GERAIS

As hortas familiares têm grande importância para as comunidades rurais, representando uma das principais fontes de 
alimentos para as famílias. Neste contexto, nosso objetivo foi conhecer as plantas cultivadas, as pragas e os métodos adotados 
para seu controle em hortas familiares de comunidades rurais. Realizamos o estudo no município de Santa Rita de Caldas, sul 
do estado de Minas Gerais, em 2015. Entrevistamos 46 famílias pertencentes a cinco comunidades rurais. Para cada família 
utilizamos um formulário semi-estruturado com perguntas sobre as plantas cultivadas, pragas encontradas e os métodos 
utilizados para controlá-las. Foram relatados 60 tipos diferentes de plantas cultivadas, a Alface foi a planta mais citada 
(97,8%), seguida pela Couve (95%) e Cebolinha (50%). Com relação as pragas foram citadas 13 tipos diferentes, os mais 
frequentes foram pulgões (80,4%), lagartas (54,3%) e formigas cortadeiras (26,1%). Foram citados 20 métodos alternativos de 
controle das pragas, dois métodos de aplicação de inseticida, dois métodos místicos/religiosos e dois agentes de controle 
biológico. Os métodos mais utilizados foram a aplicação de cinzas pura ou diluída em água (43,5%), formicida granulado 
(21,7%) e solução de fumo (23,9%). Podemos observar que as comunidades possuem grande variedade de plantas cultivadas e 
técnicas para o controle de pragas. Entretanto um dos métodos de controle de pragas mais utilizado foi inseticida granulado. 
Este é um fato preocupante, visto que nenhuma das famílias mencionou ter consultado um profissional para aplicação do 
inseticida. Tal prática pode ocasionar intoxicações nos aplicadores além de poder causar danos a biodiversidade local e 
selecionar pragas resistentes e, desta forma, agravar os danos causados nas hortas. Conhecer a realidade dessas comunidades 
se torna fundamental para a construção de estratégias que incentivem a troca de saberes entre elas, melhorando a produção 
hortícola e a qualidade de vida das comunidades.
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808 SHISLENE RODRIGUES DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CARLOS ALEXANDRE LEÃO BORDALO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

USO E OCUPAÇÃO NAS ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO BENFICA, REGIÃO 
METROPOLITANA BELÉM-PA

A bacia hidrográfica do rio Benfica, como uma rede de drenagem expressiva na região do nordeste do Pará, apresenta 
instabilidade característica de problemas ambientais causados por seu uso inadequado ocorrido ao longo do tempo. A 
dicotomia do benefício/dano na relação entre o meio potencial para uso e o meio protegido, deixa claro o desafio que o 
poder público tem na gestão dos municípios quanto a preservação de áreas especiais. Na gestão ambiental, destaca-se cada 
vez mais o uso do sensoriamento remoto e do geoprocessamento como ferramentas de análises nas amplas configurações 
sócio-espaciais e mudanças dos recursos naturais constituídas no tempo. Neste sentido, visou-se realizar uma breve análise do 
desmatamento associada a uso e ocupação nas Áreas de Preservação Permanente- APPs na Bacia Hidrográfica do Rio Benfica, a 
partir do novo Código Florestal (Lei nº12.651/12), de modo a qualificar e quantificar as regiões dos cursos d´água com maior 
alteração de coberturas vegetais. A partir de técnicas de geoprocessamento com análise de conflito de uso nas áreas de 
preservação permanente, chegou-se à conclusão que em torno de 15% das APPs conceituais não apresentam proteção 
condizente com a legislação. Assim, considerando a condição atual do rio que está cercado por áreas urbanas, pode-se dizer 
que os instrumentos de gestão urbana realizada nos últimos anos não têm contribuído integralmente para a proteção das 
áreas de preservação permanente.
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(ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES 
DE QUILOMBO DO CAMBURY, 
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ANGÉLICA SILVA GOMES (ASSOCIAÇÃO 
DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO 
DO CAMBURY, UBATUBA, SP, BRAZIL), 
MARIA ALICE DOS SANTOS 
(ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES 
DE QUILOMBO DO CAMBURY, 
UBATUBA, SP, BRAZIL), EDUARDO 
HORTAL PEREIRA BARRETTO 
(HERBÁRIO MUNICIPAL (PMSP) – 
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE DO 
MEIO AMBIENTE – SP), LUARA 
GRANATO (HERBÁRIO MUNICIPAL 
(PMSP) – SECRETARIA MUNICIPAL DO 
VERDE DO MEIO AMBIENTE – SP), 
RICARDO J. F. GARCIA (HERBÁRIO 
MUNICIPAL (PMSP) – SECRETARIA 
MUNICIPAL DO VERDE DO MEIO 
AMBIENTE – SP), SIMONE 
JUSTAMANTE DE SORDI (HERBÁRIO 
MUNICIPAL (PMSP) – SECRETARIA 
MUNICIPAL DO VERDE DO MEIO 
AMBIENTE – SP), SUMIKO HONDA 

Participatory ethnobotany: conservation 
and local development among residents of 
“Quilombo do Cambury”, Brazil

Introduction: Ethnobotanical studies that use a participatory approach propose active involvement of local people in its 
various stages in order to promote, among other things, local culture strengthening and their empowerment on decision-
making about the use of resources available on the environment. Objective: To develop an ethnobotanical survey at 
“Quilombo do Cambury” in Serra do Mar State Park - Picinguaba, Ubatuba, Brazil - with the active participation of its 
residents called "local partners". Methodology: Courses have been offered to "local partners" about collection of plants and 
ethnobotanical data. Both “local partners” and technical team utilized ethnobotanical methods and techniques to select and 
interview experts about several categories of plant use: construction, medicine, food, among others. Data of each plant were 
registered and they were collected and deposited in Municipal-SP Herbarium and Forestry Institute. Results: During 63 days 
of fieldwork, the three “local partners” have interviewed the 11 experts who indicated 210 plants for 292 uses. For 
medication it was cited 89 plants; 62 for food/ spices; 40 for handicraft; 32 for construction; among others. Some plants are 
used for more than one indication, as it is the case of some trees which they eat the fruit and use the wood for construction. 
Moreover, such data were used for the production of a booklet and an audiovisual documentary on their culture (available on 
youtube: “Quilombola Heritage”). This study will contribute to advancement of ethnobotany research, promoting 
participation of local inhabitants in the registration of their own knowledge and bringing progress to ethnobotanical 
methods that aim conservation and local development, one of the focus of current studies in this knowledge area.
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Participatory ethnobotany: conservation 
and local development among residents of 
“Quilombo do Cambury”, Brazil

Introduction: Ethnobotanical studies that use a participatory approach propose active involvement of local people in its 
various stages in order to promote, among other things, local culture strengthening and their empowerment on decision-
making about the use of resources available on the environment. Objective: To develop an ethnobotanical survey at 
“Quilombo do Cambury” in Serra do Mar State Park - Picinguaba, Ubatuba, Brazil - with the active participation of its 
residents called "local partners". Methodology: Courses have been offered to "local partners" about collection of plants and 
ethnobotanical data. Both “local partners” and technical team utilized ethnobotanical methods and techniques to select and 
interview experts about several categories of plant use: construction, medicine, food, among others. Data of each plant were 
registered and they were collected and deposited in Municipal-SP Herbarium and Forestry Institute. Results: During 63 days 
of fieldwork, the three “local partners” have interviewed the 11 experts who indicated 210 plants for 292 uses. For 
medication it was cited 89 plants; 62 for food/ spices; 40 for handicraft; 32 for construction; among others. Some plants are 
used for more than one indication, as it is the case of some trees which they eat the fruit and use the wood for construction. 
Moreover, such data were used for the production of a booklet and an audiovisual documentary on their culture (available on 
youtube: “Quilombola Heritage”). This study will contribute to advancement of ethnobotany research, promoting 
participation of local inhabitants in the registration of their own knowledge and bringing progress to ethnobotanical 
methods that aim conservation and local development, one of the focus of current studies in this knowledge area.
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810 HILDA ISABEL CHÁVEZ PÉREZ 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), MIRIAM 
MARMONTEL (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ)

Entendimento da conservação do peixe-boi 
amazônico (Trichechus inunguis) entre 
comunitários idosos e jovens na região do 
médio Rio Solimões

O conhecimento tradicional é aquele adquirido e transmitido de geração em geração devido à convivência cotidiana homem-
habitat. Este conhecimento é bem utilizado na conservação, manejo e gestão de recursos naturais dentro de áreas protegidas. 
Na Amazônia Brasileira, na região média do rio Solimões, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã (RDSA) tem sido 
sede de atividades de sensibilização e conservação participativa focadas no conhecimento tradicional do peixe-boi amazônico 
(Trichechus inunguis). A caça desta especie é e tem sido uma atividade habitual pelos comunitários da RDSA. Este mamífero 
aquático é endêmico da bacia amazônica e protegido por leis nacionais e internacionais. A percepção atual do peixe-boi 
amazônico na RDSA fornece importantes diálogos de saberes e experiências dos caçadores, pescadores e futuros líderes das 
comunidades. Este projeto pretende identificar a influência dos estudos etnobiológicos nos comunitários ao longo do tempo, 
comparando o entendimento e vontade de colaboração na conservação do peixe-boi entre idosos e jovens. Com a ajuda do 
Grupo de Pesquisa de Mamíferos Aquáticos Amazônicos (GPMAA) e do Programa de Gestão Comunitária (PGC) do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), obteve-se uma aproximação aos principais membros, e suas famílias, de onze 
comunidades na RDSA desde setembro 2017. Estão sendo feitas visitas periódicas, entrevistas semiestruturadas, histórias de 
vida e conversas informais focadas no conhecimento dos comunitários e seus filhos sobre o peixe-boi amazônico e sua 
situação atual. Os resultados a serem apresentados incluem: uma análise descritiva e comparativa das entrevistas realizadas 
até julho de 2018 entre o Grupo A - adultos com filhos aptos a abater um peixe-boi, e Grupo B - jovens sem filhos aptos a 
abater um peixe-boi; assim como relatos relevantes nas histórias de vida e conversas informais.
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811 VIVIAN DO CARMO LOCH 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO), DANIELLE CELENTANO 
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MARANHÃO), MARIA HELENA 
GUILLETO GAVIÃO (ARTICULAÇÃO DE 
MULHERES INDÍGENAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO), ADRIANO GUILETO 
GAVIÃO (TERRA INDÍGENA 
GOVERNADOR), DJANE PEREIRA 
BARROS (TERRA INDÍGENA 
GOVERNADOR), WALDEMAR GUILETO 
GAVIÃO (TERRA INDÍGENA 
GOVERNADOR), FILOGONIO LUIZ DA 
SILVA NETO (CONSELHO INDIGENISTA 
MISSIONÁRIO), GUILLAUME 
ROUSSEAU (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO MARANHÃO)

Implantação de Sistema Agroflorestal com 
indígenas Gavião Pykopjê do Centro de 
Trabalho Canto do Mundico, na Terra 
Indígena Governador, Maranhão

Na tentativa de manterem vivos seus modos de vida, e de mostrarem ao mundo uma cosmovisão em que não existe uma 
ruptura entre cultura e natureza, o movimento indígena tem suscitado a ideia do bem-viver, como um projeto de vida. Desde 
2009 os indígenas do Centro de Trabalho Canto do Mundico (CTCM) não obtêm êxito na produção de suas roças, devido às 
queimadas descontroladas relacionadas aos focos de incêndio que assolam a região. Por isso, a fim de construírem o bem-
viver a partir da gestão dos recursos naturais de maneira sustentável, os mesmos decidiram implantar um Sistema 
Agroflorestal (SAF) e a formação de um banco de sementes crioulas, com o intuito de promoverem o resgate de antigas 
relações com a natureza e garantirem a segurança alimentar. Este resumo propõe relatar o processo de implantação de um SAF 
no CTCM, na Aldeia Monte Alegre, Terra Indígena Governador no cerrado maranhense. A sequência de metodologias 
estabelecidas para a implantação do SAF foi: caminhada guiada nas áreas degradadas de uso do núcleo familiar; definição de 
área de implantação; listagem de espécies da flora local de interesse; planejamento; desenho; implantação e condução do 
sistema. Foram listadas 13 espécies frutíferas de interesse, oito espécies agrícolas, quatro adubadeiras e uma florestal. Na área 
de implantação (aproximadamente 5.000 m²), foram mantidas algumas espécies florestais e implantadas no primeiro ano 
uma espécie frutífera (Musa spp.), seis agrícolas e duas adubadeiras. Na área de entorno foram identificadas algumas espécies 
frutíferas potenciais a serem implantadas no SAF, como Theobroma speciosum, uma espécie de cacau nativo. Os Sistemas 
Agroflorestais são caminhos concretos de construção do bem-viver, pois permitem às pessoas (re)estabelecerem percepções e 
conceitos de manejo da terra, compreendendo a natureza como um sistema inteligente. A partir do estabelecimento do SAF 
se pretende garantir segurança alimentar, serviços ecossistêmicos e socioculturais.
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812 MATTHEW SAYRE (UNIVERSITY OF 
SOUTH DAKOTA)

“The Potato in its Land of Origin: a deep-time 
perspective on changing cultivation 
traditions in the Central Andes”

The potato (Solanum sp.) is a crop that has shaped the history of the world. Yet, it's history in its land of origin has not been 
the subject of sufficiently studied. There is evidence of human habitation in the Andes from at least 12,000 years ago, and 
agriculturehas been practiced in the Andes for 8,000 years (Dillehay2017; Piperno and Pearsall 1998). At the time of Spanish 
contact (1532) withindigenous peoples in what is now Peru, the Incas ruled a significant portion of western South America 
and had a population of 12 million people. However, they were only one of many state societies that existed in the region at 
that time (D’Altroy 2002; Lumbreras 1981; Rowe 1946; Stanish 2001), where as many as 1,200 indigenous languages were 
spoken (Von Gleich,1997:10). Despite a brutal process of colonization by the Spanish, indigenous peoples’ resistance 
supported the survival of Quechua culture and language (Mar-Molinero 2000; Stenner 2011; Wright 1992). Andean 
cosmovision, customary laws, and a rich traditional knowledge of place and of wild and cultivated species are embodied in 
the Quechua language, which is still used to pass cultural practices and agricultural knowledge on to future generations. 
Many of the traditional techniques of potato cultivation are still practiced in the Andes. This presentation will consider the 
potato's impact on Andean Civilizations and follow its history in to the modern day. In particular, the five communities of the 
Potato Park in Cuzco, Peru will be discussed. The traditional farmers who live in these communiities preserve in-situ the 
diversity of landraces that their ancestors domesicated thousands of years ago. The history of this remarkable crop is one that 
crosses empires, deep time, and continents but a deep focus on its Andean past will reveal new insights into the intersections 
of history and ecology.
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ARTES DE PESCA USADO NA CAPTURA ILEGAL 
DO MERO Epinephelus itajara (LICHTENSTEIN, 
1822), EM TRÊS ÁREAS PESQUEIRAS NO 
NORDESTE AMAZÔNICO

Tendo em vista a moratória que proíbe a captura de meros em todo o país até 2023 e as pescarias serem observadas com 
relativa frequência ao longo do litoral amazônico, o objetivo deste trabalho foi demonstrar a forma de pesca e as artes 
utilizadas. O estudo foi desenvolvido em Bragança, Curuçá e Viseu, e os dados foram obtidos através de entrevistas com 60 
pescadores, utilizando formulários semi-estruturados, no período de agosto de 2016 a março de 2017, por meio da técnica 
snowball (bola de neve). Notadamente, há registros de dez tipos de arte de pesca que capturam os meros e, apesar da pescaria 
ser proibida por lei federal, existem dois apetrechos direcionados à espécie: a rede mereira e o espinhel mereiro. Dentre os dez 
apetrechos de pesca, os mais empregados nas capturas de mero na região foram: linha de mão (25,58%), rede emalhar 
(17,83%), espinhel (17,05%), espinhel mereiro (16,28%) e rede mereira (10,08%). As três áreas estudadas utilizam 
basicamente as mesmas iscas para a captura do mero, sendo o mais frequente o cangatá (Aspistor quadriscuts , 14,49%), 
seguida de uricica (Cathorops spixii, 11,59%), bagre (Sciades spp) e bandeirado (Bagre bagre), ambas com 10,87% das 
citações, além da  pratiqueira (espécimes jovens do gênero Mugil) e sardinhas (Engraulididae/Clupeidae) com 10,14% cada. 
Pelo seu comportamento sedentário, E. itajara é vulnerável a uma ampla variedade de apetrechos de pesca, no entanto no 
nordeste paraense predominam as capturas com espinhéis e uma nova modalidade de rede localmente denominada ‘rede 
mereira’ e ‘espinhel mereiro’, que demonstra a especialização dos pescadores na captura deste recurso. Os apetrechos, usados 
na região estudada, são os mesmos utilizados nos litorais ao longo da costa brasileira, porém a ‘rede mereira’ e o ‘espinhel 
mereiro’ parece ser exclusividade da costa paraense. Mesmo com a proibição, existe um processo de profissionalização de 
pescadores de Bragança, Curuçá e Viseu para a captura artesanal de meros.
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814 DEBORAH LIMA (UFMG), ANGELA MAY 
STEWARD (UFPA)

Quilombola Plant Management Practices as 
Forms of Resistance in Mumbuca, Minas 
Gerais, Brazil

Recent advances in the human-environment sciences have shed light on diverse plant-people interactions among African 
descended groups in the Americas. In Brazil, research on African-descended groups Quilombolas has increased significantly 
since the promulgation of the 1988 Brazilian Constitution, granting descendants of Quilombo communities ownership rights 
over traditionally occupied lands. Commonly explored topics include ethnicity, identity, territoriality, social memory and 
political movements related to land access and control; plant-people relationships by contrast have until recently received 
less attention. Responding to this need, our study employed ethnography and botanical methods to examine plant 
management practices and associated local knowledge systems in the Quilombo community of Mumbuca, Minas Gerais, 
Brazil. Research was conducted within the context of the community ’s struggles to remain control of their historically 
occupied territory; most drastically, at the time of research, the Mata Escura Biological Reserve was overlying 74% of 
residents’ territory, imposing severe natural resource use restrictions. Research reveals that despite these restrictions, 
residents maintain complex management activities, and that these practices contribute to unique landscape configurations, 
forest cover and biodiversity within the territory. Quilombolas and their “conservationist” practices are, however, made 
invisible to policy makers by the Wilderness biases permeating conservation practice and policy. Our case study shows how 
Quilombo lands, just as indigenous territories, are important conservation areas, maintaining biodiversity and ecosystem 
services. Finally, this study contributes more broadly to ethnoecological and anthropological studies on Quilombo 
communities in Brazil, highlighting the social condition of rural Quilombo groups and their many forms of resistance.

SO 089VOEKS

815 MILENE ALVES (ASSOCIAÇÃO REDE DE 
SEMENTES DO XINGU), DANNYEL SÁ 
PEREIRA DA SILVA (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL)

Percepções de coletores de sementes sobre 
as mudanças ambientais

Autora: Milene Alves

Como a Rede de Sementes do Xingu tem em sua maioria adultos e idosos, o conhecimento que eles adquirem tem que ser 
passado adiante. Aprendemos com eles e damos continuidade. Por exemplo, vários fatores afetam a produção de sementes, 
por menor que seja qualquer transformação na natureza, ela nos atinge diretamente. Os coletores estão tendo que mudar o 
calendário de coleta, já que algumas espécies estão adiando ou atrasando sua frutificação. A mudança do tempo de 
maturação dos frutos dificulta o trabalho do coletor, principalmente quando os frutos maduros abortam. Nós observamos 
que quando chega a primeira chuva a árvore floresce, porém depois não chove mais e as flores são abortadas ou dá uma chuva 
muito forte que as derruba. com a necessidade de gerar seus frutos, algumas árvores chegam a dar duas cargas de flores por 
ano. Se essas flores chegam a virar frutos imaturos, eles podem ser predados por animais ainda verdes. Ou quando chegam a 
amadurecer, são atacados por brocas e fungos. Os coletores andavam menos para coletar bastante frutos, pois as árvores 
produziam em abundância. Com tanto desmatamento, eles têm seu trabalho dobrado, pois precisam andar bem mais para 
encontrar matrizes sadias e evitar árvores isoladas. Porém, seus vizinhos fazem uso de herbicidas, que por meio do vento ou 
do rio, chegam nas áreas das matrizes causando aborto nas flores e matando os polinizadores. Nós coletores, vivemos da 
natureza, da floresta. Então a gente está preocupado com as mudanças climáticas. Se uma árvore parar de produzir, ou 
produzir frutos que não tem qualidade, vai prejudicar diretamente o nosso trabalho, que é mais que um trabalho, é um modo 
de vida. É  um ciclo, que se quebrar em alguma parte vai interferir em todo o resto. Tudo isso prejudica muito o nosso 
trabalho, porque os coletores não conseguem coletar as sementes para entregar conforme os acordos na Rede de Sementes, e 
consequentemente de atender às demandas da restauração florestal.

 

SO 024ONO

816 SUELEN MARIA BEECK DA CUNHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA), NATALIA HANAZAKI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA), MARTA JUSSARA CREMER 
(UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE 
JOINVILLE - UNIVILLE)

Uso de recursos alimentares e qualidade 
ambiental: Perspectiva de comunidades 
pesqueiras da Baía Babitonga (SC)

A pesca é uma das atividades produtivas de subsistência mais antigas praticadas pelo ser humano, mas a qualidade das 
espécies pescadas pode ser alterada por outras atividades que geram contaminação do ambiente, que por sua vez interferem 
diretamente na saúde das pessoas que os consomem. Alguns contaminantes, como certos metais pesados, não são 
metabolizáveis, permanecendo cumulativamente nas cadeias alimentares. Nosso objetivo foi compreender a relação entre o 
uso de recursos pesqueiros na alimentação de pescadores e sua percepção sobre a qualidade dos recursos consumidos. Foram 
feitas até o momento 39 entrevistas semi-estruturadas com pescadores artesanais da Baía Babitonga (comunidades Ribeira, 
Laranjeiras e Iperoba), a respeito das espécies consumidas por eles e dos comportamentos de consumo que os (as) pescadores 
(as) possuem.  Os cinco principais recursos pesqueiros consumidos no inverno foram: tainha (Mugil liza), parati (M. curema), 
corvinota (Micropogonias furnieri), siri (Callinectes danae e C. sapidus) e linguado (Paralichthys orbignyanus); e no verão: 
caranguejo (Ucides cordatus), corvinota (M. furnieri), parati (M. curema), marisco do mangue (Mytella guyanensis), ostra 
(Crassostrea brasiliana e C. rhizophorae) e camarão branco (Litopenaeus schmitti). Com relação às possíveis fontes de 
contaminação, 44% dos entrevistados as percebem e evitam algumas áreas, porém somente 3% indicou evitar áreas de pesca 
devido à contaminação por metais pesados. Foram elencados 28 motivos para justificar o não consumo de algumas espécies: 
44% não come baiacu por ser venenoso, 10% não come bagre e raia devido ao seu hábito alimentar e o sabor da sua carne, 8% 
não come siri devido ao seu hábito alimentar e somente 3% não come berbigão ou caranguejo por estar contaminado com 
metal pesado e com coliformes fecais. Os pescadores percebem a fonte de contaminação, mas não compreendem a possível 
relação do consumo de recursos contaminados com a sua saúde.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

817 RACHEL ANN CARMENTA (UNIVERSITY 
OF CAMBRIDGE)

Stuck between a rock and a hard place: the 
untold story of wildfire for smallholders in 
the Brazilian Amazon

Extensive wildfires are increasing due to extended fire weather seasons, forest fragmentation and degradation and 
anthropogenic ignition sources. Policy responses across the forested tropics have tended toward illegalizing fire use. This 
response reflects the mainstream discourse of fire, in which fire-dependent agriculture is situated as a backwards, nefarious, 
traditional land management strategy, in need of improvement and modernization. The anti-fire discourse conflates fire types 
(e.g. intentional and wild fires) and emphasizes the environmental, public health and economic burdens of wildfire at 
aggregate scales. Small-scale farmers are represented as a central culprit in fire contagion. Importantly, even while 
concentrating on the role of small-scale farmers in the fire domain, this dominant discourse omits the local level experience 
of wildfire. Global environmental change makes fire-based agriculture more risky, yet fire escape transforms intentional fire 
from one of utility at the household level, to one of loss. Here we quantify the experience of escaped fire using household 
questionnaire data from small-scale farmers (n 156) from 12 riverine communities in the Brazilian Amazon. We measure the 
burden of escaped fire on agricultural production and livelihoods, the perceived impact of escaped fire on important forest 
resources (including NTFP, game, and timber species) and the strategies used by small-scale farmers to cope with fire-related 
losses. We then present interview data with 7 key stakeholders in the policy arena of forest, agriculture and fire – focusing on 
how the burden of fire is perceived, and what solutions are considered. Analysed together, our data enables reflection on the 
congruence between diverse stakeholders concerning the burden of fire for smallholders. We explore our results using an 
environmental justice lens and highlight the considerable burden of wildfire for smallholder farmers with few alternatives 
and sparse external support.

SO 007STEWARD

818 LUCIANO DE JESUS GOMES PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA (UFRA)), SUÉLLY CRISTINA 
PEREIRA FERNANDES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ (UFPA)), MAYRA 
SOUSA DO NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
(UFPA)), RAMON CARLOS DO 
NASCIMENTO MAIA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
(UFRA)), FLÁVIO MIRANDA 
GONÇALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ (UFPA)), CARLOS EDUARDO 
RANGEL DE ANDRADE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ (UFPA)), BIANCA 
BENTES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ (UFPA))

ANÁLISE MULTIDISCIPLINAR DE UMA 
PESCARIA PROIBIDA: ESTUDO DE CASO SOBRE 
A PESCA DO 'MERO' Epinephelus itajara 
(Lichtenstein, 1822) NO NORDESTE 
AMAZÔNICO

O objetivo deste trabalho foi analisar de forma multidisciplinar, as pescarias direcionadas aos meros por meio de uma 
ferramenta de análise rápida (RAPFISH) comparando os diferentes cenários da pesca a partir das dimensões: ecológica, 
econômica, social, tecnológica e de manejo. Os dados foram obtidos através de 60 entrevistas com pescadores, utilizando 
formulários semi-estruturados, no período de agosto de 2016 a março de 2017, nos municípios de Bragança, Curuçá e Viseu 
por meio da técnica “snowball”. A metodologia utilizada foi o RAPFISH, uma técnica que se utiliza do conceito de “Métier” 
que ramifica um sistema em cinco categorias de análises. Para isso, foram escolhidos e caracterizados um total de 69 
atributos, divididos por dimensão. Os dados foram digitados em planilhas eletrônicas do Microsoft Office Excel 2010 e os 
resultados, demonstrados em um “Kyte graph”. A análise multidisciplinar com as cinco dimensões, evidenciou a formação de 
um polígono irregular, com os extremos apontando para a dimensão social e manejo. A dimensão social se destacou por que 
todos os atributos elencados receberam notas muito próximas umas das outras, homogeneizando este perfil. No entanto, o 
manejo, cujos atributos foram à manutenção da espécie e do hábitat, evidenciou que a atividade é nociva ao mero. O uso do 
conhecimento ecológico sobre o E. itajara permitiu a obtenção de dados indiretos que podem refletir a situação do recurso e 
da atividade de captura, que é nitidamente observada ao longo da costa Norte do Brasil, mesmo com a instituição da 
moratória desde 2002. O “Kyte graph” gerado mostrou uma visualização panorâmica de uma pesca proibida, mas 
lamentavelmente estabelecida nos municípios estudados. Daí, nenhuma das dimensões estudadas ter recebido a nota 
máxima em termos de sustentabilidade. Neste cenário, reitera-se a necessidade de um monitoramento mais expressivo no 
intuito de minimizar o efeito da pesca ilegal do mero na região.
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819 CAMILA SAMARA OLIVEIRA DE SENA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZONIA)

ETNOECOLOGIA DE TARTARUGAS MARINHAS 
POR PESCADORES DO MUNICÍPIO DE 
AUGUSTO CORRÊA – PARÁ –BRASIL

As populações da Amazônia podem desenvolver diversos métodos para sua subsistência, sendo eles adquiridos através de 
experiências herdadas dos antepassados, práticas cotidianas e trocas de experiências entre os membros da comunidade. 
Diante disso, o presente estudo buscou avaliar o conhecimento ecológico de pescadores do município de Augusto Corrêa (PA, 
Brasil), a respeito das populações de tartarugas marinhas presentes nos locais onde eles desenvolvem a atividade pesqueira. A 
coleta de dados foi realizada por meio de 20 entrevistas semiestruturadas com pescadores, com duração média de uma hora 
por entrevista. Para metade dos pescadores, as tartarugas são pertencentes ao grupo dos peixes, uma vez que esses animais 
passam parte do seu ciclo de vida no ambiente aquático e, é nesse local que os pescadores retiram sua fonte de alimento e 
renda, basicamente peixes. Apenas 10,0% dos entrevistados apresentaram o conhecimento que as tartarugas seriam um 
grupo de répteis aquático, os demais não souberam responder a esse questionamento. Todos os pescadores confirmaram a 
presença desses animais nos locais de pesca, sendo distinguidas cinco espécies de tartarugas marinhas na região com 
descrições das características e/ou reconhecimento de imagens. As espécies mais comumente identificadas foram a tartaruga-
de-couro, Dermochelys coriacea (66,7%) e tartaruga-verde, Chelonia mydas (50,0%) tartaruga-de-pente, Eretmochelys 
imbricata (33,3%), tartaruga-oliva, Lepidochelys olivácea (16,7%) e menos comuns a tartaruga-cabeçuda, Caretta caretta 
(8,3%), com identificação de área de desova no município para as espécies Dermochelys coriacea (15,0%), Chelonia mydas 
(15,0%) e Eretmochelys imbricata (5,0%). Peixes, algas e capins marinhos são os principais itens alimentares das tartarugas, 
conforme informado pelos pescadores. O conhecimento das populações de tartarugas marinhas ao longo do litoral paraense 
poderá contribuir para a conservação desses animais ainda pouco estudados na região.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

820 ANDRÉA DO SOCORRO BOLHOSA 
SARMENTO (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO PARÁ-CAMPUS TUCURUÍ), DANILO 
MORAES DA COSTA (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ-CAMPUS 
TUCURUÍ), JOÃO ARTHUR MONTEIRO 
BRAZ (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO PARÁ-CAMPUS TUCURUÍ), 
GUILHERME LOPES SOUSA (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ-CAMPUS 
TUCURUÍ)

Hábitos alimentares da espécie Bugio na Ilha 
do Germoplasma

A Ilha de Germoplasma está localizada a 3 km da barragem de Tucuruí-PA, e apresenta 129 hectares de área, onde são 
preservadas cerca de 15.000 árvores de 46 espécies diferentes. Foi escolhida para abrigar um banco de germoplasma 
(conjunto de genótipos) e garantir a conservação de material genético para uso futuro. Possui dois bancos de material 
genético: um é composto pela própria floresta nativa remanescente (in situ) e outro (ex situ) resultado da coleta e plantio de 
sementes oriundas de toda a área alagada em Tucuruí. A ilha detém uma grande diversidade de animais, dentre eles, 
importantes dispersores de sementes, como aves, roedores e primatas. Entre os primatas, os bugios são considerados os 
maiores dispersores. (DE OLIVEIRA, 2008). Os primatas do gênero Alouatta Lacèpéde, 1799, também conhecidos como 
bugios, guaribas, roncadores e barbados, são os mais folívoros dentre os macacos neotropicais e são, como um todo, 
chamados de folívoros comportamentais, tendo a necessidade de descansar uma grande parte do dia, para facilitar a digestão 
(MILTON 1980, STRIER 1992, BICCA-MAR e CALEGARO-MARQUES 1995). As observações realizadas neste estudo apontam a 
importância dos bugios na dispersão de sementes no fragmento, pois os locais onde estes primatas eram avistados possuíam 
grandes distâncias da área urbana. Outro fator que fortalece essa importância são as fezes destes animais, encontradas em 
diversas áreas da ilha, a qual é de gande importância para conhecimento dos hábitos alimentares da espécie.

 

Sessão Poster Tema 
4, Outros

821 TAPIYUWA WAURÁ (ASSOCIAÇÃO 
INDÍGENA TULUKAI), DANNYEL SÁ 
PEREIRA DA SILVA (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL)

Outros jeitos de plantar floresta O povo Wauja, Alto Xingu, está desenvolvendo o próprio modelo de recuperação de áreas degradas. Os principais desafios 
consistem no manejo do fogo, controle de gramíneas invasoras e a conciliação de expectativas diversas entre a população da 
aldeia. A aproximação de lideranças Wauja às iniciativas de restauração florestal via semeadura direta ("muvuca") em áreas no 
entorno do Território Indígena do Xingu instigou a percepção da comunidade em buscar inspiração no jeito não-indígena de 
plantar árvores, em consonância com a prática milenar dos Wauja como exímios plantadores de pequi e urucum. Se por um 
lado a incidência política das lideranças xinguanas desencadeou o processo de reflorestamento das nascentes de afluentes do 
rio Xingu para minimizar os impactos do desmatamento de mais da metade das florestas da bacia do Xingu no MT situadas 
além dos limites do TIX, ao mesmo tempo os incêndios nos arredores das aldeias xinguanas se agravaram em decorrência do 
ressecamento da floresta provocado por esse desmatamento no entorno do território xinguano. A iniciativa da comunidade 
consiste em conciliar diferentes métodos de plantio: "muvuca" e mudas, escolhendo espécies arbóreas, adubação verde, 
frutíferas e agrícolas, com importância e função de acordo com o arranjo experimental em questão, que por sua vez engloba e 
considera tanto questões técnicas, como estratégias de eficiência no controle da gramínea invasora (no primeiro momento) e 
vulnerabilidade ao fogo, quanto avaliação da relevância cosmológica, cultural e social, como a escolha de espécies que são 
marcadores do calendário de cerimônias e organização de mutirões para manejo.

A experiência dos Wauja demonstra como os processos adaptativos em diferentes escalas contribuem para aprendizados em 
relação aos aspectos ecológicos através da aplicação dos conhecimentos da dinâmica e manejo da floresta, e de cada espécie 
em si no delineamento de modelos de restauração florestal.

SO 024ONO

822 JOSELINE SIMONE BARRETO TRINDADE 
(UNIFESSPA), ROBERTA CORREIA 
(UNIFESSPA), MARIA ELENA BORGES 
DOS REIS (ESCOLA SÃO FELIX), LETICIA 
MEDEIROS NEVES (UNIFESSPA)

"Cultivando Plantas que Curam, Lavrando 
Palavras que Circulam: a construção da horta 
escolar como metodologia interdisciplinar 
de visibilidade do saber/fazer tradicional na 
escola São Felix em Marabá"

O poster tem como objetivo apresentar os resultados do Projeto "Cultivando Plantas que Curam e Lavrando Palavras que 
Circulam: a construção da horta escolar como metodologia interdisciplinar de visibilidade do saber/fazer tradicional na 
escola São Félix em Marabá" realizado na Escola de Ensino Fundamental São Félix que pertence a rede municipal de ensino de 
Marabá, com 576 discentes matriculados. A Escola está localizada no tradicional bairro São Félix. Durante a realização do 
Projeto “Cultivando Plantas que curam, lavrando palavras que circulam...”, foi possível desenvolver com os discentes da 
escola, uma pesquisa sobre a uso de plantas medicinais e conhecer uma variedade de plantas e denominações. Durante a 
pesquisa de campo, conhecemos o território de cultivo de duas mulheres, moradoras do bairro e mãe de duas discentes: dona 
Crislenia da Silva, mãe de Vitória; e dona Maria de Jesus, mãe de Jamile. Elas se dispuseram a nos mostrar um mundo de 
saberes e vivências com as plantas de uso medicinal e ornamental (plantas que também curam). Vimos, portanto, que o 
letramento sócio cultural não se limitou a um aprendizado mecânico de novas palavras, mas a uma socialização de formas de 
relação com a natureza, muitas vezes negligenciadas pela sociedade. O projeto de intervenção metodológica foi desenvolvido 
a partir da realização de cinco vivências ecopedagógicas:  1º Vivência e Roda ecológica ; 2ª Vivência no bairro: conhecendo os 
quintais e sua biodiversidade: onde etnografamos alguns quintais de São Félix, a fim de conhecer a biodiversidade de plantas 
que curam que são cultivadas pelos moradores; iii) 3º Vivência : Onde catalogamos  e inventariamos as plantas que curam a 
partir do uso de uma ficha;  E, por fim, na 4º Vivência: Cultivando a horta: construímos uma horta de plantas que curam na 
escola São Felix, com 19 espécies de plantas trazidas pelos estudantes, coletadas em seus quintais.

 

Sessão Poster Temas 
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823 MARINA COELHO CRUZ SECCO 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), CRISTIANE 
GOMES DE ARAÚJO (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), CÁSSIA SANTOS 
CAMILLO (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO AMAZONAS), ROBINSON BOTERO-
ARIAS (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ)

Conservação comunitária de quelônios, 
período de 2000 a 2017, nas Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e 
Amanã, Médio Solimões, AM

Nas RDSs Mamirauá e Amanã, o sistema comunitário de conservação dos quelônios acontece há cerca de 20 anos, proposta 
esta feita pelas comunidades para a proteção das áreas de desova de Podocnemis expansa (tartaruga-da-amazônia), 
Podocnemis unifilis (tracajá) e Podocnemis sextuberculata (iaçá). Este trabalho objetiva levantar os dados de conservação 
comunitária entre os anos de 2000 e 2017 e avaliar o sistema de proteção dos locais nidificados durante este período. As 
informações aqui apresentadas foram obtidas através de relatórios técnicos, dissertações de mestrado, artigos publicados e 
observações em campo. A conservação comunitária é realizada pelos moradores das comunidades dentro das Reservas, sendo 
um trabalho voluntário que envolve a vigilância das praias protegidas e a coleta de dados reprodutivos básicos, como número 
de ninhos e espécie, além dos cuidados durante o período de incubação dos filhotes a fim de evitar desvios, inundação e 
predação. Atividades como capacitações, palestras e eventos envolvendo crianças e adolescentes foram desenvolvidas 
regularmente até 2015, no intuito de sensibilizar e educar a população. Em 17 anos foram contabilizados 12.851 ninhos, 
sendo que 84,7% dos ninhos eram de iaçá, 10,6% de tracajá e apenas 4,7% de tartaruga. Foram devolvidos cerca de 11.500 
filhotes para a natureza, sendo esses filhotes contabilizados apenas por cinco anos. A quantidade de comunidades 
participantes destas ações variou entre duas e oito por ano de proteção. Registramos um aumento de ninhos de tartaruga-da-
amazônia que passou de 18 em 2000 para 111 em 2012. Durante os anos de trabalho, ocorreram dificuldades nas coletas de 
informações, vez por falta e recurso financeiro, vez por problemas de preenchimento das fichas de dados reprodutivos, assim, 
houve dificuldades de mensurar o efeito destas ações. Porém, acredita-se que a conservação comunitária seja uma estratégia 
para a recuperação e conservação das populações de quelônios dentro das Reservas.

SO 083SAIKOSKI-A
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824 IDAH TICHAIDZA MANDUNA (CENTRAL 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FREE 
STATE), LESITSI KOBO (THITAPOHO 
FARM), SYLVIA MOFAMERE 
(KOPANONG DINGAKA ASSOCIATION), 
THABISO E NTJANE (KOPANONG 
DINGAKA ASSOCIATION)

Choosing plants for a medicinal plant 
garden: Perspectives from traditional healers 
of Thaba Nchu, South Africa

A biocultural eco-store is being set up based on the indigenous plant knowledge of the Basotho people of the Free State, South 
Africa. The eco-store is to be established through a multilateral and multidisciplinary partnership between academics and 
various indigenous knowledge holders. The ultimate goal of the eco-store is the creation of a cyclic system for the acquisition 
of raw materials, processing/development and retail of finished plant products by local people for the local people. As part of 
this project a medicinal plant garden is to be set up to ensure the conservation and the cultivation of the plants to supply the 
eco-store. This presentation reports on the results of a study to identify the preferred plant species for propagation in the 
medicinal plant to make sure that the plants are relevant to the beneficiaries of the eco-store. The perceptions of 26 
traditional healers on the plants to be cultivated and reasons for their selection of plants are discussed. The importance of 
taking into consideration opinions of all stakeholders in development plans are highlighted especially for the nexus of income 
generation and protection of trade secrets.  

SESSÃO TEMÁTICA 8

825 CAMILA SAMARA OLIVEIRA DE SENA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZONIA)

ETNOECOLOGIA DE TARTARUGAS MARINHAS 
POR PESCADORES DO MUNICÍPIO DE 
AUGUSTO CORRÊA – PARÁ –BRASIL

 

As populações da Amazônia podem desenvolver diversos métodos para sua subsistência, sendo eles adquiridos através de 
experiências herdadas dos antepassados, práticas cotidianas e trocas de experiências entre os membros da comunidade. 
Diante disso, o presente estudo buscou avaliar o conhecimento ecológico de pescadores do município de Augusto Corrêa (PA, 
Brasil), a respeito das populações de tartarugas marinhas presentes nos locais onde eles desenvolvem a atividade pesqueira. A 
coleta de dados foi realizada por meio de 20 entrevistas semiestruturadas com pescadores, com duração média de uma hora 
por entrevista. Para metade dos pescadores, as tartarugas são pertencentes ao grupo dos peixes, uma vez que esses animais 
passam parte do seu ciclo de vida no ambiente aquático e, é nesse local que os pescadores retiram sua fonte de alimento e 
renda, basicamente peixes. Apenas 10,0% dos entrevistados apresentaram o conhecimento que as tartarugas seriam um 
grupo de répteis aquático, os demais não souberam responder a esse questionamento. Todos os pescadores confirmaram a 
presença desses animais nos locais de pesca, sendo distinguidas cinco espécies de tartarugas marinhas na região com 
descrições das características e/ou reconhecimento de imagens. As espécies mais comumente identificadas foram a tartaruga-
de-couro, Dermochelys coriacea (66,7%) e tartaruga-verde, Chelonia mydas (50,0%) tartaruga-de-pente, Eretmochelys 
imbricata (33,3%), tartaruga-oliva, Lepidochelys olivácea (16,7%) e menos comuns a tartaruga-cabeçuda, Caretta caretta 
(8,3%), com identificação de área de desova no município para as espécies Dermochelys coriacea (15,0%), Chelonia mydas 
(15,0%) e Eretmochelys imbricata (5,0%). Peixes, algas e capins marinhos são os principais itens alimentares das tartarugas, 
conforme informado pelos pescadores. O conhecimento das populações de tartarugas marinhas ao longo do litoral paraense 
poderá contribuir para a conservação desses animais ainda pouco estudados na região.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

826 CAROLINA ALVES DALMEIDA (UFRJ) Atravessando mares e fronteiras 
epistemológicas: contribuições locais para o 
estudo científico dos animais marinhos

Com base nos estudos sociais e culturais das ciências, pretendo suscitar reflexões acerca da contribuição dos saberes locais 
para o desenvolvimento dos estudos científicos sobre animais marinhos, a fim de explicitar os atravessamentos de fronteiras 
epistemológicas e ontológicas entre conhecimento local e científico, bem como dar visibilidade aos atores locais (ou 
tradicionais) dentro das redes de produção de conhecimento. Os atores locais (no presente caso, os pescadores, marinheiros e 
populações portuárias) desempenham papel significativo compartilhando informações sobre localização, comportamento e 
vias migratórias de animais marinhos, desde o surgimento do Naturalismo. Nas primeiras viagens de observação e estudo 
científico dos animais marinhos, os naturalistas tiveram que adentrar na paisagem marítima, para eles desconhecida e 
incognoscível, além de conhecer o básico sobre navegações e embarcações. Segundo Odile Gannier, antes do final do século 
XVIII, não havia naturalistas a bordo das embarcações, mas apenas o necessário para as explorações marítimas. Alguns 
naturalistas viajavam (naturalistas viajantes), mas recebiam outras funções além da observação da fauna marinha, pois tinham 
que trabalhar junto com os marujos e pescadores. Assim, os conhecimentos naturalísticos sobre animais marinhos surgiram a 
partir do diálogo e cooperação entre diferentes atores-tripulantes das embarcações, e, por conseguinte, entre seus diferentes 
pontos-de-vista e interesses. É importante ressaltar que os caçadores de baleias, profundos conhecedores do mar, forneceram 
aos cientistas importantes informações sobre esses animais. Tal diálogo, em alguns casos, possibilitou que caçadores 
abandonassem a caça, tornando-se colaboradores locais na conservação da biodiversidade marinha. O diálogo entre biólogos 
marinhos e atores locais do mar ainda é fundamental para a viabilização das práticas científicas e, sobretudo, para a produção 
de um conhecimento científico múltiplo e decolonial.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

827 SARINA VELDMAN (UPPSALA 
UNIVERSITY)

Trade in Zambian edible orchids - molecular 
identification reveals a higher species 
diversity sold in local markets than 
previously estimated based on local 
classifications.

Introduction
In Zambia wild-harvested terrestrial orchid tubers are used to make the traditional dish chikanda. The increased 
popularity of chikanda has led to the exhaustion of Zambian orchids. Although all orchid species are CITES-listed, tubers are 
now also imported from surrounding countries without proper permits. Orchid tubers lack distinctive characteristics for 
accurate species identification, making monitoring of illegal trade and mapping species diversity a major challenge. The 
objective of our project was to map harvesting and trade of Zambian orchids, and to investigate whether species that are 
traded on local markets and used in chikanda can be identified using molecular methods.

Methods
Market surveys in three Zambian provinces were conducted to collect orchid tubers sold for chikanda and interviews were 
performed with harvesters, middlemen and vendors to obtain information on collection sites, harvesting times and 
harvesting methods. Orchid tubers were identified using DNA barcoding and distance-based as well as phylogeny-based 
identification methods.

Results
During the fieldwork 9 harvesters, 45 middlemen and 29 vendors were interviewed on 25 Zambian markets. Besides the 
orchids already known to be used for chikanda, several additional Disa, Satyrium and Habenaria species were identified. The 
people involved in chikandatrade were concerned about the decline in both quantity and quality of local chikanda orchids.

Discussion
Using DNA barcoding on market samples allowed for the identification of hitherto undocumented chikanda orchid species. 
Additionally our surveys at several chikanda trade hotpots has reaffirmed the findings from previous studies 
that chikanda trade is flourishing more than ever and orchid populations are therefore under increasing pressure from the 
almost year round wild orchid harvest. Knowing what species are under threat now enables us to take targeted conservation 
measures in collaboration with the people involved in chikanda trade.

SESSÃO TEMATICA 7

828 JULIA OTERO DOS SANTOS (UFPA) Limite-contorno e espaços excluídos: sobre 
viver em uma Terra Indígena

O abandono das andanças e a permanência mais duradoura em aldeias inauguram uma das
transformações mais profundas no modo de vida dos Karo-Arara, povo Tupi Ramarama que
afirma ter sempre habitado a região do rio Machado, e que atualmente vive na Terra Indígena
Igarapé Lourdes (Ji-Paraná, Rondônia). Assentar e demarcar – estancar o movimento dos corpos
e grupos – é criar espaços de exclusão coletivos (cf Munn 1996). A exclusão de determinados
lugares do campo espacial dos atores não se restringe a esse novo contexto. Pretende-se mostrar
como a novidade que a demarcação engendra é um desenho esculpido na terra por cercas e
marcos demarcatórios, que produz um espaço de exclusão contínuo, permanente e coletivo. Não
se trata de renegar a relevância da Terra Indígena, mas de investigar as (de)formações que a
territorialidade indígena sofre ao se transformar nessa figura jurídica.
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829 LETÍCIA BRAGA ANICETO 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), 
PAULO TAKEO SANO (UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO)

PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO CONSELHO 
GESTOR APA BORORÉ-COLÔNIA E DA 
POPULAÇÃO DO ENTORNO (SÃO PAULO/SP)

O presente trabalho tem por objetivos investigar e conhecer as percepções socioambientais, do Conselho Gestor responsável 
pelas deliberações relativas à Área de Proteção Ambiental (APA) Bororé-Colônia, bem como da população que reside no 
entorno. Além disso, identificar nessa percepção, elementos do cotidiano, da formação pessoal, de aspectos socioculturais 
que sejam significativos na tomada de decisões, principalmente com relação à demanda atual de criação e desenvolvimento 
de um Plano de Manejo. No tocante aos moradores da região, identificar como o modo de reconhecer o ambiente em que se 
localiza, o qual é considerado rural e florestal dentro de uma megalópole, reflete em suas atitudes e relações construídas a 
partir desse espaço. A pesquisa foi desenvolvida por meio de abordagem qualitativa, baseada em análise interpretativa das 
percepções do Conselho Gestor e dos munícipes locais sobre a Unidade de Conservação. Foram realizadas visitas periódicas à 
APA e às reuniões mensais do CG, entrevistando pessoalmente os conselheiros e moradores que se dispuseram a colaborar 
com a coleta de dados. Os resultados foram submetidos à análise textual discursiva, tal como descrita por Moraes e Galiazzi 
(2011). Essa análise buscou compreender um fenômeno - aproximando-se, portanto, da fenomenologia -, de forma a valorizar 
o sujeito e suas manifestações, o que permitiu, à pesquisadora, a construção de hipóteses que lhe permitam o diálogo dos 
dados com o conhecimento científico. A partir dos resultados obtidos, produziu-se subsídios para o desenvolvimento de 
projetos de Educação Ambiental que tinham como enfoque a importância da aplicação de medidas socioambientais.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

830 GRACILENE DE CASTRO FERREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CHRISTIAN NUNES DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
GLEICE DE CASTRO PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

O USO DOS RECURSOS PESQUEIROS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS - 
PARÁ

A pesca artesanal, caracterizada pela exploração de recursos pesqueiros com a utilização de tecnologia simples para a captura 
e com a produção em baixa escala. Emprega, principalmente, a mão de obra familiar, utilizando-se de embarcações de porte 
pequeno, como canoas ou jangadas, ou ainda sem embarcações, tal como ocorre na captura de moluscos perto da costa ou na 
captura do caranguejo. Mais precisamente no município de São Caetano de Odivelas, onde esta pesquisa se destina, a pesca 
assume importante papel socioeconômico na ocupação de mão de obra, geração de renda e oferta de alimentos para a 
população, especialmente para as pequenas comunidades do meio rural, esta atividade ou é voltada apenas para consumo 
próprio ou para vendas de pequeno porte, como ocorrem nas feiras de bairro. Nesse sentido, este trabalho visa analisar 
através de estudo de caso acerca da dinâmica sócio espacial dos pescadores artesanais e a cadeia produtiva da pesca artesanal 
no Nordeste Paraense, enfatizando as dinâmicas territoriais do referido município. Dada a sua situação geográfica que lhe 
favorece ser um município litorâneo, a pesca no município assume importante papel socioeconômico na ocupação de mão 
de obra, geração de renda e oferta de alimentos para a população, especialmente para as pequenas comunidades do meio 
rural, esta atividade ou é voltada apenas para consumo próprio ou para vendas pra fora do municípioA proposta 
metodológica deste trabalho compreende um estudo bibliográfico. Tendo principal fonte de pesquisa dados obtidos através 
dos relatórios da colônia dos pescadores (artesanais) de São Caetano de Odivelas, conversa informal através de visitas 
realizadas a famílias de pescadores artesanais no município, e análise de publicações bibliográficas na área, visando uma 
análise mais aprofundada sobre a cadeia produtiva da pesca artesanal, suas características e sua dinâmica na vida dos 
pescadores artesanais do município de São Caetano de Odivelas.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

831 FOSSIER CAMILLE (INSTITUTE OF 
RESEARCH FOR DEVELOPMENT), 
SABINOT CATHERINE (INSTITUTE OF 
RESEARCH FOR DEVELOPMENT), BAKO 
GLWADYS (INDEPENDENT), BOISSENIN 
MÉLANIE (INDEPENDENT), BOUARD 
SÉVERINE (NEOCALEDONIAN INSITUTE 
FOR AGRICULTURE), PUJAPUJANE 
AURORE (INSTITUTE OF RESEARCH FOR 
DEVELOPMENT), BRESCIA FABRICE 
(NEOCALEDONIAN INSITUTE FOR 
AGRICULTURE)

Ranking flying foxes hunt situations with 
ecological and ethnoecological criteria : 
development of a methodology for 
enlightening the Loyalty Islands 
Environment Code in New Caledonia

Over hunting is known to contribute to the serious decline of flying foxes in the Pacific. In New Caledonia, the Loyalty Islands 
Province (4 islands) is currently writing its Environment Code and solicited scientific studies to improve the knowledge on 
flying foxes carrying high symbolic values there.

The management of megabats raises issues about the sustainability of use and conservation. Very few scientific data was 
available on flying foxes of the Loyalty Islands. In this context, the Province purposed to base the hunting legislation on both 
cultural and ecological angles including customary, cultural, social and ecological issues. Then, the customary system, 
hunting practices, importance in alimentation, place of flying foxes in customary were studied.  To better understand the 
ethnoecology of the relations between humans and megabats, we choose the “way of local ecological knowledge and social 
practices”. It appeared essential to go more deeply into anthropological description, to identify the cultural specificities of 
the four islands concerned. Our methodology, implemented by an interdisciplinary team, was based on semi-structured 
questionnaires and in depth interviews, applied to 153 persons of different profiles. 

Based on discourses and practices of inhabitants, we will first show how the production of 25 emic categories called “hunting 
situations”, bring us to reassess the dichotomy between traditional arms and firearms.  Then, we will show how it is possible 
to rank these emic categories by constructing ethnoecological scores to evaluate the impact of each hunting situation. We 
describe how the combination of an ethnoecological score, based on biological, local knowledges and 
representations, supplemented by corrected factors defined to represent frequency and occurrence of the hunt. This aims to 
produce a management tool useful for managers and locals. The results were presented and discussed with inhabitants, in a 
co-management perspective.

SO 093MATTHIEU

832 JONIVAL SANTOS NASCIMENTO 
MENDONÇA NETO (UNAMA), ADCLEIA 
PEREIRA PIRES (UFOPA), ADRIA 
FERNANDA FERREIRA DE MORAES 
(UFOPA), ANA BEATRIZ SILVA DIAS 
(UFOPA), MARINA GABRIELA 
CARDOSO DE AQUINO (UFOPA), ALINE 
PACHECO (UFOPA)

Manejo sustentável de abelhas nativas em 
duas comunidades da Resex Tapajós-
Arapiuns.

O presente estudo teve como objetivo identificar e conhecer a importância da meliponicultura para as populações 
tradicionais das comunidades da reserva extrativista Tapajós-Arapiuns em Santarém, Pará. As abelhas sem ferrão criadas 
racionalmente na comunidade de Anã localizada nas coordenadas 02º 23, 361’S, 02º 06, 196’W que predominam nos 
quintais são: Scaptotrigona sp, conhecida como tucano, e Friseomelitta longipes, conhecida como moça branca, enquanto 
que na comunidade de Vila Franca localizada nas  coordenadas 02º21’,012”S e 055º06’,196”W, a espécie criada é a 
 Melipona compressis manoesensis, conhecida como jupará. A pesquisa é autorizada sob número do ICMBIO 59710/1. Foi 
realizada visita in loco no mês de agosto de 2017, com observação e com aplicação de questionário semiestruturado com 
eixos socioeconômico e ambiental,produção, reprodução e conhecimento da flora local. O produtor visitado em Anã possui 
60 enxames em caixas racionais modelo INPA. As abelhas nativas são importantes para comunidade, pois coletam o mel para 
comercialização e para a visitação turística no meliponário, onde há uma troca de conhecimentos sobre os serviços prestados 
pelas abelhas com a polinização, além do seu uso para tratamento de enfermidades, uma prática milenar. Na comunidade de 
Vila Franca, o mel é envasado e comercializado em Santarém, geralmente entregue sob encomenda. É cultural o uso do mel 
desta espécie no tratamento de infecções de garganta e constipações, ou seja, o mel não é só visto como alimento, mas 
também como fitoterápicos. As coletas são realizadas nos meses de julho a inicio de dezembro, período com menor 
precipitação pluviométrica e maior disponibilidade de recursos florísticos. A produção da espécie Scaptotrigona sp varia de 2 
a 4 litros por caixa, o mel da Frieseomelitta longipes não é comercializado, e a Melipona compressis manoesensis de 1 litro a 
1,5 litro por caixa. Portanto, é viável e sustentável a criação de abelhas nativas em reservas extrativistas.

SESSÃO TEMÁTICA 28

833 MARCELA VECCHIONE GONCALVES 
(NAEA-UFPA)

ReExistências na Terra - O que as vidas em 
luta perene nos dizem sobre uma existência 
insistente na terra e sua centralidade para a 
preservação da diversidade de vida?

Debates acerca dos povos indígenas e povos tradicionais, disputas territoriais e as retomadas tem ocupado um interessante 
espaço da reflexão sobre o fazer politico, seja na resistência ao Estado como forma e ideia força da representação do ser 
politico, ou na insistência de que o(s) ser(es) políticos são ent(idad)es independentes do mesmo (E)estado politico, embora 
tangenciados por sua experiência, quase sempre dolorosa. Refletir sobre essas existências é parte fundamental da reflexão 
sobre a experiência passada e presente do colonialismo. Igualmente, refletir sobre essas existências e suas terras e terrenos do 
politico são parte do futuro de uma democracia radical em que o espaço da experiência política é, e será, intrinsecamente 
ligado ao da existência em um sentido mais amplo. As disputas que hoje se travam sobre a terra e a natureza, e as próprias 
tentativas de as comodificar, são um esforço claro de extermínio de outras formas de ser e existir, bem como de valorar o 
mundo. Refletir sobre isso faz parte de imaginar outros caminhos políticos do pensar e, também, do pensar o fazer politico 
para futuro(s) do presente justo e de solidariedade para toda e qualquer existência. Pretende-se, assim, debater a relevância e 
o sentido da terra de gentes e das gentes da terra na produção das ações de resistência no e para o futuro. Para tanto, 
precisamos mirar os retrocessos legislativos em curso desde 2012, com a aprovação do Código Florestal, exibindo o contraste 
da conjunção de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais que se constituiu frente a esses mesmos retrocessos, em 
2016. Esta conjunção se fez na Articulação dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, que discute, justamente, o 
domínio e a dominialidade que se constitui contemporaneamente sobre a posse e a propriedade da terra no Brasil.

SO 059GONÇALVES
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834 MARINA GABRIELA CARDOSO DE 
AQUINO (UFOPA), ADCLEIA PEREIRA 
PIRES (UFOPA), JONIVAL SANTOS 
NASCIMENTO MENDONÇA NETO 
(UNAMA), HIERRO HASSLER FREITAS 
AZEVEDO (UFOPA), ALINE PACHECO 
(UFOPA)

A MELIPONICULTURA NA TROCA DE SABERES 
ENTRE EXTENSIONISTA E A COMUNIDADE DE 
SÃO FRANCISCO, ARAPIUNS, AMAZÔNIA.

As abelhas sem-ferrão são polinizadores eficientes e essenciais na manutenção de ecossistemas, produção de alimentos e de 
produtos como mel, pólen e própolis. Dada a importância delas e a crescente redução de sua população no mundo, torna-se 
imprescindível a difusão de conhecimentos sobre a conservação desse grupo através de pesquisas científicas e extensão. O 
curso "Manejo, Multiplicação de Enxames e as Boas Práticas Aplicadas aos Produtos e Subprodutos" foi realizado na 
Comunidade Agroextrativista São Francisco, localizada no Rio Arapiuns, na cidade de Santarém-Pará. A comunidade é 
constituída por povos tradicionais que obtém renda através da produção de farinha; extração de óleos vegetais; pesca 
artesanal e da meliponicultura (criação de abelhas sem-ferrão), bastante difundida na comunidade. Primeiramente, pela parte 
da manhã, foi realizada uma palestra com famílias da comunidade São Francisco e outras próximas. Nesse encontro, foi 
explicada a importância das abelhas e as diversas possibilidades de uso dos seus produtos, bem como a relação inseto-planta 
com o ambiente, a conservação do mel e multiplicação de enxames. Durante a tarde e o dia seguinte ocorreu a parte prática 
do curso, ensinando as boas práticas da criação de abelhas sem-ferrão, pois antes os meliponicultores derrubavam árvores 
para retirada de enxames; a realização da alimentação artificial das abelhas em períodos chuvosos; os métodos de coleta de 
mel e pólen com redução de risco de contaminação, ou seja, ocorria na Casa do Mel da comunidade; a multiplicação de 16 
caixas de diferentes espécies (Scaptotrigona sp., Mellipona compressis e Friseomelitta longipes). Houve, portanto, grande 
contribuição à comunidade através da troca de conhecimento com o extensionista acerca das boas práticas da criação de 
abelhas, quanto ao manejo das caixas, coleta dos seus produtos e subprodutos, evitando a perda de enxames, incentivando a 
captura correta das abelhas sem interferir na natureza, e sua multiplicação.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

835 FRANCISCO ALBERTO BASURTO PEÑA 
(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO)

Harvesting weeds: management of quelites in 
Mexico

In Mexico is known as quelites to those plants whose foliage is eaten tender, by way of vegetables; to date the use of more than 
250 species of quelites is recognized and many of them develop as weeds in different agroecosystems, being subject to varying 
degrees of management by farmers, so that you can find only species collected but also can be tolerated, encouraged and 
cultivated, both in multiple cropping systems and monoculture. The data presented are the result of fieldwork in various 
regions of the country and the information was obtained through open interviews and participant observation. These 
quelites management varies depending on the agro-ecosystem that are associated and if this is grown in permanent plots, or if 
new plots are used for each agricultural cycle, which determines whether or not harvested seed or only seeks the 
development of mother plants. Handling techniques have been generated by the farmers themselves and depend on the 
demand for the products. 
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836 GRACILENE DE CASTRO FERREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CHRISTIAN NUNES DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
GLEICE DE CASTRO PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

NAVEGANDO NAS ÁGUAS DA CACHOEIRA: O 
PESCADO COMO FONTE DE RENDA PARA AS 
POPULAÇÕES AMAZÔNIDAS.

A pesquisa em questão foi desenvolvida no município de São Caetano de Odivelas/PA, mais precisamente na comunidade 
ribeirinha Vila de Cachoeira, que está localizada a 5 km da sede do referido município, tendo como principal fonte econômica 
a pesca e a exportação de caranguejo. É sobre esta perspectiva que os pescadores da Vila de Cachoeira vivem e constroem sua 
territorialidade, tendo a pesca como um importante papel socioeconômico na ocupação de mão de obra, geração de renda e 
oferta de alimentos para a população. Assim, a luta diária em territorializar-se representa para o pescador da Vila de Cachoeira 
um desafio constante que pode resultar em longos períodos no mar, na busca de recursos cada vez mais longe, expondo-se a 
perigos que podem colocar em risco a própria vida. No entanto, os dados revelam que a pesca na região está cada vez mais 
susceptível à exaustão, fragilizada, sobretudo, pela exploração intensiva e desordenada, realizada por barcos industriais que 
utilizam aparatos tecnológicos avançados para a captura predatória dos peixes, no território de pesca destes pescadores. Para 
os pescadores da Vila de Cachoeira, o território usado representa o meio pelo qual sua existência é materializada na busca do 
suprimento de suas necessidades, mediado pela relação que estes mantêm com o rio e com os recursos que dele emanam. Este 
trabalho utilizou os fundamentos da cartografia social e do mapeamento participativo, como instrumentos para a 
representação do uso dos recursos pesqueiros pelos pescadores da Vila de Cachoeiras, levando em consideração a 
compreensão de como é realizada a utilização destes recursos por parte dos pescadores, culminando no mapeamento dos 
territórios de pesca dos quais são retirados os recursos, indicando a cartografia social como instrumento fundamental para o 
reconhecimento e gestão do território.
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837 RAISSA COSTA SIMÃO (UNAMA), 
LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA (FAPEN), 
LUIZ VINÍCIUS LEÃO MOREIRA (UEPA), 
REBEKAH MIRA LINO (UEPA), 
MARCELLA KATHERYNE MARQUES 
BERNAL (UFRA), LEANDRO NEVES DA 
SILVA COSTA (IFPA), LAYSE RODRIGUES 
DO ROZARIO TEIXEIRA LINS (IFPA), 
LEONAN CORDEIRO OLIVEIRA 
(UNAMA), LUCAS PUREZA BURITI 
(ESAMAZ), ÂNGELO MARCOS SOUZA 
REIS (FAPEN)

A ATUAÇÃO DO CHÁ DE BOLDO NO 
TRATAMENTO DE GASTROPATIAS: REVISÃO 
SISTEMÁTICA

INTRODUÇÃO: A planta Plectranthus barbatus (P. barbatus), conhecida como boldo, é comumente utilizado na medicina 
popular para tratar doenças gástricas, existem estudos acerca da eficiência gastroprotetora desta planta, uma das mais citadas 
em levantamentos etnobotânicos e tem seus efeitos comprovados por testes experimentais (Fischman, 1991). Essa pesquisa 
tem relevância, pois está planta é muito difundida em comunidades tradicionais em especial ribeirinhos e quilombolas. 
OBJETIVO: Avaliar a atuação do chá de boldo em problemas gástricos. METODOLOGIA: Estudo bibliográfico, do tipo revisão de 
literatura, realizado em outubro de 2017, foram consultadas vários artigos publicados entre 1991 a 2015 e agrupados de 
acordo com a ação do boldo no organismo humano por seus respectivos autores. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Battiston; 
Bello; Maciel and Biondo, 2015, afirma que o boldo aumenta a secreção da bile no intestino, é antisséptico, sedativo e 
diurético. Para Aguiar and Barros, 2012, o P. barbatus  apresentou os índices mais altos de CUP (100%), FC (1,00) e CUPc 
(100%) para dores no estômago e problemas do fígado. Fischman et al, 1991, diz que o extrato aquoso das folhas tem ação 
hipossecretora gástrica, ajudando a diminuir a acidez. Alves et al, 2009, confirmar a iniciativa popular de uso do boldo para 
tratamento de problemas gástricos. Matu, Van Staden, Costa E Nascimento, Tamasiro, 2003, relata que os extratos orgânicos 
de diferentes partes de P. barbatus apresentam atividades antiinflamatórias, antifúngicas, antibacterianas, antioxidantes e 
citotóxicas. CONCLUSÃO: O chá de boldo mostrou grande eficiência para o tratamento de dores e diminuição da acidez 
estomacal, atividade antiflamatória, antifúngicas, antibacterianas, antioxidantes e citotóxicas entre outras, podendo então 
recomendar seu uso como terapia para problemas gástricos. Além do tratamento gástrico também foram evidenciados casos 
de utilização em problemas hepáticos e intestinais. (Alves, 2009).
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838 MARINA GABRIELA CARDOSO DE 
AQUINO (UFOPA), ADCLEIA PEREIRA 
PIRES (UFOPA), JONIVAL SANTOS 
NASCIMENTO MENDONÇA NETO 
(UNAMA), ALINE PACHECO (UFOPA)

A IMPORTÂNCIA DO PRODUTOR NO 
REFLORESTAMENTO EM COMUNIDADE 
COROCA, ARAPIUNS, AMAZÔNIA: UM ESTUDO 
DE CASO.

A Itaúba (Mezilaurus itauba) é uma espécie nativa da região Amazônica e é considerada uma madeira de alta qualidade, 
resistente, com ciclo de vida longo e pode ser utilizada para diversos fins, como por exemplo, na construção naval e 
movelaria. A Comunidade de Coroca está localizada no Rio Arapiuns na cidade de Santarém-Pará, coordenadas geográficas 
latitude 02º25’10.4”S e longitude 055º12’44.2”W. A vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Densa e possui grande 
abundância indivíduos desta espécie na área. Entretanto, como a madeira de Itaúba é apreciada na região devido à 
diversidade de sua utilização, como na confecção de embarcações, que é o principal meio de transporte entre as comunidades 
e cidades próximas, é altamente explorada e sua população vem diminuindo cada vez mais. Pensando nisso, um produtor da 
comunidade fez 2.000 mudas da espécie, de modo a doar para as comunidades vizinhas que trabalham com a produção de 
embarcações e áreas afetadas pelo desflorestamento, gerando várias comunidades beneficiadas ao longo do rio Arapiuns. O 
produtor acompanhou o crescimento e desenvolvimento de cada uma das mudas através de medições de altura e diâmetro e 
realizou a irrigação necessária para o desenvolvimento das plantas, bem como a utilização de substratos adequados. Com as 
mudas restantes na propriedade, serão realizados plantios para recuperação das áreas de floresta nativa exploradas e em 
sistemas agroflorestais. Além desta, já foram plantadas na propriedade espécies como o Pequiá (Caryocar villosum), Ipê 
(Tabebuia sp.), Tatapiririca (Tapirira guianensis), Breu-branco (Protium pallidum Cuart.), Castanheira (Bertholletia excelsa), 
para que as próximas gerações do produtor possam ter o contato direto com a natureza, conheçam espécies que possam 
entrar em extinção e que apresentam diversos benefícios ao ecossistema, como opção de pasto para espécies de abelhas sem-
ferrão.
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839 JONIVAL SANTOS NASCIMENTO 
MENDONÇA NETO (UNAMA), ADCLEIA 
PEREIRA PIRES (UFOPA), JOÃO 
RICARDO VASCONCELLOS GAMA 
(UFOPA), ALINE PACHECO (UFOPA), 
MARINA GABRIELA CARDOSO DE 
AQUINO (UFOPA), ANA BEATRIZ SILVA 
DIAS (UFOPA), ADRIA FERNANDA 
FERREIRA DE MORAES (UFOPA)

IMPLANTAÇÃO DE APIÁRIO NA ILHA DO 
MARAJÓ: DA EXTRAÇÃO PREDATÓRIA PARA 
CRIAÇÃO RACIONAL

A apicultura é uma atividade lucrativa, seus produtos são muito apreciados como: o mel, pólen, própolis e a cera, porém, a 
extração predatória coloca em risco as populações dos insetos e consequentemente da vegetação dependente do serviço de 
polinização. Desta forma, um criador de búfalos com histórico familiar de 150 anos na bubalinocultura, o qual conheceu a 
prática de meleiros com os marajoaras, decidiu instalar um apiário na fazenda, iniciando com a captura de enxames 
localizados em sua fazenda e colocando em caixas modelo Langstroth num bosque.  A área de estudo fica localizado na Ilha de 
Marajó, zona rural de Soure - PA, margem esquerda do rio Araraquara, coordenadas (-0,2597⁰S e -48,6569⁰ W) com 
precipitação anual inferior a 2.700 mm, umidade relativa do ar em torno de 80% e temperatura média anual de 27ºC. A 
fitofisionomia é denominada de teso que são áreas estreitas e compridas, de solo arenoso com vegetação arbórea de pequeno 
a médio porte e sub-bosque limpo. A primeira fase do projeto de instalação do apiário iniciou em maio de 2017, com a 
captura de 9 enxames em 12 dias, foi preparado às caixas com inserção de ceras alveoladas, posteriormente, pela manhã, 
realizou se a captura dos enxames e a difusão da importância das abelhas para os marajoaras, que anteriormente as 
queimavam, para coleta de mel (meleiros), por não saberem manejo, pelo medo das ferroadas. Após o treinamento, 
aprenderam a reconhecer a rainha para capturá-la, colocar os favos de cria nas caixas, reconhecer os favos de zangões, a 
suposta idade das larvas, realeira, geléia real, pólen, própolis e boas práticas para coleta de mel, derretimento de cera 
artesanal e aproveitamento. Portanto, a relação dos marajoaras locais e as abelhas mudaram a partir da difusão do 
conhecimento sobre apicultura e o uso e equipamentos de segurança para o manejo, tornando viável a criação racional e 
propiciando o consumo dos alimentos advindos das colmeias de forma sustentável, sem agredir o ecossistema.
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840 RAQUEL GALHADA DA COSTA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO (UEMA)), JOÃO VICTOR 
ERICEIRA SOUSA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO MARANHÃO), ELIANE 
MENDES RODRIGUES (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO MARANHÃO), HELCIANE 
DE FÁTIMA ABREU ARAÚJO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO)

ANÁLISE DOS SABERES E PRÁTICAS DE SAÚDE 
EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO 
ESTADO DO MARANHÃO

A presente pesquisa, ainda em andamento, está vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UEMA 
(PIBIC/ UEMA) e está sendo desenvolvida por professores e alunos do Curso de Enfermagem Bacharelado e do Departamento 
de Ciências Sociais do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da UEMA, todos integrantes do Grupo de Estudos Educação, 
Saúde e Sociedade (GEESS). Propõe mapear as comunidades tradicionais como quebradeiras de coco babaçu, indígenas e 
quilombolas existentes no eixo de Igarapé do Meio, Santa Inês e Tufilândia, no Estado do Maranhão, assim como identificar os 
saberes e as práticas de saúde desenvolvidas por essas comunidades para fins de prevenção ou cura de doenças ou sintomas. 
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e transversal, de abordagem quantiqualitativa. Procuramos envolver técnicas 
de coleta de dados como a entrevista aberta, a observação direta e a etnografia de eventos, assim como os registros 
fotográficos. Por meio do mapeamento social, conseguimos identificar a localização dessas comunidades tradicionais no eixo 
da pesquisa, evidenciando uma população de características típicas de famílias rurais. Quanto aos saberes e práticas de saúde, 
observamos que as práticas oscilavam entre o uso das plantas medicinais, das rezas e dos remédios alopáticos. As quebradeiras 
de coco babaçu e os quilombolas relataram que utilizam as plantas medicinais no tratamento de seus problemas de menor 
gravidade. A forma de preparação dos remédios caseiros foram os chás e lambedôs. Os óleos medicinais também foram 
mencionados para o tratamento de diversos tipos de problemas. Identificamos ainda as chamadas “benzendeiras” e outros 
costumes como as festas folclóricas e os rituais de “macumba”.Acredita-se que a implementação da Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios alvo da pesquisa, venha 
incentivar a reinserção dessas práticas tradicionais na sociedade.
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841 CARLA SILVEIRA MORAES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ)

CAMPESINATO, LUTA PELA TERRA E A 
REPRODUÇÃO DE SABERES TRADICIONAIS

Pretendemos analisar a luta pela terra através da relação homem-natureza, contrapondo duas visões de mundo: uma que, 
sustentada pelo lucro, se desenvolve através do controle e exploração máxima dos “recursos naturais”; e outra, preocupada 
ecologicamente, se desenvolve através dos saberes tradicionais e visa a segurança alimentar e a autonomia das populações 
locais no processo produtivo. Para tanto, faremos uma análise dialética a partir de reflexão bibliográfica e entrevistas semi-
estruturadas. Na Amazônia, a exploração da natureza tem se intensificado desde os primórdios do neoliberalismo brasileiro, 
numa continuidade ao que se iniciou por volta de 1970, com a ordem do governo ditatorial de ocupar as “terras vazias” 
amazônicas, que incentivou o desenvolvimento capitalista na região através da modernização da pecuária e da criação de 
outros grandes projetos. Como consequência, vemos a substituição da biodiversidade amazônica por enormes extensões de 
monocultivo e pecuária, além de retirada de madeira e exploração mineral, o que provocou a grilagem de terras e a sua 
concentração pelo latifúndio e prejudicou a produção campesina, causando, ainda, expulsão dos camponeses de suas 
propriedades. Apesar do forte apoio do Estado ao latifúndio e ao desenvolvimento capitalista, os camponeses lutaram, e 
ainda lutam, pelo acesso à terra e condições de sobrevivência nela. São lutas que priorizam desde direitos básicos negados, até 
a autonomia no processo produtivo e colocam em confronto seus interesses, suas visões de mundo e quiçá outro modelo de 
sociedade, com o que vem sendo historicamente projetado pelo capital. Através de debates e ações práticas que considerem a 
produção de alimentos saudáveis e a preocupação com a natureza, percebemos que as preocupações dos camponeses estão 
para além da posse e permanência na terra, como também por condições de produção ecologicamente saudável, soberania 
alimentar e a reprodução dos seus modos de vida e de seus saberes tradicionais.
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842 HELENA PALMQUIST (MPF) Registros de genocídio e etnocídio indígena: 
a persistência da destruição

Registros de genocídio e etnocídio indígena: a persistência da destruição

No ano de 2013 foi redescoberto no Rio de Janeiro, o Relatório apresentado em 1967 pelo Procurador Jader de Figueiredo 
Correia no qual foram compulsados consistentes registros de violência contra povos indígenas brasileiros cometidos por 
agentes estatais em conluio com forças de segurança e fazendeiros, sob a égide do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), 
responsável por processos continuados de etnocídio e violência contra os povos que deveria proteger. Ao mesmo tempo, em 
2013, povos indígenas em vários pontos do país eram continuamente atingidos por violências e processos de etnocídio na 
esteira de empreendimentos e ciclos econômicos, na maior parte das vezes planejados ou apoiados pelo estado brasileiro. 
Porque mecanismos o etnocídio e o genocídio seguem presentes nas ações de agentes do estatais ou privados no Brasil, 
atravessando gerações, períodos históricos, mudanças políticas e jurídicas? Para essa questão, o presente trabalho busca 
respostas.

SO 059GONÇALVES

843 ANTÔNIA LARISSA DA SILVA MAIA 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB), BYANCA NILDA 
TAVARES CAVALCANTE 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB), MATHEUS 
BESSA DA SILVA (UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - 
UNILAB), ELIZEU MATOS DA CRUZ 
FILHO (UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - 
UNILAB), AMANDA BEZERRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB), CARLOS JARDEL 
ALVES COSTA (UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - 
UNILAB), ALANE SOUSA PASTOR 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB), GABRIEL DA 
COSTA NOGUEIRA (UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

ETNOBOTÂNICA: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A 
CONSERVAÇÃO DO CONHECIMENTO 
POPULAR SOBRE A BIODIVERSIDADE VEGETAL 
EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO 
CEARÁ/BR.

O homem sempre dependeu das espécies vegetais para a sua sobrevivência, seja desde fins alimentícios até medicinais, 
entretanto, é visível que conhecimentos relacionados à utilização desses recursos vegetais estão se perdendo com o passar do 
tempo. Dessa forma, o presente trabalho tem como principal objetivo o resgate e registro do conhecimento popular acerca 
de espécies vegetais e de suas respectivas potencialidades, desenvolvido nas seguintes Comunidades Quilombolas do estado 
brasileiro do Ceará: Alto Alegre, Lagoa das Melancias, Nazaré e Serra do Evaristo, localizadas em Horizonte, Ocara, Itapipoca e 
Baturité, respectivamente. Para isso, estão sendo realizadas entrevistas, através do uso de formulários, em que cada 
entrevistado da comunidade fornece informações relacionadas às plantas medicinais, alimentícias, tóxicas e/ou repelentes 
naturais, e plantas com outros usos, tais como plantas utilizadas em rituais mágicos, aplicadas em artesanatos, recursos 
madeireiros, ornamentais, dentre outras finalidades. Atualmente, 41 entrevistas encontram-se concluídas, 8 estão em 
andamento, o que totaliza 49 entrevistas. No total, foram citadas 450 plantas distribuídas entre as diferentes categorias 
abordadas, sendo 238 medicinais, 62 tóxicas e/ou repelentes naturais, 188 alimentícias e 167 plantas com outros usos, sendo 
que uma mesma planta pode encontrar-se citada em mais de uma categoria abordada. De forma intercalada com as 
entrevistas, estão sendo realizadas coletas das plantas citadas, as quais estão sendo herborizadas, identificadas e depositadas 
no Herbário Prisco Bezerra ligado à Universidade Federal do Ceará (UFC) e no Herbário da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). No total, foram coletadas e herborizadas 190 plantas, e identificadas 124 
espécies vegetais. Este trabalho vem contribuindo para a conservação do conhecimento popular na região, e para um maior 
conhecimento sobre a flora das comunidades envolvidas.
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844 IAN RODRIGUES BRITO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), LUCAS MOTA BATISTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), VANIA NEU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA)

DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA DE 
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PARA 
CONSUMO HUMANO DE COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DA REGIÃO INSULAR DE BELÉM 
- PARÁ

A manutenção da qualidade de vida está estreitamente ligada ao consumo de água de qualidade. No norte do Brasil, em 
regiões insulares, como de Belém-Pará, embora possuam grande disponibilidade hídrica, a qualidade para consumo humano 
não é satisfatória. Nessa região, a gênese da questão está ligada ao processo histórico de ocupação dispersa ribeirinha, e outras 
características ancestrais, como a tradição do consumo de água diretamente do recurso hídrico disponível, o que ocasiona 
problemas recorrentes de saúde dessas populações. Concernente a isso, o presente artigo objetivou estudar o 
dimensionamento de sistema de captação de água de chuva, visando a eficiência; os requisitos de potabilidade da água para 
consumo humano e custos com a implantação do sistema. Para calcular o dimensionamento foi necessário a obtenção de 
dados pluviométricos da Região Metropolitana de Belém, referentes aos anos de 1986 a 2016. Estes dados foram aplicados 
nos cálculos de área mínima do telhado. Além disso, realizou-se o dimensionamento da calha e acoplamento do desvio do 
primeiro milímetro da chuva, pois, encontra-se contaminada por matéria orgânica vegetal e/ou animal depositada no 
telhado. Todos conforme as recomendações de demanda básica de água para consumo humano. O dimensionamento foi 
validado com a utilização do software Netuno 4, onde se obteve eficácia média anual de 96,82% e falha de apenas 2,68%, o 
que equivale a 10 dias por ano onde o reservatório fica vazio, os quais estão distribuídos ao longo de 6 meses, com a maior 
falha no mês de setembro, cerca de 2 dias. Ademais, considerou-se também o custo do sistema, o qual evidencia um excelente 
custo-benefício. De modo geral, os sistemas de captação de água da chuva mostraram-se extremamente eficazes para as 
características naturais da região insular de Belém.
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845 JULIANA CARDOSO FIDELIS (UFPA) NO FUTURO SERÁ QUILOMBOLA: 
reconhecimento e consideração na 
politização da saúde em um contexto de 
mineração.

Resumo:

 

Este trabalho busca discutir discute aspectos da reivindicação de acesso a serviços de saúde originalmente reservados a 
funcionários da Mineração Rio do Norte, tal qual ela vem sendo apresentada por oito comunidades remanescentes de 
quilombos do Território Alto Trombetas II, os quais, organizados, negociam junto à MRN acesso à medicina 
convencional/hegemônica Trombetas (Oriximiná/PA). Nesse contexto, considerando a insuficiência de serviços públicos 
prestados em diversos segmentos no território, bem como a vitalidade de um “modelo de saúde tradicional” operante com 
base em conhecimentos tradicionais regularmente acionados nas comunidades, pretende-se apresentar reflexões 
preliminares de como o acesso aos serviços biomédicos se constituiu em prioridade nas esferas de disputa e negociação com a 
empresa mineradora. Dessa maneira, partimos da hipótese de que a liberação do acesso a esses serviços é uma questão moral 
de consideração e reconhecimento dos quilombolas como sujeito de direitos, que se pauta na reivindicação de um 
tratamento na própria instalação da Company Town (Trombetas), que supra carências do serviço público de saúde e que, ao 
mesmo tempo, contemple as especificidades étnico-culturais dessa população. A pesquisa se desenvolve por meio de trabalho 
etnográfico que investiga as esferas de ação e debate em relação à saúde, pautando-se metodologicamente nos estudos de 
situações sociais, de interação direta de agentes em espaços multivocais, ou seja, espaços rituais que figuram como campos de 
negociação.
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(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

OS IMPACTOS DAS HIDRELÉTRICAS SOBRE 
ALGUNS SABERES TRADICIONAIS DAS 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS: O CASO DA 
HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE

Este estudo teve por objetivo investigar quais foram os impactos da hidrelétrica de Belo Monte na aplicação de alguns saberes 
tradicionais de três comunidades ribeirinhas situadas nas cidades de Altamira-PA e Vitória do Xingu. Para tanto, 
entrevistamos os moradores das comunidades do Mexicano (Altamira) e Bambu e Belo Monte (Vitória do Xingu), com auxílio 
de questionários, aplicados no mês de novembro do ano de 2016. Participaram da entrevista 70 pessoas, sendo 37 homens e 
33 mulheres. Os resultados desta pesquisa revelaram que antes da hidrelétrica de Belo Monte, os membros das comunidades 
investigadas utilizavam da pesca como ofício principal de subsistência. Os moradores da comunidade do Mexicano (única 
reassentada) ainda cultivavam plantas e hortaliças para complementar o sustento. Com a finalização das obras da barragem, é 
possível verificar que já há mudanças na aplicação dos conhecimentos tradicionais destes povos. Isto porque grande parte dos 
ribeirinhos foram obrigados a mudar de profissão, seja pelo fato de terem sidos reassentados em localidades distantes, como é 
o caso da comunidade Mexicano, mas principalmente pelos impactos da hidrelétrica sobre a biodiversidade de peixes sobre o 
rio Xingu. Os resultados levantados nesta pesquisa, ainda que preliminares, demonstram a necessidade de criar soluções 
inovadoras que combinem a produção de energia com benefícios econômicos, ambientais e sociais, pautado principalmente 
em práticas sustentáveis que não agridam a natureza.
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847 DIEGO PÉREZ OJEDA DEL ARCO 
(PPGA/UFPA)

As comunidades quilombolas de 
Santarém/PA e o Porto de Maicá: os efeitos 
sociais de um empreendimento anunciado

Nas últimas décadas foram produzidos um vasto número de estudos acadêmicos dentro das ciências sociais que focalizaram as 
suas análises principalmente nos efeitos sociais gerados pela construção de grandes empreendimentos industriais. Cabe 
perguntar, então, se é que um projeto de grande escala poderia chegar a produzir efeitos sociais em uma população, mesmo 
sem que se tenha dado início as suas obras de instalação. Nesse sentido, o presente trabalho busca responder a essa 
interrogante por meio da realização de um estudo de caso detalhado no qual analisei a situação social gerada como 
consequência do projeto de instalação do Porto de Maicá em Santarém/PA; projeto de caráter desenvolvimentista voltado à 
exportação de soja e enquadrado dentro de um projeto ainda maior conhecido como o “Arco Norte”, o qual, por sua vez, 
pretende consolidar a região Norte do país como rota de saída para a exportação agrícola. Assim, por meio de uma longa 
interlocução mantida com as lideranças da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém-FOQS e várias visitas às 
comunidades quilombolas da região, foi possível identificar uma série de efeitos sociais que as afetaram diretamente. Um 
destes, tal vez o mais expressivo, foi o sentimento de temor que proliferou devido às incertezas sobre as possíveis 
consequências futuras que a construção do porto poderia ocasionar; as quais não se reduziram simplesmente a questões 
ecológicas e ambientais, se não que também abarcaram toda uma ampla gama de cenários adversos relacionados a questões 
econômicas e sociais. Assim, pode-se destacar, por exemplo, o temor sobre os efeitos que a construção do porto teria sobrea a 
atividade pesqueira, um dos principais modos de subsistência; o medo gerado pelo aumento da circulação de grandes navios 
e suas diversas consequências; a ruptura de redes de sociabilidade intercomunitárias devido ao acesso restringido de rotas de 
navegação; entre várias outras consequências que se pretendem abordar ao detalhe.
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848 JOSÉ MATEUS SOUSA CONCEIÇÃO 
(UFPA- CAMPUS DE BRAGANÇA), IRIS 
NAYARA DA SILVA E SILVA (UFPA- 
CAMPUS DE BRAGANÇA), FRANCISCO 
PEREIRA DE OLIVEIRA (UFPA- CAMPUS 
DE BRAGANA), ADRIANA DO SOCORRO 
BARROSO REIS (UFPA- CAMPUS DE 
BRAGANÇA), MARCOS ALEXANDRE 
BORGES MONTEIRO (UFPA- CAMPUS 
DE BRAGANÇA)

OS DESAFIOS NO PERCURSO DOS 
EXTRATIVISTAS DO CARANGUEJO-UÇÁ (Ucides 
cordatus) E O ESFORÇO PESQUEIRO NA 
RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA CAETÉ-
TAPERAÇU, BRAGANÇA-PA.

O presente estudo discute sobre os desafios no percurso dos extrativistas do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) e o esforço 
pesqueiro na Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu (RESEX-MAR), costa amazônica brasileira. A metodologia se deu por 
meio de pesquisa de campo (quali-quantitativa) que atende aos objetivos, que são: i) Mapear o transecto feito pelos 
pescadores de caranguejo-uçá, a partir dos parâmetros de fácil acesso (FA) e difícil acesso (DA), nos manguezais da Reserva 
Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu (Bragança-PA), e, ii) Georreferenciar as áreas de fácil e difícil acesso na pesca do 
caranguejo-uçá por meio de GPS. O número amostral (n) foi constituído por 8 pescadores, subdivido n=2 de 18 a 30 anos e 
n=2 de 31 anos de idade em diante nas áreas de FA, e, n=2 de 18 a 30 anos e n=2 de 31 anos de idade em diante nas áreas de DA. 
Os principais resultados apontam que os pescadores de caranguejo são pessoas que residem nas comunidades costeiro-
estuarinas e se apropriam e usam os recursos ambientais, principalmente o recurso caranguejo-uçá que é o mais explorado. Os 
pescadores de caranguejo são do sexo masculino, bem como, possuem baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), 
todavia, têm renda mensal abaixo de um salário mínimo. Esses pescadores de caranguejo-uçá vão de 3 a 5 vezes por semana ao 
manguezal e para isso fazem esse percurso utilizando bicicletas, caminhonetes, e embarcação a remo. Além disso, foram 
mensurados com o paquímetro digital, 963 caranguejos e foi encontrada média da largura da carapaça (LC) de 74,56mm para 
área FA e 72,11mm para área DA. Contudo, apesar dos pescadores de caranguejo ganharem muito pouco e também 
enfrentarem diversas dificuldades no dia a dia, todavia, ainda sim, de acordo com esse estudo, não demostraram insatisfação 
com a profissão. A média da LC dos caranguejos medidos nas áreas de FA e DA não são discrepantes.
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849 ELOILSON BEZERRA LEAL 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
GRACILENE DE CASTRO FERREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
GLEICE DE CASTRO PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

POVOS TRADICIONAIS, GARANTIA E 
REGULARIZAÇÃO DE TERRITÓRIOS 
HISTORICAMENTE RECONHECIDOS.

Georreferenciar um imóvel é definir a sua forma, dimensão e localização, através de métodos de levantamento topográfico. As 
Instituições e Órgãos responsáveis por tais levantamentos, em atendimento ao que preconiza a Lei 10.267/01, exige que este 
georreferenciamento seja executado de acordo com a sua Norma Técnica, impondo a obrigatoriedade de descrever seus 
limites, características e confrontações através de memorial descritivo executado por profissional habilitado - com a emissão 
da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), por parte do CREA - contendo as coordenadas dos vértices definidores 
dos limites das propriedades, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, com a precisão posicional de 50 cm sendo 
atingida na determinação de cada um deles (art. 176, § 4º, da Lei 6.015/75, com redação dada pela Lei 10.267/01). O 
presente trabalho procura demonstrar as atividades de georreferenciamento realizadas na comunidade Quilombola do 
Abacatal, localizada no Município de Marituba estado do Pará, através da parceria realizada entre a Universidade Federal do 
Pará – UFPA e o Instituto de Terras do Pará – ITERPA. Bem como sua importância no processo de regularização, 
reconhecimento, delimitação e titulação de territórios legalmente protegidos. O referido levantamento iniciou-se ainda no 
final de JUNHO/2017 e foi solicitado pela própria comunidade para corrigir um erro de levantamento que omitiu uma área 
significativa do quilombo que legalmente faz parte do território supramencionado. Tais informações irregulares foram 
registradas no título concedido ao Abacatal, cujos líderes comunitários conseguiram a sua correção no cartório de registro de 
imóveis tendo sido expedida a certidão de retificação. Nesse sentido, solicitou-se o georreferenciamento da área retificada, 
para que seja possível concluir o RTID - Relatório Técnico de Identificação e Delimitação.
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850 BRUNA FARIAS DE SANTANA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA), ROBERT VOEKS 
(CALIFORNIA STATE UNIVERSITY), 
LIGIA SILVEIRA FUNCH 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA)

Conhecimento e usos sobre plantas 
medicinais pelos quilombolas em uma região 
litorânea da Bahia, nordeste do Brasil

O conhecimento etnobotânico dos grupos nativos representam um foco de longo prazo das investigações científicas. Já o 
papel dos imigrantes africanos e seus descendentes nas Américas, por outro lado, vem sendo abordado em estudos mais 
recentes. No Brasil, esses estudos consideram a influência das mudanças socioculturais sobre os conhecimentos tradicionais, 
e também suas implicações na conservação ambiental. O objetivo deste estudo foi identificar quais características 
socioeconômicas (idade, sexo, educação) podem estar associadas ao conhecimento e uso de plantas medicinais. Este estudo 
foi realizado na comunidade de remanescentes quilombolas Salamina Putumuju, localizada no município de Maragogipe, 
Bahia, nordeste do Brasil, entre os meses de maio a outubro de 2014. Os dados foram coletados de 74 informantes, entre 18 e 
80 anos, por meio de entrevistas semiestruturadas, caminhadas na mata e vouchers das espécies identificadas. A relação entre 
as variáveis socioeconômicas e o conhecimento acerca das plantas medicinais foi avaliada a partir de análise de regressão 
linear múltipla. Testes de Qui-quadrado foram feitos a fim de verificar se existe diferença significativa no conhecimento 
cultural e ecológico das plantas entre homens e mulheres na comunidade. Foram registradas 133 plantas de uso medicinal. As 
partes das plantas mais utilizadas foram a folha e a planta inteira, revelando a presença significativa de espécies do hábito 
herbáceo (Figura 1B). A idade foi o único fator socioeconômico que mostrou diferença significativa quanto ao conhecimento 
de plantas na comunidade.  A ausência de diferenças significativas no saber ecológico de plantas medicinais entre homens e 
mulheres indica que as atividades de ocupação são semelhantes aos dois gêneros (Figura 1). Fatores ambientais, ecológicos e 
histórico-culturais foram importantes para explicar a manutenção de um rico saber tradicional sobre a medicina da flora 
local.
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Etnobotânica de plantas úteis na 
alimentação animal em Comunidades 
Quilombolas do Ceará/BR.

No Nordeste do Brasil, assim como em outras regiões do mundo, populações detêm conhecimento sobre espécies vegetais 
úteis na alimentação animal, muitas das quais são nativas. Este trabalho aborda plantas úteis à alimentação animal citadas no 
levantamento etnobotânico realizado nas comunidades quilombolas de Alto Alegre, Lagoa das Melancias, Nazaré e Serra do 
Evaristo, localizadas respectivamente em Horizonte, Ocara, Itapipoca e Baturité, no estado do Ceará. Utilizou-se a técnica 
snowball, que permitiu a seleção não-probabilística e identificação de especialistas locais. Foram aplicadas entrevistas 
semiestruturadas, sobre aspectos de uso, cultivo, manejo e características botânicas. O material botânico foi coletado e 
depositado no Herbário Prisco Bezerra (EAC) da UFC e Herbário da UNILAB. Foram concluídas 41 entrevistas e 8 encontram-se 
em andamento. Observou-se que foram citados 83 nomes diferentes de plantas úteis a alimentação animal, das quais 33 são 
cultivadas pelos informantes e familiares em seus quintais ou em demais áreas utilizadas pelo informante, 17 foram indicadas 
como de ocorrência espontânea nos quintais ou em áreas rurais utilizadas pelo informante e 53 foram indicadas como 
ocorrentes em áreas de vegetação nativa, podendo uma mesma planta estar citada em mais de uma categoria. No total, foram 
coletadas e herborizadas 43 plantas úteis à alimentação animal, sendo identificadas 41espécies. Plantas como capim, milho e 
bananeira foram citadas por um maior número de informantes, sendo mencionadas por 37, 16 e 14 entrevistados, 
respectivamente. Folha, fruto e a planta inteira foram as partes vegetais mais frequentemente citadas. Observou-se uma 
grande diversidade de espécies vegetais reconhecidas como úteis à alimentação animal, sendo as folhas as partes mais 
utilizadas. Observou-se que muitas espécies úteis à alimentação animal são cultivadas, mas a maioria das plantas fornecedoras 
de alimentos aos animais ocorrem em áreas de vegetação nativa da região.
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852 MICHELI CRISTINA THOMAS (DEP. 
ENGENHARIA DE PESCA E BIOLOGIA - 
UDESC), ANA PAULA RAINHO (PÓS 
GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 
SOCIAL - UFSC)

O etnoconhecimento da pesca artesanal em 
um Fórum de Pesca: prática sem limites

Nos últimos anos a crise da pesca artesanal no Complexo Estuarino Lagunar de Santa vem tomando proporções preocupantes, 
colocando em risco a reprodução social, cultural e econômica das comunidades pesqueiras e a manutenção da 
biodiversidade. Em Laguna, SC, o Movimentos dos Pescadores e Pescadoras (MPP) e a Pastoral dos Pescadores vem buscando a 
organização das comunidades pesqueiras para legitimar seus direitos e garantir a sustentabilidade da pesca artesanal e a 
conservação dos ecossistemas. Nesse contexto que foi criado o “Fórum de Pesca do Complexo Lagunar Sul”, que hoje conta 
com participação de pescadores e pescadoras, Pastoral dos Pescadores e MPP, Policia Militar Ambiental, Universidade do 
Estado de Santa Catarina, EPAGRI, APA Baleia Franca/ICMBio, ONGs, Sindicatos e Colônias. Os temas debatidos foram 
sistematizados em grupos de trabalho: GT Pesca do Aviãozinho, a partir do conhecimento e necessidades dos pescadores 
busca-se um ajuste das PORTARIA IBAMA 32-N/1998 e PORTARIA IBAMA 27-N/1999 por meio de um Acordo de Pesca; GT Pesca 
do parati, no qual se propõe um modelo de pesquisa participativa, com levantamento socioeconômico e acompanhamento 
com pescadores da pesca para avaliar seletividade de rede e GT Qualidade Ambiental, no qual são debatidos temas a respeito 
da qualidade das lagoas, sob a ótica dos pescadores e contrastando com as pesquisas acadêmicas. O papel do Fórum é 
articular os posicionamentos, dar encaminhamentos e direcioná-los aos órgãos públicos e gestores. O objetivo maior é sair da 
posição de discussão e partir em busca de ações efetivas. A própria natureza dos fóruns de Pesca, como arranjos institucionais 
que surgem a partir de uma organização popular e descentralizada, já traz a Gestão Participativa e o Etnoconhecimento em 
perspectiva, favorecendo e facilitação a mobilização e organização das comunidades de pescadores artesanais. A continuidade 
desse processo depende apenas da vontade de ver a gestão pesqueira participativa como realidade.
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854 JOÃO VICTOR ERICEIRA SOUSA (UEMA- 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO), RAQUEL GALHADA DA 
COSTA (UEMA- UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO MARANHÃO), ELIANE 
MENDES RODRIGUES (UEMA- 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO)

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS: uma análise 
das instituições de saúde.

A presente pesquisa, ainda em andamento, está vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica da UEMA 
(PIBIC/UEMA) e está sendo desenvolvida por professores e alunos do Curso de Enfermagem Bacharelado e do Departamento de 
Ciências Sociais do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da UEMA, todos integrantes do Grupo de Estudos Educação, 
Saúde e Sociedade (GEESS). Propõe investigar sobre as políticas públicas de saúde implantadas nas cidades de Igarapé do Meio 
e Tufilândia e Santa Inês, no Estado do Maranhão, e suas relações com as comunidades tradicionais existentes nessa região. 
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e transversal, de abordagem quanti qualitativa. A população alvo da pesquisa 
foram os gestores e os profissionais de saúde atuantes no município. Optou-se por procedimentos próprios da metodologia 
qualitativa, procuramos envolver, quando a situação exigiu, técnicas de coleta de dados como a entrevista aberta através de 
um questionário semiestruturado. Observou-se que nessa região, o que prevalece é a Atenção Primária de Saúde (APS), regida 
pela Política Nacional da Atenção Básica. Nesses municípios, a Estratégia Saúde da Família (ESF) formada por equipe 
multiprofissional, desenvolvem suas atividades na Unidade Básica de Saúde (UBS) e na própria comunidade onde atuam. 
Destaca-se a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher (PNAISM) desenvolvendo-se ações em todas as fases da 
vida da mulher. A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Criança (PNAISC).A Política Nacional de Atenção Integral a 
Saúde do Homem (PNAISH) .Outras políticas foram a Política Nacional de Imunização (PNI) e a Política Nacional de Saúde 
Bucal (PNSB).Embora elas estejam implantadas nesses municípios, existe um consenso da necessidade de melhorar a oferta 
dos serviços de saúde que são oferecidos a comunidade visando  atender as necessidades de toda a população, tanto das zonas 
urbanas e rurais, melhorando a vida da população.
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855 GUILHERME CRUZ DE MENDONCA 
(INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO (IFRJ))

Biocultural Diversity in the city of Rio de 
Janeiro, Brazil.

A relatively new approach to biocultural diversity has been to broaden the concept to understand the relationships between 
nature and culture in urban or peri-urban contexts and also in non-traditional populations located in these contexts. The 
purpose of this presentation is to share the results of the Phd Thesis "Biocultural Diversity, Cities and Law: legal framework 
implementation in the city of Rio de Janeiro, Brazil." presented at Phd Programme in Environment, University of the State of 
Rio de Janeiro, in 2014,  with the results of later research. Firstly, the focus is the trajectory of society - nature relationship in 
Western thought.  Literature indicates that rupture between society/culture and nature, in the context of Modernity, is one 
of the environmental crisis causes. To articulate biological diversity and cultural diversity in cities is strategic to reconnect 
the nature and culture links. Therefore, is a temtaptive to overcome the consequences of modernity. The work has observed 
the construction of the category " biocultural diversity", as an expression of society-nature relationships, in the city of Rio de 
Janeiro. The research analyzed biocultural diversity dynamics in three different dimensions: cultural landscapes; species 
management and environmental knowledge. Therefore, main findings recognize the existence of biocultural diversity inside 
protected areas such as the World Heritage site Rio Cultural Ladscape but also outside protected areas, like knowledge on 
environment created by living experience and diferent ways of nature-society relationships. Rio de Janeiro was selected as a 
case study, because it contains a significant biocultural diversity, which is under development pressures and contain an 
innovative legal framework and master plan, which is the basic tool for the local development policies. However, the 
innovative legal framework not necessarily change human and economic behavior towards biocultural diversity, leading to 
vulnerability
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856 SHIRLEY PACHECO DE SOUZA (IFSP), 
PEDRO PAES SOBRINHO (ASSOCIAÇÃO 
CAIÇARA JUQUERIQUERÊ), PEDRO 
ARAGÃO MOREIRA LIMA 
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TATIANE MOREIRA SANTOS (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO MÓDULO), STELLA DE 
SOUZA BOLINA (INSTITUTO TERRA E 
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Que tempo vai fazer amanhã? Conheça a 
Etnometeorologia Caiçara

Durante os anos de 2013 a 2016, o Projeto Etnometeorologia Caiçara registrou o conhecimento de 42 caiçaras do litoral 
norte do estado de São Paulo, Brasil, sobre a previsão do tempo, assim como sua percepção sobre as mudanças climáticas. 
Múltiplos parâmetros (oceanográficos, meteorológicos e ecológicos) são monitorados pelos caiçaras, a fim de prever o 
tempo. As variações que têm ocorrido no comportamento desses parâmetros são entendidas por eles como consequências 
das mudanças climáticas.

Esse conhecimento é transmitido entre as gerações de caiçaras como parte de sua cultura, entretanto, a continuidade dessa 
transmissão está ameaçada pelos avanços tecnológicos, já que muitos jovens caiçaras preferem usar os aplicativos de previsão 
do tempo disponíveis on-line e não se interessam em aprender a previsão pelo modo tradicional.

A fim de levar esse conhecimento às escolas da região, foi elaborada uma cartilha explicando como os caiçaras utilizam as 
variações de alguns elementos da natureza em sua previsão do tempo. A cartilha, contendo 30 páginas, privilegiou ilustrações 
gráficas para facilitar o entendimento do público infanto-juvenil, resumindo a Etnometeorologia Caiçara de forma simples e 
acessível e será distribuída aos estudantes durante oficinas e palestras realizadas nas escolas.

Esperamos divulgar esse etno-conhecimento às novas gerações do litoral norte paulista, especialmente aos jovens caiçaras, 
enfatizando a importância de se manter a diversidade cultural das comunidades tradicionais, que muito tem 
contribuído para aumentar a resiliência desses povos em tempos de transformações socioecológicas.
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Etnobotânica de plantas tóxicas e repelentes 
naturais em comunidades quilombolas no 
estado do Ceará, Brasil

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os dados referentes as plantas tóxicas/repelentes naturais citadas no 
levantamento etnobotânico realizado em quatro comunidades quilombolas do estado brasileiro do Ceará: Alto Alegre em 
Horizonte, Lagoa das Melancias em Ocara, Nazaré em Itapipoca e Serra do Evaristo em Baturité. Foram realizadas entrevistas 
com moradores considerados especialistas locais em utilização das plantas, selecionados através da técnica “snowball” que 
consiste em um método de indicação não aleatório. Foram realizadas coletas das plantas citadas nas entrevistas através de 
excursões guiadas pelos especialistas locais. As plantas coletadas foram identificadas e depositadas no Herbário Prisco Bezerra 
da Universidade Federal do Ceará - UFC e no Herbário da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira 
– UNILAB. Foram realizadas um total de 49 entrevistas, das quais 8 encontram-se em andamento. No total, foram citadas 62 
plantas com propriedades tóxicas/repelentes naturais. Foram relatadas 38 plantas como tóxicas aos humanos, sendo citadas 
plantas tóxicas se ingeridas, tóxicas quando em contato com a pele e plantas abortivas. Foram citadas 18 plantas como 
tóxicas aos demais animais, as quais provocariam efeitos nocivos nestes animais quando ingeridas ou quando em contato 
com a pele. Foram citadas 21 plantas com propriedades repelentes naturais, estando incluídas nesta categoria plantas com a 
propriedade de repelir ou provocar a morte de artrópodes considerados como pragas em domicílios (15 plantas) e em 
cultivos agrícolas (10 plantas). No total, foram coletadas e herborizadas 24 plantas e identificadas 13 espécies. Observou-se 
uma grande diversidade de espécies vegetais reconhecidas como tóxicas/repelentes naturais pelas comunidades quilombolas 
participantes da pesquisa, contribuindo para o registro e valorização dos conhecimentos tradicionais associados a esta 
diversidade vegetal.
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858 JORGELENE BOTÃO ABREU (UFMA-
CAMPUS PINHEIRO), VITOR ROGERIO 
SARGES (UFMA-CAMPUS PINHEIRO), 
MARCIA RAIOL SOUSA (UFMA-
CAMPUS PINHEIRO), STEPHANE LARA 
ALMEIDA SANTOS (UFMA- CAMPUS 
PINHEIRO), LEUDIANE DE JESUS 
MORAES (UFMA- CAMPUS PINHEIRO)

Conflitos ambientais em Balsas- a 
expropriação do pequeno agricultor.

A pesquisa consiste em fatos empíricos, conclusões advindas do trabalho realizado em campo.

O processo de ocupação das terras ao sul do Maranhão entre as décadas de 1950 à 1990, foi marcado por conflitos entre 
posseiros- que ali viviam desde o início da década de 1910, sobrevivendo da agricultura de subsistência e da criação de gado- e 
grandes criadores e produtores recém-chegados do Sul do país. Esses conflitos geraram consequências que refletem nos dias 
atuais, nas condições de vida das comunidades agrárias dessa região, intensificadas pela falta de incentivo do Governo e pela 
forte presença da mecanização, além dos impactos ambientais como: poluição dos rios, empobrecimento do solo, destruição 
parcial da fauna e flora daquela localidade, etc.

Esse espaço maranhense contém grandes áreas desertificadas por ação das grandes monoculturas. Junto a esse povo a CPT 
(Comissão Pastoral da Terra) luta arduamente, por meio de processos e orientações para técnicas de cultivo (agricultura 
familiar) para que os desapossados reintegrem locais devastados.
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859 ESTHER MIRIAN CARDOSO MESQUITA 
(UFPA), HILTON SILVA DO 
NASCIMENTO (CENTRO DE TRABALHO 
INDIGENISTAS - CTI), SIMONE 
ATHAYDE (UNIVERSITY OF FLORIDA), 
VICTORIA ISAAC (UFPA)

Pesca indígena e hidrelétricas na Amazônia 
brasileira: o caso da UHE de Belo Monte.

Os povos indígenas e comunidades locais, moradores das regiões impactadas por hidrelétricas, possuem forte dependência 
dos recursos naturais e são os primeiros a sofrer com a implantação deste tipo de obras. No rio Xingu, a construção da UHE 
Belo Monte, afetou diretamente a atividade pesqueira de povos indígenas da Volta Grande do Xingu-VGX, onde o nível do rio 
sofreu uma redução acentuada. Realizou-se o monitoramento da pesca na Terra Indígena Paquiçamba da VGX como atividade 
prevista no Plano Básico Ambiental – Componente Indígena. Os dados foram agrupados em duas etapas: antes e depois do 
barramento do rio. Foram feitas análises estatísticas descritivas, cálculo da Captura por Unidade de Esforço-CPUE e análise da 
estrutura populacional das principais espécies capturadas. Apesar do aumento da CPUE no período pós enchimento, houve 
uma redução da pesca tradicional de caniço nos igapós para a captura do pacu branco (Myloplus rubrippinis), cuja produção 
declinou em cerca da metade, em favor da pesca de malhadeira, e de espécies menos apreciadas pelas comunidades. A 
comercialização do pescado também sofreu reduções nesse período. Já o esforço direcionado para a captura de peixes 
ornamentais aumentou após o enchimento, provavelmente para compensar as perdas dos outros tipos de pescarias. Os 
tamanhos médios de quatro das espécies e o peso médio de três das espécies mais capturadas apresentaram redução. As 
medidas mitigadoras e de compensação apresentadas até o momento não atenderam às expectativas dos indígenas, os quais 
demandam que sejam revistas as normas sobre a quantidade de água liberada para a VGX a jusante do barramento. Conclui-se 
que há necessidade de uma melhor integração desses povos ao longo de todo o processo de licenciamento e 
acompanhamento do empreendimento, de modo que eles possam garantir sua soberania social e segurança alimentar, a 
partir de medidas mais adequadas a sua realidade.
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860 BETH CONKLIN (VANDERBILT 
UNIVERSITY)

Death-Rituals and Landscape Transformation 
in Western Brazil

This paper examines the anthropogenic implications of ritual practices in native Amazonian communities that respond to the 
death of a community member by reconfiguring elements of the local environment through acts of burning, abandonment, 
and biomaterial transformation. Among the Wari’ of western Rondônia, in the months following a death, senior kin make a 
series of solitary journeys into the forest to seek out places that evoke memories of the deceased. In a ritual called ton ho’ 
which is like a kind of walking meditation, they cut and burn vegetation at each memory-rich site. Sensory experience is a 
bridge between environment and sociality: the felt imperative to erase traces of the dead is grounded in an indigenous theory 
of emotion that recognizes the potency of visceral experience and memories tied to places and things. Food and feeding are 
focal in Wari’ notions of personhood and kinship, and affects and memories coalesce especially around sites of food 
production and commensality. In this locale, the memory-rich places where Wari’ perform death-ritual burning and clearing 
are often sites of dark-earth fields and groves of Brazil nuts and food palms where these ecological interventions may alter 
micro-conditions for flora, fauna, and microbial populations in ways that intensify soil fertility and concentrations of useful 
species, with implications for subsequent patterns of human activity. While most discussions of anthropogenic landscape 
processes focus on long-term patterns of domestic and agricultural activity, this case study points to ritual as another 
category of activity in which social and ecological dynamics entwine to configure more-than-human lifeworlds.
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861 ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ - UFOPA), ALYNE DANIELE 
ALVES PIMENTEL (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA), JAÍLSON SANTOS DE 
NOVAIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
SUL DA BAHIA), VANESSA HOLANDA 
RIGHETTI DE ABREU (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ)

ESTUDOS DE MELIPONÍNEOS COM ÊNFASE NA 
MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA 
EM COMUNIDADES DA RESERVA 
EXTRATIVISTA TAPAJÓS-ARAPIUNS, 
SANTARÉM-PA

A Amazônia é o bioma onde se encontra a maior diversidade de meliponíneos do Brasil, sendo considerada o berço destes 
polinizadores na América. A meliponicultura favorece a manutenção da alta diversidade biológica, promove a organização 
familiar e comunitária do trabalho. O estudo objetivou fazer um levantamento de espécies de abelhas sem ferrão (ASF) criadas 
em quatro comunidades da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns (Anã, Solimões, Suruacá e Vila Franca), localizadas no 
município de Santarém-PA, bem como sua relação direta com a manutenção da diversidade biológica deste local. 
Participaram da pesquisa 12 manejadores de ASF das quatro comunidades ao longo dos rios Tapajós e Arapiuns, mediante uso 
de questionário com questões objetivas. Um dos motivos para o início do manejo de ASF citados pelos entrevistados foi a 
obtenção do mel para usos medicinais (50%), obtenção de renda (35%), além da iniciativa própria (15%). Foram identificadas 
seis espécies de ASF sendo manejadas nas quatro comunidades estudadas, são elas: Frieseomelitta longipes Smith, 1854; 
Frieseomelitta silvestrii Friese, 1902; Melipona (Melikerria) interrupta Latreille, 1811; Melipona (Michmelia) seminigra aff. 
pernigra Moure & Kerr, 1950; Scaptotrigona sp. Moure, 1942 e Tetragona clavipes Fabricius, 1804. Foi relatado por (75%) dos 
produtores entrevistados que a polinização é um dos retornos mais importantes gerados pela atividade meliponícola, pois 
ajuda na manutenção da diversidade biológica principalmente na polinização de culturas agrícolas e (25%) apontaram a 
renda extra como benefícios advindos dessa atividade. A prática da atividade meliponícola nas comunidades da RESEX 
Tapajós-Arapiuns pode contribuir para a construção da sustentabilidade local, garantindo a polinização de espécies nativas e 
de plantações, bem como ajuda a reduzir o desmatamento e os danos ao meio ambiente, sendo uma atividade que gera renda 
de forma sustentável e contribui para a manutenção da diversidade biológica.
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862 THACIANE CHRISTINE COELHO DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DA AMAZONIA), MARIA DE LOURDES 
PINHEIRO RUIVO (MUSEU PARAENSE 
EMILIO GOELDI), PAULA FERNANDA 
VIEGAS PINHEIRO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZONIA)

Análise da distribuição de focos de calor em 
Cachoeira Seca e Ituna- Itatá, PA, no ano de 
2017.

Atualmente, dados apontam que terras indígenas (TIs) estão entre as áreas menos desmatadas na região Amazônica, com uma 
taxa acumulada de cerca de 2% do total de sua extensão. Porém, a cota de desmatamento continua alta, e a situação é mais 
crítica no centro e sudoeste do Pará, onde estão as áreas mais desmatadas no período de 2016 a 2017. O objetivo do presente 
trabalho, visa a análise de dados obtidos a partir de técnicas e produtos de sensoriamento remoto e geoprocessamento, 
pertinentes aos focos de calor nas TIs Cachoeira Seca e Ituna-Itatá, que possuem extensão territorial de 788.633 hectares e 
142.402 hectares, respectivamente. Para esta pesquisa foram selecionados dados dos satélites NOAA/AVHRR e TERRA (M-M, M-
T), utilizando o software Arcgis 10.1, foi feita uma comparação de registro de focos de calor entre as duas TIs no ano de 2017. 
Essas áreas sofrem com a devastação há anos, sendo recorrentes as denúncias de roubo de madeira e ocupação ilegal, 
estimulada por políticos e fazendeiros. Além de estarem nas zonas de influência da rodovia Transamazônica (BR-230) e da 
hidrelétrica de Belo Monte. No período compreendido entre junho e dezembro do ano de 2017, foram contabilizados 359 
focos no total registrado pelas duas TIs. O mês de outubro foi o que maior registrou focos na TI Cachoeira Seca, com 38,18% 
do total de 295 registrados, e a TI Ituna-Itatá registrou 63 focos somente em novembro. Apesar de serem as TIs que mais 
sofrem com o desmatamento na Amazônia, exibem valores relativamente baixos de focos de calor. Apresentando números 
irrelevantes com relação a precipitação, o que indica uma influência antrópica nesse quesito. O que comprova uma queda na 
fiscalização dessas áreas que acabam sofrendo com o desmatamento, tendendo a reforçar a percepção de que, sem políticas 
de proteção adequadas, o escudo formado por essas e demais áreas protegidas pode começar a cair sobre a pressão da 
criminalidade ambiental.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

863 RAISSA COSTA SIMÃO (UNAMA), 
LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRA (FAPEN), 
DENNIS GONÇALVES NOVAIS 
(UNITINS), FABIANA DA COSTA ALEIXO 
(UEPA), MAX MULLER FERREIRA 
TAVARES (UNAMA), LUIZ VINÍCIUS 
LEÃO MOREIRA (UEPA), GIULIA LEÃO 
DA CUNHA BRABO (UEPA), REINALDO 
CRISTIAN SILVA CONCEIÇÃO (IFPA), 
SABRYNA STÉFFANY CORDEIRO LIMA 
(IFPA), KARLA JOANNA DO PORTO 
(FAPEN)

PROMOÇÃO EM SAÚDE SOBRE A PREVENÇÃO 
DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO EM UMA 
COMUNIDADE RIBEIRINHA DA ILHA DO 
MARAJÓ-PA.

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero (CCU) é o segundo tipo de câncer com maior ocorrência entre mulheres a nível 
mundial ¹. É suscetível a prevenção e controle mediante a triagem e tratamento precoce ². Uma conduta que reduz até 80% o 
número de casos da doença e mortalidade é a realização do exame preventivo do colo do útero (PCCU) ³. OBJETIVOS: 
Proporcionar a educação em saúde da dimensão do exame de PCCU às mulheres ribeirinhas do município de Curralinho-PA. 
MÉTODO: Estudo descritivo, qualitativo do tipo relato de experiência. Ocorreu na vila de Piriá, município de Curralinho – PA. 
A comunidade foi comunicada antecipadamente da realização dos serviços de saúde. As mulheres que estavam aguardando a 
coleta do PCCU participaram da palestra, receberam orientações e aconselhamentos quanto às causas associadas e formas de 
prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e do CCU. Utilizaram-se recursos visuais da anatomia do aparelho 
reprodutor feminino e folders para esclarecer o local da coleta e o desenvolvimento do CCU. Depois, as mulheres dirigiam-se 
para a sala de coleta onde ocorriam orientações individuas. Um pequeno número de mulheres demonstrou resistência ao 
exame, à maioria por vergonha. RESULTADOS: Das 20 mulheres que participaram da explanação educativa, 90% demonstrou 
segurança na importância da realização do exame, aquisição de autoconhecimento e autocuidado. A educação com foco 
informativo é indispensável e precisa ser continuamente utilizada para se reduzir as desigualdades sociais e, 
consequentemente, as taxas de mortalidade pelo CCU, principalmente em regiões com difícil acesso. CONCLUSÃO: A 
educação em saúde é um artifício para promoção de comportamentos que estimulem a saúde na comunidade. O 
esclarecimento sobre o exame desmonta as crenças criadas pela população feminina, impulsionando a realização do exame 
para prevenção e controle de indicadores. Contribuindo para formação de enfermeiros disseminadores de informações frente 
à saúde pública.
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864 LORENA RUIZ TIERNO (ESCOLA 
NACIONAL DE BOTÂNICA TROPICAL 
(ENBT/JBRJ)), VIVIANE STERN DA 
FONSECA KRUEL (INSTITUTO DE 
PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO 
DE JANEIRO)

ETNOBOTÂNICA E AVANÇOS 
FARMACOLÓGICOS DA FAMÍLIA MYRTACEAE 
NAS RESTINGAS DO SUDESTE DO BRASIL. UMA 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Myrtaceae Juss. é uma das famílias de plantas vasculares com maior riqueza de espécies. No Brasil, a maior representatividade 
da família encontra-se na região Sudeste, no bioma Mata Atlântica, com destaque para as restingas, ambientes onde a família 
se caracteriza como uma das mais ricas em espécies; Myrtaceae apresenta ainda importância ecológica para a fauna silvestre e 
na revegetação de áreas degradadas. Nos ambientes de restinga, as comunidades tradicionais ainda são usuárias dos recursos 
vegetais. Neste sentido, o estudo visa realizar um levantamento bibliográfico sistemático para conhecer a riqueza e o 
potencial de uso de Myrtaceae das restingas do Sudeste do Brasil, assim como o avanço no campo farmacológico. Nos estudos 
etnobotânicos, Myrtaceae situou-se entre as famílias com maior riqueza de espécies, sendo a categoria alimentar a mais 
representativa, seguida da medicinal. Observou-se que 43% das espécies úteis apresentam versatilidade e 57% são de uso 
exclusivo, predominantemente alimentar. Em relação ao avanço farmacológico, observou-se um aumento gradativo na 
quantidade de estudos com espécies de Myrtaceae a partir dos anos 90 do século passado. Os resultados farmacológicos 
condizem com os usos expostos por comunidades tradicionais para o tratamento de doenças intestinais, respiratórias, 
hipertensão, dentre outras, fato que salienta a importância da valorização do conhecimento tradicional associado a estes 
ambientes. Os estudos farmacológicos ainda apontam espécies da família como promissoras na redução do risco de doenças 
cardíacas, diabetes, câncer, resistência ao envelhecimento, controle da obesidade, leishmaniose ou contra hemorragia 
causada pelo veneno de jararaca. Dado que os ambientes costeiros, em particular as restingas, vêm sofrendo cada vez mais 
com a pressão antrópica, a importância de Myrtaceae no campo medicinal pode tornar-se uma ferramenta na conservação 
destes ambientes assim como os conhecimentos a eles associados.
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865 ANDREA LANZA CORDEIRO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAZONAS)

Organização social da Comunidade Santo 
Antônio do Abonari, zona rural do Município 
de Presidente Figueiredo-AM.

Apresenta-se neste trabalho, os principais elementos presentes nas relações sociais existentes na Comunidade Santo Antônio 
do Abonari, no Estado do Amazonas, no intuito de compreender a relação entre as práticas sociais, as políticas públicas e a 
produção de bens que sejam capazes de evidenciar a geração de renda. Partindo do pressuposto da compreensão das relações 
sociais estabelecidas; as formas como se institucionalizam e as relações de poder percebidas, buscou-se compreender a 
organização social de comunidades rurais, tomando como foco a Comunidade Santo Antônio do Abonari, pesquisando bases 
conceituais relacionadas ao estudo proposto, como Foucault (2014), Bourdieu (1989) e Firth (1973) concernente as relações 
sociais e de poder desses atores. O trabalho abordou a Comunidade Santo Antônio do Abonari, sob o ponto de vista de sua 
construção cultural e as relações ali estruturadas, em busca de informes suficientes que sirvam de base na formulação de 
políticas públicas voltadas para comunidades. Construído em tópicos e levantadas as observações realizadas, estudou-se as 
peculiaridades e ações as quais levaram em consideração não somente as relações de indivíduos com indivíduos, mas também 
com o ambiente que as cerca e o modo de vida dos comunitários.
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866 EMMA ESTRADA MARTÍNEZ (SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE ETNOBIOLOGIA SCE), 
MAGDALENA PEÑUELA URICOECHEA 
(PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
BOGOTÁ COLOMBIA)

Influence of Sacred master plants and bio-
cultural memory A proposal for a new 
relational approach and civilizing paradigm

For centuries, original populations have used plants in their daily lives and rituals considering them as masters and sacred. 
Many of these are entheogenic and play a determining role in identity processes, decision making regarding the management 
of territories, forms of resistance and the genesis and consolidation of culture.

This proposal examines the bio-cultural memory and the agency of these plants in the medicine-man and commercial 
multiethnic networks of the Colombian Southwest. It also analyzes in different scales the influence of these plants on 
alternatives to development, ecologies of knowledge and other relational paradigms.

Through techniques of participatory action research and an exhaustive review of secondary sources, we investigated the 
relationship of various indigenous peoples of southwestern Colombia (kamëntsá, inga, siona, kofan, nasa) with the plants they 
consider to be masters and sacred.

Semi-structured interviews were done with recognized medicine-men and traditional doctors, as well as surveys applied to 
different community actors, without distinction of gender and in different age groups. These allowed us to understand the 
role that plants continue to fulfill as mediators between symbolic dimensions and decision-making in the management of the 
territory.

Cosmovision of the different communities with which we work is constantly enriched by sacred referents such as these plants, 
constituting mechanisms and memory devices that store and reconstruct the mythological strength of their community 
projects.

The indigenous communities are not stopped in time, they are dynamic, they reinvent themselves, they adapt and they have a 
body of millenarian beliefs associated with the use of sacred master plants, which can constitute a fabric of options against 
some unsustainable paradigms of the current global conjuncture.
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867 RAYNON JOEL MONTEIRO ALVES 
(UEPA), DIEGO DA SILVA PINHEIRO 
(UFPA), JANAINA PINHEIRO 
GONÇALVES (UFPA), REYNAN JORGE 
MONTEIRO ALVES (FACULDADE 
ESTÁCIO), MANOEL TAVARES DE 
PAULA (UEPA)

SOCIOBIODIVERSIDADE EM ÁREAS URBANAS: 
O CASO DA CIDADE DE MARAPANIM, PARÁ, 
BRASIL

O município de Marapanim, localizado na Microrregião do Salgado, Estado do Pará, é margeado por manguezais que, por sua 
vez, estão situados às proximidades de quintais urbanos, sendo que, em ambos os sistemas, os recursos naturais são utilizados 
por populações humanas. Diante disso, este estudo objetivou diagnosticar o uso dos recursos naturais (em quintais e 
manguezais) por 81 unidades familiares locais, utilizando questionários estruturados e observação não participante; quanto 
aos dados coletados, estes foram analisados por meio de estatística descritiva. A partir dos resultados, verificou-se que em 
54,4% dos quintais existem vegetais, sobretudo, frutíferos, como: coqueiro (Cocos nucifera L.), jambeiro (Syzygium 
malaccense L.), açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) e manga (Mangnifera indica L.); e em 12,3%, ha criação de galinhas (Gallus 
gallus domesticus L.) e patos (Cairina Mosata L.), geralmente visando o consumo familiar. Dos manguezais, somente 44,4% 
dos informantes utilizam, com intensidade variável, recursos faunísticos, como: caranguejo-uçá (Ucides cordatus L.), sururu 
(Mytella sp.), siri (Callinectes sp.), peixes (estes no estuário), principalmente para o autoconsumo; e/ou florísticos, como: 
siriúba (Avicennia germinans (L.) L. Stearn) e tinteiro (Laguncularia racemosa (L.) F. Gaertn), fazendo uso do caule, para a 
produção de varal e cabo de ferramentas manuais, e mangue vermelho (Rhizophora mangle L.), cuja raiz e grelo servem como 
remédio para a cura de problemas gastrointestinais. É evidente a importância dos recursos naturais para o cotidiano de alguns 
moradores urbanos, porém, percebeu-se que gradativamente as práticas extrativistas vêm se extinguindo, juntamente com a 
erosão de conhecimentos dos antepassados, isso pode ser justificado pela fácil aquisição de produtos industrializados.
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868 CARLOS A PERES (UNIVERSITRY OF 
EAST ANGLIA)

Too much land for too few Indians? 
Correlates of ethnocultural and 
environmental decay of Indian Lands in Brazil

Modern agro-industrial societies have rapidly degraded terrestrial ecosystems that had long been inhabited by hunter-
gatherer aborigine peoples, thereby driving wholesale declines in both the sociocultural and biological diversity of once 
relatively pristine human-occupied ecoregions. Indigenous lands are officially recognized in several countries as a special 
category of protected areas, but the degree to which these territories can be defined as either de jure or de facto protected — 
and representative of any given pre-Conquest ecosystem baseline — is widely variable. Here, we use a compibation of remote 
sensing, GIS and geostatistical approaches to assess the degree of environmental and sociocultural integrity of all 587 legally 
sanctioned Indian Lands in Brazil across the Amazon, Atlantic Forest, Cerrado, Caatinga, Pantanal and Pampas biomes. We 
assess the degree of primary vegetation loss both within and outside Indian Lands, and the human population and 
environmental predictors of primary habitat loss. In particular we examine the role of indigenous reserve size and landscape 
context in inhibiting habitat conversion and rapid acculturation in relation to neighbouring Brazilian society.  Indian Lands 
can vastly contribute to both environmental and ethnic conservation by maintaing the status quo of baseline ecosystems and 
the demographic and sociocultural survivorship of native South Americans. However, the extent to which indigenous 
territories can continue to sageguard natural ecosystem services and native biodiversity largely depends on maintaining the 
cultural identity of indigenous groups.
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869 ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ - UFOPA), MARKOS ROGÉRIO 
LIMA MOTA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ), YASMIN 
DOLORES SENA RABELO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), ALYNE DANIELE ALVES 
PIMENTEL (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA), JAÍLSON 
SANTOS DE NOVAIS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL DA BAHIA), VANESSA 
HOLANDA RIGHETTI DE ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ)

ÁRVORES FRUTÍFERAS NOS QUINTAIS DA 
COMUNIDADE DE VILA FRANCA, RESERVA 
EXTRATIVISTA TAPAJÓS-ARAPIUNS NO 
MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA

Este trabalho buscou identificar espécies frutíferas que são encontradas nos quintais florestais de Vila Franca, localizada na 
RESEX Tapajós-Arapiuns e descrever a importância e a utilização das frutíferas pelos ribeirinhos. O levantamento foi realizado 
por meio de um questionário utilizando a etnografia. Foram 29 espécies e 14 famílias botânicas encontradas nos quintais, 
sugerindo preferências frutíferas comuns. As espécies foram: Anacardiaceae (Anacardium occidentale L.) – caju, (Mangifera 
indica L.) – manga, (Spondias mombin L.) – taperebá; Annonaceae (Annona muricata L.) – graviola, (Annona squamosa L.) – ata; 
Arecaceae (Astrocaryum aculeatum G. Mey.) – tucumã, (Bactris gasipaes Kunth) – pupunha, (Cocos nucifera L.) – coco, 
(Euterpe oleracea Mart.) – açaí, (Mauritia flexuosa L. f.) – buruti; Caricaceae (Carica papaya L.) – mamão; Fabaceae (Inga cf. 
edulis Mart.) – ingá; Lauraceae (Persea americana Mill.) – abacate; Malpighiaceae (Byrsonima sp.) – muruci, (Malpighia 
punicifolia L.) – acerola; Malvaceae (Theobroma cacao L.) – cacau, (T. grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.) – cupuaçu; 
Moraceae (Artocarpus heterophyllus Lam.) – jaca; Musaceae (Musa spp.) banana; Myrtaceae (Eugenia cumini (L.) Druce) – 
jamelão ou azeitona roxa, (Psidium guajava L.) – goiaba, (Psidium guyanense Pers.) – araçá, (Syzygium malaccense (L.) Merr. & 
L.M. Perry) – jambo; Oxalidaceae (Averrhoa carambola L.) – carambola; Rutaceae (Citrus aurantifolia Swingle) – limão galego, 
(Citrus medica L.) – lima, (Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle) – tangerina, (Citrus sinensis (L.) Osbeck) – laranja; 
Sapindaceae (Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk.) – pitomba. As espécies mais comuns em todas as propriedades foram coco, 
manga e jambo, e estas são todas de origem externa à Amazônia, mas que são importantes para a agricultura familiar dessa 
comunidade, são tradicionalmente consagradas por seu êxito na produção de frutos.
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870 MARCIA DE MATOS FRAGATA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), STEFANY DE MATOS 
COLARES (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO AMAZONAS)

Efeito da urbanização na biodiversidade Resumo

O processo de urbanização no mundo é altamente evidente. A medida que o processo de urbanização avança, florestas são 
reduzidas, causando impactos negativos em todos os aspectos de vida. Portanto, estudos para compreender o efeito da 
urbanização na biodiversidade se tornam cada vez mais necessário. O presente estudo teve como objetivos: determinar quais 
variáveis de urbanização afetam a biodiversidade de espécies, e  quais destas podem ser futuramente manejadas, além de, 
sugerir algumas medidas de conservação das espécies em cidades. Este estudo resultou de uma abordagem de trabalhos 
realizados no mundo todo, que avaliaram os efeitos das variáveis urbanas na biodiversidade. A densidade populacional, grau 
de impermeabilidade de solo, e efeito de barulho afetaram  negativamente a diversidade de espécies, e variáveis como 
densidade de arvores afetou positivamente a diversidade de espécies. Todas as variáveis são manejáveis, porém todas 
merecem esforços da sociedade humana. Sugerimos  que variáveis consideradas neste estudo como manejáveis sejam 
incluídas em planos de conservação da biodiversidade em cidades (ex: arborização planejada), o que leva a necessidade  do 
compromisso, de cada morador e  das autoridades administrativas responsáveis para a prática destes planos. Além de esforços 
de estudos de ecologia de paisagem urbana.
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871 NODIER VIVAS-ZAMORA (FUNDACION 
MUISCA), DIEGO ESPITIA-PACHÓN 
(FUNDACION MUISCA), LAURA 
ALVAREZ BORLA (FUNDACION 
MUISCA), DIANA PADILLA-RIVERA 
(FUNDACION MUISCA), JORGE 
GARNICA-VARGAS (FUNDACION 
MUISCA), OSCAR MORENO-FOGLIA 
(FUNDACION MUISCA)

Transition towards the ecological value of 
the environment in an agricultural region: 
life statement of a conservationist farmer in 
the cañón del río Anaime, Cajamarca 
(Tolima, Colombia)

This paper presents an approach to the construction of the life story of the conservationist farmer Diego Espitia Pachón from 
Tolima, who currently lives in the Anaime river canyon, in the central mountain range of the Colombian Andes. The 
Fundación Muisca since 2016 has explored, from the life story as a methodology, the process of transformation and 
reconstruction of the perceptions, imaginaries, knowledge, and attitudes of Diego who has been implementing 
agroecological practices on his farm, interested in the conservation of the ecological value of natural resources and rejected 
the possibility of open-pit mining in their region.

The life story is presented along different stages that relate to social, political and economic moments specific to the region, 
which determined to a large extent the way of relating to the environment and the community. It is identified in the 
modification of the ways of cultivating, of making use of vegetation and water, of interacting with the fauna, of rescuing 
traditional knowledge and of respecting and defending the territory; changes that have configured to Diego as a leader, 
enterprising and defender of nature.

This life story is one of the many existing ones of the people of the Colombian municipality of Cajamarca, which in the year 
2017, through a popular consultation, voted against the execution of an open-pit gold mining megaproject in the region. This 
democratic process became the first in the country to oppose mining extraction by multinationals. This phenomenon 
generated processes of organization and social cohesion of the peasants, based on the reflection on the ecological and 
cultural importance of the territory.
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872 ELIZEU MATOS DA CRUZ FILHO 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA), MATHEUS BESSA DA 
SILVA (UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA), 
ANTÔNIA LARISSA DA SILVA MAIA 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA), BYANCA NILDA TAVARES 
CAVALCANTE (UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA), 
AMANDA BEZERRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA), CARLOS JARDEL ALVES 
COSTA (UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA), ALANE 
SOUSA PASTOR (UNIVERSIDADE DA 
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA), 
GABRIEL DA COSTA NOGUEIRA 
(UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA), MARIA IRACEMA 

Etnobotânica de plantas utilizadas como 
fonte alimentícia para o homem em 
Comunidades Quilombolas do Ceará, Brasil

Tendo em vista a rica biodiversidade vegetal existente no Brasil, tal como na região Nordeste deste país, sabe-se que há uma 
grande diversidade de espécies vegetais úteis a diferentes finalidades. Este trabalho aborda plantas úteis à alimentação 
humana citadas no levantamento etnobotânico realizado em quatro comunidades quilombolas: Alto Alegre, Lagoa das 
Melancias, Nazaré e Serra do Evaristo, localizadas respectivamente em Horizonte, Ocara, Itapipoca e Baturité, no estado do 
Ceará. Para a coleta de informações foram realizadas entrevistas aplicando-se formulários próprios nos quais os informantes 
foram questionados sobre seu conhecimento acerca  do uso das plantas. Foram realizadas coletas das plantas citadas, as quais 
foram identificadas e depositadas no Herbário Prisco Bezerra (EAC) da UFC e no Herbário da UNILAB. Foram concluídas 41 
entrevistas, nas quais foram citados 131 nomes diferentes de plantas úteis à alimentação humana. Destas, 65 plantas são 
cultivadas pelos informantes e familiares em seus quintais ou em demais áreas utilizadas pelo entrevistado. Já 25 nascem 
espontaneamente nos quintais ou em outros terrenos utilizados pelo informante e 41 são coletadas diretamente de áreas de 
vegetação na comunidade, podendo uma mesma planta estar citada em mais de uma categoria. As partes vegetais mais 
frequentemente citadas como alimento são frutos e sementes (86,50% das citações), seguida das raízes, tubérculos e bulbos 
com 7,16% (ex: mandioca), folhas (4,67%), caules aéreos (1,17%), e flor  com 0,5% (ex: coentro). Estes são consumidos de 
forma in natura, ou processado. Observou-se uma grande diversidade de espécies vegetais reconhecidas como úteis a 
alimentação humana, assim como uma grande importância da agricultura, sendo os frutos e sementes as partes mais 
utilizadas. Adicionalmente, muitos recursos alimentares são obtidos de plantas espontâneas ou nativas da região, 
evidenciando a contribuição destas espécies na segurança alimentar nestas comunidades.
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873 CYNTHIA VALÉRIA OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE ABREU 
(FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS), CARLA RODRIGUES RIBAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
HERLING GREGORIO AGUILAR 
ALONZO (FACULDADE DE CIÊNCIAS 
MÉDICAS DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS), LUÍZA 
FIGUEIRA DE SIQUEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
DANILO BONANDO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS), GABRIEL 
TADASHI OSHIRO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS), TATIANA 
MORENO EUZÉBIO (UNIVERSIDADE 
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AVELAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS)

“Camponês a Camponês” e Diagnóstico Rural 
Participativo: movimento agroecológico de 
promoção de saúde e resgate de saberes 
camponeses

A experimentação de novas técnicas de produção e a socialização dos saberes resultantes com a comunidade é recorrente na 
agricultura familiar camponesa. A modernização da Revolução Verde, porém, subjugou o saber local tradicional, com danosas 
consequências ambientais, econômicas, sociais e sanitárias. Diante disso, realizamos uma pesquisa com objetivo de 
Promoção da Saúde por meio da construção da transição agroecológica entre populações camponesas expostas a 
agrotóxicos. Para tanto utilizamos a metodologia social “Camponês a Camponês” (CaC), que promove o resgate e a troca de 
práticas, técnicas e saberes entre camponesas(es) de forma participativa. A família camponesa é protagonista em todas as 
atividades da transição agroecológica e o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) pode ser usado como técnica de diagnóstico 
para a identificação conjunta (técnico-camponês) de problemas e recursos positivos existentes nas propriedades. Assim, 
ambas as metodologias desenvolvem o espírito crítico e a experimentação camponesa frente aos pacotes tecnológicos. O 
roteiro semiestruturado do DRP foi elaborado coletivamente entre o grupo de pesquisa e realizado em 24 propriedades rurais 
de Lavras-MG. Com relação aos recursos potenciais para transição agroecológica, levantamos 31 práticas, técnicas e/ou 
saberes nestas propriedades. Observou-se que apenas dois recursos são utilizados por mais de 50% das famílias. O mais 
frequente (87,5%) foi adubação natural com esterco bovino, já que na região as pastagens são comuns na paisagem. O 
segundo recurso mais frequente foi a policultura frutífera, sendo os pomares diversos comuns na região. A ampla gama de 
recursos que são usados por poucas famílias pode ser compartilhada pelo CaC para a transição agroecológica e a autonomia 
do campesinato. Portanto associar o DRP ao CaC tem grande importância para levantar recursos potenciais – não apenas 
problemas, valorizando o conhecimento que a agricultura camponesa carrega tradicionalmente no campo.
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874 NAIANNA PARAENSE DE LIMA 
(UNAMA), LETÍCIA PEREIRA BARRIGA 
(UNAMA), MAYARA SANTOS LOIOLA 
(UNAMA)

ENTRE CONHECIMENTOS E COSMOLOGIAS: O 
USO DAS PLANTAS MEDICINAIS NA 
COMUNIDADE QUILOMBOLA ÁFRICA (MOJU-
PA).

Diante o avanço das ações antrópicas sob o meio ambiente, a questão da conservação ambiental vem galgando espaços cada 
vez maiores. As altas taxas de exploração dos recursos naturais consolidam uma série de problemas acerca da escassez dos 
mesmos, colocando uma necessidade atual de reconstruir os caminhos percorridos pelas comunidades tradicionais que se 
mantêm do uso dos recursos naturais em equilibrio com a natureza, considerando o papel desta comunidade para a garantia 
da biodiversidade local. Comunidades tradicionais relacionam-se com a natureza de maneira destinta da adotada pelas 
sociedades ocidentais. Ao incorporarem no manejo dos recursos naturais aspectos tanto utilitários como concepções 
cosmossimbolicas, implicando numa relação de respeito mútuo aos seres que compõem o cosmo, garantem assim um 
equilibrio na relação espécie humana/natureza. Desse modo, o presente artigo é resultado de uma pesquisa de campo 
realizada na Comunidade Quilombola África, município de Moju/PA, e se propõe analisar o conhecimento desta comunidade 
sobre as propriedades curativas de plantas e raizes e o uso social e cultural de tal conhecimento não só enquanto um processo 
cultural, mas também como formas de conservação ambiental a partir de uma relação harmônica e equilibrada com a extra 
desses recursos na natureza. Assim, sustentando-se teoricamente nos estudos da etnobiologia e etnoecologia, e por meio de 
uma pesquisa participante, com observação direta, os resultados iniciais nos permitem sustentar a idéia de que o manejo de 
uma variabilidade das plantas medicinais da tal comunidade tradicional se apresenta também como alternativa 
paradigmática na relação humanos/natureza.
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875 SONIA MARIA DO ROSARIO ALEIXO 
LARANJEIRA (UEPA), MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA (UEPA)

OS SABERES DA EXPERIÊNCIA EM FOCO: 
SUSTENTABILIDADE EM UMA COMUNIDADE 
RURAL RIBEIRINHA NA AMAZÔNIA PARAENSE

 O estudo se propõe analisar os saberes das experiências da pesca artesanal, extração de caranguejo e cultivo da maniva em 
roças desenvolvidas em uma comunidade rural ribeirinha no município de Santarém Novo no Pará. Trata-se de uma pesquisa 
de abordagem qualitativa ancorado nos pressupostos teórico metodológicos da etnografia, foram utilizadas a observação 
participante e entrevista semi-estruturada. Teve como resultado uma cartografia rizomática fundamentada nos pressupostos 
teóricos filosóficos de Deleuze e Guattari (1995), para quem o rizoma é um conjunto de ramificações formadas por linhas de 
segmentaridade, de estratificação e linhas de fuga, constituindo-se no múltiplo e no diverso. Nessa perspectiva, o conjunto de 
saberes em experiências de trabalho partilhadas por homens e mulheres em uma comunidade rural ribeirinha se constitui 
como um rizoma na medida em que flui pela comunidade como as linhas do devir que formam a denominada malha. São 
saberes que revelam uma profunda articulação com a natureza que ecoa em todas as dimensões da vida local. Essa articulação 
está intimamente relacionada com o significado atribuído aos rios, matas e mangues, que são mundos onde os seres que 
fazem parte do universo cosmológico local habitam, como os encantados, as mães da mata e demais seres míticos. Essa 
relação com a natureza também contribui para a sustentabilidade da vida, uma vez que há o equilíbrio no uso dos recursos 
naturais indispensáveis a existência da população local, o que se constitui como uma rica aprendizagem no que tange a 
sustentabilidade da vida em face da crise ambiental planetária a que estamos vivendo.

Palavras Chave : Saberes; Comunidade rural-ribeirinha; Rizoma.
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876 MARÍA ALEJANDRA NARANJO 
(SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ETNOBIOLOGIA (SCE))

Protection and defense of the Wiwa 
ancestral territory of the Sierra Nevada de 
Santa Marta.

Traditional knowledge is part of the identity of indigenous communities. It sets spatial and multidimensional relationships 
that converge in uses, practices and knowledge around of what is understood by "sacred". Management and protection of the 
territory are fundamental for the survival of the four original peoples that inhabit the Sierra Nevada de Santa Marta 
(Colombia).

 

For the Wiwa people who inhabit the indigenous reserve Kogui Malay Arhuaco the sacred can manifest itself in mountains, 
rocks, rivers, and the jungle as well as in other abstract concepts. The sacred sites represent how they organize their territory; 
how they understand the connections between human beings and nature, and how humans could achieve balance in the 
world.

 

Protection of sacred sites in Colombia is an urgent matter due to the threats that have increasingly been evident in recent 
years and that impact in the unity and balance of life, land and water in the communities. These impacts have special spiritual 
meaning for the communities.

 

Por consiguiente, Colombia avanza en la construcción de lineamientos para una política pública sobre la protección y 
salvaguardia de sitios sagrados y áreas de alto valor cultural, en la cual se pretende incluir perspectivas comunitarias e 
institucionales para anclar la propuesta en la realidad de un país rico en términos bioculturales, pero a la vez inscrito en 
complejas relaciones de poder, conflictos de intereses y avance de amenazas para los pueblos y comunidades tradiconales.

 

Therefore, Colombia should advance in a public policy on the protection and safeguarding of sacred sites and areas of high 
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877 CAMILA DE ANDRADE SCALABRIN 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), JOSÉ DA SILVA MOURÃO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), FARID DAHDOUH-GUEBAS 
(UNIVERSITÈ LIBRE DE BRUXELLES), 
JEAN HUGÉ (UNIVERSITÈ LIBRE DE 
BRUXELLES)

Uso e manejo de recursos em um Sistema 
Sócio-Ecológico Costeiro, localizado no 
Estuário do Rio Mamanguape, Paraíba

O presente estudo realizou uma análise exploratória da sustentabilidade de um Sistema Sócio-Ecológico Costeiro localizado 
no Estuário do Rio Mamanguape (ERM), em Paraíba. O estudo usou uma abordagem etnoecológica para investigar as 
dinâmicas de uso e manejo de recursos naturais em três comunidades tradicionais: Barra de Mamanguape, Lagoa de Praia e 
Tramataia (etnia Potiguara). Os resultados das 116 entrevistas semi-estruturadas, aplicadas em moradores locais, mostram 
que a pesca artesanal é a principal atividade de subsistência e geração de renda dessas populações. Outras atividades 
economicamente importantes são: agricultura familiar, indústria da cana-de-açúcar, carcinicultura e turismo. Os principais 
recursos alimentares explorados no ERM são: os peixes das famílias Clupeidae, Engraulidae, Gerreidae, Centropomidae, 
Mugilidae e Ariidae; os crustáceos Ucides cordatus, Goniopsis cruentata e os siris Callinectes spp. e o bivalve Anomalocardia 
brasiliana. Outro recurso natural usado para subsistência é a madeira de mangue, principalmente como lenha  e na 
construção da estrutura de telhados em casas. As espécies mais usadas são Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana e 
Laguncularia racemosa. Na presente pesquisa, foi discutida a sustentabilidade da extraçao e manejo de cada recurso natural 
usado no ERM, com base em critérios socioeconômicos e ecológicos. Também foram levantadas percepções das comunidades 
locais sobre gestão das unidades de conservação presentes na área, legislação ambiental, plano de manejo e perspectivas 
futuras. Alternativas de desenvolvimento levantadas pelos moradores locais foram: a criação de uma cooperativa da pesca, o 
incentivo ao desenvolvimento de um turismo de base comunitária e a realização de um acordo de pesca. Espera-se com que 
este trabalho possibilite a discussão de alternativas de manejo e gestão inclusivas, capazes de criar processos que direcionem 
o sistema para um estado de maior sustentabilidade socioeconômica.
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Uso da banha do Salvator merianae (Duméril 
& Bribon, 1839) teiú, para fins terapêuticos, 
na Vila Santo Expedito, localizada no 
munícipio de Crato, Ceará.

Etnozoologia é o estudo das relações entre as culturas humanas e os animais, para obter informações sobre os seus possíveis 
usos. Dentro desta prática temos a zooterapia, que faz uso dos animais para diversos fins medicinais, levando benefícios ao 
bem estar do homem, tratando suas enfermidades. Sendo assim, o trabalho objetivou saber a utilização da banha extraída da 
espécie Salvator merianae (Duméril & Bribon, 1839) (teiú) na Vila Santo Expedito (Sítio Mata). Para obter informações sobre 
as possíveis enfermidades que a banha trata, modo de preparo e seus efeitos sobre a doença. A pesquisa foi feita por meio de 
entrevista com formulário semiestruturado e questionário socioeconômico, aplicados em novembro de 2017, sendo 
entrevistados 23 moradores da Vila Santo Expedito. Utilizou-se o método “bola de neve” para a escolha dos participantes. 
Para a análise quantitativa dos resultados obtidos com relação ao uso da banha de teiú, utilizou-se dos métodos nível de 
fidelidade e importância relativa (IR), para verificar quais propriedades medicinais utilizava de modo frequente a banha de 
teiú, associando as mesmas com os sistemas corporais. Os resultados mostraram que a banha do S. merianae (Duméril & 
Bribon, 1839) (teiú), realmente apresentou um uso terapêutico positivo para todas as enfermidades citadas pelos moradores 
da região, especialmente as respiratórias. De acordo com os moradores da região a espécie vem desaparecendo ultimamente, 
provavelmente devido ao uso descontrolado desses animais para fins medicinais e a perca de seu habitat. Desta forma é 
necessária a continuação de estudos nesta localidade, para analisar os costumes culturais do emprego da zooterapia para fins 
medicinais, além de incentivar ações de conservação da espécie para evitar uma possível extinção.

Sessão Poster Temas 
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883 MICHELI CRISTINA THOMAS (DEP. 
ENGENHARIA DE PESCA E BIOLOGIA - 
UDESC), MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS RAMOS (PASTORAL DOS 
PESCADORES), ROBSON VIEIRA 
(POLICIA MILITAR AMBIENTAL), 
BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA 
(ENGENHARIA DE PESCA - UDESC), ANA 
PAULA RAINHO (PÓS GRADUAÇÃO EM 
ANTROPOLOGIA SOCIAL - UFSC)

EM UM ACORDO DE PESCA QUEM CONCORDA 
E QUEM DISCORDA?

Atualmente a prática da gestão participativa é consideravelmente difundida entre pesquisadores e gestores, na medida que 
apresenta avanços sociais e ambientais. Desde 2006, lideranças locais e pescadores de camarão rosa, do Complexo Estuarino 
Lagunar Sul de Santa Catarina, vem buscando um Acordo de Pesca para a pescaria do aviãozinho. A partir de seus saberes e 
perspectivas, os pescadores denunciam a situação da pesca de camarão que vem se tornando quase que insustentável. As 
principais causas apontadas são a ineficiência da legislação, poluição das lagoas, uso indiscriminado das redes, falta de 
fiscalização, desordem no levantamento pesqueiro e ausência de consciência ambiental. Diante desse quadro, as lideranças 
locais dos pescadores e a Pastoral da Pesca conjuntamente com as representações do 3ª CIA da Policia Militar Ambiental de 
Laguna, a UDESC e a EPAGRI estão construindo um Acordo de Pesca para o aviãozinho. A intensão da proposta é diminuir o 
esforço de pesca nas lagoas, uma vez que a legislação permite um ponto com 6 redes por pescador, mas sem o controle dos 
registros de pesca e fiscalização efetiva, o que se tem é uma pesca desordenada. As sugestões de alterações estão de acordo 
com as normas vigentes que regulamentam a pesca do camarão. A proposta busca a efetivação do cadastramento e limitar o 
número de redes em seis unidades por ponto e três pontos por pescador profissional. O Acordo almeja colocar os pescadores 
dentro da legalidade, enquanto mantêm condições sustentáveis para pesca sobre aspectos ambientais, sociais e econômicos. 
A maior dificuldade encontrada está sendo no entendimento das partes envolvidas. Portanto, para a efetividade do acordo, 
todos os envolvidos devem estar engajados no trabalho participativo e cientes de que é um processo a longo prazo e desde a 
idealização necessita de organização e mobilização. A moral em um acordo é que quem discorda inicialmente pode vir a 
concordar quando a construção é participativa na essência.

Sessão Poster Temas 
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885 CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), ANA PAULA TARGINO DA 
SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), ANA MARIA FERREIRA DE 
ANDRADE (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DA PARAÍBA), ARYAN CARLOS DE 
OLIVEIRA SILVA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA), REINALDO 
FARIAS PAIVA DE LUCENA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA), MARIA APARECIDA 
OLIVEIRA SILVA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA), EZEQUIEL DA 
COSTA FERREIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA), CAMILA 
MARQUES DE LUCENA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA)

PERCEPÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS EM 
RELAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AS 
ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO EM 
COMUNIDADES DO AGRESTE PARAIBANO, 
GUARABIRA (PB) NORDESTE DO BRASIL

O presente estudo objetivou analisar e compreender a percepção dos produtores rurais em relação às mudanças climáticas e 
suas estratégias de adaptação em comunidades do Agreste paraibano, Guarabira (PB), Nordeste do Brasil. Está sendo 
desenvolvido e teve como início mês de maio de 2017 finalizando-se em junho de 2018, foram visitas 100% das residências da 
comunidade de Tananduba, Quati, mata limpa e Passasunga todos no município Guarabira-PB Nordeste do Brasil, dentre as 
220 famílias, foram escolhidos os idosos da localidade, sendo estes, chefes de famílias. Utilizamos o formulário 
semiestruturado, levantamento bibliográfico e pesquisa empírica. Observou-se ainda que as percepções sobre estas mudanças 
estejam ocorrendo ano a ano e os saberes tradicionais advindos destas mudanças são alguns dos fatores determinantes para 
adoção de tomadas de decisões ou de suas estratégias. Ao analisarmos e avaliarmos os resultados parciais, concluímos que as 
percepções e crenças dos agricultores das comunidades em análise sobre as mudanças climáticas, compreendem que estes 
possuem conhecimentos tradicionais adquiridos através de suas gerações e que estas mudanças vêm acontecendo no 
decorrer de vários anos. Os resultados são compatíveis, com a literatura científica e vem mostrando que as mudanças 
climáticas alteram fundamentalmente os padrões de produção global dos alimentos com impactos na produtividade.

SESSÃO TEMÁTICA 6

887 GRAZIELE SANTIAGO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
CYNTHIA VALÉRIA OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
CÁSSIO ALENCAR NUNES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO 
JÚNIOR (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS), MARIANA 
AZEVEDO RABELO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS), CARLA 
RODRIGUES RIBAS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS)

Impacto Ambiental? O Que é isso? É possível 
investigar!

Trabalhar educação ambiental pela percepção de estudantes sobre impactos ambientais que os rodeiam é o inicio para 
compreender e aplicar metodologias que contribuam para minimizar distúrbios à biodiversidade causados por humanos. 
Assim, tivemos como objetivo identificar se e como estudantes do ensino fundamental percebem mudanças ambientais 
provocadas por impactos antrópicos. Temos a hipótese que estudantes retratarão a presença de desmatamento o impacto 
mais presente no ambiente. Realizamos o estudo com estudantes de escolas públicas no norte de Minas Gerais. Propusemos 
que desenhassem individualmente como eles percebiam o meio ambiente. A maioria deles retratou o ambiente conservado 
(74,56%). Cerca de 30% dos estudantes retrata o desmatamento como o maior impacto presente, mas outros tipos de 
impactos também apareceram, como: presença de lixo nos corpos d’água (13.15%), poluição do ar (8,77%) e da água (6,14%), 
queimadas (5,26%) e presença de lixo no solo (3,50%). E 25,43% dos estudantes retrataram mais de uma forma de poluição. A 
maioria pode não ter desenhado impactos ambientais por influência da visão de mundo ideal e ou contexto histórico 
cultural. Historicamente esta região era produtora de carvão, usando a vegetação nativa para a sua fabricação contribuindo 
para o desmatamento. Além disso, o corte da vegetação é o primeiro impacto causado à biodiversidade para instalação de 
benfeitorias humanas como construção de casas, estradas e linhas de transmissão energética. A poluição de rios pode ser uma 
realidade na vida deles que moram próximos ao rio Pandeiros, em momentos de cheia os lixos presentes nos rios ficam presos 
em galhos da mata ciliar, e com o período seco este material fica exposto. Além disso, a presença de lixo em ruas, praças e 
corpos d’água se tornou algo corriqueiro. Nesse sentido, essa metodologia é uma forma de investigação de percepção 
ambiental, propondo trabalhar educação ambiental a partir da realidade que cada indivíduo está inserido.

Sessão Poster Temas 
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888 GRECILANE PEREIRA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - 
CAFS), JOSE AFONSO SANTANA DE 
ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUI - CAFS), NÁGILA ALVES FEITOSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
CAFS), JOSE RIBAMAR DE SOUSA 
JUNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - CAFS)

O USO DE ESTÍMULOS VISUAIS NA PESQUISA 
ETNOBIOLÓGICA SOBRE FUNGOS 
MACROSCÓPICOS

Desde os primórdios, as pessoas vêm utilizando recursos naturais para atender suas necessidades básicas. Neste cenário, são 
vários os recursos naturais com possíveis usos para as populações humanas, como os fungos macroscópicos. A importância de 
fungos para os seres humanos pode ser observada nos mais diversos usos, tais como alimentício, medicinal e ecológico. Assim, 
os objetivos deste estudo foram caracterizar o conhecimento sobre de fungos macroscópicos na comunidade rural Bem Quer, 
município de Barão de Grajaú – MA; comparar o método da lista livre com o uso de estímulos visuais.  A princípio foram 
realizadas coleta e identificação de fungos, tal qual foram feitas fotografias para elaborar uma prancha. Em seguida, foram 
realizadas 48 entrevistas semiestruturadas para obter uma lista livre dos fungos usados pelas pessoas locais. Após a lista livre, 
foi aplicada a técnica de estímulos visuais, usando as pranchas com as fotos dos fungos coletados. A amostragem dos 
informantes foi do tipo “bola de neve”. A partir da lista livre, foi observado que as pessoas locais pouco conhecem sobre os 
fungos da região, sendo que apenas 10% afirmaram conhecer algum tipo de fungo. Após o emprego de estímulos visuais, a 
maioria dos entrevistados (90%) indicou conhecer os fungos presentes na prancha, porém, foram poucas as citações de usos 
para os fungos da região, apenas 6,25 % dos entrevistados. Cogumelo, orelha-de-pau e chapeuzinho foram as principais 
denominações dadas para os fungos demonstrados nas pranchas. Assim, os usos de estímulos visuais mostraram-se mais 
eficazes que a lista livre. Isso pode estar relacionado ao pouco conhecimento que as pessoas da comunidade estudada detêm 
sobre fungos. É possível que essa percepção sobre este grupo de organismos explique o baixo número de citações de usos. Este 
estudo, portanto, poderá subsidiar trabalhos que analisem as causas culturais e naturais do baixo conhecimento sobre 
fungos, bem como a relação das pessoas com estes organismos.

Sessão Poster Temas 
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889 CYNTHIA VALÉRIA OLIVEIRA 
(LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE 
FORMIGAS, SETOR DE ECOLOGIA E 
CONSERVAÇÃO, DEPARTAMENTO DE 
BIOLOGIA, UFLA), GRAZIELE SANTIAGO 
DA SILVA (LABORATÓRIO DE 
ECOLOGIA DE FORMIGAS, SETOR DE 
ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO, 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA, UFLA), 
CÁSSIO ALENCAR NUNES 
(LABORATÓRIO DE ECOLOGIA E 
CONSERVAÇÃO DE INVERTEBRADOS, 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA, UFLA), 
ERNESTO DE OLIVEIRA CANEDO 
JÚNIOR (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS, POÇOS DE CALDAS - 
MG - BRASIL), MARIANA AZEVEDO 
RABELO (LABORATÓRIO DE ECOLOGIA 
DE FORMIGAS, SETOR DE ECOLOGIA E 
CONSERVAÇÃO, DEPARTAMENTO DE 
BIOLOGIA, UFLA), CARLA RODRIGUES 
RIBAS (LABORATÓRIO DE ECOLOGIA 
DE FORMIGAS, SETOR DE ECOLOGIA E 
CONSERVAÇÃO, DEPARTAMENTO DE 
BIOLOGIA, UFLA)

Natural ou Não Natural? O conhecimento 
ambiental e o pertencimento à natureza

A crescente degradação da natureza traz desafios para a educação ambiental, exigindo que as populações urbanas e rurais se 
sintam parte dessa natureza e, portanto, sujeitos da solução de tal crise ecológica. Diante disso, neste trabalho buscamos nos 
apropriar do conhecimento ambiental de crianças em idade escolar sobre seu entendimento dos conceitos “Natural” e “Não 
natural”, além de verificar como compreendem o ser humano em tal classificação. Realizamos o estudo em seis escolas 
públicas no norte de Minas Gerais, com 129 estudantes do 6º ano. Utilizamos o método de colagens de figuras recortadas 
livremente pelas crianças e coladas em um papel A3, sendo distribuídas pela equipe de trabalho revistas de divulgação 
científica similares. Cada estudante dividiu sua folha em duas colunas, Natural e Não Natural, sem exigência de quantidade de 
gravuras a colar. Consideramos certas as colagens em que no lado Natural houve maioria de gravuras com elementos naturais, 
como fauna, flora, paisagens pouco impactadas e ser humano. Analisamos de modo inverso para o lado Não Natural. 
Observamos que houve 70,5% de acerto na coluna Natural e 95,5% de acerto na Não Natural, indicando que para as crianças é 
mais fácil identificar em imagens os elementos não naturais. Já a figura humana foi classificada como Natural em 50% das 
colagens e como Não Natural em 45,5% dos trabalhos: cerca de metade das crianças, assim, não compreende o ser humano 
como integrante da natureza. Em 21% das colagens a figura humana aparece em ambas as colunas. Tais dados revelam que 
ocorre confusão no entendimento de conceitos básicos de ciências presentes no currículo escolar, que já deveriam estar 
consolidados no 6º ano, e demonstram o não pertencimento do ser humano à natureza. Tal concepção é preocupante e deve 
ser objeto de mais estudos para (re) orientar a construção de atividades e discussões da educação ambiental e da conservação 
da biodiversidade, especialmente entre as crianças em idade escolar.
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890 DENNIS ALBERT MOORE (MUSEU 
GOELDI - MCTIC)

A Linguística Diacrônica e a Ecologia 
Histórica na Amazônia

A linguística diacrônica é relevante para a ecologia histórica porque pode fornecer inferências sobre o passado de sociedades, 
as suas interações com outras sociedades e seu conhecimento e uso do meio ambiente natural e cultural. Nos anos recentes, 
metodologias estabelecidas têm sido aplicadas para produzir novos conhecimentos, e novas metodologias têm sido 
desenvolvidas.  O quadro dos troncos e famílias linguísticos continua a ser revisado, na base do aumento de dados 
disponíveis. Através do Método Comparativo, é possível, na base de dados das línguas irmãs, reconstruir vocabulário na 
língua mãe—a protolíngua. A existência do item lexical implica no conhecimento do item, como parte da cultura dos falantes 
da protolíngua. O aumento nos dados lexicais permite estudos diacrônicos sobre espécies de plantas, por exemplo, feijão, 
milho, mandioca e pimenta. É essencial usar métodos para distinguir retenções de itens emprestados. Um caso especial de 
difusão lexical é o das Wanderwörter, palavras amplamente difundidas sobre grandes áreas geográficas e usadas em vários 
troncos linguísticos. Na América do Sul, Wanderwörter para itens da natureza incluem, por exemplo, macaco preto, iguana, 
guariba, cuia, feijão e coca. Frequentemente, não é possível determinar a fonte dessas palavras. Áreas linguísticas tipológicas 
são áreas nas quais as línguas compartilham propriedades tipológicas, refletindo contatos e difusão no passado. Uma pesquisa 
recente mostra que a Amazônia não é uma área linguística: partes da Amazônia têm características mais parecidas com regiões 
vizinhas fora da Amazônia. Recentemente, métodos filogenéticos emprestados da biologia estão sendo aplicados a dados 
linguísticos para produzir classificações internas de troncos e famílias linguísticos, por exemplo, do tronco Tupi e da família 
Tupi-Guarani.

SO 005JUNQUEIRA-B

891 RAYANE KAROLINE SILVA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), MARIA CAROLINA 
SOTERO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), ROBERTA 
MONIQUE AMÂNCIO DE CARVALHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA), EZEQUIEL LEANDRO DA 
SILVA JUNIOR (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
ÂNGELO GIUSEPPE CHAVES ALVES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO)

Percepção e conhecimentos relacionados às 
abelhas e outros elementos da 
biodiversidade por estudantes de escola 
pública rural em Timbaúba, Pernambuco

O ambiente escolar apresenta oportunidades para discussão e disseminação de temas ligados ao manejo e conservação da 
biodiversidade. Consequentemente, acredita-se que os filhos, netos e outros parentes e pessoas próximas a criadores de 
abelhas poderão expressar, em atividades escolares, conhecimentos e afetos relacionados ao contato com os insetos sociais 
manejados. Objetivou-se nesta pesquisa investigar a percepção da diversidade animal junto a estudantes residentes no Sítio 
Xixá, na zona rural no município de Timbaúba, zona da Mata Setentrional Pernambucana. Cerca de metade das famílias que 
habitam o Sítio Xixá são criadores de abelhas neotropicais, localmente denominadas "uruçu". Para registro dos 
conhecimentos e emoções dos estudantes relacionados à diversidade animal, solicitou-se que eles respondessem cinco 
perguntas associadas à temática. Essa atividade foi realizada com 29 estudantes do ensino fundamental I, com idades entre 6 e 
12 anos. Os dados obtidos foram analisados no programa Anthropac 4.0 para obter índices de saliência. A nossa 
pressuposição não foi confirmada: apesar dos estudantes residirem em um local onde a criação de abelhas neotropicais é uma 
prática frequente, eles não deram destaque às abelhas ao serem indagados sobre os animais presentes no ambiente florestal e 
doméstico em seu entorno. Répteis como “cobra” e mamíferos como “cão” e “gato” obtiveram maiores índices de saliência 
que as abelhas e outros componentes da biodiversidade. Do ponto de vista das emoções, as abelhas também não obtiveram 
destaque no discurso dos estudantes, nem de forma positiva, nem negativa. Assim, os dados apresentados apontam para a 
necessidade de se dar uma maior importância aos insetos sociais no ensino fundamental, especialmente em situações 
semelhantes a essa que estudamos.

Sessão Poster Temas 
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892 CHRISTINA CALLICOTT (UNIVERSITY OF 
FLORIDA)

The Icaros of the Lamista Kichwa in the Age of 
Internationalization: Preliminary Results

The spread of ayahuasca shamanism throughout the Amazon and the world has popularized a genre of songs called "icaros." 
The icaros are central to the performance of an ayahuasca ceremony, and the number and quality of a shaman’s icaros may be 
considered a measure of his or her power. While the global spread of ayahuasca shamanism has greatly expanded the genre to 
include non-Amazonian forms of sacred, devotional, and folk music, this study traces the flow of that river back up to the 
headwaters, to examine the icaros of the Lamista Kichwa. Descendants of Amazonian tribes who were reduced at the mission 
of Lamas in San Martín, Peru, the Lamista have been at the center of multiple socio-political processes, from the missionary 
trade networks of the 18th century to post-independence national expansion of the 19th and 20th. These processes linked 
them with other peoples and regions throughout the upper Amazon and forced them into patterns of migration and 
expansion that characterize the Lamista diaspora today. Building on Francoise Barbira-Freedman’s assertion that the Lamista 
have been central to the spread of ayahuasca shamanism throughout the Amazon, this study examines the Lamista tradition 
of icaros, the myriad plants with which the icaros are associated, and the myriad practices—not always peaceful or sacred—in 
which the icaros are employed. This presentation will be an informal discussion of preliminary results of the author’s ongoing 
dissertation research in the Peruvian departments of San Martín and Loreto, with a particular focus on her work with Lamista 
agriculturalists around the Andean-Amazon towns of Sisa and Lamas.
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893 ARTEMA SANTANA ALMEIDA LIMA 
(OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA), 
TARCÍSIO DA SILVA SANTOS 
(OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA), 
RINALDO SERGIO VIEIRA ARRUDA 
(OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA), 
LUCIANA REBELLATO (OPERAÇÃO 
AMAZÔNIA NATIVA)

Plano de Gestão Territorial e Ambiental do 
Povo Manoki (PGTA-Manoki): uma 
abordagem estratégica para assegurar 
praticas tradicionais de uso e ocupação das 
TIs Irantxe e Manoki (Brasil: Mato Grosso).

O território tradicional dos Manoki abrangia extensões das sub-bacias dos rios Cravari e Sangue, afluentes do rio Juruena. 
Atualmente somam ~460 pessoas, que vivem em sete aldeias na TI Irantxe (Demarcada: 46.790 ha), mas desde os anos 90 
lutam pela demarcação da TI Manoki (206.455 ha), processo que se arrasta devido ao contexto político e jurídico que 
favorece a espoliação do espaço e recursos naturais deste território. As TIs situam-se no noroeste de MT, região sujeita aos 
impactos da economia pautada no agronegócio. Neste trabalho, faz-se a síntese e análise do PGTA-Manoki (concluído em 
2012), buscando-se mostrar como os Manoki pensam a gestão de suas TIs nos cenários ambiental, econômico e político 
pautados. O PGTA tem cinco grandes eixos: Território e Meio Ambiente; Práticas Tradicionais; Atividades Produtivas e 
Geração de Renda; Educação e Saúde. Cada um tem metas com respectivos objetivos e ações; seus conteúdos, embora 
separados no PGTA, quando analisados conjuntamente, são “transdisciplinares”, compondo estratégias de reprodução física 
e cultural. Assim, no eixo Território e Meio Ambiente, para as metas Reocupar a TI Manoki (ações: garantir áreas de coleta, 
caça, pesca e cultivo de roça), Monitoramento Permanente das TIs (ações: coibir degradação ambiental, caça e pesca ilegal) e 
Recuperação de Áreas Degradadas (ações: recuperar com espécies nativas de interesse alimentar e comercial) foram 
estabelecidas ações que reforçam aquelas dos eixos Práticas Tradicionais e Atividades Produtivas de Geração de Renda. As 
ações deste último eixo, por serem pautadas nos produtos da sociodiversidade, reiteram a meta Dieta alimentar saudável 
como prevenção do campo de saúde, do eixo Saúde. De modo similar ao exemplificado, é possível dizer que as ações internas 
(dentro da TI) e externas (interlocução com o entorno) contidas no PGTA, convergem-se como estratégias para manter a 
qualidade ambiental de suas TIs, como também melhorar a autonomia política e econômica dos Manoki.

SO 111PINHEIRO

894 ELIZABETH ANNE OLSON (SOUTHERN 
UTAH UNIVERSITY)

The Roles of Indigenous Knowledge in Health 
Sovereignty in Southern Jalisco, Mexico

This work deals with the incorporation of Indigenous medicinal plant knowledge and practices in a broader health 
sovereignty movement in west-central Mexico. Ethnographic data are presented to suggest that what occurs with the 
translation of health knowledge across ethnomedical systems is more complex than existing explanations of “cultural 
diffusion,” “cultural borrowing,” or “colonization” but instead reflects important cultural constructivist dynamics. 
Ethnographic research in semi-rural Mexican towns is used to demonstrate the spectrum of uses of Indigenous knowledge in 
health sovereignty efforts. Through interviews, participant-observation, and detailed market analysis, we begin to appreciate 
the ways that Indigenous knowledge may serve to benefit modernizing communities in Mexico. The incorporation of plants 
into the range of community-based practices is nutritional, supplemental, and sometimes medicinal. 

SESSÃO TEMÁTICA 17

895 YIH-REN LIN (GRADUATE INSTITUTE OF 
HUMANITIES IN MEDICINE, TAIPEI 
MEDICAL UNIVERSITY)

Indigenous Women's Role in the Bio-cultural 
Landscape: The Case from Millet Ark Project 
in Taiwan

In this paper, we are going to present how indigenous women are continued to enagage in the revitalisation and maitainence 
of bio-cultural landscape. Their active participation plays a critical role for the positive development of indigenous 
communities in Taiwan. Tayal people, the third largest indigenous tribe in Taiwan, are whom and where the stories come 
from. In the presentation, the motives, knowledge and work of women for the bio-cultural landscape will be told through 
their participation of the Millet Ark Project that is connected to the network of International Society of Ethnobiology and 
some academic institutions in Taiwan as well as in the overseas.     
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896 TARCÍSIO DA SILVA SANTOS 
(OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA), 
ARTEMA SANTANA ALMEIDA LIMA 
(OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA), 
LUCIANA REBELLATO (OPERAÇÃO 
AMAZÔNIA NATIVA), RINALDO SERGIO 
VIEIRA ARRUDA (OPERAÇÃO 
AMAZÔNIA NATIVA), ANDREIA 
FANZERES (OPERAÇÃO AMAZÔNIA 
NATIVA)

Status dos Planos de Gestão Ambiental e 
Territorial Indígena (PGTA) na sub-bacia do 
rio Juruena (Brasil: Mato Grosso).

A sub-bacia do rio Juruena tem a maior parte de sua extensão (190.770 Km²) localizada no MT e 26% dela corresponde a 22 
TIs, onde vivem cerca de 5.000 indígenas de 10 grupos étnicos. Na sub-bacia, o uso e ocupação do espaço pelos indígenas 
pauta-se em práticas tradicionais de baixo impacto ambiental, e o desenvolvido por não índios no agronegócio, que se baseia 
na conversão de paisagens naturais em antrópicas, inclusive no entorno das TIs. Assim, pela importância das TIs para a 
conservação das paisagens nativas e serviços ambientais na sub-bacia, este trabalho avalia o status dos PGTAs, principal 
instrumento da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena. As consultas junto a instituições e indígenas 
mostraram que seis TIs (Irantxe, Manoki, Menku, Pirineus de Souza e Escondido: 16% da bacia) concluíram seus PGTAs e 
dentre elas, somente a TI Escondido ainda não está implementando alguma ação do seu PGTA. Oito TIs (Estação Parecis, 
Juininha, Paresi, Ponte de Pedra, Rio Formoso, Santana, Uirapuru, Utiariti: 22% da bacia) estão elaborando PGTAs, e outras 
oito (Apiaka/Kayabi, Apiakás do Pontal e Isolados, Nambikwara, Enawenê-Nawê, Erikpatsa, Japuira, Kayabi e Batelão; 66% da 
bacia) ainda não os elaboraram. Quanto aos recursos técnicos e financeiros investidos, somente um PGTA (TI Santana) tem 
participação do poder público e o restante foi/está sendo realizado por três ONGs, com destaque para a ONG Operação 
Amazônia Nativa, que tem participação direta em 11 dos 13 PGTAs concluídos ou em elaboração. Considerando estes 
resultados, o fato dos grandes fragmentos de áreas naturais protegidas da sub-bacia corresponderem a TIs, as perspectivas de 
manutenção da economia regional pautada no agronegócio e na instalação de grandes projetos de infraestrutura, faz-se 
necessário, dentre outros, a alocação de recursos técnicos e financeiros para elaborar e implementar os PGTAs, como forma 
de promover modelos de uso e ocupação dos recursos naturais de baixo impacto.

SO 111PINHEIRO

897 MARÍA MAGDALENA PEÑUELA 
URICOECHEA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA)

Humedales alto andinos de Bogotá, 
Colômbia: perda e iniciativas de recuperação 
de hábitats e espécies de flora e fauna nativas

A capital colombiana está localizada a 2640 m, no centro de uma Sabana na alta montanha e atravessada pelo grande Río 
Bogotá.  Este caudal, hito identitário da cidade, flui por uma área plana circundada antigamente por uma rede de humedales 
de aproximadamente 50.000ha. Os humedales são ecossistemas com alta riqueza em espécies e que apresentam os maiores 
endemismos do mundo, pelo qual sua preservação é de primordial importância. Não obstante, pelo efeito da urbanização e 
industrialização da cidade, tem sofrido uma perda considerável em extendiminuição das espécies de fauna e flora 
características. Este trabalho faz um reconto histórico desde épocas pre-colombianas quando habitava a deusa Sié, a senhora 
da agua, até o presente quando persistem só remanentes (500ha aproximadamente). Na atualidade, existe um confronto 
entre as iniciativas para recuperar os humedales com um manejo sustentável, e as inciativas de industrialização e urbanização 
crescente que convertem estes ecossistemas em depósitos de materiais contaminantes e lixo, ou simplesmente são aterrados 
para terrenos a baixo custo de novas construções incrementando a fronteira urbana. Iniciativas de políticas como a 
construção de ciclorrutas nas suas bordas no fim do século XX, contribuíram para acrescentar a perda da zona de 
amortecimento do aumento de caudal nas épocas de cheia.  Recentemente, as iniciativas de restauração ecológica incluem a 
proteção da flora e fauna nativas e a recuperação dos corpos d'água assim como de alguns conhecimentos ancestrais 
associados ao seu manejo. É importante destacar que muitos cidadãos que moram nas imediações apresentam um grande 
interesse para apoiar a manutenção desses ecossistemas.

.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

898 WILMA HELENA DA ROCHA FALCÃO 
(UFPA), FRANKLEN DOS SANTOS 
CORDOVIL (UFPA), LÍLIAN NATÁLIA 
FERREIRA DE LIMA (UFPA)

ANÁLISE DOS ASPECTOS JURÍDICOS E 
ECONÔMICOS DA POLÍTICA AMBIENTAL NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA

 O objetivo desta pesquisa foi situar, concisamente, as principais orientações que coordenam o emprego de ações estratégicas 
relacionadas a política ambiental  destinados  à Amazônia Legal no recorte temporal de 2011 a 2016.Como procedimentos 
metodológicos, a coleta e análise de dados foi realizada através  de documentação indireta através de relatórios e periódicos. 
A análise atenta para a existência e quais moalidades de estratégias de políticas na área ambiental, formuladas pelo Estado no 
período informado, assim como sobre a sua estrutura organizacional e institucional implantada na Amazônia brasileira. Os 
resultados indicam que a utilizaçao do instrumentos regulatórios e econômicos, implementado  na região, mostraram-se 
respectivamente; 1 moderadamente eficazes, 2 pouco eficazes. Como considerações finais aponamos que tanto os 
instrumentos regulat´rio como os econômicos necessitam de uma melhor efetivação por parte dos seus agente 
implementadores, bem como uma melhor otimização deste, a fim de possibilitar uma análise crítica sobre o desenvolvimento 
das políticas voltadas ao bioma amazônico.  
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899 CARLOS HENRIQUE MARINHO DOS 
SANTOS FILGUEIRA (UFMA), FÁBIO 
PEREIRA DA CONCEIÇÃO 
(CNPT/ICMBIO), MARCELO DERZI 
VIDAL (CNPT/ICMBIO), JORGE LUIZ 
SILVA NUNES (UFMA)

Etnobiologia do boto-cinza Sotalia 
guianensis (Van Benédén, 1864) na Reserva 
Extrativista da Baía do Tubarão, litoral 
oriental do Maranhão - Brasil

Os pescadores são detentores de um conhecimento empírico sobre a natureza, obtido devido à vivência diária e experiências 
adquiridas. O objetivo deste estudo é identificar o conhecimento etnobiológico de pescadores da Reserva Extrativista (RESEX) 
da Baía do Tubarão sobre o boto-cinza (Sotalia guianensis). O estudo foi realizado em três povoados, dentro da área protegida 
e pertencentes ao município de Humberto de Campos (Maranhão). Os dados foram coletados de fevereiro a abril de 2018 
utilizando um questionário com questões semiestruturadas. Foram entrevistados 36 pescadores (13 de Santa Clara; 14 da Ilha 
do Gato; e 09 da Ilha Grande), todos do gênero masculino. A faixa etária predominante foi de 36–45 anos (44,4%). Todos os 
entrevistados demonstraram saber da existência de ao menos uma espécie de boto na região, sendo que 75% (n=27) 
reconheceram corretamente o boto-cinza em uma prancha de fotografias com 10 diferentes espécies de mamíferos aquáticos. 
A maioria dos pescadores de Santa Clara (53,85%) e Ilha do Gato (42,86%) afirmou avistar os botos pelo menos uma vez 
durante a pescaria, enquanto na Ilha Grande, a maioria (44,40%) afirmou avistar os botos raramente. Quanto à percepção 
sobre o tamanho da população de botos nos últimos anos, a maioria dos entrevistados de Ilha do Gato (64,3%) e de Ilha 
Grande (66,7%) afirmou um aumento, enquanto que a maioria dos entrevistados de Santa Clara (61,5%) não soube inferir se 
houve aumento ou diminuição. Sobre a conservação do boto-cinza, 22,2% (n=8) dos entrevistados afirmaram que estes 
animais ficam presos em redes de pesca. Quanto à interação com os pescadores 91,7% (n= 33) afirmaram que os botos não 
interferem de nenhuma forma na pescaria. Os pescadores da RESEX da Baia do Tubarão possuem um etnoconhecimento 
significante sobre o boto-cinza. A valorização deste conhecimento pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias 
mais eficientes para a conservação da espécie e para a manutenção da pesca artesanal na região.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

900 MARIO RIQUE FERNANDES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS)

O Buriti Grande, ele existe! O "buriti sensível" 
na poética de Guimarães Rosa, sertaneja e 
ameríndia.

Que há de comum entre a poética de Guimarães Rosa, um pequeno povoado no nordeste de Goiás, narrativas míticas e 
práticas cerimoniais indígenas do Brasil Central e Setentrional? Tendo como fio condutor uma árvore – a palmeira buriti 
(Mauritia flexuosa Lnn. f., família Arecaceae) – o objetivo deste ensaio é apontar que por trás das diferentes práticas e 
narrativas acerca desta espécie é possível encontrar alguns aspectos em comum, que em última instância estão relacionados 
ao poder simbólico que emana de sua própria materialidade. Em outras palavras, tento demonstrar como que as 
características biológicas e ecológicas próprias desta árvore servem como elementos sensíveis ao “pensamento selvagem” de 
escritores, sertanejos e indígenas para a construção de conceitos e significados acerca do mundo. O movimento tem início na 
poética sertaneja Roseana, passa pelos cerrados do Brasil Central, adentra a floresta amazônica e termina no Alto Rio Negro e 
Guianas. Para tanto, além da literatura Roseana e mitológica ameríndia, utilizo materiais etnográficos do meu mestrado na 
região de Terra Ronca (nordeste goiano); e do doutorado na região do Médio rio Purus (sul do Estado do Amazonas) junto aos 
índios Apurinã.    

Sessão Poster Tema 
4, Outros

901 MAINARA RODRIGUES GONÇALVES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ)

Desastres ambientais e elites jurídicas: 
análise da atuação da burocracia judiciária 
no caso da contaminação do Rio Mucurupi 
em Barcarena/PA.

A história da mineração no Brasil e principalmente na Amazônia é uma história de grandes impactos – ambientais, sociais e 
políticos. Nossa região foi alvo privilegiado de uma série de grandes projetos de desenvolvimento econômico do regime 
militar. A região era compreendida como “vazia demograficamente”, porém o discurso do regime - de que “são terras sem 
homens, para homens sem terra” - não condizia com a realidade de um espaço já ocupado por indígenas, quilombolas e 
ribeirinhos. Estes povos invisibilizados nos planos de governo sofreram e sofrem com os conflitos socioambientais da 
mineração. A exemplo disto, recentemente no município de Barcarena/PA, uma barragem de rejeitos pertencente a 
mineradora Hydro-Alunorte teve vazamentos consideráveis, contaminando o rio Murucupi. A empresa nega qualquer tipo de 
inconsistência em suas operações. Contudo, em uma fiscalização realizada pelo instituto Evandro Chagas a pedido do 
Ministério Público do Estado, técnicos encontraram dutos clandestinos que lançavam rejeitos diretamente no rio. O 
histórico de contaminação do rio Murucupi não é recente. Desde 2016 o Ministério Público do Estado do Pará possui uma 
ação cível contra a mineradora Hydro, onde elenca os diversos acidentes ocorridos no pólo industrial de Barcarena, ao todo 
dezessete “acidentes ambientais” estariam correlacionados, segundo a peça acusatória, sendo um destes vazamento de 
rejeitos no rio Murucupi. É necessário compreender o funcionamento do campo jurídico para além da simples letra da lei. 
Cabe analisarmos qual é o papel exercido pelos agentes do poder público nos processos realizados visando combater os danos 
ao meio ambiente; pois apesar de haver uma Ação Civil Pública já elencando os danos ocasionados pelas empresas no distrito 
industrial de Barcarena, devemos nos perguntar de que modo o funcionamento da burocracia estatal – na comunicação entre 
suas diferentes instâncias – resulta tão recorrentemente em omissão.
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902 FRANKLEN DOS SANTOS CORDOVIL 
(UFPA), MÁRIO SALLES DOS SANTOS 
CORDOVIL (UFPA), PEDRO JUNOR DOS 
SANTOS SÁ (FAMAZ)

ANÁLISE DE CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO 
EMPREENDIMENTO TERMINAL DE USO 
PRIVADO DE BACARENA-PA SOB A ÓTICA DA 
ÉTICA AMBIENTAL

Este trabalho apresenta alguns dos principais resultados alcançados pelo estudo central da análise da dimensão 
socioambiental consubstanciada com a ética ambiental utilizando-se a metodologia da análise de conteúdo sobre o Relatório 
de Impacto Ambiental/RIMA do empreendimento do Terminal de Uso Privado (TUP) da empresa CEVITAL. Foi constatado que 
a maioria dos diagnósticos presentes no RIMA–CEVITAL tem informações empobrecidas, baixa discussão sobre a 
complexidade de impactos sociais cumulativos, indiretos e de segunda ordem, bem como, medidas mitigadoras ou 
compensatórias insuficientes ilustradas, ainda que didaticamente. Assim, baseada no levantamento do documento oficial do 
processo de licenciamento, a pesquisa pôde identificar os mecanismos que recolocam a questão socioambiental como parte 
subordinada do interesse coorporativo e não da coletividade, dando pouquíssima relevância as principais questões 
fundamentais, como: novas configurações urbanas, crescimento demográfico, fluxos migratórios, serviços urbanos, 
transformações da paisagem e etc.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

903 ROSE AFONSO MAFORE WAI WAI 
(UFRR), OZEAS SANTOS DE SOUZA 
(UFRR), FABÍOLA CHRISTIAN ALMEIDA 
DE CARVALHO (UFRR), MARISA 
BARBOSA ARAÚJO (UFRR)

ROÇAS, ARTESANATO WAI WAI E 
CONHECIMENTO TRADICIONAL NO 
JATAPUZINHO: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
DE VALORIZAÇÃO CULTURAL

Na comunidade Jatapuzinho, Terra Indígenas Trombetas Mapuera, no município de Caroebe em Roraima, hoje vivem 280 
pessoas pertencentes a diferentes povos, como os Hixkariana, Mawayana, Karafauiyana, Katuwena, Xerew e Caruma, todos 
conhecidos como Wai Wai. No Jatapuzinho todos falam a língua Wai Wai e muitos conhecimentos culturais são repassados 
aos filhos no dia a dia das famílias, porém nos últimos tempos a cultura de fazer os tradicionais artesanatos Wai Wai está 
deixando de ser praticada por muitos jovens. O objetivo geral de desenvolver um projeto pedagógico com a escola do 
Jatapuzinho e a comunidade visando a valorização da cultura por meio da investigação dos artesanatos locais produzidos para 
processar os produtos da roça. Pretendemoa  ainda: 1) Pesquisar os artesanatos que são produzidos pelas mulheres e homens 
do Jatapuzinho; 2) Investigar os recursos naturais utilizados para a produção de artesanatos no Jatapuzinho e; 3) Pesquisar os 
modos de fazer esses artesanatos no Jatapuzinho. O trabalho será realizado com alunos do Ensino Médio da Escola Estadual 
Indígena Wai Wai. Inicialmente faremos uma reflexão para entender porque os jovens estão perdendo o interesse pelo 
artesanato e um planejando de forma coletiva para realizar os trabalhos em sala de aula e na comunidade. Selecionaremos as 
pessoas da comunidade que têm mais conhecimento sobre o artesanato para serem entrevistadas e acompanhadas durante o 
processo de confecção dos artesanatos.  Para investigar os recursos naturais que o povo Wai Wai utiliza durante a confecção 
dos artesanatos faremos um inventário desses recursos materiais que estão presentes e são retirados da natureza.  Os 
resultados do trabalho serão apresentados para a comunidade e nos relatórios do Programa PET-Intercultural. 
 

Sessão Poster Temas 
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904 JULIA FLECHER (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA), ELIANA M. 
PAVIOTTI FISCHER (ASSOCIAÇÃO 
EDUCACIONAL DOM BOSCO), 
EDUARDO MARTINS DE BARROS 
(MUSEU NACIONAL/UFRJ), LUIZ 
SERGIO PEREIRA SARAHYBA (ICMBIO 
PARQUE NACIONAL DO 
ITATIAIA/ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 
DOM BOSCO)

Projeto Primatas do Itatiaia: percepções 
locais acerca do macaco-prego (Sapajus 
nigritus) – reflexões para uma con-vivência

O Parque Nacional do Itatiaia (PNI), a primeira Unidade de Conservação (UC) do Brasil, abrange os estados do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. No PNI, apesar de ser uma UC de proteção integral, há moradores, além da presença de funcionários e visitantes, 
sendo frequente a interação entre humanos e macacos-prego (Sapajus nigritus). Os humanos, na tentativa de atraí-los ofertam 
alimentos, e os macacos em busca destes, se aproximam cada vez mais das áreas “urbanas”, sendo prejudicial à saúde e ao 
comportamento dos macacos, e aos humanos que coabitam o PNI. Diante disto, foi criado o Projeto Primatas do Itatiaia, 
visando minimizar conflitos gerados pelas interações. Dentro do Projeto, surgiu esta investigação, que foi em busca das 
percepções de moradores e funcionários do PNI acerca dos primatas existentes na UC. Foram realizadas 26 entrevistas 
semiestruturadas com moradores e funcionários do parque. As entrevistas foram feitas na área “urbana” do PNI (5% da UC). 
Percebeu-se que a maior motivação humana nas interações é uma “simpatia” e vontade de aproximação com os primatas. 
Além de despertarem simpatia, os primatas também provocam nos humanos emoções como a raiva. Ao despertarem 
emoções, mobilizarem atividades e alimentos, os macacos têm, também, papel de sujeitos nas relações com os humanos, 
trans-formando ambos. Ao despertar ligações afetivas, os primatas aguçariam nos humanos um cuidado no sentido de Boff 
(2005), no qual, quando se é tocado por algo, passa-se a ter um desvelo para com tal. Um desvelo pelos primatas tem se 
mostrado elemento valioso para a realização de atividades de educação ambiental ligadas a eles no PNI, que durante esta 
pesquisa já mostravam a mobilização de humanos dispostos a colaborar com uma convivência mais “harmoniosa” entre as 
espécies. Pensar em formas de relações “saudáveis” pode trazer boas reflexões acerca da convivência entre humanos e animais 
e acerca da permanência de populações humanas em áreas de preservação e/ou proteção integral.

Sessão Poster Temas 
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905 YTATXI GUAJÁ (POVO AWA GUAJÁ), 
FLÁVIA DE FREITAS BERTO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA), 
GUILHERME RAMOS CARDOSO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS)

Os conhecimentos awa guajá, a música e suas 
transformações

Entre os conhecimentos indígenas que primeiro mereceram atenção dos cronistas no período colonial estava a música de 
povos de língua tupi-guarani, como os Tupinambá e os Guarani. Esse trabalho pretende descrever a experiência de um povo 
tupi-guarani no século XXI, os Awa Guajá, que vivem no Maranhão. O canto, jãnaha, é compartilhado pelos awa, ‘gente’, pelos 
karawara, os seres que habitam o iwa, o ‘céu’, e por alguns animais, como o waria, ‘capelão’. Foi cantando que Maira, criou os 
vários tipos de gentes e animais que habitam o mundo. No principal ritual realizado pelos Awa Guajá, os karawara descem à 
wya, a ‘terra’, e cantam na aldeia. Os caçadores cantam antes e depois das caçadas. Um awatea, ‘awa de verdade’, deve saber 
cantar. Os Awa Guajá têm enfrentado nas últimas décadas – principalmente após a abertura da BR 222 e da Estrada de Ferro 
Carajás – grandes transformações. Seu território, que abrangia toda a Amazônia maranhense foi reduzido a três terras 
indígenas, das quais duas são compartilhadas com os kamara, outros povos indígenas. Com a ocupação da região pelos karai, 
‘os não-indígenas’ e a destruição da floresta, a organização social dos Awa Guajá e as atividades de caça e a coleta, centrais 
para os Awa Guajá foram afetadas. Muitos morreram e os sobreviventes passaram a viver em aldeias próximas aos karai. Essas 
transformações atingiram também os cantos. Os jovens têm se interessado cada vez mais por outros sons e outra música. As 
formas tradicionais de aprendizagem do canto, em casa, com os pais, durante a caça e nos rituais, têm dado lugar ao interesse 
por outras atividades. Por outro lado, tecnologias que permitem o registro e a documentação desses cantos, a escola e a 
organização política para defesa dos seus direitos representam oportunidades para que os cantos sejam transmitidos e 
valorizados. Esse trabalho pretende, portanto, discutir, por meio da apresentação e análise de um canto awa guajá, as 
transformações dessa forma de conhecer dos Awa Guajá.

SO 068FRANCOZO

906 MICHAEL RAPINSKI (UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL AND UNIVERSITÉ DE 
GUYANE), ALAIN CUERRIER (INSTITUT 
DE RECHERCHE EN BIOLOGIE 
VÉGÉTALE), DAMIEN DAVY (CENTRE 
NATIONALE DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE)

Giving a voice to diabetes “the silent killer” 
in French Guiana’s Palikur population

The French overseas department of French Guiana, in South America, nearly doubles the incidence of type 2 diabetes than its 
European counterpart, Metropolitan France.  This region is demographically diverse and includes significant Indigenous 
populations. Although such populations are at particular risk of developing type 2 diabetes (T2D) across the Americas, very 
little is known about their health status in French Guiana and an accurate number of diabetics do not exist. In light of a 
potential public health crisis, we conducted an ethnomedicinal study of diabetes to provide better insight in the health 
status of the department’s Indigenous population. We realized over 60 interviews with community members and elders, as 
well as healthcare professionals and administrators providing services to the Palikur population of Macouria and Saint-
Georges de l’Oyapock. Results from these interviews suggest a high incidence of diabetes in this population that has risen 
quickly since the mid-20th century. Regardless of the presence of healthcare centers, including private and public clinics and 
a hospital, little is known by the medical staff about how T2D is perceived in the Palikur population. Hence, we describe how, 
according to those interviewed, Palikur associate T2D with sugary substances and dietary changes stemming from 
colonization. Various forms of diabetes are locally described (i.e. white and black diabetes) depending on symptoms and 
severity. Furthermore, diabetics use a combination of contemporary and local medicine to treat themselves, in some cases 
adapting biomedical tools to manage their diabetes. In conclusion, Palikur are appropriating T2D into their knowledge 
system and adapting their healthcare practices so as to obtain greater autonomy in their health path. A greater understanding 
of local practices and perceptions by the medical staff may therefore be beneficial in meeting patients’ needs and improving 
treatment outcomes.
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907 ANA MARGARIDA CASTRO EULER 
(EMBRAPA)

O Protocolo Comunitário do Bailique, 
Amapá, a etnobotânica e sistemas de 
agricultura tradicional das várzeas estuarinas

O Brasil é um país sociobiodiverso,  a Amazônia em especial, abriga um mosaico de territórios ocupados por povos e 
comunidades tradicionais. Nesses territórios,  a convivência é baseada no respeito a regras costumarias que são a base da 
governança local. Neste sentido, uma estratégia para defesa destes territórios é o reconhecimento e valorização dessas regras 
que refletem seus modos de vida e a forma como se relacionam com o ambiente natural.

Na foz do rio Amazonas encontra-se o Arquipélago do Bailique, território de comunidades tradicionais que vivem em seis ilhas 
estuarinas e vivem essencialmente do extrativismo do açaí, da pesca e da agricultura de várzea. Enfrentam uma série de 
desafios devido ao isolamento geográfico, e por esse motivo tem um bravo histórico de organização social que resultou na 
construção de um Protocolo Comunitário, entre os primeiros propostos por comunidades da Amazônia brasileira.

Este ano, completam cinco anos desde a primeira reunião onde a comunidade deu seu consentimento prévio dando início a 
construção do Protocolo Comunitário do Bailique. Esse processo teve várias etapas, gerou uma abordagem metodológica que 
inspira novas comunidades a se organizarem. Nesta etapa, os produtores buscam fortalecer a cadeia produtiva do açaí por 
meio da certificação FSC e mercado justo. As lições aprendidas serão apresentadas e debatidas. Afinal, qual o papel do 
protocolo na conservação da biodiversidade e defesa dos territórios tradicionais?  A experiência do levantamento 
participativo de um sistema agrícola tradicionais – SAT.

SO 017AUBERTIN

908 ANA PAULA TARGINO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), CARLOS ANTONIO 
BELARMINO ALVES (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA), ANA MARIA 
FERREIRA DE ANDRADE 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), ARYAN CARLOS DE 
OLIVEIRA SILVA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA), MARIA 
APARECIDA OLIVEIRA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), LUIS CARLOS DE OLIVEIRA 
SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA)

CONHECIMENTO ETNOCLIMATOLÓGICO: 
PREVISIBILIDADE, COMPREENSÃO E 
ADAPTAÇÃO DOS PROFETAS DA CHUVA NO 
CURIMATAÚ ORIENTAL PARAIBANO, 
NORDESTE DO BRASIL

O conhecimento do pequeno agricultor rural denominado “Profeta da Chuva” surge com essas características, advindas da 
cognição enquanto preceptor das manifestações da natureza, a fim de prever, compreender e adaptar-se constantemente a 
uma realidade posta diariamente frente a um cenário de dificuldades vivenciado. Esta pesquisa é resultado de um diagnóstico 
que se iniciou em janeiro 2017 a janeiro de 2018 compreendido junto aos pequenos agricultores rurais da microrregião do 
Curimataú Oriental na Paraíba, nos munícipios de Cacimba de Dentro, Tacima e Dona Inês (PB) onde foram entrevistados 
aproximadamente 200 agricultores/agricultoras, e assim identificados os indicados pelos demais agricultores da região como 
Profetas da Chuva, conhecedores dos sinais e da manifestação da natureza. Objetivou-se investigar as considerações 
construídas pelos agricultores através de suas percepções sobre a manifestação dos fenômenos da natureza, os quais são 
considerados prenúncio de sinais positivos ou não para a chegada da chuva, se irão lhes favorecer ou interferir de alguma 
maneira na agricultura ou criação de gado, ocasionando assim uma melhor preparação em torno do cultivo e da criação para 
determinada época. Para procedimentos metodológicos além de levantamento bibliográfico, a pesquisa empírica e buscamos 
suporte também na entrevista semiestruturada, aplicando assim um questionário para cada agricultor.  Por fim, todavia o 
contato do homem com a natureza propiciou nele a compreensão de elementos que pudessem lhes favorecer na 
sobrevivência com o meio ambiente, criando assim uma forte ligação a fim de se precaver a um possível e extenso tempo de 
seca o qual poderia interferir diretamente em suas plantações e colheitas. O agricultor nos mostra que o conhecimento 
adquirido sobre determinadas manifestações da natureza não é algo que surge de imediato, mais que é discorrido entre 
gerações.
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909 DOMICKSON SILVA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZONIA), IVANA CRISTINA CORREA 
SARMENTO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZONIA), VANIA NEU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZONIA), BIANCA CRISTINA CIRINO 
SARAIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZONIA), BIANCA 
SIQUEIRA NUNES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZONIA)

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO 
RIO GUAMÁ E BAIA DO GUAJARÁ PARA FINS 
DE POTABILIDADE E SUA RELAÇÃO COM A 
COMUNIDADE RIBEIRINHA DA ILHA DAS 
ONÇAS, BARCARENA – PA

A água é um recurso natural abundante, mas isso não reflete no volume de água potável para o consumo humano, pois há 
escassez no âmbito global. Na Amazônia, mesmo com a riqueza hídrica, comunidades ribeirinhas (CR) não tem acesso à água 
de qualidade, muitas vezes consomem água do rio sem tratamento. A água consumida deve ser de qualidade, pois patógenos 
podem estar presentes quando ela não é tratada adequadamente. O objetivo deste estudo foi analisar a qualidade da água do 
rio Guamá e da baía do Guajará, que é consumida pelas CR da região insular de Belém, em especial a comunidade da Ilha das 
Onças que não possui abastecimento de água pela rede geral e nem outro tipo de tratamento de água. Para a realização do 
estudo, foram amostrados três pontos: P1 no rio Guamá em frente à Universidade Federal Rural da Amazônia; P2 (região 
central da baía do Guajará) e P3: furo grande (CR). Foram realizadas coletas de água mensais durante o ano de 2016. A análise 
foi realizada pela técnica das membranas filtrantes e a contagem de E. coli por meio de uma câmara UV. Os resultados 
mostram que P1 possui maior média de coliformes totais (762.66 ± 440.73 UFC), enquanto que P3 (447.33 ± 191.62 UFC) e 
P2 417.66 ± 103.78 UFC. Elevada concentração de coliformes totais é devido ao despejo de esgoto doméstico e industrial de 
Belém nestes corpos hídricos. Observou-se diferença sazonal na concentração de coliformes sendo maior no período seco 
(junho-novembro), no qual P1 apresentou as maiores concentrações (924 ± 10 UFC), seguido de P3 e P2 com 514 ± 380.77; 
362.5 ± 76.02 UFC, respectivamente. No período chuvoso (dezembro-maio) a concentração foi menor, devido à diluição dos 
efluentes. Quanto a presença de E. coli foi detectada em P1 com média 7,3 ± 0,5 e em P2 (3 ± 0,1). Segundo a portaria 2914 
sobre água para consumo, E. coli deve ser ausente e isto foi visto somente no P3. Em suma, constatou-se a contaminação nas 
águas de P1 e P2, portanto, elas são impróprias para o consumo.

Sessão Poster Tema 
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910 YURI FREITAS DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ANA LÚCIA NUNES GUTJAHR 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

O uso de plantas por religiões de matrizes 
africanas no Brasil

As religiões de matrizes africanas possuem relação intrínseca com a natureza, por isso, o uso de plantas e seus derivados 
expressam uma relação com suas entidades e crenças. Na umbanda, por exemplo, existe a definição “sem erva, sem Orixá” e 
tal expressão demonstra a relação dessas culturas com o uso de plantas. Este trabalho objetivou demonstrar um panorama 
sobre o uso de plantas por religiões de povos oriundos de matrizes africanas no Brasil, buscando diagnosticar o potencial 
iconográfico de tais plantas e as possíveis representações neste contexto, descrevendo seu uso e suas principais aplicações. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico, em repositórios virtuais (Internet), tendo como descritores: religiões de matrizes 
africanas, uso de plantas e etnobotânica. Os textos foram organizados de acordo com sua relevância para o tema, quando 
foram selecionadas 10 publicações consideradas representativas pelos autores, sendo: artigos (n=7), resumo (n=1), 
monografia (n=1) e livro (n=1), oriundos dos estados da Bahia, Ceara, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro. As etnoespécies 
citadas foram organizadas de acordo com sua classificação botânica e uso no contexto religioso, considerando suas 
simbologias, relações icnográficas e aplicações farmacológicas. Nas publicações encontrou-se 52 famílias de plantas, sendo 
Asteraceae e Fabaceae (n=9 espécies cada) as mais representativas. O uso mais comum foi no preparo de banhos, defumação e 
enfeite dos espaços sagrados, destacando as espécies Aloe vera L.; Baccharis trimera (Less); Chenopodium ambrosioides com 
propriedades farmacológicas, reconhecidas pela ciência, o que reforça a importância do conhecimento dessas comunidades 
tradicionais. A realização deste estudo permitiu a visualização da utilização de plantas por comunidades praticantes de 
religiões de origem africanas, seus principais usos e simbologias como forma de valorização deste conhecimento tradicional e 
sua possível utilização na conservação do meio ambiente.

Sessão Poster Temas 
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911 ELIDIOMAR RIBEIRO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO), DIEGO 
PASCHOA TRINDADE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - UNIRIO), VIRGÍNIA MARIA 
DO RÊGO CODÁ DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO), LUCI 
BOA NOVA COELHO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ)

Aracnídeos à flor da pele: considerações 
sobre a utilização de aranhas e escorpiões 
(Arachnida) como inspiração para tatuagens

Tatuagem é a arte de introduzir tinta sob a epiderme, visando representar um desenho individual característico. 
Historicamente associada a grupos específicos, como marinheiros, motociclistas e presidiários, nos últimos anos a tatuagem 
se tornou popular, chegando a todas as camadas sociais. Dado ao grau de ligação do ser humano com os demais integrantes 
do Reino Animal, não é surpreendente que significativa parcela das tatuagens tenha inspiração em animais, normalmente os 
de maior significado simbólico. Este trabalho tem por objetivo a análise das tatuagens com desenhos inspirados em 
integrantes das ordens Araneae e Scorpiones (Arachnida). A amostragem foi realizada a partir de pesquisa no Google, com a 
utilização dos termos “tattoo” e “spider OR scorpion”. As cem primeiras fotografias foram analisadas quanto a ordem 
taxonômica (Araneae, Scorpiones), grau de realismo do desenho e sexo presumido do tatuado. Escorpiões foram 
representados em proporção ligeiramente maior (58%). Na grande maioria das vezes, os aracnídeos estão desenhados com 
incrível realismo. A maioria das tatuagens com escorpiões é claramente inspirada na espécie africana Pandinus imperator 
(Koch, 1841) (Scorpionidae), popular como animal de estimação. Por sua vez, a maioria das aranhas pertence ao grupo das 
Araneomorphae, com destaque para o gênero Latrodectus Walckenaer, 1805 (Theridiidae), a temida viúva-negra. 
Curiosamente, algumas vezes tais aranhas estão retratadas associadas a teias orbiculares regulares, padrão distinto do 
característico ao grupo. Em algumas tatuagens, os aracnídeos não estão isolados, mas fazem parte de cenários ou 
desempenham o papel de predadores. Tanto aranhas quanto escorpiões estão muitas vezes associados a símbolos “lúgubres”, 
como caveiras e cobras, reforçando sua imagem como seres assustadores. Algumas aranhas estão estilizadas com destacados 
olhos acessórios, o que potencializa essa imagem de terror. Com relação aos tatuados, destacada maioria é do sexo masculino.
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912 ANNE RUNDE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL), 
RENATO AZEVEDO MATIAS SILVANO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL)

Fishers’ knowledge indicate potential socio-
ecological impacts downstream of dams in 
the Tapajós River, Brazilian Amazon

Brazil’s hydroelectricity sector is rapidly expanding with several planned dams in Amazonian rivers. While impacts of dam 
development on fisheries upstream from dams have been acknowledged, potential impacts on fisheries downstream have 
been overlooked by environmental impact assessments. This study analyses the socio-ecological vulnerability of small-scale 
fisheries according to fishers knowledge downstream of the proposed São Luiz do Tapajós dam in the Tapajós River. We 
interviewed 131 fisher from 13 riverine communities regarding their socio-economic situation and the fishery resources they 
depend upon along a ~250 km  stretch of river downstream of the dam. The results indicate that fishing is an important 
activity, providing food and income for the interviewed fishers and their communities, which have their subsistence tied to 
the river ecosystems. The study shows that the fishers’ socio-ecological vulnerability differs according to the fish species they 
rely upon and their individual dependency on fishing. Yet, river impoundment and associated changes to hydrology and 
aquatic resources are expected to affect the socio-economic well-being of all fishers, putting at risk their livelihoods and those 
of their families. By ignoring the effects of dams on downstream communities, environmental impact assessments therefore 
severely underestimate the number of affected people. We conclude that a thorough evaluation of the fishers’ situation 
downstream before the start of river impoundment is crucial and has to be enforced by the government. Policy makers need 
to be aware of the challenges downstream communities will face upon dam development, for a more accurate assessment of 
real impacts of dams and potential withdrawal from development plans.

SO 086SILVANO-A

913 ANA MARIA FERREIRA DE ANDRADE 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), CARLOS ANTONIO 
BELARMINO ALVES (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA), REINALDO 
FARIAS PAIVA DE LUCENA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA), ANA PAULA TARGINO DA 
SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), MARIA APARECIDA 
OLIVEIRA SILVA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA), ARYAN 
CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), CAMILA MARQUES DE 
LUCENA (UFPB)

ESTUDOS ETNOBOTÂNICOS COMPARATIVO 
SOBRE PLANTAS MEDICINAIS ENTRE AS 
COMUNIDADES TITARA E VENEZA, PILÕES (PB) 
NORDESTE DO BRASIL.

A procura por tratamentos de saúde com plantas medicinais, tornou-se prática comum na medicina popular. O 
conhecimento tradicional foi transmitido ao longo de vários anos, de geração a geração, passando de pai para filho, 
geralmente de forma oral. Com base nisto, a pesquisa objetiva realizar levantamentos etnobotânicos de plantas medicinais 
nas comunidades de Veneza e Titara, (Pilões/PB), Sendo feito um comparativo entre as duas comunidades, para assim gerar 
informações e subsidiar a conservação da flora local. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas com 
auxílio de formulário. Entrevistou-se todos os chefes de famílias, totalizando 100% dos mantenedores do lar das 
comunidades. As informações obtidas foram as partes das plantas utilizadas, modo de preparo, indicação terapêutica, o 
porquê da utilização, e como foram adquiridos os conhecimentos. Na comunidade Titara Entrevistou-se 13 indivíduos (chefes 
de família), sendo (09 do sexo feminino) e (04 do sexo masculino), destacaram-se como as espécies mais citadas. O Caju-roxo 
Anacardium humile A. St. Hil, a Hortelã da folha miúda Mentha x piperita L, a Colônia Alpina zerumbet (Pers.) B.L. Burtt. & 
R.M.Sm, a Erva- cidreira Lippia alba (Mill)N.E.Br, a Hortelã da folha grossa Plectranthus amboinicus (Lour.) Spr. Na 
comunidade Veneza entrevistou-se 18 indivíduos, sendo, (12 do sexo masculino) e (06 do sexo feminino). As principais 
espécies de preferência citadas A Aroeira Myracrodruon urundeuva Allemão, a erva-cidreira Lippia alba (Mill.) N.E.Br. o 
Mastruz (Chenopodium ambrosioides Hance, o Hortelã da folha miúda Mentha x piperita L, o Caju-roxo Anacardium humile 
A. St. Hil. Concluímos parcialmente que os levantamentos demonstraram uma pequena diferença entre as espécies utilizadas 
nas comunidades, por serem as duas próximas e que compartilham de costumes e ambiente parecido, e também a 
conscientização sobre a importância de se conservar os remanescentes florestais existentes na área de estudo.
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914 INAÊ FARIAS VIEIRA DANTAS (UFAL), 
EVELYNNE LETÍCIA DOS SANTOS 
FARIAS CARDOSO DE BARROS (UFAL), 
THAYNARA INGRID DOS SANTOS 
(UFAL), JOÃO VITOR CAMPOS SILVA 
(UFAL), ANA CLÁUDIA MENDES 
MALHADO (UFAL)

A TRADIÇÃO DE PESCADORES E 
MARISQUEIRAS E O REPASSE DO 
CONHECIMENTO ETNOECOLÓGICO. UM 
ESTUDO DE CASO NA BARRA DE SANTO 
ANTÔNIO, ALAGOAS.

Pescadores e marisqueiras são grupos com modos de vida tradicionais, pois utilizam espaços e recursos naturais para sua 
reprodução econômica, social e cultural. Além disso, o conhecimento ecológico acumulado é passado por gerações. A Barra 
de Santo Antônio é um município litorâneo situado no entorno da APA Costa dos Corais, Área Protegida (AP) marinha, cuja 
grande diversidade de peixes e mariscos é explorada por milhares de famílias. Com o objetivo de analisar o repasse hereditário 
destas tradições, aplicamos entrevistas semi-estruturadas com 45 pescadores e marisqueiras de 18 a 71 anos. A maioria dos 
entrevistados iniciou a atividade ainda na infância e pré-adolescência, entre 10 e 13 anos. Apenas seis entrevistados não 
vieram de uma linhagem de pescadores/marisqueiras. Observamos que apesar de ser tradição, a escolha da profissão foi vista 
pela maioria como falta de oportunidade. A baixa escolaridade, onde apenas 11% concluíram o ensino médio, corrobora com 
essa afirmativa e, nesse sentido, a atividade pode ser vista não apenas como tradicional, mas também como uma alternativa 
frente ao desemprego. Por outro lado, a ocupação também foi vista de forma positiva, onde “o pescador é livre”. Embora 95% 
dos entrevistados tenham orgulho do seu trabalho, apenas 29% tem pelo menos 1 filho na tradição e, apenas 16% gostariam 
que seus filhos seguissem na atividade. Os entrevistados que apoiam a continuidade da tradição justificam que “é o trabalho 
que tem”, enquanto os que não apoiam (84%) afirmam que é uma atividade arriscada, marginalizada e que os filhos deveriam 
procurar coisa melhor. Concluímos que existe uma desvalorização dessas profissões fazendo com que a transmissão do 
conhecimento não seja repassada, ameaçando a perda do conhecimento tradicional na região. Sugerimos que as APs de uso 
sustentável desenvolvam programas de valorização da cultura tradicional, incentivando a criação de cooperativas locais para 
promover o empoderamento dessas importantes práticas.
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915 NELSON FLAUSINO JUNIOR (UNESP - 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO 
PAULO - PÓS GRADUAÇÃO - ZOOLOGIA 
– DOUTORANDO), FRANCISCO DE 
ARRUDA MACHADO (MINISTÉRIO 
PÚBLICO/CAOP), JOSÉ DOMINGUES 
DE GODOI FILHO (UNIVERSIDADE 
FEDERA DO MATO GROSSO - 
PROFESSOR DO INSTITUTO DE 
GEOLOGIA AMBIENTAL)

Tracajá (Podocnemis unifilis) e tartaruga- da- 
amazonia (Podocnemis amazonica) no baixo 
rio Teles Pires - importância alimentar para 
os povos indígenas, perspectivas de 
sobrevivência das espécies coma construção 
das UHEs Teles Pires e São Manoel.

Fevereiro e agosto de 2017 foram realizadas 2 expedições no baixo rio Teles Pires, por solicitação dos Kayabi, Munduruku e 
Apiakás. Visou relatar impactos ambientais das UHEs Teles Pires e S. Manoel em 2 ssp. De quelônios aquáticos e isso na 
alimentação indígena. O trabalho descreve impactos na sua caça. Entrevistas de indígenas e visitas aos locais de desova e 
alimentação dessas espécies foram os principais métodos utilizados; e pesquisa da literatura. Quelônios são importantes 
fontes proteicas para eles, também na cosmologia. Existem 4 ssp. Aquáticas, mas só 2 são alimentos, Podocnemis unifilis 
(tracajá) e Podocnemis amazonica (tartaruga-da-amazônia). No enchimento do lago da UHE Teles Pires a água baixou a jusante 
5 metros, deixando tracajás expostos, motivando caça intensa. Isso afetará a população local dessa espécie, pois o rio Teles 
Pires perdeu conectividade de montante; a UHE Teles Pires não tem mecanismo de transposição de fauna aquática, cortando 
o fluxo gênico com a de jusante. A depleção porventura ocorrida na população de jusante poderá ser comprovada com 
estudos de longo prazo. Impactos observados: alteração do regime fluvial e grande sedimentação a jusante da UHE S. Manoel. 
O problema é relacionado com subida e descida rápida da água, deixando praias inviáveis à utilização durante curto período 
de tempo de postura e eclosão de ovos. Alterou o regime do rio e a dinâmica dos igapós e lagos que não conseguem mais 
atingir o máximo de inundação. São locais importantes para alimentação e berçários. Sedimentação altera substrato de praias 
e comportamento reprodutivo de espécies. Diminui o tamanho da população, inclusive com extinção local. O tracajá está na 
lista de animais ameaçados de extinção, vulnerável, assim como a tartaruga-da-amazônia recentemente. Estudos de longo 
prazo com essas espécies são necessários a jusante. Isso mostra impactos drásticos nos indígenas do baixo Teles Pires, com 
próximas gerações de quelônios e indígenas severamente afetadas.

SO 083SAIKOSKI-A

916 MILENE DE FÁTIMA BATISTA PAGANINI 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO), 
KAROLINA MARIE ALIX BENEDICTTE 
VAN SEBROECK DÓRIA (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO MÓDULO)

As madeiras na carpintaria de canoas caiçaras 
em Ubatuba/SP

Há uma legítima intimidade das plantas arbóreas nativas do território brasileiro com a história social, econômica e do 
desenvolvimento de nosso país. Essa íntima ligação entre cultura e recursos naturais é uma das mais significativas 
características das comunidades caiçaras. Esses recursos sempre subsidiaram o sustento das famílias servindo de matéria 
prima para produção de diversos itens entre eles a canoa. Essas canoas são chamadas de “canoas caiçaras” ou “canoas de um 
pau só”. Ubatuba, que quer dizer “terra de muitas canoas”, possui uma frota considerável de canoas, algumas famosas, como 
a “Itapuã”, que chegou a noventa e cinco anos de sua construção. O objetivo deste trabalho foi analisar quatro espécies 
madeireiras utilizadas na fabricação de canoas caiçaras na cidade de Ubatuba no estado de São Paulo.  Os corpos de prova para 
as análises desta pesquisa foram obtidos em duas comunidades ubatubenses: no bairro de Picinguaba, que é uma pequena 
comunidade de pescadores e no bairro de Itaguá que faz parte do centro de Ubatuba, um centro mais novo e moderno, mas 
que ainda possui muitos pescadores. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica do histórico da utilização e 
confecção de canoas em Ubatuba e coleta de fragmentos de madeiras com os artesãos de canoas e com os pescadores nas duas 
áreas de estudo. As espécies foram analisadas nos eixos radias, tangenciais e transversais e suas características separadas em 
anatômicas e organolépticas. Os resultados apontaram as espécies mais encontradas, que são Cordia goeldiana, Schizolobium 
parahyba, Ocotea catharinensis e Cedrela fissilis. Nas características organolépticas foram encontradas poros e camadas de 
crescimento visíveis a olho nú e sob lente de 10 aumentos, cor, odor, brilho, textura e grã que corroboram com outros 
pesquisadores e nas características anatômicas foram encontradas uma diversidade de parênquimas, elementos de vasos, 
raios, poros e pontuações intervasculares.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

917 TARIAIUP KAYABI (ASSOCIAÇÃO 
TAPAWIA), KATIA YUKARI ONO 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL)

Experiência da aldeia Samaúma Experiência da aldeia Samaúma

 

Os Kawaiwete, são muito bons  agricultores e costumam viver em aldeias familiares, que se localizam próximos de capoeiras 
de Terra Preta, para garantir produção boa  das roças, com alimentos para a diversificada culinária e alimentação  forte, 
principal marca  da identidade do povo.

Uma parte dos Kawaiwete mora, há 57 anos o Terri†ório Indígena Xingu. O povo Kawaiwete cresceu, hoje são mais ou menos 
2.000 pessoas que ocupam, praticamente, 1/3 do território, distribuídos em aproximadamente 30 aldeias.  Sem poder andar 
e mudar as aldeias de lugar e renovar sempre as capoeiras de terra preta,  é preciso estudar outros jeitos que combinam com a 
natureza,  a sabedoria do povo e os espíritos para poder produzir os alimentos com qualidade. Além disso é preciso combinar 
as necessidades novas que também estão pressionando os indígenas para gerar renda, enfrentar as mudanças ambientais. Para 
isso olhar para os conhecimentos que são desenvolvidos com as experiências dos velhos e mais novas experiências que são 
aprendidas com o contato com outros povos e com os brancos, podem ser um bom caminho para seguir o caminho de 
manter o território, e bons alimentos. Assim observar a produção das flores, das frutas e das plantas de terra preta e pensar 
como poder aumentar elas de novo lembrando oque os velhos podem contar, fazer as experiências de plantar e manejar a 
terra, as sementes as mudas as plantas é a experiência que os Kawaiwete da aldeia Samaúma estão fazendo.

SO 024ONO

918 ROSSANO MARCHETTI RAMOS 
(PREVFOGO/IBAMA)

Adaptação e fortalecimento da resiliência 
frente a mudanças no regime de queima e no 
comportamento do fogo no Parque Indígena 
do Xingu

O Parque Nacional Indígena do Xingu (PIX), assim como outras áreas no mundo, tem enfrentado um agravamento do quadro 
dos incêndios florestais, indicados pelo aumento da quantidade incêndios, da extensão da área atingida e da mudança do 
comportamento dos incêndios.  Isto está associado a mudanças no clima, decorrentes das mudanças globais e também do 
desmatamento massivo ocorrido na região. Estas mudanças no regime de queima têm degradado extensas áreas de floresta, 
tornando-a mais suscetível a incêndios e acelerando ainda mais a mudança no regime de queima da região. Os diversos povos 
indígenas que habitam o PIX fazem uso do fogo no manejo da paisagem, ancorados em práticas e conhecimentos tradicionais, 
com diversas finalidades. Com estas mudanças no regime de queima e do comportamento do fogo tornou-se mais difícil 
controlar o fogo e grandes incêndios estão sendo criados em contextos de uso do fogo em que há pouco tempo isto era feito 
de forma bastante segura. Em decorrência desses incêndios, grandes prejuízos a estas sociedades e a biota local estão sendo 
mais frequentes. O objetivo deste trabalho é mostrar esta mudança no regime de queima, quantificar os eventos de queima, 
associá-los as secas na região e descrever como estes incêndios estão degradando áreas de florestas e, com isso, tornando-a 
mais inflamável. Estes resultados podem auxiliar na gestão territorial e do fogo realizado pelos indígenas, auxiliando o 
Prevfogo na construção conjunta de soluções que considerem as necessidades e perspectivas indígenas.

SO 007STEWARD

919 NELSON FLAUSINO JUNIOR (UNESP - 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO 
PAULO - PÓS GRADUAÇÃO - ZOOLOGIA 
– DOUTORANDO), FRANCISCO DE 
ARRUDA MACHADO (MINISTÉRIO 
PÚBLICO/CAOP), JOSÉ DOMINGUES 
DE GODOI FILHO (FILHO 
UNIVERSIDADE FEDERA DO MATO 
GROSSO - PROFESSOR DO INSTITUTO 
DE GEOLOGIA AMBIENTAL)

Impactos ambientais descritos por povos 
indígenas para o baixo rio Teles Pires com a 
implantação das UHEs São Manoel e Teles 
Pires.

Em fevereiro de 2017 houve 1 campanha a jusante das UHEs Teles Pires e São Manoel. Área habitada por Kayabi, Munduruku e 
Apiaká. O trabalho descreve recursos abióticos e bióticos usados por elas e impactos nos recursos naturais.  Entrevistas com 
indígenas das 3 etnias, observação participativa (conhecer os ambientes junto com eles) embasaram o trabalho. Eles mostram 
água alterada; material em suspensão e de fundo com sedimento. Não podem mais bebe-la; banhos causam alergias e feridas 
em crianças por agentes biológicos. Transparente com regime fluvial constante, sem UHEs; nível flutuava nas cheias com 
chuvas, sem variação na seca. Hoje há flutuação diária, água aumenta e diminui o nível rapidamente. Na Aldeia Teles Pires 
(Munduruku) o rio subiu 5 metros e inundou um igapó; no outro dia a água baixou, evidenciando numerosos curimatãs 
(Prochilodus nigricans) que adentraram no igapó. A visão era de toneladas, tamanha a quantidade no seco. Indígenas 
relataram ser comum esses episódios. Informaram 47 peixes na alimentação, 3 quelônios, 13 mamíferos e 9 aves. Os peixes 
eram abundantes e fácies de pescar. Com UHEs ficaram escassos, com aspecto doente. É situação ditada por inconstância do 
nível da água. Impactos alteram rotas migratórias e hábitats de peixes e demandas do dia e de sua vida. Exemplo é a alteração 
dos Igapós, que berçários e pontos importantes de reprodução. Semelhança ocorre com quelônios aquáticos. Alterações 
afetam a fauna terrestre, maximizadas quando do enchimento do lago da UHE São Manoel; UHE Teles Pires funcionando. 
Indígenas preocupam com o futuro da alimentação. Sem peixes, água sem uso para consumo, sem serventia para banho, 
como sobreviverão da natureza? Pesca e caça inexistentes com impacto dos reservatórios, junto com os da agricultura e 
pecuária, muitos vindos com a construção das UHEs, como ficará a sua segurança alimentar? Cosmologias e costumes estão 
severamente impactados, tendendo ao desaparecimento de culturas originárias e das etnias?  

SESSÃO TEMÁTICA 20

920 OZEAS SANTOS DE SOUZA (UFRR), 
ROSE AFONSO MAFORE WAI WAI 
(UFRR), FABÍOLA CHRISTIAN ALMEIDA 
DE CARVALHO (UFRR), MARISA 
BARBOSA ARAÚJO (UFRR)

O MANEJO DA AGROBIODIVERSIDADE PELOS 
WAI WAI NAS ROÇAS DO JATAPUZINHO

Os conhecimentos tradicionais do povo Wai Wai  sempre foram transmitidos oralmente de pais para filhos, mas nos últimos 
tempo o contado com os não indígenas e a introdução da escola nas comunidades fez com que muitos dos conhecimentos 
tradicionais aos poucos deixassem de ser transmitidos para as novas gerações. Na TI Trombetas Mapuera em Roraima, 
Jatapuzinho é a principal comunidade e apresenta-se hoje com 46 pais de família e um população de 280 pessoas. Os 
objetivos dessa pesquisa são investigar os modos de fazer as roças da comunidade indígena Jatapuzinho, construídas nas áreas 
de floresta da TI Trombetas Mapuera; pesquisar a agrobiodiversidade aí manejada e os modos de manejo e; investigar o 
calendário anual de atividades na roça na comunidade Jatapuzinho. A pesquisa vem sendo realizada de forma colaborativa 
envolvendo conhecedores da comunidade, alunos e professores da escola e a equipe de professores da UFRR. Para avaliar as 
roças da comunidade realizamos entrevistas com cada pai de família que tem roça. Durantes as entrevistas investigamos como 
eram as roças antigamente e como são hoje;  os tipos  de solos que são utilizados para fazer a roça, a agrobiodiversidade aí 
cultivada e visitamos cada roça. Para construir o calendário anual da roça do Jatapuzinho, dividimos a equipe em grupos que 
ficaram responsáveis por pesquisar as atividades realizadas na roça durante um período do ano.  Os resultados do trabalho 
vem sendo sistematizados com a comunidade e em oficnas do Programa PET-Intercultural.
 

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

922 SONIA MARIA DO ROSARIO ALEIXO 
LARANJEIRA (UEPA), MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA (UEPA)

SABERES DE UMA MEDICINA REVELADA EM 
FOLHAS, RAÍZES E ENCANTES

Este estudo analisa os saberes mobilizados no uso de plantas medicinais em uma comunidade rural ribeirinha na Amazônia 
Paraense. Trata-se de uma investigação de abordagem qualitativa, fundamentada nos pressupostos teórico metodológicos da 
etnografia. Como resultado constatou-se que as experiências relacionadas ao uso de ervas estão ancoradas em saberes 
tradicionais ancestrais de influência indígena e que guardam relação com aspectos do universo simbólico local como as 
encantarias, revelados em nas vozes de moradores da comunidade como Dona Cila (2015), uma importante curadora local, - 
“Quando vim do fundo trouxe meu maracá, maracá de araruaia, que, depois sumiu. Tenho conta de vista, conta de vista a 
gente enxerga tudo os bicho invisive”. Inicialmente dona Cila nomeia o fundo do rio como local de sua formação na arte de 
ser “experiente surijoa”, como ela se autodenomina. O fundo, neste contexto, é concebido como o local onde os seres 
encantados habitam. Para Maués (2005) “curadores” são pessoas com o dom de incorporar os caruanas, seres encantados, 
que de acordo com as crenças do local, curam doenças, mau olhado entre outros.  No que tange ao conhecimento sobre as 
espécies da flora nativa usada na cura de doenças um benzedor local informou que: -“O remédio da natureza é porque eles 
vem de outra origem, da origem do fundo, de pessoas  que são encantadas”. Deste modo os saberes no uso de plantas 
medicinais  apresentam relação com a cosmologia local , uma vez que são os encantados que detém o conhecimento na 
manipulação das ervas e ensinam aos curadores, rezadores no período de sua formação. Muitos destes encantados tem 
relação com a ancestralidade indígena.

 

Palavras Chave: Saberes; Encantados; Medicina Natural.

 

REFERÊNCIAS
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923 TÁSSIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO 
BARROS TAURINO (NAEA / UFPA), 
ROSA ELIZABETH ACEVEDO MARIN 
(NAEA / UFPA)

Quebradeiras de coco babaçu no sudeste do 
Pará: agentes sociais e conhecimentos sobre 
a biodiversidade

Pretende-se abordar o conhecimento das quebradeiras sobre a biodiversidade dos territórios de babaçu nos municípios de 
São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará, sudeste do Pará. A 
metodologia deu-se através de entrevistas semiestruturadas, catálogo de imagens para identificação de espécies pelas 
quebradeiras de seis povoados. Colaboraram com a pesquisa mais de 20 quebradeiras. As quebradeiras de coco babaçu são as 
principais agentes sociais responsáveis pela manutenção dos babaçuais e consequentemente da biodiversidade característica 
desse ecossistema. Atuam como protetoras das espécies, cuja proteção se faz nítida quando demonstram conhecimento sobre 
plantas e animais, quando lutam pela preservação das palmeiras e, consequentemente, por toda a biodiversidade atrelada à 
teia ecológica. As quebradeiras frisam a mudança brusca ocorrida na diversidade das espécies de plantas e animais, associando 
ao desmatamento cujo resultado influencia também no desaparecimento de rios e alterações no clima. Em suas casas, a 
variedade de plantas é notável juntamente com a criação de alguns animais de pequeno porte. As plantas consistem 
basicamente em frutíferas, hortaliças, medicinais e ornamentais, demonstrando forte conhecimento das espécies, 
especialmente das medicinais, em que geralmente sugerem umas às outras ou realizam a troca de mudas. São cuidadoras dos 
babaçuais sendo o cuidado evidente quando relatam a preocupação em torno das mudanças ocorridas ao longo do tempo, 
desde quando iniciaram a quebra, geralmente crianças com aprendizado através das mães e avós até os dias atuais. Esse 
cuidado é evidente também porque os babaçuais fazem parte da segurança alimentar dessas comunidades, além de 
reprodução simbólica e formas de autonomia para as quebradeiras.

SO 001ALMEIDA

924 TÁSSIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO 
BARROS TAURINO (UFPA), ROSA 
ELIZABETH ACEVEDO MARIN (NAEA / 
UFPA)

Registro iconográfico dos territórios de 
babaçuais pelas quebradeiras de coco 
babaçu no sudeste do Pará

O objetivo dessa proposta é mostrar as mudanças nas paisagens dos territórios das quebradeiras de coco babaçu através de 
desenhos elaborados pelas mesmas nos municípios de São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia e Brejo Grande do 
Araguaia, sudeste do Pará. A metodologia deu-se através de registros iconográficos (mais de 15 desenhos) e relatos pelas 
agentes sociais, as quebradeiras de coco babaçu, e alguns de seus familiares. A ideia de incluir essa parte do trabalho, utilizada 
como ferramenta metodológica, deu-se pela quantidade existente de desenhos elaborados pelas quebradeiras de coco babaçu 
como forma de mostrar a habilidade artística dessas mulheres. Através dessa metodologia, objetivou-se captar percepções das 
participantes acerca do seu espaço, o qual insere-se na região ecológica do babaçu, através de desenhos elaborados pelos 
mesmas, demonstrando, portanto, a importância do desenho como registro e resgate de informações. O desenho torna-se 
uma ferramenta importante para compreender melhor determinada realidade ou até mesmo a transformação dos espaços, 
como a atividade empregada na primeira localidade em que foi feito o antes e agora (presente) da área das florestas de babaçu, 
complementando outras metodologias. Os desenhos corroboram com os relatos das quebradeiras, sendo estes unânimes 
quando se referem ao distanciamento da área do babaçu. Assim, o que antes era feito próximo de casa, no quintal, até mesmo 
na rua ou na esquina, hoje a coleta do coco se faz em uma distância muito grande.

SESSÃO TEMÁTICA 51

925 ISAAC MOURA ARAUJO 
(UNIVERSIDADE REGIONAL DO 
CARIRI), MAYSA DE OLIVEIRA BARBOSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
PERNAMBUCO), GIOVANA MENDES DE 
LACERDA (UNIVERSIDADE REGIONAL 
DO CARIRI), LUANNA GOMES DA SILVA 
(UNIVERSIDADE REGIONAL DO 
CARIRI), CICERA NORMA FERNANDES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
PERNAMBUCO), MARIA DE FÁTIMA 
SOUSA (UNIVERSIDADE REGIONAL DO 
CARIRI), JESSICA PEREIRA DE SOUSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
PERNAMBUCO), GYLLYANDESON DE 
ARAÚJO DELMONDES (UNIVERSIDADE 
REGIONAL DO CARIRI), IZABEL 
CRISTINA SANTIAGO LEMOS 
(UNIVERSIDADE REGIONAL DO 
CARIRI), MARTA REGINA KERNTOPF 
(UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI)

ESPÉCIES VEGETAIS PARA O TRATAMENTO DA 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA

A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das doenças crônicas mais comuns e prevalentes na atualidade. Diante da 
necessidade de tratamento continuo, muitas pessoas com HAS recorrem a fontes alternativas de cuidados em saúde, como é o 
caso das plantas medicinais, um hábito que existe desde os primórdios da existência humana. Assim, objetivou- se realizar um 
levantamento bibliográfico acerca das espécies vegetais utilizadas no tratamento de HAS. Trata-se de uma revisão integrativa, 
realizada nas bases de dados LILACS e Medline no período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017. Utilizou- se os 
descritores: hipertensão, plantas medicinais, remédios populares, medicina tradicional e enfermagem. Foram incluídos 
artigos completos; em espanhol, inglês e português, que retratam a temática; publicados de 2006 a 2017. Excluíram-se 
estudos duplicados; com resultados inconclusivos e que não fazem parte do sistema “open access”. A amostra teve 14 
trabalhos, que permitiram a identificação de 208 espécies, pertencentes a 80 famílias distintas. A família Fabaceae apresentou 
o maior número de espécies, porem a mais citada foi a Allium sativum L., da família Liliaceae, e poucas evidências 
farmacológicas existem sobre os seus possíveis efeitos terapêuticos. Apenas dois artigos relatam sobre a importância da 
enfermagem no contexto das plantas medicinais. Reflete-se a necessidade de mais estudos que visem às comprovações 
farmacológicas de espécies vegetais anti-hipertensivas já descritas na literatura, bem como pesquisas que retratem a atuação 
da enfermagem, no cuidado com a utilização de plantas medicinais.

SESSÃO TEMÁTICA 45

926 RODRIGO MARTINS AZEVEDO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO)

PRÁTICAS TRADICIONAIS DE CURA 
UTILIZADAS PELAS QUEBRADEIRAS DE COCO 
BABAÇU FRENTE ÀS DEVASTAÇÕES

O presente trabalho é fruto do desdobramento de uma pesquisa de iniciação cientifica. Abordo um grupo social específico, as 
quebradeiras de coco babaçu e quais suas práticas tradicionais de saúde. O trabalho foi desenvolvido a partir de um 
levantamento para revisão de bibliografais disponíveis sobre a temática, reuniões semanais, participação em eventos que 
abordaram a situação coletiva das quebradeiras, entrevistas abertas, visitas ao município de Tufilândia, ao MIQCB durante a 
reunião das regionais e transcrições de áudios de narrativas de agentes sociais e estudos de cartografia social. Utilizamos 
fontes de estudos que abordam a realidade pesquisada sobre povos e comunidades tradicionais, com o objetivo de identificar 
práticas advindas dos saberes tradicionais utilizados pelas quebradeiras de coco babaçu para tratamento e cura de doenças e 
sintomas e que estão sendo afetados pela devastação.

As quebradeiras utilizam do conhecimento popular para melhoria na qualidade de vida e através de praticas de cuidado 
buscar a promoção de saúde seguindo a lógica adotada pela comunidade. Ao fazer a experimentação do que foi ensinado o 
resultado com o seguro do resultado, isso começará a fazer parte do seu cotidiano.

As práticas de saúde advindas do saber tradicional ainda são muito utilizadas. Estão ligadas a um conjunto de práticas sociais 
que fazem parte da representação do que é saúde e contribui para o bem estar dessas mulheres e suas famílias. As quebradeiras 
pesquisadas associam que a utilização das plantas e que suas crenças são a base para a saúde física e emocional. É através de 
práticas tradicionais como estas de saúde que as quebradeiras tem ainda garantido a reprodução social de seu grupo e somam 
a sua identidade com o sentimento de pertença para resistir e poder ainda viver com o modo de vida que escolheram.

Sessão Poster Temas 
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927 FERNANDA KAROLINY OLIVEIRA 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA), IZABELLE DA 
SILVA MENDES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA), 
DAYSE SOUZA MARQUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), CESAR FRANÇA BRAGA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), FERNANDA CARNEIRO 
ROMAGNOLI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA)

Interação entre boto-cinza Sotalia guianensis 
(Cetacea: Delphinidae) e pescadores na foz do 
rio Piriá, Viseu, Pará.

Manguezais e estuários possuem alta produtividade, favorecendo o desenvolvimento de atividades pesqueiras. Muitas vezes, 
aproveitando-se dessa produtividade, encontram-se os botos-cinza Sotalia guianensis, sendo comum a interação entre esses 
cetáceos e pescadores. Objetivando caracterizar essa interação na foz do rio Piriá, Pará, foram realizadas 20 entrevistas 
semiestruturadas usando o método snowball. Os ribeirinhos possuíam idade variando entre 21 a 60 anos. A atividade 
pesqueira na região é artesanal e representa uma importante fonte de renda para os pescadores. Os petrechos de pesca mais 
utilizados são redes (90%) de diferentes tipos. A interação entre pescadores e botos é comum, pois todos os entrevistados 
avistam frequentemente os animais (100%) e considerada positiva, pois os pescadores acreditam que eles ajudam na pesca 
(60%) indicando o cardume ou atraindo os peixes para a rede. Corroborando essa relação grande parte respondeu que “gosta” 
dos botos (85%), pois são “bonitos” (28%). Há registro de capturas acidentais, onde 7 pescadores afirmaram já ter encontrado 
botos emalhados em suas redes, totalizando em 11 animais emalhados. Sobre o destino final dos capturados acidentalmente, 
quando vivos, é feita a soltura (12%). Quando mortos, pode ocorrer o consumo (28%), retirada de partes anatômicas para uso 
medicinal (4%) e o descarte como bycatch (28%). Quando questionados sobre medidas para diminuir acidentes, 40% 
disseram não saber como evitar. Devido à frequência de avistamento, proibição da caça e à frequente visualização de filhotes, 
90% dos pescadores acreditam que a população de S.guianensis está aumentando. Na foz do Rio Piriá, os botos não são 
ameaçados por conflitos diretos com humanos, porém, vêm sofrendo com capturas acidentais, atualmente considerada a 
maior ameaça. O fato dos pescadores não saberem como evitar acidentes, evidencia a necessidade de projetos visando estudar 
a situação detalhadamente e criar soluções para esse problema.

Sessão Poster Temas 
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929 ISAAC MOURA ARAUJO 
(UNIVERSIDADE REGIONAL DO 
CARIRI), MAYSA DE OLIVEIRA BARBOSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
PERNAMBUCO), GYLLYANDESON DE 
ARAÚJO DELMONDES (UNIVERSIDADE 
REGIONAL DO CARIRI), CICERA 
NORMA FERNANDES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO PERNAMBUCO), 
MARIA HAIELE NOGUEIRA DA COSTA 
(UNIVERSIDADE REGIONAL DO 
CARIRI), SARA TAVARES DE SOUSA 
MACHADO (UNIVERSIDADE REGIONAL 
DO CARIRI), ANDRESSA GABRIELLI DA 
SILVA ROSA (UNIVERSIDADE 
REGIONAL DO CARIRI), DIÓGENES DE 
QUEIROZ DIAS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO PERNAMBUCO), 
ÁLEFE BRITO MONTEIRO (UNIVERDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA), MARTA 
REGINA KERNTOPF (UNIVERSIDADE 
REGIONAL DO CARIRI)

ESPÉCIES VEGETAIS PARA O TRATAMENTO DE 
INFECÇÕES DO TRATO REPRODUTIVO 
FEMININO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 
LITERATURA

As infecções do trato reprodutivo (ITR) feminino compreendem as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), as de origem 
iatrogênica, como a pós-aborto e as endógenas, tais como a candidíase e a vaginose bacteriana. Por se tratarem de condições 
patogênicas muitas vezes comuns, além da alopatia, existem outras formas terapêuticas, como é o caso de plantas como fonte 
medicinal. Diante disso, objetivo- se realizar um levantamento bibliográfico acerca das espécies vegetais voltadas para o 
tratamento das ITR. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde os estudos foram obtidos a partir da busca nas 
bases de dados Medline e LILACS, no período de dezembro de 2016 a março de 2017 utilizando-se a associação dos descritores 
plantas medicinais, medicina tradicional, infecções do sistema genital, candidíase, gonorreia, clamídia, herpes genital, sífilis e 
vaginose bacterina, utilizando-se o operador boleano and. Foram selecionados 17 artigos publicados nos últimos 15 anos em 
periódicos nacionais e internacionais, em língua inglesa e portuguesa. A partir da análise detalhada do material, foram 
identificadas 92 espécies vegetais, pertencentes a 48 famílias, sendo que a Fabaceae a mais frequente, seguida das Asteraceae e 
Lamiaceae. Apenas um dos artigos mencionou a aplicabilidade da medicina popular, englobando as práticas complementares 
no contexto da atenção primária à saúde, elucidando, assim, a importância da enfermagem no desenvolvimento e na 
promoção desses métodos terapêuticos complementares. Assim, reflete-se a necessidade de diminuir as barreiras entre o 
meio científico e o empírico, frente à utilização de plantas medicinais e o de incentivar o cultivo e manejo orientado dessas 
como ajudantes no tratamento de problemas de saúde, permitindo o resgate do conhecimento tradicional e sua 
aplicabilidade nos cuidados com a saúde.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

930 BRENT (INTERNATIONAL RIVERS) Hydroelectric Dams, Conflict and Resistence 
in the Tapajós Basin

Proponents of hydroelectric dams in the Amazon typically portray projects as a source of "clean energy" critical to mitigating 
greenhouse gas emissions, while powering a “green economy”.  While maintaining a discourse of sustainable development, 
dam proponents have downplayed major social and environmental consequences of an unprecedented wave of large hydro 
projects in the Amazon.

This presentation will examine how recent processes of planning, licensing and implementation of a series of hydroelectric 
dam projects on the Teles Pires River, a major tributary of the Tapajós, have systematically ignored traditional territories and 
uses of biodiversity among the Munduruku, Kayabi and Apiaka indigenous peoples, while neglected their right to free, prior 
and informed consent.  The socio-cultural and environmental consequences of dam projects on the Teles Pires River, 
especially in terms of livelihoods linked to the sustainable management of biodiversity, are explored, as well as resistence 
strategies of indigenous peoples to defend their territories and rights.     

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

931 MARCELO GARCIA PEREIRA DE 
CAMARGO (INSTITUTO DE 
GEOCIÊNCIAS - USP), ANDRÉ OLIVEIRA 
SAWAKUCHI (INSTITUTO DE 
GEOCIÊNCIAS - USP), VICTOR SACEK 
(INSTITUTO DE ASTRONOMIA, 
GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS - 
 USP), GYRLENE APARECIDA MENDES 
DA SILVA (DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS DO MAR - UNIFESP)

EFEITOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA SOBRE A 
GERAÇÃO DE ENERGIA DA USINA 
HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE: IMPACTOS 
AMBIENTAIS, ECONÔMICOS E SOCIAIS

A Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) Belo Monte está localizada no Rio Xingu, na chamada “Volta Grande do Xingu”. 
Inaugurada em 2016, a UHE Belo Monte é a maior hidrelétrica brasileira em termos de potência instalada. No entanto, dos 
11.233 MW instalados, a geração efetiva média de energia é estimada em 4.571 MW. Isto se dá pela alta sazonalidade do Rio 
Xingu, cuja vazão varia em até 40 vezes entre meses de seca e cheia. Além disso, esta estimativa de geração efetiva não 
considera os cenários de mudança climática e as projeções climáticas para a Amazônia, que em parte indicam taxas menores 
de precipitação na região do leste, além de aumento na frequência de eventos extremos de seca. Neste contexto, o objetivo 
deste trabalho é simular, a partir das projeções de precipitação, a vazão do Rio Xingu no período 2018-2050, e também 
discutir os possíveis efeitos de mudanças na vazão sobre a produção de energia pela UHE Belo Monte, além da possível 
intensificação dos impactos já existentes sobre a população humana e ecossistemas da Volta Grande. Utilizou-se um modelo 
numérico hidrológico, que simula a vazão por meio de cálculos de escoamento superficial derivado da interação entre 
topografia e precipitação. Os resultados preliminares indicam tendência à redução da disponibilidade futura de água da 
ordem de 20 a 30% (média) em termos de vazão histórica. Tal redução possui implicações de caráter econômico, envolvendo 
a produção energética da UHE Belo Monte, que deverá decrescer em proporção similar, e também socioambientais, tais como 
a intensificação dos conflitos pelo uso da água, além da ampliação de impactos sobre ecossistemas aquáticos e de floresta 
alagável. Neste contexto, destacam-se os impactos causados à população diretamente afetada pela implementação do 
reservatório Pimental, que alterou drasticamente a dinâmica hidrossedimentológica da calha do Rio Xingu. Assim, o trabalho 
discutirá possíveis cenários socioambientais em face da mudança climática global.

SO 099SANTOS-A/B

932 JUAN MIGUEL MORALES TÉLLEZ 
(COLEGIO DE POSTGRADUADOS), 
HEIKE VIBRANS (COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS), MARIO LUNA 
CAVAZOS (COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS), JOSÉ MIGUEL 
OMAÑA SILVESTRES (COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS)

Small-scale farmers' value of time influences 
yield and agroecosystem structure

Traditional, small-scale farming rests mostly on mixed farming systems. These systems have seen renewed attention, but 
economic analysis is often lacking or superficial, focusing on the main crop. Even detailed interviews may underestimate 
secondary products because people remember one-time events better than multiple small-scale events (cognitive salience). 
Estimations require sustained field work and participant observation.

We quantified labor and capital input, sales channels and effort, production and use of useful biomass (both of cultivated and 
wild-growing plants) of traditional agroecosystems in three Hñahñu (Otomí) indigenous communities in Hidalgo, Mexico. The 
study area was mountainous with a temperate climate, and the system combined polycropped maize fields with fruit trees on 
the margins. We worked with twelve farmers, studying one maize field with margins of each one. Farmers were also asked for a 
valuation of their time - the payment necessary to compensate them sufficiently for one days' field work for another (non-
relative) farmer. Farmers with higher time values usually had outside sources of income.

Net income was almost 900 US $ per ha. Value of time correlated substantially with various structural components of the 
agroecosystem. There was a negative correlation with time invested in cultivation, maize seed and maize straw yield and 
number of wild-growing species in the field margins. Number of fruit trees on the field margins and their yield was positively 
correlated, as was the weed population within the fields. Consumption of wild-growing vegetables (quelites) or the yield of 
associated crops in the maize field were not correlated.

Farmers with a higher time value opted to increase attention to fruit trees, which had good markets in the region, and 
decreased their work in the fields, without abandoning them. Small-scale farmers react to economic factors by a shift in 
effort, but without giving up the risk-avoidance inherent in mixed systems.

SESSÃO TEMATICA 7

933 KAREN SHIRATORI (MUSEU NACIONAL) Para fazer um olhar envenenado: notas para 
uma crítica vegetal dos conceitos de 
domesticação e controle

O objetivo desta apresentação é através da etnografia Jamamadi, povo de língua arawá que habita a região do médio Purus 
(Amazonas), abordar a centralidade lógica, prática e metafísica das plantas para este povo. O reembaralhamento das cartas 
conceituais mobilizadas pela etnologia sul-americana resultante deste foco analítico vegetal aponta para a crítica da 
preeminência da agricultura, as narrativas da ação domesticadora humana e que, por sua vez, reiteram uma ideia de controle, 
entendido como força opositora ao domínio selvagem. Recuperando alguns elementos do xamanismo vegetal focarei os seus 
aspectos centrais: num primeiro momento, a inserção das pedras-feitiço e a incorporação de outros venenos de origem 
vegetal no processo de iniciação do xamã em vista de produzir um olhar envenenado, noko koma; em seguida, as relações com 
as almas de plantas, tanto as cultivadas como as não cultivadas, que são os principais interlocutores e espíritos auxiliares que 
acompanham o xamã nos conflitos em curso da guerra mundial das plantas. Contudo,  é sob o ângulo da escatologia que a 
relação com as plantas revela não se restringir aos problemas postos por sua subjetivação, apontando para um modelo 
gerativo vegetal da humanidade que se manifesta na reversibilidade cósmica das relações interespecíficas de filiação que é 
igualmente uma variação perspectiva entre roçado, fadara, e cemitério, ai temene. De encontro com as propostas recentes de 
reconceitualização de diferentes autores, convém questionar qual o lugar das plantas na reflexão da etnologia indígena 
dedicada às terras baixas da américa do sul. Ou ainda, sem as molduras das relações hierárquicas e processuais que 
equacionam as plantas a uma esfera de recursos a serem explorados – na chave da dicotomia natureza versus cultura -, qual a 
imagem que emerge da vida vegetal e das relações entre humanos e plantas, sem contar a miríade de outros seres que habitam 
o cosmo?

SO 075APARÍCIO-A



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

934 LOYVANA CAROLINA PERUCCHI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL), SAMMER 
MARAVILHA CHAGAS GILIO DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL), RUMI REGINA KUBO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL), GABRIELA PEIXOTO 
COELHO DE SOUZA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL)

Atuação do Fórum da Pesca do Litoral Norte 
do Rio Grande do Sul de 2011 a 2017

Na bacia hidrográfica do Rio Tramandaí, pescadores e organizações compõem o Fórum da Pesca do Litoral norte, espaço de 
diálogo integrado sobre a pesca artesanal. A região é composta por diversas lagoas, além dos ambientes lagunares, estuarinos 
e marítimo, que são utilizados por comunidades de pescadores artesanais. Este trabalho busca compreender a atuação do 
Fórum, nos anos de 2011 a 2017, investigando as demandas que foram pautadas e encaminhadas e analisando a participação 
dos pescadores. De 2011 à 2014 as principais demandas discutidas foram insatisfações envolvendo vários pontos da IN17, 
Instrução Normativa 17/2004 que regulamenta a pesca na bacia, os  conflitos com outras atividades e o processo de 
fiscalização ambiental. Com uma forte mobilização dos pescadores, foi possível alterar alguns pontos da primeira legislação, 
contudo, sem atender a demanda por completo. Sobre os conflitos citados, apesar de muitas tentativas, não houve avanço no 
debate com as partes envolvidas. Em 2015, em função da implantação dos decretos n 8.424/2015 e n 8.8425/2015, que 
dispõe sobre o Registro Geral da Pesca e Seguro Defeso, muitas dúvidas e receios foram manifestados, mas durante as reuniões 
esclarecimentos e orientações  por parte das organizações de apoio foram concretizadas. De 2015 a 2017, foram pauta, o 
ordenamento pesqueiro e a proibição da pesca do bagre. Através do amplo debate entre órgãos públicos e pescadores, e da 
parceria com a universidade local, criou-se um projeto para o ordenamento pesqueiro em toda a região, no qual está previsto 
o monitoramento da pesca do bagre. Ainda que haja uma participação ativa dos pescadores no Fórum e sua inserção em 
espaços de construção de legislações, observa-se que a gestão pesqueira na bacia, ainda é um processo pouco participativo. 
No entanto, o Fórum vem mobilizando diferentes atores em várias escalas de gestão, propiciando o debate e a visibilidade da 
importância de incluir os pescadores e seus conhecimentos neste processo.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

935 MARÍLIA RIBEIRO DE SOUSA KRAHÔ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), WATHILA CARVALHO 
XAVIER (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), MARIA DE FÁTIMA 
BATISTA BARROS (ARQSAV - 
ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES 
QUILOMBOLA DA ILHA DE SÃO 
VICENTE), ADRIELLE BARREIRA DE 
SENA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), THELMA MENDES 
PONTES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), GABRIEL VARGAS 
ZANATTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS)

Descolonizando nossas áreas verdes - Uma 
proposta de transformação do espaço 
educativo pela inclusão etnoecológica de 
plantas das culturas indígenas e quilombola

Somos povos tradicionais de comunidades indígenas e quilombolas, a universidade tem consciência de que trabalha com essa 
diversidade étnico-racial, sabendo então a necessidade de vivenciarmos a cultura no espaço acadêmico, então tomamos a 
iniciativa nos Grupos de Trabalho Indígena e Quilombola (GTI e GTQ), de criarmos um projeto de extensão para refletir sobre 
as questões de visibilidade e representação cultural no dia-a-dia da comunidade acadêmica do Câmpus. A partir das nossas 
experiências acadêmicas e culturais desenhamos coletivamente o projeto “Descolonizando nossas áreas verdes - Uma 
proposta de transformação do espaço educativo pela inclusão etnoecológica de plantas das culturas indígenas e quilombola.” 
Em função da natureza dos cursos no Câmpus (Engenharia Florestal, Agronomia, Engenharia de Biotecnologia e Bioprocessos e 
Química Ambiental), o enfoque do projeto se definiu no âmbito da relação profunda que nossas culturas têm com as plantas e 
os ambientes em que ocorrem. Nós lideranças estudantis desempenhamos um papel crucial na mobilização e promoção da 
participação efetiva dos demais estudantes. Somos jovens lideranças, tanto indígenas como quilombolas, com visão de luta e 
de afirmação cultural trazemos para o espaço acadêmico um componente político que na maioria dos cursos é rechaçado em 
quase todas as esferas.O projeto já realizou as seguintes oficinas: Recordatório para reconhecimento de povos e suas 
diversidades no uso de plantas medicinais, alimentícias e de importância espiritual; Discussão do preparo de substrato e 
materiais necessários, em que foi recordado o conhecimento sobre ambientes propícios para a implantação de roças e hortas 
e as estratégias usadas para o enriquecimento do solo, então foi pensado um substrato orgânico ideal para a produção de 
mudas e canteiros a serem construídos Já plantamos algumas mudas de ervas e temos um banco de sementes pronto para ser 
utilizado na Roça Cultural.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

936 BENEDITA DA SILVA BARROS 
(MCTIC/MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI)

A percepção das populações locais sobre as 
pesquisas em Unidades de Conservação do 
estado do Pará, Brasil

A biodiversidade, seus usos e formas de manejo tem incentivado pesquisas acadêmicas e científicas nas Unidades de 
Conservação (UCs/UC) seja de uso sustentável ou uso indireto e os saberes das populações locais são as principais fontes de 
informações. Este estudo objetivou analisar, com base na percepção dos interlocutores comunitários, os benefícios 
proporcionados pelas pesquisas realizadas por Instituições de Ensino Superior (IES) e Instituições de Ciência e Tecnologia 
(ICTs) em seis UCs do estado do Pará no período de janeiro de 2004 a Outubro de 2014. Foram entrevistados 104 
comunitários, na faixa etária entre 20 e 80 anos, divididos em dois grupos. O grupo 1 (n=58), constituído por conselheiros, 
presidentes de associações comunitárias e lideranças locais e o grupo 2 (n=46), formado por moradores antigos, professores, 
líderes religiosos, comerciantes, agentes comunitários de saúde e guias de campo. Para 51% dos participantes, os benefícios 
proporcionados pelas pesquisas nas UCs, que implicaram em mudanças na vida das populações locais, estão relacionados, 
principalmente, aos conhecimentos adquiridos sobre o meio ambiente, gestão, conservação e valorização dos recursos da 
biodiversidade e, em menor dimensão, os que impactam no aspecto econômico e financeiro das famílias, saúde, parcerias, 
valorização profissional e apoio a infraestrutura familiar e coletiva. A conclusão é que os benefícios atingiram, 
principalmente, os grupos que participaram mais diretamente das pesquisas auxiliando e trocando conhecimentos e 
experiência com os pesquisadores. O desejo é aproximar e ampliar o diálogo entre pesquisadores, professores e lideranças 
comunitárias na perspectiva de que as pesquisas e seus resultados sejam compartilhados de forma mais abrangente possível 
no interesse das populações locais a partir de demandas discutidas e acordadas entre os atores buscando a melhor forma de 
compartilhamento, apropriação e utilização do conhecimento.

SO 009BARROS

937 MORGAN JASON SCHMIDT (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI/ MUSEU 
NACIONAL)

Holocene soil enrichment by Indigenous 
Amazonians

Human activities concentrated nutrients in soils throughout the Holocene in Amazonia. Recent research in Serra dos Carajás 
is demonstrating that activities such as burning and refuse disposal resulted in patches of soils and sediments in both cave and 
open air sites with modified physical and chemical properties up to at least 11,000 years ago. The investigation of these soils 
and the use of soil analysis in archaeological research have been hampered by the high cost of collecting and analyzing large 
numbers of samples. To study these soil transformations, alternatives to traditional soil analyses are being tested to measure 
the degree of human impact on the soil in archaeological sites. Analyses being tested include magnetic susceptibility, 
electrical conductivity, and portable X-ray Florescence. Once the relatively low-cost instruments are obtained, these analyses 
are quick, cheap and non-destructive of samples. Results obtained so far using these methods show clear correlations with 
those from more traditional chemical analyses. They show spatial distributions in soil modifications within archaeological 
sites that indicate where distinct activities were occurring in the past. This can assist scientists in deciphering the complex 
archaeological record of occupation sites and show how modification of the soil was a fundamental way in which humans 
interacted with the Amazonian environment throughout the Holocene.

SESSÃO TEMÁTICA 50

938 MARIA LAURA FONTELLES TERNES 
(UFPA)

CONSERVAÇÃO DE CAVALOS-MARINHOS 
(Hippocampus reidi) NO PARQUE NACIONAL 
DE JERICOACOARA, CEARÁ: CONTRIBUIÇÕES 
DE QUEM EXPLORA O RECURSO

Cavalos-marinhos são peixes teleósteos da família Syngnathidae e atraem atenção humana por sua morfologia e 
comportamento peculiares. São explorados principalmente pela pesca para aquarismo e comércio de exemplares secos. 
Contudo, no Parque Nacional de Jericoacoara, há um uso diferenciado do cavalo-marinho, conservando-o in situ como 
recurso turístico. Canoeiros realizam passeio de barco no manguezal onde capturam o cavalo-marinho em recipientes de 
vidro para mostrar aos visitantes, passam informações e o devolvem ao ambiente natural. Em novembro e dezembro 2016 foi 
realizado um diagnóstico etnobiológico desta atividade como subsidio à sua gestão no Parque Nacional de Jericoacoara, com 
apoio do ICMBio. Com entrevistas semiestruturadas caracterizou-se a atividade e o conhecimento ecológico local dos 12 
canoeiros que operam o passeio. O turismo de observação de cavalos-marinhos é sua principal fonte de renda, surgiu em 2005 
e antes estes peixes eram coletados para venda. A percepção unânime de abundancia ao longo do tempo é que os cavalos-
marinhos estão diminuindo no local, citando dentre as ameaças: perda de habitat por assoreamento, pesca ilegal, 
carcinicultura, eventual coleta de cavalos-marinhos para comércio. O manuseio dos animais feito pelos operadores e o risco 
de erosão/assoreamento pelo atrito das canoas nas margens do manguezal não foram inicialmente percebidos como ameaças 
pelos entrevistados. Na devolutiva do estudo, tais questões foram expostas e dialogadas com eles, ampliando seu 
entendimento sobre a fragilidade do ambiente e potenciais ameaças da exploração turística sobre cavalos-marinhos. Em 
contrapartida, os entrevistados propuseram ações de conservação,dentre elas: pesquisas científicas, fiscalização, parceria do 
ICMBio com canoeiros, ordenamento da atividade de observação de cavalos-marinhos no Parque e tomada de providências 
quanto a passeios irregulares no entorno. A abordagem etnobiológica traz contribuições essenciais à gestão e conservação.

SESSÃO TEMÁTICA 30
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939 LETÍCIA LINHALES DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), GABRIEL VARGAS 
ZANATTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS)

Cultura Alimentar da Bacaba-de-Leque 
(Oenocarpus distichus) em Gurupi - TO

A bacaba (Oenocarpus distichus Mart.) é uma palmeira nativa, e seu fruto é considerado um Produto Florestal Não 
Madeireiro, que tem importância alimentar e nutricional reconhecida por diversas comunidades tradicionais, além de 
diversos benefícios ecológicos, econômicos e socioculturais. A população do Gurupi - TO, ao longo das últimas décadas, tem 
reduzido seu acesso ao alimento produzido dos frutos da bacaba, o que pode resultar no desaparecimento da cultura 
alimentar ligada à palmeira. O Objetivo do trabalho foi conhecer a relação, de diferentes atores sociais, que estão ligados à 
coleta, produção ou consumo da bacaba em Gurupi. Assim, vendedores, coletores e consumidores foram consultados, 
através de roteiros de entrevistas semiestruturadas para obter informações sobre esses diferentes aspectos. A realização da 
coleta da bacaba se dá pelos vendedores e coletores que buscam renda extra para suas famílias e para consumo próprio 
também. O consumo regular do suco de bacaba valorizaria a espécie, a região em que está inserida, manteria viva a tradição de 
transmitir por gerações os costumes e conhecimentos, gerando uma identidade cultural que possa ter se perdido ao longo do 
tempo, e chamaria atenção para os demais produtos presentes no cerrado. Com políticas públicas e incentivo essa atividade 
extrativista cresceria e se teria muito mais benefícios para esses trabalhadores.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

940 RENZO MASCOTE DE ANDRADE 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), MANOEL RIBEIRO DE MORAES 
JUNIOR (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ)

O HOMEM FRENTE À YAKRUNA: UMA 
ABORDAGEM BIOCULTURAL DA OBRA O 
ABRAÇO DA SERPENTE

Este trabalho analisa o filme O Abraço da Serpente (Colômbia, 2015) sob um enfoque teórico da antropologia da religião, 
destacando fundamentalmente a relação homem-natureza sob uma perspectiva do xamanismo indígena e considerando a 
biodiversidade amazônica. A Yakruna é um ente central do filme, uma planta-simbólica que na prática religiosa ancestral da 
Amazônia, tem fortes laços com a beberagem da Ayahuasca. Entorno dela há intensas interlocuções de saberes indígenas, 
científico, botânico e antropológico. Para fundamentar a exposição, usaremos a categoria ontológica do Antropólogo 
Phillipe Descola que é o de Animismo para que se possa entender os elementos humanos e não-humanos e suas dinâmicas. A 
pesquisa conclui que as tradições indígenas animistas são importantíssimas para a continuidade dos ciclos naturais que pode 
ser observado no tratamento em que os nativos dão ao Caapi (chá da Ayahuasca), uma planta mestra de sabedoria, como 
também na prática de coleta do Chiricaspi. O Universo animista pode ser compreendido numa importante afirmação que é 
expressa na película: “cada planta, cada árvore, cada flor é cheia de sabedoria”, O enredo do filme mostra conflitos humanos 
entorno de questões étnicas, econômicas, teóricas, onde entre eles se revela a fragilidade da vida. Desta forma, uma questão 
ética é destacada: é importante que o ser humano se entenda como natureza, que este encontre “sua própria canção”.

SESSÃO TEMÁTICA 10

941 ANA LÚCIA NUNES GUTJAHR 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), CARLOS ELIAS DE SOUZA 
BRAGA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ)

Entomoterapia no Brasil: O uso de insetos no 
tratamento de doenças em comunidades 
tradicionais

As comunidades tradicionais vivem em condição harmônica entre a natureza e os locais onde habitam. São detentoras de 
grande conhecimento, repassados nos grupos familiares e nos núcleos sociais, sejam elas indígenas, quilombolas, ribeirinhas, 
entre outras. Neste estudo, busca-se reunir informações sobre o uso dos insetos no tratamento de diferentes enfermidades. 
Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico na rede Mundial de Computadores (Internet) nas plataformas de 
graduação e pós-graduação, revistas e periódicos, site Capes, Google Acadêmico e Scielo, sobre a Entomoterapia.  Foram 
encontradas 27 publicações que abordavam os insetos com fins medicinais, sendo a maioria artigos científicos. Foram 
diagnosticados 41 espécies de insetos de uso medicinal. Entre os quais, destacam-se as seguintes ordens: Hymenoptera cuja a 
etnoespécie mais importante é a abelha, devido ao mel e o própolis que comprovadamente possuem propriedades 
antiflamatória e antibiótica, curando gripes, tosse, dores de garganta e ouvido, sapinho (micose), verminose, caxumba, 
catarata, tuberculose, considerando ainda o tratamento de artrites, artroses, tendinites e reumatismo com o veneno de 
abelha (apitoxinas) e de vespas; Isoptera (cupins) empregado nos tratamentos de dor-de-garganta, problemas respiratórios, 
epilepsia e cicatrização; Blattodea (barata) para tratar asma, hemorragia interna, gripe, resfriado, caxumba, coqueluche, 
úlcera, verrugas e furúnculo; Orthoptera o uso do suco da perna do grilo para doenças oftalmológicas (vermelhidão do olho); 
além das ordens Coleoptera (besouro); Lepidoptera (mariposa); Orthoptera (paquinha) e outras que também tratam as 
doenças mencionadas. As publicações abordam ainda a forma terapêutica do uso do inseto que pode ser através de chás, 
lambedores, xarope, emplastros, defumações. Conclui-se que a entomoterapia é empregada pelos povos tradicionais não 
somente como uma alternativa de tratamento, mas também por ser culturalmente aceita e eficaz.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

942 ROBERTO ENRIQUE LLANOS ROMERO 
(FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM), 
LIZETH MARIEL ZAVALA OCAMPO 
(FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM), EVA 
AGUIRRE HERNÁNDEZ (FACULTAD DE 
CIENCIAS, UNAM), PATRICIA GUEVARA 
FEFER (FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM)

The cockroach plant (Haplophyton 
cimicidum A.DC.): toxicity and anti-
inflammatory effect.

Haplophyton (Apocynaceae) is a genus of perennial shrubs of exclusively American distribution going from south USA to 
Guatemala. In México, Haplophyton cimicidum A.DC. has a traditional anti-insect usage. The decoction of leaves mixed with 
lard is applied as a repellent ointment, a mixture of crushed leaves and dough is used as bait to kill cockroaches, which gives 
the plant its common name: “hierba de la cucaracha” (cockroach plant). Alkaloids have been isolated from this genus, 
showing acetylcholinesterase inhibition and attributed with the toxic effect of the plant. Other alkaloids have been reported 
to be anti-inflammatory, therefore this work consisted in the evaluation of the toxicity and anti-inflammatory effect of 
methanol extract of leaves of H. cimicidum. The LD50 was determined according to Lorke (1983) using male Tac:SW mice 
intraperitoneally administered with the extract (10, 100, 1000, 1600, 2900 and 5000 mg/kg), afterwards the toxic effects or 
death were recorded. The extract can be considered nontoxic (DL50 > 2552 mg/Kg) since there were no deceases in the 
interval 10-1600 mg/Kg, but there was a 66 % mortality between the 2900 and 5000 mg/Kg doses. To evaluate anti-
inflammatory effect, CD1 mice were i.p. administered with extract (100 mg/k), saline solution (0.9%) or diclofenac (10 
mg/kg), 30 minutes later, hindpaw inflammation was induced with 1% formalin. The anti-inflammatory effect was expressed 
as the number of leg flinching and/or time of leg licking in one minute lapses every five for 30 minutes. The extract had 
significant anti-inflammatory effect with respect to the control, it reduced the number of leg flinching events and leg licking 
time. The observed effect could be related to the alkaloidal content of the plant.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

943 ANDREA PATRICIA VARGAS NIÑO 
(SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ETNOBIOLOGIA), JUAN MIGUEL RUIZ 
OVALLE (SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ETNOBIOLOGIA), MAGDALENA 
PEÑUELA URICOECHEA (SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE ETNOBIOLOGIA), 
MARÍA ALEJANDRA NARANJO 
(SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ETNOBIOLOGIA)

Identificação de espécies e usos da fauna 
nativa por parte de comunidades rurais de 
Zipaquirá, Sopó e região de Sumapaz, 
Colômbia.

A etnozoología abarca a análise da classificação, concepção, caracterização, categorização e formas de uso simbólico ou 
material da fauna nativa pelas comunidades locais (Costa et al., 2009). O objetivo do trabalho foi identificar quais são as 
espécies da fauna nativa e qual o são os usos dados pelas comunidades rurais de Zipaquirá, Sopó e região de Sumapaz. O 
estudo foi realizado a partir de um convenio entre a Sociedade Colombiana de Etnobiología (SCE) e Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), entre outubro de 2016 e abril de 2017, com a participação de 159 líderes comunitários.  
Conjuntamente com os participantes foram construídos listados de espécies da fauna com nomes comuns usados pelas 
comunidades.  A identificação taxonômica a nível de espécie foi realizada com a ajuda de fotografias apresentadas aos 
participantes ao tempo que de forma escrita descreviam os usos e costumes para cada espécie. As espécies com maior uso 
foram Oso andino, Venado, Sapos, Turpial, monjita, Azulejo, Pavas, Paloma. A categoria de uso mais comum foi o 
ecossistêmico seguido de turistico e recreativo, alimenticio, medicinal, bichinho de estimação, artesanato, vestuário e 
religioso. Os resultados mostram uma enorme diversidade de anfíbios e pássaros característicos desde a antiguidade.  
Também aparece nos referentes a desaparição de algumas espécies possívelmente relacionada com os efeitos da exploração 
intensiva, urbanização e monoculturas. A metodologia implementada permitiu recolher uma grande quantidade de 
informação de forma espontânea em comparação com outras metodologias de coleta de informação, o que garantiu que os 
participantes suministraram informação sem sentir preconceito ou julgamento pelos usos dados às espécies vulneráveis tais 
como Oso andino.  As comunidades locais reconheceram duas novas categorias de usos como são o ecossistêmico e turistico, 
o que demonstra uma nova percepção das comunidades locais sobre a fauna nativa e seu impacto ecológico.
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944 CRISTINA MARIA ARÊDA-OSHAI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

“Também tem que ter fé, não adianta só 
misturar as folhas”

A autoria da frase que dá nome ao resumo é da Sra. Maria das Dores Leal, moradora na comunidade Santa Luzia. Descendente 
de uma família de pajés, ela constata a força dos conhecimentos tradicionais aplicados à medicina tradicional. A partir das 
experiências e visão de mundo, que situa os processos saúde-doença como resultantes das interações entre seres vivos – 
humanos, encantados, santos – e Deus, ela duvida das possibilidades de apropriação integral dos conhecimentos tradicionais. 
O resumo traz breve reflexão sobre a cosmologia compartilhada entre pessoas quilombolas moradoras em comunidades 
situadas no município de Salvaterra, arquipélago do Marajó e sobre algumas das percepções nutridas acerca de 
especificidades dos conhecimentos tradicionais. Os dados e reflexão apresentados resultam de diálogos e observação 
participante, realizados ao longo de três anos num contexto de pesquisa vinculado à pós-graduação. A percepção de que os 
conhecimentos tradicionais estão sustentados em três mundos está bastante viva. Os mundos do fundo, espiritual e terreno 
dão maior poder e resolutividade aos conhecimentos tradicionais, se comparados aos acadêmicos, sustentados apenas no 
mundo terreno. Para algumas interlocutoras as práticas terapêuticas realizadas no hospital (biomédicas) têm efetividade 
parcial por só agirem sobre os males do corpo e nem sempre alcançam êxito. As noções de saúde envolvem várias dimensões, 
entre elas a espiritual. Por isso a fé é importante em qualquer processo terapêutico, sendo a eficácia simbólica também 
aplicada às práticas biomédicas. As especificidades dos conhecimentos tradicionais, entre elas a sustentação em três mundos, 
impedem a sua apropriação integral. Ainda que as técnicas de manipulação de plantas e animais sejam apropriadas por quem 
atua nos domínios do conhecimento acadêmico, este continuará limitado ao âmbito biológico, porque não interage com os 
seres espirituais, a exemplo dos caruanas. Afinal, “não adianta só misturar as folhas”.
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945 LUIS MIGUEL TAYORI KENDERO (ECA 
AMARAKAERI), KLAUS QUICQUE 
BOLÍVAR (ECA AMARAKAERI), 
NATIVIDAD QUILLAHUAMAN 
LASTEROS (ECA AMARAKAERI)

Indicadores climáticos do povo indígena 
Harakbut, Sudeste amazônico do Peru.

Os Harakbut são um povo indígena originário de Madre de Dios e Cusco na Amazônia peruana. O foco deste estudo é a 
etnografia colaborativa: foi conduzida por pesquisadores indígenas Harakbut com apoio e orientação acadêmica. Assim, os 
próprios indígenas registraram conhecimento do seu povo usando estratégias de transmissão oral combinadas com 
metodologias de pesquisa social.

Participaram 26 anciãos e 13 líderes (homens e mulheres) de quem os pesquisadores indígenas obtiveram informações ao 
longo de sua vida e, para este estudo, com entrevistas semiestruturadas e grupos focais. Os resultados são a interpretação dos 
pesquisadores indígenas de acordo com os dados dos seus informantes e das suas proprias experiências.

Em primeiro lugar soubemos da relação dos Harakbut com o mundo, para eles existem: Waweri ou Mundo da Água, Numberi 
ou Mundo da Floresta, Kurudn'eri ou o Mundo do Ar e Serawë ou Mundo Subaquático. Sendo que todos os Harakbut depois 
de morrer, de acordo com sua habilidade (caça, pesca, etc.), podem morar em um deles. Dentro desses mundos acontecem as 
estações metereológicas: Wahiok - início de inverno (novembro e dezembro); Nopote Wäwiok - inverno (de janeiro a maio); 
Bayok - início de verão (junho e julho) e Nopote wa Bayok - verão (de agosto a outubro).

Por fim, nesse estudo criamos um calendário com 24 indicadores climáticos de flora, 22 de fauna e 8 fenómenos 
meteorológicos. São alguns exemplos: Plantas - Pëtö ou Flor Topa (verão), Tonko ou Cetico (inverno), Öhwë Pidn ou Pacae 
Pequeña e Siri Siri ou Pisonay (início do verão). Animais - Conay ou Oropendola (verão) e o Yuyu ou Pássaro branco é uma ave 
do céu porque sai de cada relámpago (Início de inverno). Entre os fenómenos metereológicos o Relámpago, observado 
ancestralmente em direção às cabeceiras da atual Reserva Comunal Amarakaeri, é um indicador de chuva e inundação do rio 
Eori e o Grande Trovão indica que haverá Daktewe (cenário de accidentes, luto, picada de cobra, etc.).

SESSÃO TEMÁTICA 6

946 IGOR ALEXANDRE PINHEIRO 
MONTEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ/NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS 
AMAZÔNICOS)

Acumulação por Legislação: a Lei de 
Biodiversidade e a Apropriação do 
Conhecimento Tradicional no Contexto de 
Mercantilização da Natureza

As práticas tradicionais de produção e reprodução dos saberes se encontram em processo de avançada
pilhagem por empresas que atuam em mercados de bens e serviços dissociados da lógica produtiva local,
comercializando produtos homogêneos e em grande quantidade, chamados de commodities. O avanço dos
mercados de commodities sobre os territórios tradicionais demonstram uma transformação em curso sobre
a vida de povos e comunidades e nas relações destes grupos com a natureza. Nesse contexto, a Lei nº.
13.123/2015, conhecida como Lei de Acesso a Biodiversidade, foi uma conquista do lobby do setor
industrial de fármacos e cosméticos, que se valeu de influência política para formatar uma legislação
compatível com seus interesses e que facilitasse o acesso aos saberes tradicionais e recursos genéticos de
grupos étnico-territoriais, se furtando, inclusive, de direitos internacionalmente reconhecidos, como o
Consentimento Livre, Prévio e Informado. A Lei se insere em um contexto de cercamentos, promovidos
pelos mercados, sobre as práticas de povos e comunidades tradicionais através de ações para limitar as
proteções jurídicas e espaços físicos para a reprodução social das comunidades, e enfraquecendo sua
agência, inclusive, para se afastar dos processos de mercantilização da natureza. Este artigo pretende expor
o contraste da mesma lei com o conceito de comuns, compreendido como um princípio político que
aglomera ações de manejo cooperativo de grupos em torno de bens coletivos baseado em regras
costumeiras, ajudando-nos a compreender o conjunto de práticas de resistência das comunidades em se
reinventar a fim de driblar cercamentos jurídicos, físicos e políticos. Usualmente, tal ação se desenvolve
com base em uma noção de vida baseada no lugar, constituindo as chamadas práticas comunais, como
pretendemos discutir.

SO 059GONÇALVES

947 RICARDO MAURICIO JARAMILLO 
TERÁN (PUCE), ERIKA PRISCILLA 
MURIEL MERA (PUCE), MILENA ISABEL 
CASTRO MANTILLA (SEEB / PUCE)

Conserving Capac Urcu: A collective effort for 
biodiversity

In recent years the Pontifical Catholic University of Ecuador has conducted several studies on the ecology and biodiversity of 
the páramo ecosystem in Ecuador, generating important information to protect this ecosystem. However, little interaction 
with nearby communities has been made. One of the places where we work is the Altar Volcano, or Capac Urcu as Incas called 
it. Here we created an initiative called "Conserving Capac Urcu: A collective effort for biodiversity". This place presents high 
levels of diversity of plantas, birds and mammals, which are unknown by the nearby communities. Also, in the last decade it 
has presented different problems such as hunting, fires, increase in livestock and agriculture activities, uncontrolled tourism 
and the creation of new roads, and finally, the lack of knowledge and empowerment of the surrounding communities.
The initiative is focused on three different components: biology, visual communication and the community. The biology 
component is destined to get information about the diversity, ecology and conservation strategies at Altar Volcano this will 
be managed by researchers and students of the School of Biological Sciences at PUCE. Then, the communication component 
will be in charge of the environmental campaigns with the communities. Al last, the communities will receive different types 
of tools to start and develop a new kind of responsible and conscientious tourism.
 

Sessão Poster Temas 
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948 ARTURO HUERTA-LÓPEZ (COMUNIDAD 
BIOCULTURAL)

Conhecimento local de animais silvestres 
para seu manejo e conservação em Xcalak, 
Quintana Roo México

As interações que ocorrem nas comunidades rurais com sistemas de produção artesanal estão ligadas a uma interação 
constante com os componentes naturais de seus ambientes particulares. Portanto, o objetivo deste trabalho foi registrar o 
conhecimento local da fauna silvestre, bem como os setores associados à sua gestão, uso e conservação no contexto da Área 
Natural Protegida em Xcalak, Quintana Roo México; onde foram registradas 205 espécies, das quais 76% têm relevância 
socioeconômica, 10 setores sociais, entidades produtivas e extrativistas, 12 são responsáveis pelo manejo da fauna silvestre, 
tanto em áreas de conservação, quanto em uso extrativista e não extrativista. Onde as entidades governamentais e não-
governamentais responsáveis pela salvaguarda dos organismos vivos e do território delimitado para conservação são nove. No 
entanto, foram registrados 22 tópicos com problemas ambientais e antrópicos que afetaram a dinâmica das comunidades 
humanas, bem como as das populações de espécies vulneráveis. Dessa forma, 90% dos entrevistados destacam que, embora 
inicialmente houvesse um processo de inclusão e consulta, em momentos de forte restrição, eles não eram levados em conta, 
o que desencadeou fatores tão contraproducentes quanto extração clandestina de organismos marinhos vulneráveis e, por 
outro lado, alternativas de vida a imposições conservacionistas, do turismo ambiental ou do conservacionismo como meio 
de subsistência não-extrativista
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949 JESSICA LIMA FRANÇA (UNAMA), 
REGINA OLIVEIRA (MUSEU PARAENSE 
EMÍLIO GOELDI), BENEDITA DA SILVA 
BARROS (MUSEU PARAENSE EMÍLIO 
GOELDI)

Contribuição do conhecimento local para a 
elaboração de políticas públicas 
socioambientais da Área de Proteção 
Ambiental da Ilha do Combu-Belém/PA

O conhecimento das populações locais, seja residente no interior ou no entorno de unidades de conservação, é um 
importante aliado no processo de conservação ambiental. Dentre as unidades de conservação de uso sustentável, se insere a 
APA da Ilha do Combu criada pela lei estadual nº 6.083, de 13 de novembro de 1997, no estado do Pará, tendo como 
objetivos garantir a proteção dos recursos naturais da região, as condições de vida da população e o desenvolvimento 
sustentável. É formada por um ecossistema típico de várzea, com predominância do açaí (Euterpe oleracea Mart.) e outros 
elementos naturais como igarapés, a fauna e a flora. Como principal fonte de renda dos moradores, destacam-se as atividades 
econômicas relacionadas à extração e à comercialização de produtos, tais como o cacau, banana, coco, pupunha, além de 
plantas medicinais. A comunidade do Igarapé do Combu apresenta sua identidade vinculada ao seu modo de vida,sendo 
portanto, necessário sua inserção no desenvolvimento de políticas públicas. A etnobiologia é o estudo do conhecimento e 
das conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito do mundo natural e das espécies. Sendo ela um 
referencial importante para a elaboração de políticas públicas, ao demonstrar o reconhecimento, valorização e aplicação dos 
conhecimentos da comunidade. Nesta pesquisa se analisou a contribuição do conhecimento local da comunidade do Igarapé 
Combu, na elaboração e execução de políticas públicas socioambientais para o alcance dos objetivos da Área de Proteção 
Ambiental.O desenvolvimento do estudo ocorreu a partir de dados secundários relacionados a comunidade do Igarapé 
Combu. A APA da ilha do Combu ainda não possui efetivação do plano de manejo o que dificulta o processo de manejo e a 
gestão participativa da mesma. A aplicação políticas públicas diferenciadas na APA da Ilha do Combu deve contribuir para a 
inserção social de seus moradores na gestão e na conservação do meio ambiente.
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950 ANA LUISA FIGUEROA FERNÁNDEZ 
(COMUNIDAD BIOCULTURAL, A.C.), 
RAMÓN MARIACA MÉNDEZ (EL 
COLEGIO DE LA FRONTERA SUR)

Ch’ujuk k’i’ik: sweet blood. Diabetes and its 
treatment among the Mayans of Coba, 
Quintana Roo, Mexico.

Diabetes is one of Mexico´s most prevalent health problems. At Quintana Roo, where Peninsular Mayans are established, it is 
one of the top 20 diseases since 1984, with a thirty year increase of 1,325%. The present study analyzed the presence, origin 
and treatment of diabetes in Coba, Quintana Roo, Mexico, a Mayan community established at Ejido Ruinas de Coba, 
municipality of Tulum. Ethnographic and ethnobiological methods were used, with field work conducted from February, 
2016 to May, 2017.

Diabetes is perceived at Coba as one of the major health problems affecting the population since, approximately, one decade 
ago. Its origin is associated with diet changes that include: a) increased consumption of sodas and junk food produced by 
transnational companies; b) the fact that, currently, most of the population purchases the food they consume instead of 
growing it up as before.

Treatments for diabetes include allopathic medicine and preparations with plants or animals. A total of 32 biological species 
were registered; 97% (31 species) are plants and 3% (1 species) are animals. It highlights the use of xpomol che´ (Jatropha 
gaumeri) and sakpaj (Byrsonima bucifiolia), since both species are endemic to the Yucatan Peninsula Biotic Province. Some 
species are new records for the treatment of diabetes in the region: Gooseberry tree (Phyllanthus acidus), mugwort 
(Parthenium hysterophorus) and sugar-apple or ts´almuy (Annona squamosa). The most representative species, considering 
the number of quotations, are the trumpet tree or k´ooch (Cecropia peltata), noni (Morinda citrifolia), chaya or tree spinach 
(Cnidoscolus aconitifolius) and sapodilla or ya´ (Manilkara zapota). The parts of the plants used include seeds, resin, roots, 
leaves and fruits. The results, show the dynamism of the knowledge systems developed by the Peninsular Mayans associated to 
the natural resources used for health care, as well as the need to develop further studies related to this topic.

Sessão Poster Temas 
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951 KATHRYN KIRBY (MAX PLANCK 
INSTITUTE FOR THE SCIENCE OF 
HUMAN HISTORY)

Mapping biocultural diversity Maps are often created to support academic and policy-related discussions surrounding biocultural diversity. But how, 
exactly, can the links between biological and cultural diversity be meaningfully represented in two-dimensional space? In the 
fields of ecology and biogeography, an extensive body of work focuses on methods for converting information on species’ 
ranges into meaningful maps of biological diversity. In contrast, the mapping of cultural diversity has received much less 
attention. This talk will consider some of the theoretical, ethical and practical aspects of attempts to map cultural diversity at 
global and regional scales, including: Are languages and dialects reasonable proxies for ‘culture’? What regional- and global-
scale maps of linguistic and cultural territories are available, and how do they compare? How often do the creators of such 
maps document the assumptions, sources, and/or limitations of their maps? What are some emerging approaches to 
capturing diversity in value systems, beliefs, and human-environment relationships, and to representing this information 
visually for citizens, researchers, and policy makers?

SO 044DASILVA

954 ANA MANOELA PRIMO DOS SANTOS 
SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), SUZANA PRIMO DOS SANTOS 
(MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

Da aldeia ao museu: o material e o imaterial 
na cultura do povo Karipuna do Amapá

Os Karipunas do Amapá, povo com cerca de mil e setecentos membros, habitam vinte e uma aldeias localizadas nas Terras 
Indígenas do Uaçá, Galibi e Juminã, no município de Oiapoque, no norte do estado do Amapá, na fronteira Brasil e Guiana 
Francesa. A partir de uma visão autoantropológica (visto que suas duas autoras são do povo Karipuna do Amapá). Os objetivos 
do trabalho voltam-se para a análise dos usos e significados dos objetos Karipunas tais como cuias, colares e maracás, 
considerando o percurso desde o contexto da aldeia até o momento em que passam a ser musealizados, levando-se em 
consideração que uma das autoras é técnica na Reserva Técnica Coleção Etnográfica Curt Nimuendajú no Museu Paraense 
Emílio Goeldi, sendo também organizadora de uma coleção de objetos de seu povo que agora consta nesta instituição. 
Portanto, o segundo objetivo do trabalho é fazer uma análise sobre a relação de proximidade que há entre sua pessoa e a 
Reserva Antropológica (relação indígenas e museus).  O terceiro objetivo é a compreensão dos significados cosmológicos que 
as plantas, seus frutos e sementes, assim como outros elementos de origem animal possuem e a sua inserção na produção dos 
objetos, principalmente as marcas ou grafismos inspirados em plantas e animais, assim como suas relações como as práticas 
cotidianas, rituais e visões de mundo. A metodologia deste estudo compreende análises bibliográficas sobre o povo em 
questão e outras leituras que tenham por base a etnologia indígena, a cultura material e a etnobiologia, no entanto, seu 
escopo maior é sobre os conhecimentos tradicionais e trabalhos de campo das duas autoras indígenas, que por se 
enquadrarem na posição de autoantropólogas, possuem uma visão interna e diferenciada sobre os temas estudados. A 
realização deste trabalho é relevante no sentido de que evidencia a percepção e o conhecimento indígena acerca dos 
elementos da natureza, dos aspectos culturais materiais coletivos e das relações museais.

SO 078ROBERT

955 PEDRO IVAN OLAIA RIBEIRO FILHO 
(UFPA - CAMPUS BRAGANÇA)

Sophia e seus relatos performáticos A performance, como linguagem artística na rua que utiliza-se de técnicas teatrais, dialoga movimentos fluidos entre planos e 
mundos, altera o espaço-tempo tido como realidade-padrão, constrói outros universos e implode firmamentos estruturados. 
SOPHIA são manifestações artístico-performáticas, imersões colaborativas, processos coletivos de improviso que dialogam 
sobre corpos dissidentes e o controle hegemônico sobre esses corpos ditado pelas heterossexualidade compulsória e 
falocentrismo. Jogo cênico estabelecido para um estado corpóreo de troca com pessoas comuns do cotidiano, uma pesquisa 
sobre corpos não-binários em ambientes padronizados heteronormativamente; Sophia é a minha identificação drag queen, é 
meu projeto estratégico de renegociações de discursos e interações sociais com o público, como por exemplo na performance 
que aconteceu em uma segunda-feira pela manhã na movimentada feira de Bragança ou na ação a noite nas ruas de Bragança 
em que a drag em celebração "vela" o corpo de sua amiga travesti assassinada por intolerância de transfóbicos. Eu, como 
Pedro, observo as minhas performances, como Sophia, e coloco em evidência a pesquisa dialógica para além da separação 
dialética sujeito/objeto e a paródia da construção fantasísica de sexo e sexualidade binários.

SESSÃO TEMÁTICA 6

956 MIRELA SANDRINI (FOREST TRENDS) Formação de Mediadores Culturais para 
fortalecer a Gestão Territorial Indígena

O objetivo geral da formação de Mediadores Culturais é potencializar o papel das escolas indígenas, instrumentalizando seus 
professores ao mesmo tempo em que busca inserir o tema das Mudanças Climáticas, florestas e governança territorial na 
grade curricular básica dessas escolas, em uma ótica que busque harmonizar e promover um diálogo de saberes entre os 
conhecimentos tradicionais desses povos e o conhecimento técnico científico relacionados a eles, tendo em vista a sua 
importância na atualidade e na gestão dos territórios indígenas, considerando  que os jovens indígenas em idade escolar 
necessitam estar preparados para o desafios futuros da gestão de seus territórios. Casos de sucesso e resultados expressivos de 
transformação já são observados no Corredor Tupi Mondé (estados de RO e MT), com incidência em pol;iticas públicas e 
inserção de conteúdos de mudanças climáticas nas grades curriculas indigenas de todo o país.

SO 019KAHWAGE

957 ADHARA ABDALA NOGUEIRA PEREIRA 
(OAB/PA)

A Consulta Prévia, Livre e Informada como 
Forma de Garantia de Direitos Fundamentais 
das Comunidades Tradicionais em Meio ao 
Projeto da Ferrovia Paraense.

O processo de exploração da região amazônica vem sendo caracterizado ao longo dos séculos por diferentes métodos de 
utilização do espaço natural. Dessa forma, a Amazônia se transformou em um território de grande importância, tendo em 
vista a abundância dos recursos naturais e sua extensão territorial. A partir dos anos 70 as atividades que já vinham sendo 
desenvolvidas ganharam notoriedade buscando o crescimento do país, o que acabou trazendo outros empreendimentos para 
a região, sendo necessária a construção de vias que possibilitassem a comunicação entre os polos produtivos. Essa busca 
incessante por crescimento e desenvolvimento da região acabou resultando em grandes danos ambientais e sociais, 
representados pelos riscos dentro de uma sociedade, que vem se tornando cada vez mais recorrente em meio aos impactos 
resultantes da globalização, devendo ser aplicados meios que solucionem ou que reduzam os danos provocados pelas atitudes 
do homem em detrimento ao meio ambiente. Dessa forma, o direito ambiental, através do seu arcabouço técnico e 
principiológico, busca uma forma mais consciente da utilização do meio ambiente sem que desta resulte grandes perdas. No 
caso da Ferrovia Paraense, um dos grandes projetos previstos para implantação na Amazônia e no Estado do Pará atualmente, 
através do processo de Licenciamento Ambiental e por meio da Consulta Prévia, Livre e Informada se pretende, à primeira 
vista, garantir os direitos daqueles que serão diretamente afetados por esse empreendimento, as comunidades tradicionais, 
promovendo o contato mais próximo dos responsáveis por este com os atingidos, fazendo-se entender as necessidades de 
cada um, devendo ser observadas as condições sociais juntamente com as ambientais, e dessa forma entender a CPLI como 
uma condicionante no processo de Licenciamento Ambiental da Ferrovia Paraense e de outros grandes projetos na região 
Amazônica.
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958 PEDRO IVAN OLAIA RIBEIRO FILHO 
(UFPA - CAMPUS BRAGANÇA)

Sophia: afetos, negociações estratégicas e 
discursos

Eu, como identidade Pedro, reconheço que me monto e tenho a identidade de Sophia como projeto estratégico prático de 
guerrilha estética que geralmente ocorre nas ruas e locais públicos abertos. A drag queen Sophia é des)costrução de histórias, 
percepções afetos e relações de interação cotidianas. Ouvir Sophia simboliza a invasão das fronteiras corpóreas interna e 
externa onde já não reconheço o "eu" e o "outro". Somos um em nós (para todos os sibolismos a que esta frase possa 
remeter); e por isso as minhas memórias, as oralidades de amigos, relatos de pessoas que vivenciaram a cena com 
Sophia, registros das reações e produções textuais e corpóreas expontâneas provocadas pela performer, reproduções 
artísticas em resposta ao diálogo estabelecido,  entre outras possibilidades compõem a Sophia que vos escreve junto comigo, 
identidade Pedro. Sophia é eu e outros, todos em estratégicas renegociações discursivas por um diálogo a respeito da 
diversidade de gêneros e sexualidades em subversão à construção social do discurso homogeneizante sobre o sexo unívoco e a 
naturalização do binário. Proponho apresentar como comunicação oral as anotações e registros de Sophia a partir da 
percepção da antropófaga que consome os discursos, digere-os e vomita em performcances artísticas. Esta pesquisa sobre 
minha drag queen Sophia como projeto narrativo-performático de discursos negociados faz parte da dissertação de mestrado 
em andamento no Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes na Amazônia, UFPA-Campus Bragança

SESSÃO TEMÁTICA 30

959 MIRELA SANDRINI (FOREST TRENDS) BENEFICIOS DA ORGANIZAÇÃO DE MULHERES 
INDÍGENAS PARA SUAS COMUNIDADES

 

Assim como nas sociedades não indígenas, o fortalecimento de organizações de mulheres em territórios indígenas promovem 
impactos de melhoria de vida para estas comunidades. Uma vez que as mulheres organizadas e ligadas a alguma atividade 
produtiva, muitas vezes complementar às realizadas pelos homens, tornam-se agentes econômicos importantes. A partir daí 
ganham voz e participação efetiva nos processos de tomada de decisão coletivos. A característica principal das mulheres 
presentes nesses processos coletivos é seu compromisso com as famílias, com a educação e saúde de seu povo. Maria Leonice 
Tupari, lider da AGIR (Associação das Guerreiras Ind;igenas de Rondonia) traz um legado de aprendizados e vitórias na 
organização de mulheres indígenas e hoje se dedica a formar novas lideranças para que outros povos usufruam da 
transformação social positiva promovida pelas mulheres indígenas em seus territórios.
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960 DEOLINDA LUCIANNE FERREIRA 
GARCIA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO AMAZONAS - UEA), MARIA SILVIA 
DE MENDONÇA QUEIROZ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS, FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS,), MARIA OLÍVIA DE 
ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMÃO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS, CENTRO DE CIÊNCIAS DO 
AMBIENTE)

Primeiros registros de uso medicinal em 
artigos científicos realizados no Brasil das 
espécies Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz e 
Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohw

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz  (Cyperaceae) e Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohw (Commelinaceae) são espécies de uso 
novo, relatadas pela primeira vez em estudos etnobotânicos para o tratamento de diarreia. Tradicionalmente, são conhecidas 
como tampão e tapacu, respectivamente. Em estudo etnobotânico realizado em comunidades rurais na região do Arari, 
Itacoatiara (AM), as referidas plantas obtiveram menor número de citações. Nessas comunidades entrevistadas, tampão foi 
citada por uma única informante (Comunidade São João do Araçá), assim como a espécie tapacu (Comunidade Nossa Senhora 
de Fátima). O objetivo deste artigo foi realizar um levantamento de informações sobre espécies das famílias Cyperaceae e 
Commelinaceae, a fim de confirmar o novo registro de uso dessas plantas. Assim, foi utilizada para a recuperação de artigos 
científicos sobre as espécies e as famílias em estudo a busca avançada no Portal de Periódicos da Capes e na base de dados 
Scielo. Após a coleta, foram selecionados 100 artigos, que, posteriormente, foram analisados individualmente. Do total, 
apenas 12 apresentaram espécies de Cyperaceae e seis mostraram espécies de Commelinaceae para uso medicinal. Plantas 
denominadas “tapacu” podem ser encontradas em alguns trabalhos com o mesmo nome vulgar e uso, mas pertencente a 
outra família botânica. Desse modo, considerando a ausência de registro na literatura para o uso medicinal dessas plantas e o 
pequeno número de citações nas comunidades estudadas, torna-se relevante publicar informações sobre essas espécies 
devido ao pouco/raro conhecimento básico das mesmas e, principalmente, pelo seu uso no tratamento de diarreias, que 
pode gerar futuras pesquisas de estudos químicos, fitoterápicos e em fitotecnia dessas espécies.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

961 ANA BEATRIZ SILVA DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), ADCLEIA PEREIRA PIRES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), ADRIA FERNANDA 
FERREIRA DE MORAES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ), 
JONIVAL SANTOS NASCIMENTO 
MENDONÇA NETO (UNIVERSIDADE DE 
AMAZONIA), MARINA GABRIELA 
CARDOSO DE AQUINO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ), ALINE 
PACHECO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARA)

ESPAÇOS PARTICIPATIVOS, DIÁLOGOS E 
PRÁTICAS SOBRE A VALORIZAÇÃO DOS 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS ABELHAS 
NATIVAS EM COMUNIDADES TRADICIONAIS 
EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Muitas famílias tradicionais vivem o desafio da manutenção, conservação e preservação ambiental em conjunto com o 
provento de renda para sustento de suas famílias.Desta forma o trabalho teve como objetivo apresentar a comunidade o uso 
alternativo de méis de abelhas nativas na culinária, como o aproveitamento e agregação de valor aos demais produtos e 
subprodutos que poderão ser feitos com mel. A oficina de culinária com uso de produtos de abelhas sem ferrão, realizada no 
Centro Experimental Floresta Ativa no evento intitulado 1º Encontro de Manejadores de Abelhas, promovido pela 
Organização Projeto Saúde Alegria na comunidade Carão, Resex Tapajós Arapiuns, foi observado à necessidade de propiciar 
orientações sobre manejo, coleta dos produtos, métodos de conservação do mel e pólen visando á segurança alimentar, que 
viessem corroborar com a conservação dos produtos sem a necessidade de refrigeração para evitar fermentação e crescimento 
de micro-organismos. Desta forma, foi apresentada a comunidade os possíveis meios de conservação e uso de produtos e 
subprodutos das colmeias e seu uso na culinária, bem como sua importância nutricional, pois apresentam teores de proteínas 
e aminoácidos, enzimas e minerais, essenciais para a saúde humana. Assim, a oficina se deu com informações teóricas e 
práticas na cozinha, com aplicação de receitas para fabricação de biscoitos de polvilho com introdução de pólen na receita, 
pão de mel sem conservantes e com durabilidade de conservação e o molho de mel com pimenta. Além, das informações 
sobre o aproveitamento do pólen e a desidratação do mesmo sob luz solar, maturação e pasteurização do mel para evitar sua 
fermentação. Portanto, estudos como estes, apontam o potencial do uso dos produtos e subprodutos das abelhas sem ferrão, 
pois proporcionam aos moradores tradicionais qualidade de vida e perspectivas econômica, sem a necessidade de altas 
tecnologias e assim corroboram com a conservação da biodiversidade.

Sessão Poster Temas 
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962 SILVER JONAS ALVES FARFAN (UEMA), 
DANIELLE CELENTANO (UEMA)

MELIPONICULTURA EM COMUNIDADES DA 
BAIXADA MARANHENSE

A meliponicultura com abelhas nativas da espécie Tiúba, Melipona (Melikerria) fasciculata Smith, 1854, é uma atividade 
tradicional na Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense, extremo leste da Amazônia brasileira. Para entender o 
efeito da paisagem sobre a meliponicultura foram estudados 21 meliponários em quatro municípios da região, realizou-se 
entrevistas semi-estruturadas com os meliponicultores e, a partir do georreferenciamento dos meliponários, estudou-se a 
paisagem do entorno com raio de 2 km. Homens e mulheres de diversas profissões criam essas abelhas porque herdaram (45,4 
%), aprenderam com vizinhos (45,4 %) ou são autodidatas (9,0 %), sendo que todos manifestaram alto grau de satisfação com 
a atividade. Os entrevistados tem grande conhecimento sobre as paisagens mais adequadas para a meliponicultura, sabem 
que elas dependem da manutenção de florestas e campos inundáveis e estão cientes dos conflitos existentes. As paisagens ao 
redor dos meliponários estudados, apresentam principalmente campos inundáveis (40,2 ± 26,2 %) e áreas com vegetação 
nativas com palmeiras (47,9 ± 29,2 %) entremeadas de pequenas áreas de agricultura itinerante. Em seguida as áreas 
desmatadas para instalação de pasto e percentual mínimo com as áreas urbanas e agroecossistemas modernos. O estudo 
permite inferir que o manejo das paisagens estudadas são favoráveis à meliponicultura e vice-versa. A criação de abelhas 
nativas é uma atividade produtiva de impacto positivo nos ecossistemas naturais porque promove o serviço ecossistêmico da 
polinização e ao mesmo tempo garante uma atividade de valor cultural e econômico.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

963 ANA MANOELA PRIMO DOS SANTOS 
SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

Kuahí: Grafismo em Aquarela Este trabalho é uma releitura da marca do Kuahí em aquarela. O Kuahí é um grafismo originário e utilizado pelos povos 
indígenas do Oiapoque, que são os Karipuna do Amapá, Palikur, Galibi-Marworno e Galibi do Oiapoque. Ela representa um 
cardume de peixes, e é utilizada em objetos da cultura material, tais como cuias, pulseiras e colares, mas também o é sobre a 
pele nos festejos do Turé. A marca Kuahí é o principal grafismo que os representa, tanto que o mesmo é o nome e a logomarca 
do museu etnográfico destes povos, que é o “Museu Kuahí: Museu dos povos indígenas do Oiapoque”. O objetivo desta obra é 
o de divulgar por meio da arte visual, um dos aspectos da arte indígena. Os grafismos dos povos indígenas do Oiapoque são 
impressos em seus artefatos utilizando-se uma tinta de cor preta que é extraída de uma planta chamada kumatê, já sobre a 
pele eles são impressos com a tinta preta proveniente do jenipapo e a vermelha do urucum. Todavia, me utilizo da aquarela 
para compor este grafismo em tela, pois, o uso destas duas técnicas, representa a junção de dois mundos, o mundo indígena e 
o mundo não indígena, porquanto que sou a autora desta obra e sou indígena Karipuna do Amapá por via materna, mas 
minha família pelo lado paterno não é indígena, e com as raízes fincadas sobre duas culturas distintas, me utilizo destes dois 
meios (grafismo e aquarela) para expressar estes dois lados de uma mesma história. A releitura do Kuahí sobre esta nova 
vertente é relevante no sentido de que a arte da pintura indígena não é algo imutável, mas que pode vir a ser fonte e meio para 
reformulações e ressignificações sem a perda de sua essência primeira. Para a composição da obra, que além de visual também 
é autoetnográfica, utilizo materiais que são tela, aquarela, lápis, pinceis e esboços, além de fotografias tiradas durante 
pesquisas de campo e fotos de livros sobre os povos indígenas do Oiapoque, que serviram de inspiração para a composição 
final deste trabalho.
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964 PEDRO IVAN OLAIA RIBEIRO FILHO 
(UFPA - CAMPUS BRAGANÇA)

Fia Sophia Corpo-politica, corpo-ação-resistência, corpo-identificação fluidez. A proposta nesta ação artístico-performática é a 
interação da drag queen Sophia com o público participante provocando o diálogo sobre a diversidade de gênero, sexo e 
sexualidade a partir do pensamento contra-hegemônico e não-binário. Para isso Sophia propõe, dando um batom para as 
pessoas, que elas escrevam, com este batom no corpo da performer, as opressões sofridas em algum momento de suas vidas. 
Opressões, agressões, privações veladas e reveladas no corpo da drag, que estará transitando pelo congresso em um jugo 
cênico de improviso. Todas estas agressões recebidas no corpo de Sophia serão exorcizadas em um ritual performance final 
que será celebrado após os rabiscos e riscos estarem como sangue jorrando pelo corpo-mídia da performer que quer um 
mundo melhor através da exorcização de nossos medos pelo grito, pela fluidez de um diálogo que nunca é permitido e que 
está atravessado em nossas gargantas. A Sophia grita sem palavras, é um tapa com luva de pelica na cara dura da 
heterossexualidade compulsória; água mole em pedra dura tanto bate até que fura: Sophia é transpiração de vozes 
silenciadas. 
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965 JENNIFER WATLING (UNIVERSIDADE 
DE SAO PAULO)

Contribuições da arqueobotânica e 
paleoecologia para a Ecologia Histórica da 
Amazônia

Responder questões relacionadas ao ‘o quê, onde e quando’ da domesticação de plantas e paisagens da Amazônia é um grande 
desafio e um dos principais focos da Ecologia Histórica, que busca desemaranhar o longue-durée das interações, entre pessoas 
e meio ambiente, que resultaram nas paisagens atuais. Em muitos casos, o ‘o quê, onde e quando’ só pode ser respondido em 
estudos de vestígios de plantas preservados em sítios arqueológicos e em seus entornos. Tais vestígios têm grande 
variabilidade e podem ser analisados para identificar, entre outras coisas, quais espécies foram utilizadas, manejadas e 
cultivadas em certo lugar e período, contemplando assim  conjuntos de informações interessantes para avaliarmos os 
impactos antrópicos antigos assim como seus possíveis legados nas paisagens atuais. Somado a isso, estudos paleoecológicos 
que utilizam vestígios de plantas para reconstruir histórias da vegetação podem também iluminar a escala e cronologia das 
modificações antrópicas tanto locais quanto regionais, especialmente onde o registro arqueológico é bem conhecido. Esta 
apresentação discutirá tais métodos, suas contribuições e seus respectivos desafios no estudo da Ecologia Histórica da 
Amazônia.

 

SO 005JUNQUEIRA

966 PRISCILA XAVIER DE MORAES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), MARCELLA NINÍVE 
CAVALCANTI FERNANDES BENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), BELIZE FRANCIELLY 
BEZERRA LEITE COSTA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO), CAMILA 
DUTRA GONÇALVES DA ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), MARIANA MACIEL DE 
ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO)

"Sem folhas não tem Orixá" Os conhecimentos tradicionais são definidos como saberes empíricos, crenças e costumes que resultam em práticas 
específicas passadas através das gerações, onde a essência do saber é mantida coletivamente, evoluída através da experiência 
adquirida no contato direto com o meio, estimulada pela necessidade a sobrevivência e aperfeiçoada pelos processos de 
adaptação culturais e ambientais. Sob a perspectiva afrodescendente as representações de doenças e cura estão relacionadas à 
religiosidade, onde cada elemento na natureza representa e personifica uma divindade. As plantas detentoras do “axé”, magia 
capaz de estabelecer a saúde nos processos de cura, limpeza e purificação ritualística, comprovam que mesmo com o passar 
do tempo e com a influência do conhecimento luso-indígena, o sistema medicinal aplicado aos ritos afrodescendentes ainda 
são preservados. O documentário “Sem folhas não tem Orixá”, traduzido do Yorubá Kosi Ewé, Kosi Òrisà, foi o sistema 
avaliativo da disciplina eletiva “Princípios da Etnobotânica” lecionada pelo Professor da UFPE Ulysses Paulino de 
Albuquerque. Foi realizada uma entrevista com a Yalorixá Beth de Oxum, mãe de Santo no terreiro urbano Ilê Axé Oxum Karê- 
Olinda/PE, e sua filha Alice Ialodê. Com o objetivo de documentar a relação do candomblé com as plantas de cura pela 
percepção dos praticantes da religião no cotidiano e no âmbito ritualístico, os resultados concluíram que as plantas são 
elementos fundamentais para as práticas religiosas de matriz africana, representadas pela divindade Ossain, pai das plantas 
sagradas e milagrosas, o médico, o curandeiro. É o orixá que tem poder sobre os vegetais extraindo deles poder para sanar 
todos os males. Suas folhas, raízes e flores fazem parte das práticas cotidianas, desde alimentar o corpo quanto a sustentar sua 
existência (tratamento de doenças físicas e emocionais), daí sua importância vital para povos de terreiro e o motivo de 
conhecerem tão bem o como, o quando e o porquê usar e conservar.
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967 SORAIA MELISSA FAILACHE SOARES 
(UFPA), ZUILA PIMENTEL DO ESPIRITO 
SANTO (SOCIEDADE DE ARTESÃOS E 
AMIGOS DE ICOARACI - SOAMI)

“Mulheres de Argila- participação feminina 
na produção cerâmica do Paracuri” em 
Icoaraci, Belém - PA

A pesquisa “Mulheres de Argila- participação feminina na produção cerâmica do Paracuri” em Icoaraci, Belém - PA, teve como 
perspectiva compreender a participação da mulher na atividade artesanal da cerâmica, uma produção predominantemente 
de base familiar exercendo atividades entre a casa e a olaria no acabamento das peças cerâmicas, como pintura e brunição. 
Procura, com base na análise de gênero, ser uma ferramenta para entender as formas de participação das mulheres artesãs, 
assim como quais as representações que estão presentes no âmbito da cerâmica com relação ao trabalho da mulher. Este 
trabalho possibilita o conhecimento sobre uma realidade pouco familiar, ou mesmo desconhecida da maioria das pessoas 
que buscam o artesanato como peça decorativa, ou que simplesmente o comercializa. Nesse amplo universo, onde as peças 
circulam, se desenrola o trabalho de muitas mãos – homens, mulheres e crianças – criadoras de tantas peças ora simples, ora 
complicadas, produto de uma arte que vai passando pelas gerações, sem que se perceba sua importância, saberes e expressão 
cultural de nossa terra. Utilizamos no título a expressão - mulheres “de argila”, porque ao observar o cotidiano das mulheres 
artesãs, as encontramos manuseando a argila, criando peças, pintando, expressando sua criatividade sob todas as formas e 
envolvidas com essa atividade, conseguem também conciliar suas atividades domésticas e o sustento, por vezes tão difícil, do 
pão de cada dia. Com este trabalho esperamos contribuir com os estudos sobre a atuação da mulher em atividades artesanais 
na Amazônia, suas práticas, saberes e experiências vividas, ressaltando o desempenho efetivo destas no trabalho, nas olarias, 
ao lado do homem artesão.
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968 CLARA DE ASSIS ANDRADE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), LEONARDO DA SILVA 
CHAVES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO)

Animal farming effects on forests: A 
systematic review of Latin American 
countries.

Extensive planting of herbivores is widespread around the world due to its ability to adapt to peculiar environments. Natural 
or accidental, the introduction of these ruminants can alter the structure and the vegetation composition due to its intense 
trampling and selective grazing, affecting the biodiversity in diverse scales. The aim of this systematic review is to synthesize 
the information published in recent years about the changes that domesticated herbivores cause in some aspects of the 
vegetation. Following the PRISMA protocol, we conducted a systematic review of Latin American research published between 
1990 and 2017 in the Scopus database to investigate the changes caused by livestock, goat, cow, sheep, caprine in some 
aspects of the vegetation, changing attributes of its composition (abundance, richness, structure, composition). Of the 470 
articles found, after assortment of titles and abstracts, 28 articles were selected. The animals most used as model were cattle 
and sheep (p 
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969 LIGIA AMARAL FILGUEIRAS 
(UEPA/SEDUC), RENATA GARCIA LIMA 
(UEPA), TONI LOPES PIMENTEL (UEPA)

Characterization of subsistence hunting in 
the Boa Esperança Community, Municipality 
of Moju, State of Pará, Amazonia, Brazil.

The meat of wild animals is a regular source of diet of many Amazonian communities, even with other food sources. Despite 
considered an environmental crime, these populations are essential to biodiversity. We characterized subsistence hunting 
practiced in the Boa Esperança Community, municipality of Moju-PA, Brazil. We interviewed 26 families after Free and 
Informed Consent. The mean age of those responsible for hunting was 44.2 years. The average number of people per family is 
approximately 6. The average monthly income of the families was R$ 1,100. The hunting responsible in the family group was 
the father (88.4%) and son (11.6%). Waiting is the main technique used (65.3%) followed by trapping (11.7%). 33% of 
respondents use more than one technique. Most responded that population growth and disorderly occupation of the 
community area beyond deforestation and uncontrolled hunting are the main causes of the disappearance of hunting 
activity. The monoculture of palm oil (Elaeis guineensis) contributes to this picture, since in addition to the deforested area, 
companies allow employees to hunt. The most hunted animals are paca (Agouti paca), sloth (Bradypus variegatus), cutia 
(Dasyprocta sp), brown deer (Mazama americana), jabuti (Geochelone denticulata) and armadillo (Priodontes maximus). Most 
respondents are unaware of wildlife protection laws and have little information on wildlife management. Although 
performed frequently, the activity has little contribution in the income of the families because the slaughtered animals are 
almost exclusively used for own consumption and of neighbors as well as these populations anthropologically end up 
contributing for protection of biodiversity. It is necessary the creation of inventories of the fauna of the region, proposals for 
management of fauna with community participation (wild animals in captivity) and the realization of social programs to 
clarify on the current ecological conditions of wild animals in the Amazon region.
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970 KARLA RAMIREZ CAPETILLO (SAN 
DIEGO ZOO GLOBAL - PERU)

Understanding community-based 
conservation from the bottom-up: Analysing 
local perspectives of the establishment 
process of a campesino-initiated 
conservation project in Peru

There is little understanding and consensus about community-based conservation (CBC) and local participation. Small 
grassroots CBC projects with major challenges are understudied. There is even less information about local perceptions of a 
community group´s own CBC processes. In this research the question addressed was: how does a local conservation group 
perceived the establishment process of a CBC project and addressed the challenges within a complex social and political 
context?

In order to answer this question I combined a range of ethnographic research methods. I chose a case study from Northern 
Peru where a group of coffee farmers decided to establish a protected area within their community boundaries to protect the 
forest and the water sources. In particular, I mainly used in- depth semi-structured interviews with key informants, focus 
groups and participant observation.

The establishment of this community-based conservation project was developed over several years through a socio-political 
process over several years, which involved the following key aspects. : (1) This process involved shifting power in local 
participation and decision making, the (2) partnerships with social movements and organisations which were respected 
locally social processes at local levels and (3) strong social capital within the community.

Local perceptions of this establishment process are so important because there is where the key to continuity can be found. 
The understanding of the local socio-political context makes a community project, like this conservation area, adapt and 
reconfigure within the local dynamics so it can only grow stronger. Practitioners, policy makers, local communities, 
academics, they can all learn from a long, slow and conflictive community-based conservation project which was established 
on top of legitimate basis.
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971 ARSHAD MEHMOOD ABBASI 
(DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL 
SCIENCES, COMSATS INSTITUTE OF 
INFORMATION TECHNOLOGY, 
ABBOTTABAD 22060,)

Medicinal plant species used in the 
management of male sexual impotency

Sexual activity is a vital component of a normal and healthy lifestyle. Traditional plant based remedies and chemical agents 
have been used as aphrodisiac agents since ancient times to overcome sexual dysfunction. Present study reviewed the current 
status of medicinal plants used as aphrodisiac in Pakistan. Traditional knowledge of respondents was collected based on semi 
structured interviews and group conversation, and analyzed using RFC index, PR and PPK tools.

A total of 115 plant species were found to be used traditionally as aphrodisiac and to male treat impotency. Elevated levels of 
RFCi , PR and PPK were measured for Phoenix dactylifera, Allium cepa, Ficus benghalensis, Ferula asafetida and Tribulus 
terrestris. About 26.7% of the plant species having relative frequency index ranged from 0.32 to 0.02 never been documented 
before from Pakistan and only 11.2% of the reported species have been assessed scientifically, which exhibited significant 
activities in improving fertility, penile erection, virility and membrane integrity. Ethnobotanical surveys are important in 
preserving folk indigenous knowledge and discovery of novel potential compounds with aphrodisiac potential. Majority of 
the reported  species are unexplored scientifically. Therefore, more research on chemical profiling and in vitro, in vivo 
biological activities is needed to determine their aphrodisiac effectiveness and precise mechanism of actions.

Sessão Poster Temas 
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972 MARIA GRACELIA PAIVA NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), JOANICE COSTA AMORIM 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), KELLY POLYANA PEREIRA DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - UFPI)

CONHECIMENTO ICTIOLÓGICO DE UMA 
COMUNIDADE DE PESCADORES NO 
MUNICIPIO DE PARNAÍBA, APA DO DELTA DO 
RIO PARNAÍBA, PI, BRASIL

Objetivou-se delinear o perfil socioeconômico e o conhecimento tradicional acerca dos peixes e apetrechos na comunidade 
Igaraçu, Parnaíba, Brasil. Utilizaram-se métodos qualitativos (entrevistas semiestruturadas, observação direta e turnês-
guiadas) e quantitativos (Valor de Uso - UV, Índice de Shannon - H’ e Rarefação). As espécies de peixes foram coletadas e 
incorporadas na coleção zoológica da UFPI, Campus Parnaíba, enquanto as botânicas, TEPB. Foram identificadas por 
especialistas; o nome das espécies está de acordo com ITIS (Peixes) e Flora do Brasil. Os entrevistados na maioria são adultos 
(90,91%) com uma média do tempo na prática pesqueira de 23,06 anos. Foram registradas 51 espécies, pertencentes a duas 
categorias de uso: alimentação e medicinal sendo a primeira representativa (98%). Dentre os peixes estão: Anchoviella 
lepidentostole (Fowler, 1911) (Manjuba), com UV igual a (0,031); Bagre marinus (Mitchill, 1815) (Bagre) com (0,083) e 
Leporinus friderici (Bloch, 1794) (Piau) (0, 043). B. marinus, pertence as duas categorias de uso. Quanto aos apetrechos, pequi 
(Caryocar coriaceum); tamborí-preto (Enterolobium contortisiliquum) e andiroba (Carapa guianensis) são os mais utilizados 
na produção de canoas. Outro apetrecho (choque) é confeccionado com o tamborí-preto e o (jequi) a partir da Manilkara 
cavalcantei (Massaranduba). Ao comparar o conhecimento ictiológico entre os gêneros, verificou-se que as mulheres 
apresentaram H’=3,69 e os homens foi de H’=3,73 respectivamente, logo não havendo diferença entre ambos, quando é 
considerado a diversidade por Shannon-Wiener. Quanto a curva de Rarefação verificou-se que não houve diferença 
significativa entre os gêneros, e na faixa entre adultos e idosos. Os resultados fortalecem que há um amplo conhecimento 
acerca da ictiofauna, que pode subsidiar políticas públicas de conservação, importância para a biodiversidade, do Delta do 
rio Parnaíba e Área de Proteção Ambiental (APA).
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973 LUCIANA FERRAZ (SECITEC-MT), 
CAROLINA JOANA DA SILVA (UNEMAT)

ETNOCONHECIMENTO E TERRITORIALIDADE 
DA PESCA NO MÈDIO RIO CUIABÀ

O  trabalho foi desenvolvido no médio rio Cuiabá, Pantanal de Mato Grosso, com o objetivo de descrever o conhecimento 
ecológico tradicional dos pescadores sobre habitats, peixes e pesca, para caracterizar e analisar o uso e manejo adaptativo dos 
recursos pesqueiros.             A pesquisa foi realizada nas comunidades ribeirinhas de  Bonsucesso, Sucuri e Barranco Alto, com o 
uso dos métodos de snowball, entrevistas abertas, questionário semi- estruturado,  técnicas de lista livre e análises de 
discurso. Os resultados mostraram que os pescadores possuem  conhecimento ecológico tradicional robusto em decorrência 
de conhecerem, identificarem e utilizarem direta e indiretamente na prática pesqueira artesanal 29 espécies de peixes do 
Pantanal,destinadas a manutenção da atividade pesqueira de subsistência e comercial. Estudos que descrevam o padrão de 
distribuição vertical e horizontal dos peixes nas águas do rio Cuiabá na perspectiva dos pescadores, podem auxiliar na 
compreensão de movimentos migratório dos peixes do Pantanal, um tópico de difícil investigação para os cientistas, pois 
exige pesquisas em grande escala espacial e temporal, com custos altos aos pesquisadores e as instituições de fomento a 
pesquisa.A tecnologia socioambiental deste manejo adaptativo da pesca, é decorrente do saber, saber fazer e do reproduzir o 
saber fazer, entre os pescadores e a entre as gerações, nas áreas alagáveis do rio Cuiabá. A descrição do saber tradicional dos 
pescadores pela academia,  pode contribuir para a visibilidade social e política do grupo, com informações sobre o manejo 
adaptativo, realizado por estas comunidades, ignoradas  e/ou negligenciadas pelo Estado, na elaboração de programas, 
projetos e políticas públicas, destinadas ao planejamento, gestão participativa, de  manejo e co- gestão pesqueira, galgados 
no conceito de manejo adaptativo, levando em consideração o conhecimento ecológico tradicional dos pescadores do rio 
Cuiabá.
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974 LUCIANA FERRAZ (FONASC-CBH), 
DÉBORA FERNANDES CALHEIROS 
(EMBRAPA)

Percepção das comunidades ribeirinhas do 
Médio Cuiabá afetadas pela hidrelétrica de 
Manso - Bacia do Alto Paraguai /Pantanal

A Bacia do Alto Paraguai possue impactos ambientais que resultaram em consequências sociais, em especial pela implantação 
de  hidrelétricas (46), tendo ainda a previsão de mais 123 empreendimentos, com elevado potencial de afetar o 
funcionamento hidro-ecológico do Pantanal. O trabalho avaliou a percepção das populações tradicionais ribeirinhas sobre as 
consequências dos barramentos em sua atividade econômica e modos de vida. Em 2013, foram entrevistados  pescadores 
artesanais da região do Médio Rio Cuiabá, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio do Leverger e Barão de 
Melgaço, utilizando os métodos snowball, entrevistas abertas, questionários semi-estruturados, técnicas de lista livre e 
análises de discurso. Foram entrevistados 75% homens e 25% mulheres, na faixa etária de 40-60 anos. A pesca artesanal é 
praticada com frequência semanal, de 5 a 7 dias/semana por 40% dos pescadores, por meio de canoas artesanais a remo até 
barcos de alumínio com motor de popa; idosos e mulheres pescam de 2 a 3 dias/semana. Relataram que no desembarque 
pesqueiro predominam espécies de maior interesse econômico, de couro em detrimento das espécies de escama, sendo que 
6% são referentes às espécies menos nobres destinadas à subsistência alimentar. A despesca é efetuada por meio de artefatos 
artesanais regulamentados pela legislação estadual como anzol e anzol de galho. O custo semanal de uma pescaria era de R$ 
150,00, para combustível, artefatos, ceva, porto pesqueiro, alimentação e embarcação. O pescado é distribuído no mercado 
do Porto em Cuiabá ou diretamente ao consumidor. A geração de renda com o pescado assegura a sobrevivência financeira 
dos pescadores profissionais-artesanais, com uma renda de 1 salário/mês. Contudo  relataram as dificuldades geradas pela 
instalação da UHE no rio Manso, afetando os seus territórios de pesca, desde o fechamento da barragem. Afirmaram  que 
houve redução expressiva do estoque pesqueir modificando negativamente seus modos de vida.
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975 LUCIANA REBELLATO (OPERAÇÃO 
AMAZÔNIA NATIVA), TARCÍSIO DA 
SILVA SANTOS (OPERAÇÃO AMAZÔNIA 
NATIVA), ARTEMA SANTANA ALMEIDA 
LIMA (OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA), 
ANDREIA FANZERES (OPERAÇÃO 
AMAZÔNIA NATIVA), RODRIGO 
FERREIRA (OPERAÇÃO AMAZÔNIA 
NATIVA), RINALDO SERGIO VIEIRA 
ARRUDA (OPERAÇÃO AMAZÔNIA 
NATIVA)

Plano de Gestão Territorial e Ambiental do 
Povo Manoki (PGTA-Manoki): 
implementação das ações de vigilância 
territorial como estratégica de reocupação e 
recuperação ambiental da TI Manoki.

Os Manoki vivem na TI Irantxe (Demarcada: 46.790 ha) e desde os anos 90 lutam pela demarcação da TI Manoki (206.455 ha), 
processo que se arrasta devido ao contexto político e jurídico que favorece a espoliação do espaço e recursos naturais do 
território. Eles concluíram o PGTA-Manoki em 2012, que contem objetivos e ações voltadas a Reocupar, Monitorar e 
Recuperar áreas degradadas na TI Manoki, que em 2016, contabilizava 20% (41.291 ha) de sua extensão desmatada ou 
degradada. Este trabalho objetiva sintetizar as práticas e resultados das ações de Vigilância Territorial realizadas pelos Manoki 
no âmbito do eixo Território e Meio Ambiente do PGTA. A vigilância é desenvolvida desde 2000 e constitui basicamente de 
sondagens por terra e água, buscando-se sinais de degradação e ocupação do espaço que, quando encontradas, são 
averiguadas pelos indígenas. As ações são protagonizadas por anciões, adultos e jovens (ambos os sexos), perduram de 3 a 5 
dias, e são integradas a atividades de caça, pesca e coleta. A partir dos registros (degradação e ocupação) obtidos antes e após a 
elaboração do PGTA, e também do apoio técnico, financeiro e jurídico de instituições parceiras, os Manoki tem melhor 
qualificado suas ações de vigilância. Isto lhes permite acionar órgãos competentes (IBAMA, FUNAI, MPF) para oficializar os 
registros e demandar providências do poder público junto aos infratores. Os registros obtidos (2010 à 2015) subsidiaram a 
elaboração do Dossiê Manoki; ele relata a presença recorrente de extração ilegal de madeira, desmatamento, posseiros e 
degradação de APPs. As articulações dos Manoki junto ao IBAMA resultaram em 36 autos de infração (2012 e 2017: corte 
ilegal de vegetação nativa). Apesar destes esforços, a TI Manoki figura em janeiro/2018 como a TI mais desmatada na Amazônia 
Legal. A TI Manoki, dentro de seus limites, tem 114 imóveis inscritos no CAR, demonstrando a necessidade de se continuar 
com o apoio técnico e financeiro das ações de vigilância dos Manoki.

SO 111PINHEIRO

976 WEDSON DE MEDEIROS SILVA SOUTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA), 
BRENO FERNANDO CUNHA DE FREITAS 
SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ , MESTRADO EM 
DESENVOLVIMENTO E MEIO 
AMBIENTE), ANDRÉ BASTOS DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ , 
DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO 
E MEIO AMBIENTE), ANÍBAL DA SILVA 
CANTALICE (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ, DEPARTAMENTO DE 
BIOLOGIA), MARINA BARROS ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA), 
FRANCISCO IGOR RIBEIRO DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ, DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA), 
NÉLSON LEAL ALENCAR 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA)

“Qual é o Whatsapp do homem dos 
papagaios?”: Etnoornitologia no cenário de 
transformação do comércio ilegal de 
Psittaciformes silvestres no Meio Norte do 
Brasil

O presente estudo teve por objetivos avaliar a dinâmica de captura e comércio de Psittaciformes no Meio Norte do Nordeste 
brasileiro, bem como identificar a riqueza dessas aves nativas usadas como pets. A coleta de dados ocorreu entre agosto de 
2015 e maio de 2016 na região de Floriano-Piauí, um importante entroncamento rodoviário. Dados foram coletados por 
meio de entrevistas semiestruturadas, complementadas com entrevistas livres e observação participante junto à 26 
capturadores de aves oportunisticamente selecionados. Adicionalmente, quatro feirantes foram entrevistados acerca de 
como e onde adquirir psitacídeos. Dez espécies foram reportadas, totalizando 11,5% da diversidade dos Psittaciformes do 
Brasil. As espécies principais em termos de VU foram: Amazona aestiva, Brotogeris chiriri, Eupsittula aurea e Diopsittaca 
nobilis. Nós detectamos uma intensa modificação da cadeia de comércio de psitacídeos em âmbito local/regional, a qual é 
executada principalmente fora de mercados locais devido à influência de recursos tecnológicos modernos. Um total de 
42,31% dos entrevistados declarou utilizar somente motocicletas para ida até os pontos de captura. Baseado nas informações 
dos caçadores e de vendedores de mercados, a cadeia de comércio registrada inclui sete atores e é praticamente desprovida de 
atravessadores em âmbito local. Diferente de estudos conduzidos no Nordeste na década passada, vendedores da área do 
mercado não comercializam aves nesses pontos, apenas em residências. O comércio local/regional é majoritariamente 
estabelecido entre consumidores finais e capturadores devido aos canais de comunicação que incluem ligações telefônicas, 
redes sociais e messengers. Essa nova dinâmica de comercialização em um cenário de globalização e urbanização crescentes 
imputa desafios para a conservação dos psitacídeos, necessitando estratégias para atender a demanda de aficionados e, ao 
mesmo tempo, manter estoques populacionais dessas aves.
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977 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO 
CARDOSO (UFPA)

COMUNIDADES TRADICIONAIS, PRÁTICAS E 
SABERES PARA PRESERVAÇÃO E USOS DOS 
RECURSOS NATURAIS

O estudo é resultado da pesquisa de campo, realizada no ano de 2013 em três comunidades de pescadores artesanais: Céu, 
Cajuúna e Pesqueiro, localizadas dentro dos limites da Reserva Extrativista Marinha de Soure-Marajó-Pará-Brasil. Apesar da 
criação desta Unidade de Conservação ter sido motivada pela pesca predatória do Caranguejo Uça, a maioria dos extrativistas 
que habita no interior da reserva, tem como principal atividade a pesca do peixe, diferente dos pescadores que residem fora 
da RESEX, cuja pesca do caranguejo é a principal fonte de renda. Quanto aos procedimentos da pesquisa para a coleta de 
informações, recorreu-se a diversas técnicas para o estudo da realidade social local, as quais serviram de mediação para a 
prática da pesquisa: questionários, caderno de campo, entrevistas, observação direta, pesquisa-ação e conversas informais. O 
trabalho de campo que privilegiou o método etnográfico, assegurou, uma melhor compreensão das práticas e usos dos 
recursos naturais. Em relação à pesquisa sociológica referente à coleta dessas informações, ela compreendeu uma abordagem 
qualitativa e quantitativa, através de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas. Para identificar os recursos hídricos e 
florestais, respectivamente, realizou-se o levantamento desses produtos; como o peixe, o camarão, o caranguejo e o turu; e 
também, o coco, o muruci e as sementes de andiroba.  Para a coleta dessas informações foram aplicados 61(sessenta e um) 
questionários e realizadas 55(cinquenta e cinco) entrevistas. Constatou-se que as famílias vivem da pesca na época da safra e, 
na entressafra; valem-se de atividades diferentes dessas, como o comércio, a carpintaria e a construção civil, igualmente, dos 
programas governamentais. Na investigação empírica foi possível notar que apesar das belezas naturais e da exuberante 
biodiversidade, há limitações para garantir a reprodução socioeconômica dos agentes sociais.
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980 FRANCIANY GABRIELLA BRAGA 
PEREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA), CARLOS A. PERES 
(UNIVERSITY OF EAST ANGLIA), 
CARMÉN VAN-DÚNEM DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE DE AGOSTINHO 
NETO), JOÃO VITOR CAMPOS SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), RÔMULO ROMEU DA 
NÓBREGA ALVES (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA)

Warfare-induced wild mammal declines in 
West Africa: compositional and spatial 
predictors of target species

Biological and social factors should be considered to ensure sustainable resource exploitation and reduce the impact of 
overhunting on wildlife populations, not least during periods of political strife. Here, we assess the main consequences of an 
enduring civil war on the realities of wild game hunting in Angola; the hunting techniques used both during and after the civil 
war; if levels of defaunation were greater in savanna than in forest environments; under which conditions large-bodied 
species were most targeted; and the local motivations driving hunting. Data were collected between January and April 2017 
from interviews with 115 hunters at eight communities of Quiçama, Angola. The civil war mainly impacted wildlife through 
the widespread distribution of automatic rifles across the country, as well as suspension of anti-poaching activities. Sixteen 
capture techniques were recorded, with rifles being used significantly more frequently than other weapons during the war. 
Mammal depletion in savanna areas was greater compared to the forest mainly because of greater accessibility and use of long-
range projectiles. In total, 26 game species were recorded at the onset of the war with large mammals as the main targets, but 
as they became depleted prey species gradually shifted towards smaller-bodied species. In addition, large-bodied adult males 
were more frequently hunted in size-dimorphic species, which can be explained by hunters minimizing ammunition and 
trapping costs per unit of prey biomass acquisition. In this context, local revenues from sales of kills >50kg exceeded that of 
other activities practiced by local interviewees whose income was well below the world poverty line. In addition to trade, 
people hunted primarily for food and/or to minimize human-wildlife conflicts (in both these cases small and medium-sized 
mammals are more selected). We further elaborate on the socioeconomic conditions of game hunters and the importance of 
wildlife as a source of income.
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981 VALÉRIA PÔRTO DOS SANTOS 
(ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA)

Aportes dos saberes quilombolas para o 
controle alternativo de pragas

Atualmente há uma grande demanda por alternativas sustentáveis para controle de pragas de diversos cultivos, com 
princípios ativos que não degradem o meio ambiente, a biodiversidade e principalmente a saúde do agricultor e consumidor.

Vários grupos tradicionais, no decorrer de sua trajetória de sobrevivência a diversas formas de opressão, desenvolveram 
sistemas genuínos de cuidado à terra que, ao mesmo tempo que refletem uma grande proximidade com o meio no qual se 
inserem, refletem aspectos identitários e culturais próprios.  

Este trabalho almeja apresentar as contribuições das populações quilombolas da Bahia para o controle alternativo de pragas. 
Os resultados foram obtidos a partir de um levantamento no Quilombo Pau D’arco e Parateca, município de Malhada-BA, a 
partir de entrevistas semiestruturadas, registros fotográficos e videogravações.

As falas dos agricultores (as) sobre forma de preparo dos controles e a discussão dessa prática para cultura local evidenciam 
peculiaridades específicas desse povo. Pois consistem em detalhes relacionados aos saberes ancestral. Assim, os tipos de 
produtos mais utilizados no controle foram: água de casca de árvores, manipueira (água de mandioca), extratos vegetais e 
urina de vaca. Dos controles utilizados, a casca da peroba foi citada por todas as 34 famílias entrevistadas.

A pesquisa demonstra também que estes preparos constituem uma alternativa viável ao uso de agrotóxicos para as pragas que 
ocorrem com mais incidência: cigarrinha, lagarta rosca, lagarta do cartucho, lagarta medideira, mosca branca, pulgão e 
vaquinha. Esses conhecimentos são repassados no processo de compartilhamentos de saberes, nos momentos em que 
ocorrem os trabalhos coletivos das famílias quilombolas.  E apesar da vivacidade destes saberes, os mesmos vêm sendo 
ameaçados ao longo do tempo, pelos sistemas convencionais, que chegam de forma imposta e extremamente predadora, 
havendo o risco de descaracterizar os saberes e práticas empíricas dos quilombos. 

SO 056ELOY

982 FABIANA ANCIUTTI ORREDA 
(INSTITUTO CIDADE EDUCADORA)

Dos yökajto tradicionais à rede digital: 
Estrategias descoloniais no encontro 
transcultural dos povos originarios da Bacia 
do Orinoco

Os encontros transculturais nas culturas originarias traçan rotas de ações descoloniais junto aos povos da Bacia do Rio 
Orinoco, reunidos na Universidad Indígena de Venezuela - UIV, Caño Tauca, Venezuela. Estas rotas foram elaboradas por 
jovens, anciãos e líderes dos povos E'ñepa, Huottöja, Jivi, Kuiva, Pemon, Pumé, Sanema, Shiriana, Warao, Ye'kwana e Yukpa, 
entre 2007 e 2011. Os testemunhos dos representantes dos povos reunidos na UIV revelan que vivem com suas liberdades 
cerceadas e mantêm as reivindicações de seus ancestrais: as garantias dos direitos aos territórios tradicionais, sua 
biodiversidade e espaços sagrados de saberes em conexão com a natureza. Yökajto, palavra E'ñepa, evidencia o exercício de 
tecer como uma característica de identidade comum entre as culturas originarias. Da tradição ancestral à rede digital 
discutimos premissas da ancestralidade sempre viva na memoria oral e as novas adoções das tecnologias digitais. As 
inferências propostas estão relacionadas a: (a) efeitos que os recursos digitais de comunicação ocasionam nas tradições orais 
de produção e transmissão de saberes de los povos; (b) elaboração da memoria escrita dos saberes tradicionais orais, 
produzida pelos mesmos indígenas; (c) tempo concreto do encontro “transcultural” mediadas pela digitalidade na 
comunicação planetária. A sabedoria tradicional segue viva no pensamento ancestral, representada por um“tecer cotidiano” 
das culturas indígenas inseridas na rede digital. Neste tecido polifónico o indígena Pemon Kawanaru expressa: “a ideia é nos 
abrir ao mundo inteiro e usar as tecnologias, porém vendo com nossos próprios olhos, não com os olhos dos demais.”
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983 JOSINALDO REIS DO NASCIMENTO 
(IFPA/USP), TEREZINHA DE JESUS LIMA 
DE SOUZA (IFPA), ROBERTA SÁ LEITÃO 
BARBOZA (UFPA), MARCOS FERREIRA 
BRABO (UFPA)

VAQUEIROS DO MAR: saberes e fazeres na 
pesca de curral em Ajuruteua, território da 
RESEX Marinha Caeté-Taperaçu, costa 
amazônica brasileira

O presente trabalho constitui um estudo de caráter etnocientífico realizado entre os pescadores proprietários de currais de 
pesca da Vila do Bonifácio e dos Pescadores em Ajuruteua, RESEX Marinha Caeté-Taperaçu, em Bragança/PA. Os objetivos 
centrais foram compreender as formas de repasse e valorização dos saberes e fazeres tradicionais imbricados na pesca de 
curral. Em 2015 foram observadas construções de quatro currais de pesca e currais de pesca e, usando um questionário 
semiestruturado foram entrevistados dez proprietários dessa armadilha. No ato da construção de um curral de pesca são 
fundamentais a escolha do tipo deste, local onde será instalado, a direção das correntes, dos ciclos lunares e a marcação do 
curral, bem como o respeito à tradição em manter a linhagem do curral. Outro fator relevante é a quantidade de madeira 
demandada para construir estas armadilhas. Nesse contexto, um sistema empírico de manejo foi criado pelos pescadores de 
Ajuruteua: o rodízio de áreas de retirada de madeira. Entre os curralistas de Ajuruteua o tempo é regido pelo cotidiano, 
entrelaçado aos ritmos das marés e das luas. Suas relações de trabalho, muitas vezes, são estabelecidas no âmbito da parceria 
voluntária, sem renumeração salarial, onde os laços familiares e de compadrio se sobrepõem às imposições do capitalismo, e 
a relação capital e trabalho muitas vezes inexiste. Alertamos que todo este processo tradicional se encontra ameaçado, seja 
pela falta de interesse dos jovens ou pela pesca industrial voltada para peixes diversos com rede de arrasto de fundo, apontada 
como a principal causadora do declínio da produção dos currais de pesca. Os pescadores das comunidades estudadas sentem-
se duplamente lesados: pela regularização de uma pescaria industrial com baixa seletividade e pelo excesso de exigências 
impostas para a construção dos currais de pesca. Almejamos que os resultados possam contribuir para uma melhor 
compreensão da pesca de curral na RESEX marinha Caeté-Taperaçu.

Sessão Poster Tema 
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986 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA 
(UFPA), SAMARA DE SOUZA MACHADO 
(UFPA), YVENS ELY MARTINS 
CORDEIRO (UFPA), RONALDO LOPES 
DE SOUSA (UFPA)

ESTUDO ETNOBOTÂNICO DAS PLANTAS 
MEDICINAIS NA COMUNIDADE RIBEIRINHA 
GUAJARAZINHO, ABAETETUBA-PA.

A utilização de plantas medicinais compõe o sistema médico tradicional das culturas ao redor do mundo. Neste sentido, o 
presente trabalho objetivou realizar um levantamento das plantas medicinais utilizadas na comunidade ribeirinha 
Guajarazinho, além de investigar as partes utilizadas e formas de uso para o tratamento de diversas doenças. O estudo foi 
realizado na Comunidade Ribeirinha Guajarazinho, localizada nas ilhas do município de Abaetetuba, Pará. Utilizou-se 
métodos e técnicas usuais em etnobotânica, como entrevistas semiestruturadas, “bola de neve”, observação não participante 
e turnê-guiada. No total foram entrevistados 20 colaboradores locais com idade entre 30 e 79 anos, sendo deste total 16 
mulheres e 4 homens. Foram levantadas 57 etnoespécies citadas como medicinais, sendo o hortelã (Mentha villosa Becker) a 
espécie mais mencionada, com sete citações. As espécies identificadas estão distribuídas em 40 gêneros pertencentes a 24 
famílias botânicas, e Lamiaceae (9,7%) se destacou como a mais representativa. A parte vegetal mais utilizada nas preparações 
foi a folha (69%), sendo o chá a forma de preparo de maior destaque, com 52 menções. Foram mencionadas ainda, 42 
indicações terapêuticas, sendo a maioria destas para problemas gastrointestinais (11%). Diante deste contexto, conclui-se 
que as plantas são um importante recurso terapêutico para a comunidade do Rio Guajarazinho, onde os colaboradores desta 
pesquisa demonstraram um vasto e dinâmico conhecimento sobre a flora local. Estudos etnobotânicos semelhantes a este, 
são importantes para a documentação e valorização do conhecimento popular e a conservação da cultura local em relação ao 
uso de plantas medicinais.
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0, 3, 5

987 ADIVAIR FREITAS RIBEIRO (UNIFAP), 
ALCIDETE FLEXA MORAES (UNIFAP), 
JANILSON MORAIS DE LEÃO (UNIFAP), 
WILLIS FREITAS PENHA (UNIFAP), 
GALDINO XAVIER DE PAULA FILHO 
(UNIFAP)

Plantas alimentícias não convencionais 
(PANC) utilizadas por populações 
tradicionais residentes na comunidade 
Poção, Reserva Extrativista (RESEX) Rio 
Cajari, Sul do Estado do Amapá

A comunidade Poção localiza-se na RESEX Rio Cajari, abrange terras dos municípios de Vitória do Jari e Laranjal do Jari, no Sul 
do Amapá. A população predominante nesta comunidade é remanescentes de indígenas e quilombolas que tem as PANC 
como importantes recursos que estão diretamente relacionados com seus hábitos alimentares. Considerando estas 
condições, o objetivo deste estudo foi realizar um levantamento sobre a diversidade de PANC nesta comunidade por meio de 
questionários semiestruturados junto aos moradores. O estudo foi realizado entre janeiro a junho de 2017 no âmbito do 
projeto “Levantamento etnobotânico de plantas alimentícias não convencionais (PANC) na Reserva Extrativista Rio Cajari, 
Estado do Amapá”, desenvolvido pela UNIFAP. Foram investigadas as seguintes questões: 1) Quais as plantas normalmente 
consumidas pela família? 2) Em quais ambientes estas plantas se encontram? 3) Quais as formas de preparo destas espécies 
para consumo? Os principais resultados encontrados foram: 1) as espécies mais consumidas são chicória (Eryngium foetidum 
L.), cará roxo (Dioscorea trifida L.), bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.), pequiá (Caryocar villosum (Aubl.)), uxi (Endopleura 
uchi (Huber)), buriti (Mauritia flexuosa L.), alfavaca (Ocimum campechianum Mill.), capim marinho (Cymbopogon citratus 
DC.), caranã (Mauritiella armata L.), camutim (Mouriri grandiflora DC.), tucumã (Astrocaryum aculeatum G.), bacuri açu 
(Platonia grandiflora Plach.) e tajoba (Xanthosoma taioba EG.). 2) são cultivadas nas roças e em hortas suspensas junto às 
residências; outras espécies são coletadas na floresta, nos pomares agroflorestais e ao longo do rio e igarapés. 3) as frutas são 
consumidas in natura e como sucos; e as espécies folhosas são consumidas em saladas, refogadas e cozidas junto à outros 
alimentos, e como chás matinais. Observou-se ampla relação de uso das PANC, as quais são de extrema importância para a 
segurança alimentar e nutricional dos moradores da RESEX Rio Cajari.
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988 VITÓRIA DE FREITAS PAULO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
BRENO FERNANDO CUNHA DE FREITAS 
SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), ANDRÉ BASTOS DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
WEDSON DE MEDEIROS SILVA SOUTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

O papel da carne de caça para residentes 
urbanos e peri-urbanos em um contexto de 
transformações sociais e econômicas: Um 
estudo de caso do Meio Norte do Brasil

O presente estudo teve por objetivos identificar a riqueza de espécies caçadas para fins de consumo da carne silvestre e o papel 
deste item no pós-boom econômico e social do Brasil (2003-2014) no Meio Norte do Nordeste brasileiro. Dados foram 
coletados na região de Floriano - Piauí (municípios de Floriano, Rio Grande e comunidade interestadual (fronteira Piauí-
Maranhão) da Manga). Um total de 82 caçadores ativos foram oportunisticamente selecionados e proveram informações 
acerca das espécies-alvo, motivos de caça e estratégias para captura e comercialização da carne de caça. O índice de Valor de 
Uso foi usado para determinar a importância relativa das espécies-alvo e demais dados foram analisados qualitativamente. 
Treze espécies foram reportadas pelos caçadores. Mamíferos da superordem Xenarthra e Mazama gouazoubira foram as 
principais espécies-alvo (VU > 0,3). De um modo geral, caçadores foram agrupados em três categorias: majoritariamente 
subsistência (caça para obter carne por necessidade ou venda para pagar despesas domésticas básicas) (n = 58; 70,73%), 
esportivos (n=23; 28,05%) e exclusivamente comerciais (n = 7; 8,54%). Caçadores com 50 anos ou mais (n = 41; 50%) 
reportaram unanimemente que a caça mudou de um cenário associado apenas a subsistência para um padrão onde eles e 
demais residentes da região caçam motivados por esporte ou para obter dinheiro extra, com a caça de subsistência reservada 
a períodos de dificuldade. O comércio da carne de caça mudou radicalmente, deslocado de mercados públicos para um mais 
direto modo, de caçadores para consumidores finais, facilitado por recursos tecnológicos de comunicação e deslocamento 
(veículo motorizados). Resultados sugerem que a carne de caça é um recurso adaptativamente explorado no Nordeste, 
distinguindo de uma pragmática perspectiva de um recurso exclusivo para subsistência. Novas estratégias conservacionistas, 
em contraposição a um modelo top-down, são necessárias.

SO 035KATZ-B

989 ALCIDETE FLEXA MORAES (UNIFAP), 
ADIVAIR FREITAS RIBEIRO (UNIFAP), 
WILLIS FREITAS PENHA (UNIFAP), 
JANILSON MORAIS DE LEÃO (UNIFAP), 
GALDINO XAVIER DE PAULA FILHO 
(UNIFAP)

Conhecimento tradicional sobre uso de 
plantas medicinais por moradores da 
comunidade Tapereira, Reserva Extrativista 
(RESEX) Rio Cajari, Sul do Amapá

O registro do uso de plantas medicinais por populações tradicionais é amplamente encontrado na literatura acadêmica. Essa 
condição também é observada na comunidade Tapereira, RESEX Rio Cajari, município de Mazagão, Sul do Amapá. A 
comunidade é reconhecida como quilombola, e historicamente utiliza plantas medicinais como principal recurso 
fitoterápico. Este estudo objetivou investigar a diversidade, formas de uso e indicações das plantas medicinais utilizadas por 
esta população. A pesquisa encontra-se em andamento, está vinculada ao projeto “Identificação de Plantas Alimentícias Não 
Convencionais e Plantas Medicinais em três escolas da Reserva Extrativista Rio Cajari, Sul do Estado do Amapá”, desenvolvido 
pela UNIFAP e financiado pela FAPEAP. A pesquisa foi realizada utilizando questionários semiestruturados junto à moradores 
reconhecidos como detentores do conhecimento sobre uso de plantas medicinais. As principais espécies identificadas foram 
andiroba (Carapa guianensis Aubl.), cipó verônica (Dalbergia subcymosa Ducke.), pracaxi (Pentaclethra macroloba Wild.), 
copaíba (Copaiba langsdorfii Desf.), amapá (Brosimum potabile Ducke.), arruda (Ruta graveolens L.), unha de gato (Uncaria 
tomentosa Willd.), mastruz (Chenopodium ambrosioides L.), peão branco (Jatropha curcas L.), boldo (Plectranthus barbatus 
Andrews) e catinga de mulata (Tanacetum vulgare L.). Estas espécies são processadas para consumo em formas de chás, 
banhos, garrafadas e temperadas; e in natura são extraídos óleos e leites. As principais doenças controladas por estas plantas 
são dores (cabeça, estômago, dente, corpo), febre, resfriado, diarreia, inflamações, gastrite, náuseas, vômito, tontura, 
anemia, vermes; além de serem indicadas como calmantes, laxantes, soníferos, limpar o sangue e regular ciclo menstrual. Na 
RESEX Rio Cajari, as plantas medicinais são amplamente utilizadas, há forte identidade com o uso destas plantas, e nota-se que 
o conhecimento sobre o uso das mesmas é repassado entre gerações.
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990 ANA ALVES DE FRANCESCO (UNICAMP 
/ ISA)

Ecologia política do desastre: deslocamento 
forçado e direitos territoriais no Xingu

Em meados de 2015 os beiradeiros que viviam nas ilhas próximas à cidade de Altamira foram forçados a sair de suas casas. As 
ilhas seriam alagadas em breve para dar lugar ao reservatório principal da usina hidrelétrica de Belo Monte.

As casas foram demolidas e enterradas, os poços foram cobertos por entulhos e tapados, a vegetação foi suprimida. Para os 
beiradeiros “as ilhas afogaram”, o que se tornou visível com a morte da vegetação que resistiu ao corte raso; “o Xingu deixou 
de ser amigo”, com a supressão vegetal fortes ventos passaram a provocar ondas que inexistiam, tornando suas canoas 
inadequadas para a navegação; “os peixes morreram ou fugiram”.

Neste cenário de desastre, espaços de desabafo e cuidado foram criados, estes novos lugares propiciaram a organização 
política e a estruturação de respostas. Um exemplo foi a criação de um Conselho Ribeirinho, cujo objetivo é a garantia dos 
direitos territoriais e acesso ao rio. A proposta desta apresentação é discutir este intenso processo de afirmação identitária, 
que culminou com a reivindicação de um território tradicional às margens do rio Xingu, tanto do ponto de vista técnico: o 
mapeamento coletivo de áreas adequadas em um ambiente ecologicamente modificado; como político: a intensa 
mobilização e negociação em curso.

SO 013ROCHA-B

991 JOSÉ GERALDO WANDERLEY 
MARQUES (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DA BAHIA - UNEB)

"O Peixe da Santa e o Peixe da Janta": Razões 
Ecológicas e Culturais no Declínio da Pesca 
em Alagoas

"O Peixe da Santa e o Peixe da Janta": Razões Ecológicas e Culturais no Declínio da Pesca em Alagoas. O Complexo Esuarino-
Lagunar Mundaú-Manguaba é um ecocomplexo multiestressado que se situa próximo  às cidades de Maceió, Pilar e Coqueiro 
Seco. Por ter sido outrora muito abundante em pescado possui várias comunidade pesqueiras no entorno das suas lagoas. O 
declínio das populações ícticas vem sendo relatado pelos pescadores pelo menos desde a década de 1970, fato também 
confirmado por dados documentais e científicos. Duas espécies sempre aparecem com saliência na evocação da memória 
coletiva dos pescadores mais antigos e nos seus relatos de história ambiental: curimã/cambiro (Mugil liza) e  bagre do Pilar 
(Selenaspis herzbergii), Ambas constituiram em algumas comunidades pesqueiras uma conexão seres humanos/animal do 
tipo lúdico. Com relação à primeira, havia um grande evento anual chamado "O Dia da Hora" no qual praticava-se o cerco e  a 
captura de cardumes no seu momento migratória reprodutivo. Buscava-se apenas as "ovas da curimã", prato culturalmente 
relevante e desprezava-se o restante do corpo dos peixes. Tal ritual está extinto e as populações da espécie extremamente 
reduzidas. Com relação à segunda, existe anualmente na cidade do Pilar um "Festival do Bagre" iniciado por causa da grande 
abundância local da espécie. Hoje, o Festival é mantido artificialmente, com a importação de bagres de outros locais, uma vez 
que a população local parece ter colapsado. Um evento cultural religioso muito importante ocorria na comunidade de 
Coqueiro Seco: tratava-se do "Peixe da Santa" e consistia na doação de toda a despesca do dia da padroeira à paróquia local. O 
ritual foi extinto em fins da década de 1980 e no dia exato da extinção, um pescador ao ser inquirido sobre o 
motivo simplesmente respondeu: - "Doutor, hoje não tem mais peixe nem pra janta quanto mais pra Santa!"

SO 086SILVANO-A

996 BRUNA CAROLINE SILVA DE SOUSA 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ), 
TIAGO DOS SANTOS SOEIRO 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ), 
LOUISE FERREIRA ROSAL (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ), THAMIRES 
MONTEIRO SILVA MAUÉS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA)

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS 
MEDICINAIS UTILIZADAS NA COMUNIDADE 
VILA NOVA, SÃO JOÃO DA PONTA, PARÁ

As plantas medicinais são utilizadas para tratar enfermidades desde as primeiras civilizações. A etnobotânica, além de 
investigar as espécies de plantas utilizadas como remédio, também valoriza o conhecimento popular das comunidades. 
Contudo, pela facilidade de acesso a outros meios de tratamento, as plantas medicinais estão sendo deixadas de lado, pelo 
pouco interesse entre os mais jovens, fato que compromete a continuidade destes saberes. Objetivou-se realizar um 
levantamento etnobotânico na comunidade Vila Nova, São João da Ponta, Pará, evidenciando os usos e o saber tradicional, 
bem como a relação entre os moradores e suas plantas medicinais. A amostragem foi do tipo “Bola de Neve” e a coleta de 
dados se deu por questionário semiestruturado. Analisou-se os índices Frequência de Citação e Valor de Uso. Entrevistou-se 
12 pessoas, 8 mulheres e 4 homens, que mencionaram 82 etnoespécies; destas 22 foram consideradas como mais 
representativas. As famílias botânicas das espécies identificadas mais frequentes foram Lamiaceae, Myrtaceae e Rutaceae. As 
partes das plantas mais usadas foram as folhas e a principal forma de preparo foram os chás. A babosa apresentou o maior 
valor de uso (VU=0,58), com 7 indicações. A maioria dos entrevistados cultiva nos seus próprios quintais ou extrai da mata 
próxima às suas residências. Essas pessoas usam frequentemente essas espécies vegetais, e muitas delas fazem a combinação de 
espécies, ou com outros materiais. O conhecimento é herdado das pessoas mais velhas e são repassados para familiares, 
vizinhos, além de outras pessoas que buscam este saber, mas é notória a falta de interesse dos jovens da comunidade a 
respeito do assunto. Pode-se concluir que as plantas medicinais são de grande importância para os moradores de Vila Nova, 
em virtude da fé que eles demostram na cura por intermédio destas espécies vegetais, e da relevância cultural, expressada na 
boa vontade do repasse deste saber para outras pessoas.
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997 LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA 
CORREA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE)

OLHAR AGROECOLÓGICO SOBRE A TRÍPLICE 
FRONTEIRA AMAZÔNICA (Peru, Brasil, 
Colômbia)

A Organização das Nações Unidas pressupõe a agricultura como patrimônio da humanidade e a Agroecologia como a 
ferramenta viável para uma transformação social, pautada na promoção e manutenção do direito à segurança e soberania 
alimentar. Esta garantia é instituída pelo artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos e julga-se imprescindível a realização 
de diagnósticos científicos com olhar holístico para que seja possível o acesso e o estudo dos mais diversos agroecossistemas 
terrestres. O presente estudo buscou investigar por meio de uma vivência de três meses os modelos de assistência técnica 
oferecidos à agricultoras e agricultores na região da Tríplice Fronteira Amazônica (Peru, Brasil e Colômbia) e também buscou 
compreender quais as formas de obtenção de alimentos na região. Este contato se deu por meio da participação em atividades 
de assistência técnica agroecológica oferecidas pela Fundacion Caminos de Identidad e por meio de idas a campo articuladas 
pelo próprio pesquisador. A ferramenta metodológica utilizada foi a observação participante com o apoio de relatórios de 
campo, registros fotográficos e a realização de entrevista não estruturada. Foi possível identificar na região a presença de um 
modelo de assistência técnica com enfoque agroecológico, visão sistêmica e focada na promoção da autonomia comunitária. 
Paralelo a isso, identificou-se uma tendência de substituição dos modos tradicionais de obtenção de alimentos (caça, pesca, 
agricultura e coleta) por gêneros alimentícios industrializados advindos de grandes marcas de produtos processados. Diante 
das constatações pode-se afirmar que modelos de assistência técnica sensíveis às realidades locais, focados na promoção de 
autonomia comunitária e  na produção de alimentos sadios se mostram como uma ferramenta bastante eficaz na 
disseminação de boas práticas de manejo com os recursos naturais. Deste modo, funcionam como atenuantes da tendência 
de substituição dos modos tradicionais de obtenção de alimentos.
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998 GEOFFREY NWAKA (ABIA STATE 
UNIVERSITY NIGERIA)

Using indigenous knowledge to protect the 
environment and respond to climate change 
in Africa

 

 

As we seek to achieve the new Sustainable Development Goals in Africa, indigenous knowledge mayprove to be “the single 
largest knowledge resource not yet mobilized in the development enterprise”. Africa contributes least to but suffers the most 
from the disastrous consequences of climate change. How can the continent cope effectively with the worsening threats of 
flooding, droughts and other emergencies that result from extreme weather conditions? This paper considers how indigenous 
knowledge and practice can be used to support natural resource management, environmental protection and climate 
adaptation in Nigeria and Africa.Although poverty may sometimes force people to use resources unsustainably, 
mosttraditional African societies have deeply entrenched ideas about environmentalprotection and sustainability because 
their livelihood depends largely on the land and onthe stability of the ecosystem. They believe that land and other forms of 
nature are sacred, and are held in trust by the present day users on behalf of dead ancestors andfuture generations. Chief 
Nana Ofori Atta of Ghana once told a colonial official that “land belongs to a large family of which many are dead, a few are 
living, and countless hosts are yet unborn.” While Africa stands to gain form global science and international best 
practices, indigenous knowledge offers a model for rethinking and redirecting the development process, and for enlisting 
positive traditional values and institutions in a way that enables and empowers local actors to take part in their own 
development. Development agents, researchers and donors, who often assume a knowledge or capacity vacuum in Africa, 
should instead try to tap into the vital resource of indigenous knowledge for locally appropriate ways of forecasting weather 
systems, traditionaltechniques of soil management, pest and disease control, adopting suitable crop and animal varieties, 
and so on
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999 ELIZANDRA DE MATOS CARDOSO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ), 
ERICA ANTUNES JIMENEZ (AGÊNCIA DE 
PESCA DO AMAPÁ), ROBERTA SÁ 
LEITÃO BARBOZA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

O conhecimento ecológico local e 
metodologias participativas como 
ferramentas para o manejo da pesca na Costa 
Norte do estado do Amapá, Brasil

O conhecimento ecológico local (CEL), aliado a metodologias participativas, é uma ferramenta valiosa para o manejo dos 
recursos naturais. Deste modo, o objetivo deste estudo foi identificar o CEL dos pescadores sobre aspectos bioecológicos 
(dimorfismo sexual e períodos de reprodução, desova e alimentação) dos principais recursos pesqueiros explorados no litoral 
norte do estado do Amapá e verificar de que modo este conhecimento pode contribuir para aprimorar a gestão pesqueira na 
região. Os dados foram coletados entre novembro/2013 e dezembro/2015, através de oficinas participativas utilizando as 
ferramentas Mapeamento Participativo e Calendário Sazonal. De modo geral, neste estudo o CEL dos pescadores corrobora 
com a literatura científica. Entretanto, os pescadores ressaltam que o defeso da gurijuba (Sciades parkeri) não contempla 
totalmente o período reprodutivo da espécie na região, que atualmente compreende os meses de novembro a março e proíbe 
a captura somente na área entre as desembocaduras dos rios Araguari e Cunani, no Amapá. Os pescadores acreditam que o 
defeso deveria ser ampliado pelo menos até o fim de abril, quando ainda observam indivíduos com ovos na boca, assim como 
deveria ser ampliada a área onde a pesca é proibida, visando abranger os pescadores do Pará que também capturam a espécie. 
Além disso, os pescadores acreditam que outras espécies deveriam apresentar períodos de defeso, como uritinga (Sciades 
proops), bagre (Sciades couma), corvina (Cynoscion virescens) e pescada amarela (Cynoscion acoupa). Foi recorrente nas 
narrativas a afirmação de que há uma crescente redução no tamanho e na abundância dos peixes na região, especialmente a 
gurijuba, que é considerada “Vulnerável” pela International Union for Conservation of Nature (IUCN). Deste modo, observa-se 
uma necessidade de que o CEL seja considerado na tomada de decisões e refletido nas medidas de manejo, assim como para 
um futuro ordenamento pesqueiro na região.
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1000 RENATO AZEVEDO MATIAS SILVANO 
(UFRGS)

‘Fruitful fish’: Fishers’ knowledge about 
feeding interactions between fish and plants 
in tropical rivers

Fish and plants have interacted for long time in the floodplains of tropical rivers, resulting in seed dispersal by fish in flooded 
forests, while many fish species rely on fruits and other plant materials as important food items during the flooding season. 
This relationship between fish and plants is well known in the Brazilian Amazon floodplains, but mostly in more productive 
white water rivers. There are concerns that overfishing may reduce the abundance and size of some frugivorous fish targeted 
in fisheries and the interactions between fish and plants have been less studied in black and clear water rivers in the Brazilian 
Amazon. The goal of this study is to investigate fishers’ local ecological knowledge (LEK) on diet of herbivorous fish and hence 
on fish and plant interactions in the black water Negro River and in the clear water Tapajos River, in the Brazilian Amazon. 
Fishers’ LEK about six fish species was gathered from 161 individual interviews in Tapajos and 120 interviews in Negro. Fishers 
mentioned a total of 62 plants in Tapajos and 45 plants in Negro as food of six fish species studied from the genus Brycon, 
Myleus, Mylossoma, Colossoma, Piaractus and Semaprochilodus. These results indicated that fishers have a detailed 
knowledge about fish and plant interactions in these rivers, as fishers apply such knowledge to use baits (fruits) and to locate 
these fish near floodplain trees. Fishers’ LEK corroborated information from the biological literature and provided new 
biological data, such as fruit eating by Semaprochilodus fish. Therefore, fishers’ LEK is useful to evaluate ecosystem services 
performed by fish in tropical floodplains through fish and plant interactions.

SESSÃO TEMÁTICA 29

1001 RENATO AZEVEDO MATIAS SILVANO 
(UFRGS)

A window to the past: quantitative analyses 
of fishers’ knowledge to evaluate temporal 
changes on fishing resources in tropical 
freshwater and coastal ecosystems

A major challenge to manage tropical small-scale fisheries consists in the lack of temporal series of fisheries data, as 
monitoring is absent, limited or irregular in most developing countries. This knowledge gap on temporal variation in the 
abundance and composition of fishing resources makes difficult to evaluate influences of environmental changes, 
management measures and to set baselines. However, fishers have a detailed local ecological knowledge (LEK) about fishing 
resources, so fishers’ LEK could contribute to fill the knowledge gap regarding temporal changes. Fish is among the most 
exploited and most important fishing resources for small-scale fishers and fishing pressure may alter the abundance and 
composition of fish over time. The goal of this study is to review some recent approaches to apply fishers’ LEK to reconstruct 
temporal variation on abundance, composition, size and catch per unit of effort (CPUE) of exploited fish in tropical coastal 
and freshwater ecosystems in Brazil. There are three main ways of using fishers’ LEK to check temporal changes. First, ask 
fishers about their own perceptions about changes along a given period of time, which could be some important event in the 
past (building of a dam, creation of a reserve), a remarkable period in fishers’ life (the beginning of his or her fishing career) or a 
set time frame, for example 10 or 20 years ago. Second, asking the same question about fish catches, for example the best 
fishing, to fishers of distinct ages and then compare answers among ages to check if younger and older fishers differ in their 
answers regarding abundance and kinds of fish caught. Third, to interview the same fishers in distinct periods of time asking 
the same or similar questions about fish catches. All three approaches have been used to support quantitative multivariate 
and regression analyses that indicated patterns of temporal change on fish, which would not be available from conventional 
biological literature.

sessão temática 32



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

1002 TEMOTEO LUIZ LIMA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), JULIANA LOUREIRO 
DE ALMEIDA CAMPOS (UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA), ÂNGELO GIUSEPPE 
CHAVES ALVES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO)

A INTEGRAÇÃO NO MERCADO NÃO AFETA O 
CONHECIMENTO ECOLÓGICO LOCAL, MAS 
PODE ADICIONAR PRESSÃO DE USO SOBRE 
RECURSOS VEGETAIS

A integração ao mercado é o processo no qual povos tradicionais passam a desenvolver atividades econômicas que resultam 
na produção de bens e serviços comercializados para fora da comunidade. Para a etnia indígena Fulni-ô, no Nordeste 
brasileiro, a produção de artesanato tem importância cultural e econômica e vem sendo influenciada pela demanda externa 
de mercado. Isto pode ser percebido pelo aumento na variedade de obras de artesanato não tradicional que vêm sendo 
incorporadas naquela cultura, visando a comercialização. Adotou-se neste estudo a riqueza de conhecimento sobre 
artesanato não tradicional como indicador de integração ao mercado. Isso permitiu investigar a influência desse processo no 
conhecimento tradicional e no uso de recursos vegetais para a produção de artesanato entre os Fulni-ô. Registramos a 
distribuição do conhecimento de 67 artesãos sobre artesanato tradicional e não tradicional com a técnica da lista-livre. O 
consumo de biomassa vegetal direcionado à produção de artesanato foi identificado por meio de inventário in situ. Nossos 
resultados evidenciam que a integração ao mercado não afetou a distribuição do conhecimento ecológico local, mas 
promoveu maior consumo de recursos vegetais nativos e demandou grandes quantidades de biomassa de espécies que 
possuem outros usos locais (e.g. medicinal). Isto pode representar uma ameaça a indivíduos e populações dessas espécies 
vegetais. Nossos resultados apontam para um cenário futuro em que os artesãos podem favorecer o conhecimento não 
tradicional (em detrimento do tradicional), o que lhes trariam maiores retornos econômicos. Finalmente, destacamos que a 
integração ao mercado não necessariamente causa perda de conhecimento tradicional, mas permite que os artesãos 
mantenham sua cultura e simultaneamente obtenham retornos econômicos

SESSÃO TEMÁTICA 10

1003 SADIE LOUISE WEBER (HARVARD 
UNIVERSITY)

Resilience and Archaeobotany: Community-
Based Participatory Research in the Peruvian 
Amazon

Presented in this talk is an introduction to a collaborative effort that combines archaeobotanical data on past diet and 
culinary traditions in Peru with the objectives of the Peruvian non-profit organization VASI, Visión Amazónica para la 
Sostentabilidad Integral. VASI is a group of nine communities in the district of Sarayacu in Loreto, Peru – a region that remains 
far-removed from more urban research and social assistance initiatives. Since the 16th century, traditional foods of South 
America have been subject to heavy export, and even now, these same crops—staples of many diets—are seeing a rise in 
popularity among gastronomic and health food enthusiasts for their imposed status as superfoods. In this process facilitated 
by globalization, the foods are reduced to “components” and are stripped of their cultural value. Archaeobotanical research 
creates a window into longstanding associations between food, food preparation, and the people who produce, prepare, and 
consume, while also creating a view into the past environment in which those relationships and associations were formed. In 
an effort to reconstruct and revitalize traditional food preparation practices, we are building community-based participatory 
research project that aligns with VASI’s commitment to supporting local agrobiodiversity, sustainability, and resilience for its 
constituent communities. While the collaboration is in its nascent stages, I discuss some of our encountered benefits and 
challenges of multivocal research.

SO 006WYATT

1004 AMÓS SANTOS AMORIM (IFPA), 
JOSINALDO REIS DO NASCIMENTO 
(IFPA)

RIO DE MEMÓRIAS: um olhar sobre as 
transformações nas etno-relações em uma 
comunidade pesqueira da Reserva 
Extrativista Marinha Arai-Peroba, costa 
amazônica brasileira

O texto apresenta como as etno-relações tecidas entre os pescadores artesanais da ilha de Perimirim, comunidade pesqueira 
que compõe a RESEX Marinha Arai-Peroba, com o seu território, e como estas relações influenciam na reprodução de seus 
modos de vida. Analisamos a pesca artesanal para além dos indicadores econômicos, mas como parte indissociável da história 
do espaço e do território tradicional, nos quais provocam um estreito envolvimento com o meio, com suas técnicas de 
produção e desenvolvimento. Desta forma, a partir da ótica dos pescadores da comunidade, esta investigação cientifica 
objetivou registrar como as etno-relações imbricados na pesca artesanal tem influenciado os saberes-fazeres tradicionais ao 
longo da história da comunidade. Entrevistas individuais com dez pescadores mais experientes, a partir da amostragem do 
tipo snow ball, além de estudo focal realizado em três momentos no ano de 2017, nas quais atingiu em média dez 
participantes. Os resultados mostraram que as práticas tradicionais de pesca na comunidade, aos poucos estão sendo 
substituídas por outras atividades econômicas, muito em função do declínio dos estoques pesqueiros enfatizado por eles nos 
últimos anos, o que tem impulsionado a inserção de novas tecnologias na pesca. Outro fator que pode ter contribuído para 
estas mudanças pode ser os números consideráveis de filhos e filhas de pescadores que tem migrado para os centros urbanos 
próximos, abandonando assim a atividade pesqueira. Desta forma, tais transformações evidenciadas na pesca artesanal 
podem estar refletindo no meio social e culturais da comunidade. De acordo com os entrevistados, o cotidiano da pesca na 
comunidade tem seguido outros rumos, pois, as formas como as etno-relações factualmente estabelecidas estão ficando 
muito no campo da memória dos pescadores mais experientes. Contudo, as discussões fomentadas pelas lideranças da RESEX 
podem contribuir para resgatar saberes-fazeres de outrora e mudar este cenário.
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1005 CHRISTIANE DE FÁTIMA SILVA MOTA 
(IFMA - UFPA), LUCIANA RAILZA 
CUNHA ALVES (UFPA), GERSON 
CARLOS PEREIRA LINDOSO (IFMA)

“Vento e Mar não tem fronteira”: resistência 
da comunidade Cajueiro contra a instalação 
de um terminal portuário privado, Ilha de 
São Luís, Maranhão.

A proposta tem por objetivo discorrer sobre a situação de conflito na comunidade do Cajueiro, Zona Rural da Ilha de São Luís, 
Maranhão. Discutiremos aspectos observados no âmbito da pesquisa Cartografia Social da Comunidade do Cajueiro - 
vinculada ao Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, realizada entre novembro de 2016 e março de 2018, a qual 
resultou na elaboração e piblicação de um Mapa e Boletim.  O território da comunidade do Cajueiro, hoje ameaçado pela 
instalação de um terminal portuário privado, possui o título condominial registrado em 1998, pelo ITERMA - Instituto de 
Colonização e Terras do Maranhão; ainda assim, tem sido ameaçada pelo empreendimento com a conivência de segmentos do 
Estado alinhados às grandes corporações empresarias financiadas pelo capital chinês. Desde o final da década de 1980, 
aproximadamente, a região vem sofrendo com tentativas de deslocamento compulsório em decorrência da instalação de um 
Polo Siderúrgico, que  não se consolidou, mas instaurou o sentimento de insegurança tanto no Cajueiro como outras 
comunidades do entorno. A partir de 2014, o direito de permanência dos moradores passou a ser ameaçado intensamente 
pela empresa WPR São Luís Gestão de Portos e Terminais Ltda. É importante ressaltar que Cajueiro faz parte de um conjunto 
de comunidades que, desde 2003, declararam-se Reserva Extrativista de Tauá – Mirim, já reconhecida pelo ICMBIO (2007), 
porém ainda aguarda reconhecimento por parte do Estado Brasileiro. Os procedimentos de pesquisa baseiam-se na descrição 
etnográfica, entrevistas, participações em reuniões, protestos, audiências públicas e nas narrativas dos agentes sociais no que 
se refere às concepções sobre o território, mobilização e conflito ao qual têm sido submetidas dezenas de famílias de 
pescadores e pescadoras, agricultoras e agricultores, marisqueiras e marisqueiros e extrativistas que tradicionalmente 
ocupam a área.

 

 Palavras-chave: Cajueiro. Território. Conflito. Grandes Projetos. Porto.

SO 027CASTRO

1006 MATEUS VIEGAS QUARIGUAZIL (IFAP), 
KARIANE DA SILVA OLIVEIRA (IFAP), 
CLEITON ANDRÉ MONÇÃO DE 
OLIVEIRA (IFAP), ANDREZA DA SILVA 
NASCIMENTO (IFA), CLAUDENI DA 
CONCEIÇÃO SENA (IFAP), CLAUDIANE 
DA CONCEIÇÃO SENA SANTOS (IFAP), 
JOSENI MINEIRO DE SOUSA (IFAP), 
SHIEYD CARLLYANE PIMENTEL DE 
SOUZA DE MORAES (IFAP)

INVENTÁRIO DE PLANTAS MEDICINAIS 
UTILIZADOS PELOS ACADEMICOS DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO 
IFAP – LARANJAL DO JARI – AMAPÁ.

Atualmente, mesmo com o desenvolvimento da indústria farmacêutica o uso de plantas medicinais é comum entre as 
populações humanas. No Estado do Amapá essa prática é bastante abrangente por se localizar no bioma Amazônia. O presente 
trabalho teve por objetivo efetuar um levantamento etnobotânico sobre o uso das plantas medicinais pelos alunos de 
licenciatura em ciências biológicas do Instituto Federal do Amapá no município de Laranjal do Jari. Os dados foram coletados 
mediante entrevista com questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, aplicadas no mês de março de 
2018. Foram entrevistados 20 acadêmicos de ambos os sexos, com idade variando entre 19 a 40 anos. Um total de 37 plantas 
medicinais foram registradas, usadas para tratar 18 enfermidades. As espécies mais citadas foram Plectranthus barbatus 
Andrews (boldo, 18 citações), Mentha arvensis (hortelã, 17 citações) e Chenopodium ambrosioides L. (mastruz, 8 citações), a 
forma de preparo mais utilizada foi o chá. Dos entrevistados 80% adquirem as plantas com vizinhos, amigos e familiares e esse 
conhecimento provem de cultura familiar declarado por 100% dos acadêmicos. Esse levantamento é relevante devido ao 
conhecimento popular fornecer dados importante para novas descobertas cientificas e assim, as pesquisas acadêmicas podem 
promover novos conhecimentos sobre as propriedades terapêuticas das plantas.
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1007 CARLOS ALBERTO TEIXERA NERI 
(ACIMRN)

As várias faces de uma patrimonialização : o 
caso do sistema agrícola tradicional do Rio 
Negro

O sistema agrícola tradicional do Rio Negro foi reconhecido como patrimônio cultural da nação em 2010. Este sistema é 
baseado em conhecimentos, práticas, relações sociais, envolvendo uma grande diversidade de plantas cultivadas, formas de 
manejo sustentável do espaço e uma diversidade de produtos alimentares. Na escala local, é investido de altos valores 
produtivos, mas também culturais. Nesse contexto, em que se associaram populações, pesquisadores e ONGs - mas em que a 
classe política local foi quase ausente - várias ações de valorização cultural e econômica foram realizadas. Com sua 
patrimonialização, a nação reconhece a importância dos valores embutidos neste sistema agrícola, em particular o da noção 
de diversidade. Esses valores, no entanto, permanecem invisíveis para políticas públicas de outros setores.

Após oito anos dessa patrimonialização, fica evidente o quanto essa política cultural está dissociada de outras políticas 
nacionais e estaduais, enquanto há uma necessidade gritante : a da implementação de uma política global, fundamentada em 
demandas locais, que assegure as capacidades adaptativas de tal patrimônio e fortaleça suas dinâmicas internas. A falta de 
sintonia é notável em diferentes registros que serão analisados: a conservação da agrobiodiversidade e os programas para a 
modernização da agricultura; a transmissão de conhecimento e o sistema escolar; a falta de integração econômica dos 
produtos oriundos de tais sistemas agrícolas tradicionais nos Programas de Aquisição de Alimentos, ou no mercado nacional, 
mediante a criação de instrumentos fiscais diferenciados. No entanto, esses itens não esgotam o tema, nem de longe, pois o 
que fundamenta o sistema agrícola dos povos do Rio Negro e de muitos outros povos, são formas de se relacionar com o 
ambiente e outros seres vivos. Trata-se então de sensibilizar a sociedade brasileira e as instâncias governamentais para 
reconheçam a diversidade das formas de produzir.

SO 051EMPERAIRE

1008 LAURE EMPERAIRE (IRD) Nas roças e nos bancos de germoplasma : 
coleções e cenários da agrobiodiversidade

Tentamos identificar as lógicas de duas formas quase museais de conservação da agrobiodiversidade, in situ  e ex situ, nas 
quais a noção, implícita ou explícita, de coleção é central, isso com o intuito de refletir sobre possíveis complementaridades. 
Interrogamos os processos de identificação e denominação do objeto, construção da coleção, organização espacial, e os 
valores sociais e culturais atrelados às coleções de plantas, sendo no caso do Rio Negro a principal delas, a mandioca  Manihot 
esculenta.

O discurso oriundo da roça se refere a uma trajetória temporal do objeto, aqui a variedade, que carrega memória, afetos e 
necessidades. A variedade é um objeto coletivo em circulação. Ter uma alta diversidade de tipos de manivas na roça é 
sinônimo de prestígio, saber especializado e sociabilidade e responde a uma estratégia de minimização dos riscos climáticos 
ou outros. Porém, mais importante que um conteúdo predefinido em termos de variedades ou qualidades de manivas, é a 
própria noção de coleção que é o princípio organizador de uma diversidade cujo conteúdo é dinâmico. Se diversas dessas 
características se encontram nas coleções ex situ, a constituição dos bancos resulta de processos totalmente diferentes. São 
coletas oriundas de expedições científicas que têm por objetivo maximizar o leque do material recolhido e inserí-lo em um 
instrumento padronizado o que induz uma ruptura com o processo in situ. Lhe é outorgado uma vida marcada por uma nova 
identidade e novas funcionalidades. O conceito de coleção não é mais aqui dinâmico como nas roças mas estático e estanque 
em relação às mudanças ambientais e socio-econômicas. Estas coleções tornam-se hoje objetos de mediação entre 
populações locais e instituições de pesquisa o que abre novas pistas para uma manejo colaborativo da agrobiodiversidade e e 
um dialogo com as políticas públicas relacionadas.

SO 078ROBERT

1009 GEILSA COSTA DOS SANTOS BAPTISTA 
(G. DE INVESTIGAÇOES EM 
ETNOBIOLOGIA E ENSINO DE CIÊNCIAS 
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA), GEANE MACHADO 
ARAUJO (LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA)

A etnobiologia na formação inicial do 
professor: resultados de uma experiência 
com licenciandos em biologia de uma 
universidade pública da Bahia.

Apresentamos e discutimos os resultados de uma pesquisa qualitativa baseada num estudo de caso envolvendo licenciandos 
em biologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Brasil, que teve por objetivo identificar quais são as 
influências de experiências práticas envolvendo a etnobiologia aplicada ao ensino de ciências sobre a formação inicial do 
professor de biologia no que tange ao diálogo de saberes culturais. Após as suas vivências em atividades envolvendo a 
etnobiologia - de entrevistas semiestruturadas com feirantes, construção de recursos e sequências didáticas baseadas no 
diálogo intercultural a partir dos dados dessas entrevistas - solicitamos a construção de narrativas que revelassem as 
influências desta ciência nas suas formações como futuros professores. Análises sobre os dados obtidos permitiram a geração 
de categorias temáticas que nos permitiram a conclusão de que os licenciandos realizaram reflexões que lhes permitiram a 
construção de opiniões com significados que certamente influenciarão nas suas práticas pedagógicas para o diálogo 
intercultural.

SO 045ROBLES

1010 ELIANE CRISTINA PINTO MOREIRA 
(UFPA)

Conhecimentos Tradiconais e a Lei 
13.123/15

Este artigo propõe uma análise da Lei n. 13.123, de 21 de maio de 2015,
que dispõe, entre outros aspectos, sobre regras de acesso, uso e repartição
de benefícios decorrentes do patrimônio genético da biodiversidade
e dos conhecimentos tradicionais associados. Inicialmente, o artigo narra
breve histórico da regulamentação sobre a temática no ordenamento jurídico
nacional. Em seguida, expõe a relação dos conhecimentos tradicionais
associados à cultura dos povos e de comunidades tradicionais e identifica
os retrocessos aportados pelo novo regime jurídico, traçando um paralelo
comparativo com a legislação nacional que, anteriormente, dispunha sobre
o assunto, e com o arcabouço jurídico internacional. Mais à frente, são avaliados
os retrocessos da lei que atingiram os conhecimentos tradicionais
associados, sob a ótica do princípio da progressividade, e a sua interface
com o princípio do não retrocesso, demonstrando-se a violação desses princípios.
Ao final, conclui-se que as regras da Lei n. 13.123/15 analisadas são
inconvencionais, devendo sua aplicação ser afastada do ordenamento jurídico
pátrio. A pesquisa é abordada de forma descritiva, utilizando, como
técnica de pesquisa, material bibliográfico e documental.

SO 017AUBERTIN

1011 CAROLINA FERREIRA PAULIQUEVIS 
(UNIDERP), FABIO DE OLIVEIRA ROQUE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL), BERINALDO BUENO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL), FRANCISCO 
VALENTE-NETO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL), 
ADEMIR KLEBER MORBECK DE 
OLIVEIRA (UNIDERP), ROSEMARY 
MATIAS (UNIDERP), RUDI RICARDO 
LAPS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL), FRANCO 
LEANDRO DE SOUZA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL)

Impacto da urbanização em valores não-
materiais associados às aves no Cerrado

Aves promovem diversos serviços ecossistêmicos em cidades, como polinização, dispersão de sementes e controle de pragas. 
Além das contribuições materiais, elas também estão associadas a valores humanos não-materiais, como arte, fotografia, 
religião, folclore, tabus e estética. Valores não-materiais podem ser chaves para a conservação em ambientes urbanos uma vez 
que nas cidades não ocorre somente a perda de espécies, mas também a perda de experiências das pessoas com a natureza. 
Neste trabalho avaliamos a diversidade de aves e seu valor não material ao longo de um gradiente de urbanização em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Usamos um banco de dados sobre abundância da avifauna obtido por meio do método de 
pontos fixos ao longo de um gradiente de urbanização. Compilamos dados sobre espécies de aves no folclore, música, times 
de futebol, cidades e bandeiras e símbolos brasileiros. Para avaliar o valor não-material das aves foi criado um sistema de 
scores, baseado na quantidade de citações das espécies nas categorias culturais avaliadas. Aproximadamente 75% das 121 
espécies registradas foram citadas pelo menos uma vez em alguma das fontes pesquisadas. Nossos resultados indicaram uma 
relação fraca entre urbanização e valor não-material das aves. Entretanto, detectamos padrões úteis para criar estratégias de 
conservação em áreas urbanas ― por exemplo, algumas espécies com alto valor cultural responderam previsivelmente ao 
gradiente de urbanização. Vale destacar que muitas espécies com ocorrência restrita às áreas mais conservadas não foram 
citadas nas categorias de valor não-material analisadas. A avaliação de múltiplos valores, incluindo os não-materiais pode ser 
fundamental para criar estratégias de conservação, principalmente em ambientes urbanos, onde as ações podem ser 
desenvolvidas por diferentes grupos de pessoas que possuem culturas e valores distintos.
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1013 CÍNTIA KAROLINE MANOS LOPES 
(ESTÁCIO), KELLEN CRISTINA CUNHA 
SILVA (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ), 
DANIELA DA SILVA RODRIGUES 
(ESTÁCIO)

INSERÇÃO DE UM HORTO MEDICINAL EM 
UMA ESCOLA PÚBLICA DE CASTANHAL - PA: O 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO ASSOCIADO AO 
USO TRADICIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS

O conhecimento etnofarmacológico vem sendo transmitido ao longo dos tempos, de geração a geração, formando, 
juntamente com outras práticas, um sistema médico conhecido como tradicional. É importante ressaltar que quando se 
utiliza uma planta medicinal é de suma relevância conhecer a dosagem indicada, a forma de preparo, o melhor horário de 
colheita e por quanto tempo deve ser consumida, pois assim como os fármacos industrializados, as plantas quando utilizadas 
de forma inadequada também podem trazer efeitos colaterais diversos. A inserção de um horto medicinal em uma escola 
pública atua como um instrumento disseminador do conhecimento científico relacionado ao uso das plantas e, além de 
funcionar como um espaço de convivência, aprendizagem e valorização cultural, também é uma alternativa de maior custo-
benefício no tratamento de doenças e alívio de sintomas, atendendo não só as necessidades da escola, mas também da 
população em torno dela. O Horto medicinal foi implantado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Madre Maria Viganó 
no ano de 2017 com a participação dos alunos e em parceria com a EMBRAPA Amazônia Oriental, a qual forneceu as mudas e o 
apoio técnico para a implantação. O projeto, além de promover palestras sobre o uso adequado das plantas, criou uma 
cartilha com instruções ilustradas baseada na lista de plantas medicinais autorizada pela ANVISA e disponibilizou alguns 
exemplares na biblioteca da escola para garantir o acesso a informação. A escola também contou com uma oficina de 
manipulação de plantas medicinais e produção de chás, xaropes e pomadas que foi realizada com as merendeiras. O horto 
medicinal intitulado “Farmácia Viva” é um espaço aberto, monitorado e cuidado por uma equipe de alunos juntamente com 
o apoio da comunidade escolar e, além de ser usado como instrumento terapêutico e ter sido envolvido em diversas 
atividades como feiras de ciências e atividades de projetos de educação ambiental, tende a ser referência para demais 
instituições.
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1015 RODRIGO MÁRCIO GOMES MONTEIRO 
(PPGEAA/UFPA), ROBERTA SÁ LEITÃO 
BARBOZA (PPGEAA/UFPA), JOSÉ 
GUILHERME DOS SANTOS FERNANDES 
(PPGEAA/UFPA)

SABERES E PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 
LOCAIS EM ATIVIDADES AGROEXTRATIVISTA E 
RELIGIOSA DE UMA COMUNIDADE 
TRADICIONAL NO SUL DO ESTADO DO AMAPÁ

O presente artigo trata de uma discussão acerca dos saberes locais e as práticas socioambientais a partir da construção de um 
calendário que apresente tanto as atividades agroextrativistas quanto as manifestações religiosas observadas na comunidade 
do Carvão, no município de Mazagão, ao sul do estado do Amapá. O trabalho teve como premissa a tentativa de compreender: 
Como as atividades agroextrativistas são desenvolvidas na comunidade do Carvão, considerando os principais recursos 
agroextrativistas e fenômenos ambientais relacionados? Que aspectos culturais, com ênfase na religião, são praticados 
localmente e sua inter-relação com as práticas agroextrativistas? As inter-relações entre os moradores do Carvão e a 
sociobiodiversidade local foram descritas com base em metodologias participativas (DRUMOND, 2002; VERDEJO, 2006). Para 
tanto, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas através das narrativas, memórias e percepções dos sujeitos sobre o meio ao 
seu redor.  A pesquisa aborda reflexões conceituais sobre Povos e Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007; DIEGUES, 2008); 
Saberes Tradicionais e Biodiversidade (DIEGUES, 2001); Etnicidades Ecológicas (COSTA, 2011); Experiência Próxima 
(FERNANDES & FERNANDES, 2015); e Festas Religiosas Populares na Amazônia (MAUÉS, 1995). A partir da construção dos 
calendários percebeu-se que os saberes e fazeres tradicionais ainda são bem presentes no cotidiano agrícola e extrativista da 
comunidade do Carvão. Já as festas de santo, assim chamadas por se realizarem no calendário católico, buscam estabelecer 
laços interculturais que a comunidade reuniu durante sua historicidade, como também os símbolos das cerimônias religiosas 
apresentam ligações com os elementos da paisagem regional sejam eles naturais ou humanos.
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1016 TANIA IVANOVA GONZALEZ 
RIVADENEIRA (SOCIEDAD 
ECUATORIANA DE ETNOBIOLOGÍA), 
RADAMÉS VILLAGÓMEZ RESENDIZ 
(SOCIEDAD ECUATORIANA DE 
ETNOBIOLOGÍA/ UNAM), ALESSIO 
BARILI (SOCIEDAD ECUATORIANA DE 
ETNOBIOLOGÍA)

The Current Status of Ethnobiology in 
Ecuador

This article gives an account of the current status of ethnobiology in Ecuador. Our landmark is a generalized diagnosis of Latin 
America’s ethnobiological research production, which portrays Ecuadorian ethnobiology as practically non-existent. We 
perform an updated search of online databases, using a range of keywords, to show that elements of the ethnobiological 
research program are indeed present in Ecuadorian scholarship. While ethnobotany is the most developed sub-discipline of 
ethnobiology in Ecuador, there is also research on ethnomedicine, ethnozoology, and, to a lesser extent, ethnomycology. The 
incipient development of these sub-disciplines promotes further ethnobiological scholarship in Ecuador. However, beyond 
these sub-disciplines, ethnobiology interweaves with contemporary anthropological accounts that emphasize the 
relationships between nature and culture and shine a light on the epistemic plurality of ethnobiology. If ethnobiology in 
Ecuador is distinguished by an epistemic plurality — understood in terms of styles of reasoning — then it can be characterized 
without being confined to sub-disciplines with the ethno- prefix.
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1017 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), FLÁVIO LEONEL ABREU DA 
SILVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

Paisagens multiespécies na cidade: água, 
avifauna, árvores, humanos e peixes

A presente proposta problematiza o emaranhado de relações entre humanos e a avifauna em quatro contextos diferentes em 
uma cidade (Belém – PA) na Amazônia brasileira (Pedra do Peixe no Complexo do Ver-o-Peso, na Campina; a Praça Batista 
Campos, no bairro homônimo; o Centro Arquitetônico de Nazaré – CAN – em Nazaré e a Praça do Operário em São Brás). A 
partir de uma etnografia imersa nas paisagens busca-se descrever as relações socioecológicas de três espécies de aves - urubu-
de-cabeça-preta (Coragyps atratus), a garça-branca-grande (Ardea alba) e o periquito-de-asa-branca (Brotogeris versicolurus 
versicolorus) - que interagem com os humanos nos contextos citados, atentando para o modo como tal dinâmica de relações 
entre os agentes constituem paisagens multiespécies em formação contínua; sendo um emaranhado de relações entre 
espécies e sua diversidade de laços sociais que deslocam as abordagens previamente “antropocêntricas” da constituição das 
mesmas. Ao longo das paisagens concentram-se grande número de indivíduos em busca de alimentação, de fontes de água, de 
descanso e para pernoitar em communal roosting nas copas das árvores, quando ambas as espécies de aves coexistem, 
dormindo próximas umas às outras, ou seja, compartilhando espaços nos fragmentos florestais. Além disso, as informações 
ecológicas quanto a fontes de alimentos ou água disponíveis à avifauna, nos diferentes locais relacionados entre si, ampliam 
as perspectivas quanto às interações com os humanos observadas, por exemplo, quanto ao beneficio de forrageio pelas aves, 
indiciando alguma das motivações que implicam a seleção de tais lugares e seus desdobramentos no compartilhamento de 
sentidos, interesses e afecções co-construídas com os humanos. O que neste caso torna-se evidente é que tais teias de 
roostings não necessariamente se constituem em lugares com baixa movimentação de atividades humanas, sendo, inclusive, 
fundamentais para esses agenciamentos e a convivialidade multiespecifíca na cidade.
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JHONATAN VALENTE LIMA 
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A UTILIZAÇÃO DO BIODIGESTOR COMO 
ALTERNATIVA PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA, 
SANEAMENTO E FERTILIDADE PARA AS 
PROPRIEDADES RURAIS.

Sistemas de tratamentos de dejetos procedentes da agropecuária que adicionem valor e beneficie os manejos eficientes e 
aceitáveis às leis ambientais, têm sido um dos enormes desafios para os pesquisadores. O processo de biodigestão anaeróbia é 
um dos artifícios mais eficazes para o tratamento desses resíduos, que tem como propriedade principal a produção de biogás, 
substituto de diversos combustíveis e produção de biofertilizante, produto rico em nutrientes e livres de patógenos. Além 
disso, o biodigestor proporciona outros benefícios como bem estar animal e melhora na qualidade de vida dos produtores. 
Objetiva-se divulgar a técnica no tratamento dos dejetos da agropecuária, a fim de possibilitar resultados ótimos que reflita 
na qualidade ambiental e social. A metodologia empregada na elaboração da pesquisa compreendeu uma comparação 
qualitativa no que se refere ao biodigestor como uma alternativa de saneamento, energia e fertilidade para as propriedades 
rurais, fez-se uso do método analítico-descritivo de pesquisas com caráter secundário, utilizando como estratégia 
metodológica o levantamento bibliográfico e documental em obras de maior relevância sobre o tema abordado. Realizou-se o 
estudo da área de forma sistemática, bem como a consideração das normas da legislação vigente. A tecnologia simples e de 
baixo custo, apresenta uma série de vantagens obtidas através do uso de biodigestores anaeróbios. Dependendo da 
quantidade de resíduo a ser tratado e das necessidades e condições locais, o emprego de biodigestores se mostra eficaz no 
controle da contaminação do solo, dos recursos hídricos e do ar, bem como para a geração de energia, reduzindo custos e 
fertilizantes químicos. O processo de digestão anaeróbia gera um biogás de alto poder calorífero e lodo estabilizado 
biologicamente que pode ser utilizado como biofertilizante.
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1019 MALENNA CLIER FERREIRA FARIAS 
(UFPA), LUCIANA GONÇALVES DE 
CARVALHO (UFOPA)

SOU COLETIVO: REPRESENTAÇÕES SOBRE O 
TERRITÓRIO EM UM CONTEXTO DE DISPUTA

Dentre os grandes projetos implantados a partir da década de 1950 na Amazônia com intuito de povoar e desenvolver 
economicamente a região, está o Projeto Jari de produção de celulose em grande escala para atender ao mercado 
agroindustrial de exportação. Instalado em 1978 em Monte Dourado, uma company town construída em Almeirim/PA para 
receber suas instalações, ele destruiu extensas áreas florestadas para o plantio de eucalipto. Desde então, o projeto passou por 
várias fases e donos, intensificando o processo migratório, os conflitos socioambientais e as disputas políticas e territoriais 
entre grupos distintos. Promoveu processos sucessivos de desterritorialização e reterritorialização de grupos locais que 
desenvolveram capacidades mobilizatórias em torno de uma política de identidade para a reivindicação de direitos 
(ALMEIDA, 2008). Neste trabalho analisa-se o caso dos “coletivos” da comunidade Repartimento dos Pilões, situada a 63km 
de Monte Dourado, em meio às florestas plantadas de eucalipto. Atualmente, esse grupo reivindica a criação de uma Reserva 
Extrativista como garantia de acesso e uso de recursos tradicionalmente explorados, especialmente a castanha, num contexto 
de disputas externas e internas que envolvem a Jari, o Ministério Público e um grupo contrário de moradores que se 
autoidentificam como “individuais”. A partir de levantamentos bibliográficos e documentais, e de trabalho de campo 
etnográfico, procura-se demonstrar as representações que os “coletivos” atribuem ao território e à floresta no âmbito das 
discussões locais sobre organização social, desenvolvimento e direito a terra. Como resultado, a pesquisa revela que as noções 
de território, uso comum e coletividade que são acionadas pelo grupo traduzem mais que intenções de regularização 
fundiária ou conservação ambiental, estando profundamente ligadas a distintas lógicas de uso e apropriação de terras e 
recursos naturais.
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1020 PEDRO CASTELO BRANCO SILVEIRA 
(FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO)

Sobre petrechos, habilidades e criatividade 
na pesca de caranguejos em paisagens do 
Antropoceno

Este artigo trata da produção criativa de técnicas de captura de duas espécies de caranguejos que habitam os manguezais da 
costa brasileira, o caranguejo-uçá (Ucides cordatus) e o guaiamum (Cardisoma guanhumi). Caminhando com os caranguejos e 
catadores pelos manguezais da divisa de Pernambuco com a Paraíba, e do Recôncavo baiano, apresentamos três destas 
técnicas, a ratoeira, a redinha e a tapagem, e suas controvérsias sociotécnicas. A discussão conecta os modos de existência dos 
caranguejos e dos catadores, as transformações na paisagem e a regulamentação estatal das técnicas de captura destes 
caranguejos. Analisando as atualizações das formas tradicionais de produzir objetos técnicos a partir de materiais disponíveis 
no ambiente, o artigo indica ainda a importância das políticas públicas levarem em conta as lógicas tradicionais para 
enfrentar as mudanças em paisagens do Antropoceno.
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FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI), FRANCISCO 
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(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI)

PLANTAS CULTIVADAS, PENSAMENTOS 
SEMEADOS: UM CONVITE À REPENSAR 
RELAÇÕES PRESENTES NO CONTEXTO DAS 
HORTAS COMUNITÁRIAS URBANAS.

 Nas cidades as hortas comunitárias estão cada vez mais presentes, da “pequena” banca de uma feira as “grandes” prateleiras 
de supermercados, pensar hortas comunitárias urbanas apenas como espaços onde se cultivam plantas é uma equivocada 
concepção do que de fato ocorre, seja na esfera política, social, cultural, econômica ou ecológica, entender que diversos 
aspectos estão associados é também entender que diversos discursos estão atrelados a este contexto. Analisar tais discursos, 
representa evidenciar os diversos interesses envolvidos, e assim repensar de que forma isso relacionasse a você. O poder 
público muitas vezes está associado a criação e gestão das hortas comunitárias, onde se utiliza do discurso de políticas 
públicas para repassar ideias relacionadas a seus interesses; horticultorxs, principais gestorxs das hortas, plantam, vendem, e 
utilizam das diversas maneiras possíveis oque semeiam, tais ações dizem muito mais sobre, do que de fato parece, desde como 
aprenderam a cultivar, até como se relacionam entre si, está associado a suas culturas, suas construções sociais e suas formas 
de pensamento; consumidorxs não apenas compram, são clientes, amigxs, admiradorxs e muito mais; vizinhxs das hortas, não 
só habitam suas proximidades, também são partes de um lugar em que tais fronteiras não existem; pessoas todos os dias 
passam perto, as vezes nunca param e nem refletem sobre aquele local, mesmo que em suas refeições, comam aquela verdura 
que compram no mercado e mal sabem que veio das hortas pelas quais todos os dias passam; acadêmicxs, enxergam como 
locais de estudo, seja pra entender o mercado relacionado ou a plantação sem agrotóxicos, construindo seus artigos e 
resumos nem sempre da maneira tão responsável, e depois de tantos olhares e discursos pense, qual sua relação com tudo isso 
e questione-se, quem sabe assim como quem vos escreve, não mais enxergara essas hortas como antes.
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1022 SEBASTIÁN ABEL CORDERO REYES 
(PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
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Ecological and socioeconomic factors 
determining the use of wild plants in cities

It has been described that socioeconomic and ecological aspects determine the use of wild plants by human populations. 
Several studies have analyzed the influence of these aspects, but usually independently and only focused on indigenous and 
rural populations. For this reason, our study points to elucidate socioeconomic and ecological factors determining the use of 
wild plants in cities, since half of the human population lives in them. Between 2016-2018, semi-structured interviews were 
applied to 1,300 informants in the city of Valparaíso, Chile. Informants were asked to provide a list of the wild plants they use, 
as well as about their age, gender, occupation, educational level, monthly family income and the area of residence of parents 
and grandparents. Further, we asked about the reasons that interfered with the use of plants in the case of those informants 
that declared they do not use plants. At last, stratified samplings were performed in urban areas using 277 quadrants of 1 m x 
1 m, collecting a representative individual per quadrant for each species, and dehydrating it for 48 h at 60 °C and then weigh 
it. Then, we assessed whether the use of wild plants depends on ecological and socioeconomic factors trough generalized 
linear models (GLM) using negative binomial distribution. A total of 81 plant species were recorded. GLM shows that age has a 
positive relation with the number of used species (Pr (>|z|) > 0.005), men use fewer species than women (Pr (>|z|) = 0.001), 
and informants whose parents reside in rural areas use more species (Pr (>|z|) = 0.007). Regarding ecological factors, only 
abundance of the species showed a significant positive relationship with the number of citations (Pr (>|z|) = 0.041). Finally, 
the main reasons that explained the non-use of plants were lack of need (16.1%) and lack of knowledge (15.6 %). In light of 
these new antecedents, new strategies can be developed in order to preserve knowledge of traditional practices in Valparaíso.
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1023 JORGE IZAQUIEL ALVES DE SIQUEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
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Nampe Yuelɵ ker, wamyupa, piyupa 
kalawarker (Somos raiz em crescimento)

(Carta de uma jovem indígena). Nós, os Wampias, somos originários do território pubenense, o grande Yautu (Popayán). 
Somos corpos nascidos da mesma terra, como uma árvore nasce, nascemos da água. Originários da água (Pi Urek) de duas 
fontes essenciais das lagoas NIMPE e Nupi trapu, em terra pubenense (Cauca, Sul da Colômbia). Elas dão conhecimento e 
sabedoria a nosso povo. Essas duas lagoas acolhem o Pishimisak e outras formas de vida que compõem nossos mundos. São 
elas que mantêm o equilíbrio entre o homem e a natureza. Com o tempo, viemos tecendo, e neste trançado diário, 
aprendemos um dos muitos idiomas, como o Namuy WAM (Namtrik), a língua das plantas, do rio, dos sonhos... Nelas 
caminhamos, carregamos parte delas e elas levam um pedaço de nós, estamos em completa relação. "História e cultura estão 
incorporadas no território, as pessoas e o território são um só, não há coerência cada um separadamente, são integrais" 
(palavras dos mais velhos). Desse modo, o trabalho conjunto fortalece o conhecimento que Pishimisak nos dá sobre os saberes 
tradicionais, pensando nas futuras gerações. Até os sóis de hoje estamos aqui, somos daqui. O conhecimento ancestral é 
fundamental para os povos indígenas e para o mundo, ensinando-nos que podemos nos relacionar com o mundo de maneira 
respeitosa, recíproca e complementar, o homem não é o centro do mundo, menos do universo. Com esta maneira de ver-viver 
o mundo, podemos contribuir para resolver a crise global do capitalismo selvagem, propomos uma paz não só humana, mas a 
paz da Mãe Terra. Não podemos pensar apenas na paz humana quando à nossa mãe lhe estão espremendo seu sangue, seus 
olhos, seu coração, arrancando suas mãos, seus pés, sua dignidade. É por isso que nosso conhecimento ancestral é 
fundamental para reapropriação da vida e com isso darmos uma reviravolta à história da exploração, para avançar para a era 
da coexistência, de defesa da Mãe Terra como um princípio universal para a existência dos povos e suas culturas.
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1024 ERICA ANTUNES JIMENEZ (UFRPE), 
ROBERTA SÁ LEITÃO BARBOZA (UFPA), 
ELIZANDRA DE MATOS CARDOSO 
(UNIFAP)

Experiências entre a Vila Taperebá e o Parque 
Nacional do Cabo Orange e suas implicações 
para a conservação da biodiversidade no 
norte do litoral amazônico brasileiro

No estado do Amapá, o processo de expropriação dos pescadores da Vila Taperebá constituiu-se em um espaço de disputas ao 
longo do tempo, originando conflitos entre diferentes agentes sociais devido a criação do Parque Nacional do Cabo Orange 
(PNCO) em 1980. Este estudo descreve tal processo, expondo elementos dessas mudanças e as implicações nas práticas de 
pesca. Os dados foram coletados entre novembro/2013 e dezembro/2015, através de metodologias participativas. A 
ocupação da Vila Taperebá iniciou antes da década de 1970. A partir de 1990, houve proibição da pesca comercial e o 
cancelamento dos serviços públicos, obrigando os pescadores a migrar para outras localidades, principalmente para a cidade 
de Oiapoque, onde vivem marginalizados, enfrentando conflitos e profundas modificações no seu modo de vida e na pesca. As 
atividades (agricultura, pesca, caça) desenvolvidas em Taperebá eram voltadas à subsistência e a pequenas transações 
comerciais com marreteiros. Na cidade de Oiapoque, devido à ausência de acesso à terra, passaram a dedicar-se integralmente 
à pesca, que foi ampliada devido à competitividade com outros pescadores e a necessidade de integração à dinâmica 
socioeconômica local, levando ao aumento do poder de pesca e abandono de espinhéis, mais seletivos, pelas redes de emalhe, 
intensificando a pressão sobre os recursos pesqueiros. Ainda hoje, a pesca é realizada no PNCO, pois muitas embarcações não 
apresentam condições para atuar fora do parque. Frente aos conflitos, Termos de Compromisso têm sido estabelecidos entre 
a colônia de pescadores de Oiapoque e o órgão gestor para ordenar a pesca no PNCO até que uma solução definitiva seja 
implementada. A proposta de criação de uma Reserva Extrativista (RESEX) Marinha no entorno do PNCO pode ser parte da 
solução de garantia de acesso ao território marinho pelos pescadores e uma oportunidade para estabelecer um regime de co-
gestão na região, contribuindo para aprimorar as ações de conservação da biodiversidade.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1025 ERICA ANTUNES JIMENEZ (UFRPE), 
ROBERTA SÁ LEITÃO BARBOZA (UFPA), 
MARILU TEIXEIRA AMARAL (UEAP), 
FLAVIA LUCENA FREDOU (UFRPE)

Um olhar sobre o estado dos recursos 
pesqueiros no litoral amazônico: a 
percepção dos pescadores da costa norte do 
estado do Amapá

No litoral amazônico brasileiro não há um monitoramento contínuo e efetivo das pescarias, resultando em uma deficiência 
de dados para avaliação do estado dos estoques explorados, o que ressalta a importância do conhecimento e experiências dos 
pescadores para a gestão pesqueira. Este estudo analisa a percepção destes atores quanto a ocorrência de redução da 
abundância dos recursos pesqueiros, suas causas e possíveis soluções. Os dados foram coletados através de entrevistas 
semiestruturadas com 359 pescadores, entre janeiro/2014 e setembro/2016, na costa norte do estado do Amapá. A maioria 
(75%) dos entrevistados percebe uma diminuição da abundância dos peixes, principalmente da gurijuba (Sciades parkeri), 
pescada amarela (Cynoscion acoupa), corvina (Cynoscion virescens) e uritinga (Sciades proops), respectivamente. Na 
percepção dos entrevistados, as causas dessa redução estão associadas ao elevado esforço de pesca e poder de captura, 
principalmente considerando a intensa atuação de pescadores do Pará na região, com grandes embarcações equipadas com 
instrumentos de apoio à navegação e às capturas. Outra causa citada foram as pescarias de arrasto para capturar camarão 
(Farfantepenaeus subtilis) e piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), que são consideradas predatórias devido à grande 
quantidade de pescado capturado e o elevado descarte. Nas narrativas dos entrevistados, observa-se também uma associação 
entre o alto valor da grude (bexiga natatória) e o aumento das capturas de pescado. O desrespeito ao defeso da gurijuba 
também aparece nos discursos como causa para a redução da biomassa de pescado. A fiscalização foi citada como a principal 
solução para a recuperação dos estoques pesqueiros. Os entrevistados também percebem a necessidade de reduzir o esforço 
de pesca e o poder de captura das embarcações. Essas informações podem complementar lacunas de dados para a avaliação de 
recursos ou serem utilizadas como indicativo para priorizar a atenção do sistema de gestão.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1026 FRANCISCO IGOR RIBEIRO DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - UFPI), ANÍBAL DA SILVA 
CANTALICE (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ - UFPI), BRENO FERNANDO 
CUNHA DE FREITAS SOUSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), FRANCISCO JOHNATAN 
RODRIGUES CARVALHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), MARINA BARROS ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), MATEUS HENRIQUE FREIRE 
FARIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - UFPI)

Conhecimento da fauna por alunos do 
ensino fundamental de uma escola pública 
de Teresina, Piauí

A sala de aula é o local onde comumente são realizadas atividades de ensino. Porém, na escola os espaços fechados são 
limitadores da possibilidade de socialização e de interação direta do aluno com o ambiente natural. O estudo objetivou-se a 
avaliar a percepção dos alunos do ensino fundamental de uma escola da rede municipal de ensino de Teresina-Piauí, sobre a 
fauna nativa e exótica. A pesquisa, realizada no mês de junho de 2017, correspondeu à aplicação de um questionário 
semiestruturado aos alunos do 7º ano do ensino fundamental, de ambos os sexos e com idade variando entre 11 e 12 anos. 
Um total de 35 alunos responderam ao questionário que apresentava 24 perguntas, sendo 12 dos aspectos socioeconômicas e 
12 correlacionadas aos animais nativos e exóticos, bem como o uso de imagens para identificação dos animais; todos 
identificaram as espécies exóticas presentes, porém, os animais nativos não foram identificados de maneira correta. A cutia 
Dasyprocta leporina, por exemplo, foi identificada por 86% dos alunos como um esquilo Sciurus vulgaris e apenas 14% dos 
alunos descreveram corretamente. Quanto ao jabuti tinga Chelonoidis denticulata, 34% dos alunos descreveram sendo uma 
tartaruga Cheloniidae sp. No entanto, este animal tem por habitat o mar, diferentemente do jabuti que é terrestre. A 
domesticação do jabuti tinga também foi descrita por 60% dos entrevistados classificando-o como espécie doméstica. Isso 
pode ser atribuído ao fato de os alunos não terem contato com a fauna e, somado a isso, à influência exercida pela televisão, 
que exibe com maior frequência os animais da fauna não local. Assim, esclarecimentos sobre os problemas associados à 
domesticação de animais silvestres como, por exemplo, desequilíbrios ambientais e transmissão de doenças foram feitos, 
uma vez que esta prática é bastante comum em nossa região. Diante disso, espera-se que o estudo estimule aulas em espaços 
não-formais de ensino, para ampliação da percepção acerca do ambiente natural.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1027 ABRAAO LEVI DOS SANTOS 
MASCARENHAS (UNIFESSPA), MARIA 
RITA VIDAL (UNIFESSPA), MARCOS 
MASCARENHAS BARBOSA RODRIGUES 
(UNIFESSPA)

ETNOCARTOGRAFIA ONDE A GEOGRAFIA E 
BIOGEOGRAFIA SE ENCONTRAM

Durante muitos anos a Geografia, ainda em seu estágio embrionário enquanto Ciência vem tratando de entender a relação 
homem-natureza da qual o instrumento principal foi a linguagem pictórica (gráficos, mapas, perfil geoecológico). Assim lidar 
com as comunidades e seus saberes foram uma das formas que a Geografia usou para produzir a teoria do espaço produzido, 
bem ao gosto de uma metodologia européia vinculada as questões de inventários de fauna, flora, culturas, lugares e pessoas. 
(HELFERICH, 2005; OLARTE, 2004). Levando em conta as relações sinecológica entre espaço e meio a Biogeografia, como sub-
ramo da ciência geográfica, procura estuda de forma sintética essa relação em processos associativos, como afirma Dansereau 
(1949, p. 07), “ao geógrafo, porém, interessa mais estudar o elemento sintético, que é a associação. Mas, antes de estudarmos 
este elemento, devemos investigar outros aspectos, como sejam: origem, história de diversos grupos, reações principais dos 
animais e plantas quanto aos fatores considerados separadamente e quanto aos diferentes habitats, nestes estudos, a 
Biogeografia entra em relação com as ciências que a compõem, com a Ecologia, a Geobotânica e a Zoogeografia”. Esses 
aspectos são essenciais para entender como a representação espacial é importante para a compreensão dos processos e 
estruturas da paisagem. Usando a premisse dos elementos sintético, da biogeografia, de estudos das paisagens com ambientes 
de sistemas geoinformativo e uso de metodologia colaborativa de mapeamento dos recursos naturais na Terra Indígena (TI) 
Mãe Maria e pontos de pesca, todos banhados pela bacia hidrográfica do Tocantins, ancorados em experiências mais exitosas, 
em questão de mapeamento participativo, mapeamento social ou cartografia de atores, são encontradas em Joliveau 
(2001,2008), Crampton; Krygier, 2008, Biaggi (2006) que foca exatamente em metodologias participativas com o uso de 
sistemas de informações geográficas.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1028 VALDEMAR KA'APOR (ALDEA XIEPIHU-
RENA TI ALTO TURIAÇU)

Aprender a falar para proteger o que é nosso Resumo

Nos, indígenas Ka’apor, moramos na Terra Indígena Alto Turiaçu, no Maranhão. Nossa vida depende da floresta onde temos 
muita caça (jabuti, veado, porcão, cutia, catitu, anta). A nossa terra é a nossa mãe e nosso pai, ela chora por nós, ela está 
sentindo o que nós estamos fazendo. Se não for pela nossa floresta, a gente não poderia viver, ela é a nossa saúde, pois no mato 
pegamos nossos remédios, os alimentos, o artesanato da nossa festa; da floresta vem muita coisa, nossas armas (arco e flecha), 
a nossa cura, a roça, porque nós plantamos na floresta, ela é o nosso mercado, tudo isso a floresta dá para nós. Da floresta vem 
as nossas origens. Também tem espíritos na floresta, a mãe d’água, o curupira, cunhã majé que é o espirito que cuida a roça 
nova. Em 1974 entraram os karaí (brancos) na nossa terra e levaram a madeira (ipê, maçaranduba), isso que criou muitos 
problemas para nós. Desde 2013 nos decidimos proteger a nossa área; temos que aprender a falar para defender o que é nosso, 
para proteger o nosso território.

SO 068FRANCOZO
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1029 ANDRÉ BASTOS DA SILVA (UFPI), 
ROSELI FARIAS MELO DE BARROS 
(UFPI), WEDSON DE MEDEIROS SILVA 
SOUTO (UFPI), ROMILDO RIBEIRO 
SOARES (UFPI), NÉLSON LEAL ALENCAR 
(UFPI), CLARISSA GOMES REIS LOPES 
(UFPI)

Fatores socioeconômicos e de manejo de 
pesca que influenciam o conhecimento local 
de pescadores artesanais acerca dos peixes 
utilizados no médio Parnaíba, Meio-Norte do 
Brasil

Nós avaliamos a influência de um conjunto-chave de fatores socioeconômicos e de manejo da pesca sobre o conhecimento da 
riqueza e da composição de espécies da ictiofauna associada à pesca artesanal em uma comunidade pesqueira do médio 
Parnaíba, Nordeste brasileiro. A comunidade pesquisada está localizada na área urbana do município de Amarante, na 
margem direita do médio curso do rio Parnaíba, região centro-norte do Estado Piauí. Nós selecionamos os pescadores 
artesanais por meio de sorteio, a partir de amostragem estratificada. Após aprovação desta pesquisa no Comitê de Ética da 
UFPI (Número do parecer: 1.890.962), nós coletamos os dados usando entrevistas semiestruturadas, bem como técnicas de 
observação direta e participante do tipo não membro. Um total de 70 pescadores artesanais participou desta pesquisa (29 
mulheres e 41 homens). O número de espécies de peixes relatado pelos pescadores variou de cinco a 53 (31,28 ± 9,71). Essa 
disparidade indica que o conhecimento sobre peixes não está distribuído de forma igual entre os pescadores. No geral, estima-
se que os peixes mais citados entre os pescadores sejam também os mais pescados na localidade de estudo. O coeficiente de 
correlação de regressão múltipla (R2) foi de 0,495, isto é, cerca de 50% da variação no conhecimento sobre a riqueza de peixes 
foi explicado pelas variáveis independentes idade, gênero, atividade econômica complementar à pesca (AECP), quantidade de 
turnos trabalho e de instrumentos utilizados na pesca. Os testes de ANOSIM mostraram que, embora haja semelhança do 
conhecimento da composição de espécies entre as diferentes faixas etárias, este conhecimento é influenciado pelo gênero, 
AECP, tempo de vivência na pesca, quantidade de turnos trabalhos e número de instrumentos. Essas variáveis podem ser 
consideradas preditoras importantes na seleção dos pescadores para estratégias participativas de manejo e conservação dos 
recursos pesqueiros, reforçando a importância das comunidades locais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1031 KHAREM CRISTINE DOS SANTOS SILVA 
(UFPA), SINAIDA MARIA 
VASCONCELOS DE CASTRO (UEPA)

Alimentação e Saúde um Estudo 
Etnobiológico no Mercado do Ver-o-Peso.

O presente estudo foi desenvolvido na Feira do Ver-o-Peso, o mercado do Ver-o-Peso, um reconhecido ponto turístico 
nacional, referência sociocultural da população paraense, onde diariamente são comercializadas milhares de refeições, 
atendendo pessoas de idades, gênero e origens diferentes, constitui um ambiente propício para estudos cuja intenção seja 
investigar saberes relacionados a saúde, alimentação e cultura, motivo pelo qual, essa que é maior feira livre da América 
Latina foi eleita para ser nosso campo de pesquisa. Nossos estudos se concentraram mais especificamente na área em que se 
concentram comerciantes que trabalham com a produção e venda de alimentos prontos para o consumo. Foram 
entrevistados 15 indivíduos, correspondendo a 10% do universo amostral de 156 boxes onde comercializados alimentos. Este 
trabalho teve como objetivo investigar os saberes etnobiologicos dos comerciantes de refeição da feira do Ver-o-Peso sobre 
doenças transmitidas por alimentos (DTAs) causadas por bactérias na cidade de Belém-PA Brasil. Após um estudo estatístico 
identificamos que a maioria dos feirantes são do gênero feminino, uma parcela significativa possui idades entre 22 a 41 anos, 
o que corresponde a 62% dos trabalhadores pesquisados, muitos trabalham a 5 anos ou menos e entre 11 ou 15 anos, em sua 
maioria possuem o ensino médio valor correspondente a 55%, ganhando em média de um a dois salários mínimos mensais. Os 
feirantes associam as DTA’s geralmente a falta de cuidados com os alimentos sem conseguir identificar o agente causador, 
mencionam como formas de transmissão insetos, objetos, microrganismos dentre outros, associando a prevenção a cuidados 
com higiene e relacionado bactéria a coisas ruins e como causadoras de doenças.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1032 UGISE KALAPALO (UFG) Remédios tradicionais e restrições 
alimentares da cultura Kalapalo, Alto Xingu, 
MT.

O Objetivo desse trabalho foi  repassar o conhecimento sobre ervas medicinais e as restrições alimentares da cultura Kalapalo 
para os mais jovens durante cinco aulas de estágio pedagógico. O trabalho foi realizado através de aulas teóricas e práticas 
com alunos do ensino fundamental, do 6° e 7° anos, na Escola Indígena Central Aiha, localizada na região do Alto Xingu. Na 
primeira aula apresentamos o tema explicando a importância dos remédios tradicionais e seus usos para o povo Kalapalo, 
bem como a importância do conhecimento tradicional sobre raízes e ervas, que é repassado dos mais velhos para os mais 
jovens. Na segunda aula, realizamos duas saídas de campo para conhecer e coletar  ervas para a preparação dos remédios. O 
primeiro local foi na lagoa, onde coletamos a erva medicinal Kuõgo hopitsü, que é uma espécie de cipó, e na segunda saída, os 
alunos foram levados à mata para conhecer a planta  Ahi atadangagü, um pequeno arbusto encontrado nessa área. Na terceira 
aula fizemos a preparação dos remédios. No preparo de Kuõgo hopitsü, o cipó é espremido com água e depois ingerido e no de 
Ahi atadangagü é preciso tirar a casca e a raíz, cozinhar na água até sair o vapor, que é usado no contato do corpo, além de ser 
ingerido também. Na quarta aula conversamos com os alunos sobre as restrições alimentares, relembrando quais são as 
restrições e em quais momentos devem ser observados. Para o povo Kalapalo, crianças de até 3 anos e os pais não podem 
comer algumas espécies de peixes (pirarara, jaú, piranha cabeça vermelha, peixe facão, tambaqui, jaraqui, cachorra, voadeira 
e cascudo) ou alimentos vindos da cidade (carne de porco ou gado, mortadela, salame, sardinha), pois esses alimentos podem 
causar diarréia. Na última aula fizemos a avaliação das aulas e aprendizagem dos alunos.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1033 TALICO KALAPALO (UFG) A importância das plantas medicinais na 
cultura Kalapalo, Alto Xingu, MT

O Objetivo desse trabalho foi descrever a importância das plantas medicinais na cultura Kalapalo. O trabalho foi realizado 
durante cinco aulas com a comunidade Kalapalo da aldeia Halaia, região do Alto Xingu. Inicialmente, conversei com a 
comunidade e com anciões e expliquei para eles o que estava planejando e então escolhemos trabalhar as ervas medicinais. Na 
primeira aula, convidei um ancião, Kuheté Kuikuro, para poder contar e explicar a importância da erva medicinal. Ele disse 
que tem muitas plantas medicinais boas para curar doenças crônicas e comuns, como tuberculose, diarréia, dor de cabeça, 
asma, gastrite, Leishmaniose, queimaduras, escabiose e outras feridas. Falou ainda que salvou muitos pacientes com 
enfermidades complexas. Em seguida fizemos um levantamento para saber quantas plantas medicinais vêm sendo utilizadas 
na comunidade. Registramos 108 ervas medicinais. Na segunda aula fizemos uma saída de campo para fazer a pesquisa e 
caminhamos cerca de 3 km da aldeia. Pedi para os alunos levarem seus cadernos para fazerem anotações e convidamos o 
ancião para nos acompanhar. Ainda próximo à aldeia ele começou a mostrar para os alunos os segredos sobre as plantas 
medicinais. Para cada planta ele contou e explicou, para que serve e qual doença cura. Durante a pesquisa de campo 
encontramos 114 ervas. Os ambientes visitados foram mata, cerrado, campo sujo e campo limpo. Na terceira aula o ancião 
contou a história sobre a origem das plantas medicinais e como o medicamento do não indígena está matando e 
envenenando nosso povo. Na quarta aula os alunos registraram através de desenhos as plantas medicinais. Na última aula, 
convidamos o ancião para fazer uma última reflexão sobre as plantas medicinais, as doenças que vem surgindo e a 
importância desse conhecimento tradicional para salvar vidas. Finalmente os alunos produziram um texto e fizemos a 
socialização dos trabalhos com uma apresentação final.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1034 KEMENHA MEHINAKU (UFG) Produção do “Sal do Índio” do povo 
Mehinaku do Alto Xingu, Mato-Grosso.

O Objetivo desse trabalho foi descrever o processo de produção do sal pelos povos do Alto Xingu, Estado do Mato-Grosso. Este 
trabalho foi desenvolvido durante as atividades do Estágio I do Curso Superior de Licenciatura Indígena da Universidade 
Federal de Goiás e foi realizado na aldeia Mehinaku. Na primeira aula descrevemos todo o processo de produção do sal na 
comunidade Mehinaku/Uyaipuiku, registrando os procedimentos necessários para a produção do condimento. A aula foi 
dialogada, tendo como foco o contexto histórico e a importância da produção do sal para os nativos da comunidade. Na 
segunda aula, explanamos, através de aula prática, o processo da retirada das folhas do Aguapé (Eichhornia crassipes)  até o 
processo de ebulição que tem como produto as cinzas que serão utilizadas para a produção do sal. O processo de secagem 
dura cerca de uma semana e após a secagem as folhas são queimadas por aproximadamente 6 horas. Em seguida, as cinzas 
devem esfriar para que possam ser armazenadas. Na terceira aula realizamos o processo de ebulição das cinzas do Aguapé, 
resultando, através de uma transformação química, no chamado sal do índio. Na quarta aula identificamos quais os 
benefícios do sal na culinária e na saúde do povo Mehinaku, bem como a importância da sua fabricação para o fortalecimento 
da cultura. Na quinta aula fizemos a degustação do sal produzido por nós. O povo Mehinaku consome esse sal diariamente e a 
produção de uma safra dura em média nove meses. O condimento é utilizado de diversas formas na culinária, podendo 
acompanhar o peixe,o pirão de peixe e a pimenta socada. Além disso, pode ser usado também como remédio para tosse e dor 
de garganta. O sal do índio é um condimento essencial para o povo Mehinaku e faz parte da sua cultura até hoje preservada.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6
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1035 MARILEIDE MORAES ALVES (UFPA), 
BRUNO JOSÉ CORECHA FERNANDES 
EIRAS (UFPA)

A tecnologia social no cotidiano das 
pescadoras da Comunidade do Castelo, 
Bragança-PA

Bragança é um dos maiores polos pesqueiros do estado do Pará, norte do Brasil. No município há problemas de ordem sócio-
ambiental e econômica como a falta de gerenciamento dos resíduos sólidos. Os problemas sócio-ambientais e econômicos 
atingem tanto a população da zona urbana como comunidades tradicionais, onde a população sobrevive, principalmente, da 
pesca. As comunidades que possuem como meio de sustento a pesca artesanal enfrentam situação de pobreza, além de 
problemas como o baixo nível de organização social, o que indica a necessidade da criação de rendas alternativas. Em 
pesquisa desenvolvida por alunos da Faculdade de Engenharia de pesca (UFPA) foi identificado que dentre os rejeitos 
descartados na região estão os resíduos do pescado, sendo a pele de peixe um dos itens de descarte. Desenvolveu-se, em 
laboratório, uma tecnologia social para transformação da pele de peixe em couro: curtimento. A técnica de curtimento da 
pele de peixe para obtenção de couro foi transferida para pescadoras da comunidade do Castelo (Bragança-PA) e passou a ser 
uma alternativa de renda.  A metodologia desenvolvida em laboratório é mais simplificada que as tradicionais e foi baseada 
em métodos de curtimento citados na literatura e técnicas aplicadas em curtumes locais (etnoconhecimento). O grupo de 
mulheres-pescadoras que participaram da pesquisa passou a produzir ecobijouterias que agregam elementos do cotidiano, 
como escamas e couro de peixe. O trabalho foi reconhecido como resultado positivo da parceria universidade-comunidade e 
divulgado em nível nacional e regional em telejornais e mídia impressa.

SO 020NUNES-A

1036 FABIANO GUMIER COSTA (ICMBIO - 
INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE)

Avistamento participativo de fauna em 
fragmentos urbanos

Projetos de monitoramento da biodiversidade geralmente envolvem protocolos complexos e exigem grande especialização 
dos envolvidos para identificação de espécies e análises de dados. Geralmente distantes da realidade social, essas pesquisas 
não integram e não valorizam o conhecimento prático de comunidades locais, produzem conhecimento de difícil aplicação, 
com custo e tempo de execução elevados. Nesse sentido, iniciativas vem sendo apresentadas como forma de inclusão da 
sociedade (urbanos, rurais e tradicionais) em projetos de pesquisa e monitoramento da biodiversidade, p.ex., o ICMBio no 
Brasil em algumas Unidades de Conservação (UC) Federais e a plataforma iNaturalist (Academia de Ciências da Califórnia). Essas 
propostas visam aumentar a participação dos cidadãos na coleta de dados sobre biodiversidade e em ações de conservação, 
criando uma rede de colaboração mais ampla do que a rede de especialistas sozinha consegue alcançar. A Floresta Nacional da 
Restinga de Cabedelo é um fragmento urbano (114 hectares), pressionado pelo crescimento da região metropolitana de João 
Pessoa (PB). Em 2016 foi implementada uma iniciativa de registro dos avistamentos de fauna, direcionada para os 
vertebrados, em que funcionários, voluntários e visitantes são estimulados a informar a fauna silvestre e doméstica observada 
no interior da UC. Uma planilha é preenchida pelo observador ou ele apenas informa ao biólogo da UC o animal avistado. 
Após 1 ano e seis meses foram identificadas 24 espécies de vertebrados: 4 Carnivora (2 exóticas), 2 Primatas, 2 Marsupiais, 2 
Xenarthra, 3 Rodentia, 4 aves (1 exótica), 2 Chelonia, 3 Ophidia e 2 Squamata. Além da listagem de espécies, registros diretos e 
indiretos, o projeto tem criado o envolvimento de funcionários e visitantes não ligados à missão finalística do órgão 
ambiental e servido como ferramenta de educação ambiental.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1037 IRACADJU KA'APOR (TI ALTO TURIAÇU) Proteção territorial na Terra Indígena Alto 
Turiaçu – MA

Nos, caciques, lideranças e guardas florestais do povo indígena Ka’apor, perante os problemas de invasão do nosso território 
por madeireiros que tiram madeiras das nossas florestas, desde há pelos menos 30 anos temos realizado ações organizativas a 
fim de defender e proteger o nosso território. Na luta de defesa territorial estamos organizando o nosso Plano de Vida Ka’apor 
junto com a floresta e nossa terra (a nossa mãe – Ka’a jande ywy jande hy Mair tamui hy jar oho me’e ke). No trabalho de 
proteção territorial dentro de nosso território temos organizado quatro centros de trabalho dos guardas florestais ka’apor 
que envolvem toda a Terra Indígena Alto Turiaçu. Também estamos nos organizando para fazer trabalho de recuperação de 
áreas degradadas com projetos TCC (Termo de compromisso), junto com a Associação Ka’apor Ta’hury que é a maior 
associação representativa do nosso território, junto com o cacique geral, caciques das aldeias e coordenador dos guardiões 
florestais do povo Ka’apor, principais autoridades de nosso território. Temos aproximadamente 40 guardiões que trabalham 
constantemente em ações de vigilância da nossa terra para evitar que os invasores tirem os nossos recursos naturais.  Este ano 
estamos recebendo capacitação aos guardiões, de instituições como IBAMA, BPA, Ministério de Meio Ambiente e o Mosaico 
Gurupi, junto com universidade. Desta forma, estamos lutando pelo fortalecimento cultural do nosso povo, também na 
educação, saúde e sustentabilidade. Temos 22 aldeias na nossa terra indígena de 530.535 hectares, com uma população 
aproxima de 2.100 pessoas.

SO 072MARTINS-A

1038 ROSEMEIRE SILVA TRINDADE 
(ASSUREMAS)

Pescadora Rosemeire Silva Trindade, 
conhecida como “Meire”, RESEX Marinha de 
Soure

Este resumo da pescadora ROSEMEIRE SILVA TRINDADE, conhecida como “Meire”, residente na cidade de Soure -PA, que 
atualmente estar presidente da associação dos usuários da Reserva Extrativista Marinha de Soure, é para colaborar com os 
debates na sessão intitulada "WALDEMAR VERGARA FILHO: Os avanços e desafios da gestão compartilhada dos recursos 
pesqueiros em Reservas Extrativistas Marinhas no litoral Amazônico", coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. As contribuições 
serão no sentido de partilhar as experiências vividas na gestão da pesca artesanal nos últimos 15 anos no território tradicional 
da RESEX Marinha de Soure, no Marajó, além de abordar os conflitos socioambientais e as dificuldades que os pescadores 
artesanais enfrentam para materializar a cogestão dos recursos pesqueiros no município.

SO 109VERGARA

1039 ROSAMARIA MONTEIRO DO ROSÁRIO 
(RESEX MARACANÃ)

Pescadora Rosamaria Monteiro do Rosário, 
conhecida como “Mocinha”, RESEX Marinha 
de Maracanã

Este resumo da pescadora ROSAMARIA MONTEIRO DO ROSÁRIO, conhecida como “Mocinha”, residente na Rua Catidio 
Guimarães S/N no centro da cidade Maracanã-PA, atualmente estar presidente da associação dos usuários da Reserva 
Extrativista Marinha de Maracanã, para contribuir com os debates na sessão intitulada "WALDEMAR VERGARA FILHO: Os 
avanços e desafios da gestão compartilhada dos recursos pesqueiros em Reservas Extrativistas Marinhas no litoral 
Amazônico", coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. As contribuições serão no sentido de debater as dificuldades que os 
pescadores artesanais enfrentam para efetivar a cogestão dos recursos pesqueiros no território da RESEX Marinha de 
Maracanã, também partilhar as experiências vividas nos últimos anos no município.

SO 109VERGARA

1040 EDILSON DA COSTA ALBARADO 
(GEPEAM/UFAM - GEPERUAZ/UFPA), 
MARIA ELIANE DE OLIVEIRA 
VASCONCELOS (UFAM)

CONVIVERES DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS 
E BEM VIVER NA AMAZÔNIA

O estudo é um desdobramento da pesquisa de mestrado “O significado das práticas de sustentabilidade socioambiental do 
GRANAV junto às comunidades ribeirinhas do município de Parintins(AM)” e objetiva dar visibilidade aos conviveres do povo 
ribeirinho amazônida com o Outro e com a natureza. Orientou-se pela abordagem qualitativa, com base na concepção 
materialista histórico dialética e uso da triangulação de dados. O caminho analítico adotado apontou que os(as) 
ribeirinhos(as) para continuarem existindo no seu território precisaram se organizar para resistir à depredação dos recursos 
da água, da terra e da floresta, assim como para manter o modo de vida amazônida. As comunidades Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro e Menino Deus, pesquisadas revelam bons conviveres próprio e originário de seus ancestrais presentes nos 
seus viveres com o Outro e com a natureza sem explorá-los, uma vida internalizada no manejo dos recursos naturais e no 
respeito dos ciclos naturais. O povo mesmo sofrendo modificações culturais no decorrer de sua existência, ainda guardam 
princípios originários revelados no companheirismo, no trabalho coletivo, na solidariedade, na produção para a vida e para o 
Bem Viver de todos, sem ter a preocupação com o acúmulo de riqueza e de lucro como a sociedade capitalista internaliza o 
viver melhor por meio da exploração da força de trabalho do Outro. Os bons conviveres dos povos amazônidas visibilizam 
caminhos rumo a uma nova civilização por meio do reavivamento desses conviveres que foram historicamente abandonados 
pela sociedade moderna e que agora se percebe que podem ser úteis para enfrentar as crises sociais, ambientais e econômicas 
que o mundo vem passando e que o modelo capitalista não consegue resolvê-las. Os saberes registrados nas práticas de 
manejo, de produção e de coleta para a vida desse povo revelam uma consciência coletiva de uso sustentável dos recursos 
naturais, que possibilitou a sua existência e permanência no território de origem até hoje.

SESSÃO TEMÁTICA 31
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1041 LAURA MARGARITA QUIROZ RUIZ 
(INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 
DE SAN MIGUEL GRANDE)

Field experience with students of 
Community Development in ITSMIGRA, 
Oaxaca, México.

In the year of 2004, the Higher Technological Institute was formed in the town of San Miguel el Grande, Oaxaca, Mexico. This 
was made possible with the intervention of the local government and community. In order to respond to the challenges that 
the region is facing, the career of Engineering in Community Development (IDC) was proposed.

The career is characterized by having students who belong to one of the 16 native peoples of the state of Oaxaca. Most speak 
their native language, which has its own world view and identity. The student community offers great richness in cultural 
diversity.

The students of IDC in the process of their professional formation arise the questionings from the reality of the field work to 
respond to the social context.

Academic-practical activities have been proposed in the field, as a close link between the participants of the communities. 
Students benefit from participatory methodologies, which allow them to see, listen, dialogue and analyze to highlight the 
potentials, strengths, weaknesses and threats of their communities. These are retaken to be able to respond to the challenges 
of their region at a human, social, environmental, institutional and economic level.

Based on the research, the students resume the knowledge, skills and ancestral experiences, which allows them to develop a 
comprehensive work with the participants of the communities by looking for a participative planning, by implementing 
alterative and innovative projects for a sustainable social development which respects the criteria of care for the 
environment, customs, habits and all the legal aspects that exist in the communities.

The Institute offers an academic, professional and humane education which allows them to undertake the commitment to be 
project facilitators for the good of their own communities.

SO 025LOPE-A

1042 FERNANDA TERRA STORI 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

MARINE PLANNING, MANAGEMENT AND 
CONSERVATION BASED ON SOCIAL-
ECOLOGICAL RESILIENCE FEATURES

There is a global recognition that policies of marine planning, management and conservation (MPMC) are important 
strategies to foster sustainability of marine ecosystems. Conventional frameworks of MPMC primarily address criteria towards 
the integrity of biological structure and functions and, secondarily criteria towards social benefits. Few MPMC frameworks 
address the Social-Ecological Resilience features (SER) desired to be considered in policies to foster sustainability in marine 
areas. This study aims to investigate SER features that may contribute to MPMC policies. We conducted a broad 
bibliographical research regarding MPMC criteria and SER features in marine environments. We found that MPMC policies 
have been experienced globally through Marine Protected Areas (MPAs), Integrated Coastal Zone Management (ICZM), and 
Marine Spatial Planning (MSP): policies that lack implementation in developing countries. The search on scientific databases 
(using double-quotes) revealed that the combination “SER+MPA” delivered the only one paper that matches both concepts in 
the TITLE, while the combinations “SER+ICZM” and “SER+MPA” did not deliver any results in TITLE. When searched for TOPIC, 
“SER+MPA” delivered two more papers and, “SER+ICZM” and “SER+MPA” delivered one paper each one (these concepts 
appeared generically in the abstract, keywords or loose in the structure). Considering the lack of studies that really intend to 
investigate SER on MPMC frameworks, a broad analysis of SER features and MPMC frameworks’ criteria has been necessary. 
Preliminarily outcomes advocate for science-based MPMC policies that consider Traditional/Local Ecological Knowledge, to 
nurture collective learning, strengthen adaptive co-management, allow institutional diversity and redundancy in polycentric 
governance systems and, engage stakeholders in networks surveillance, as features to build social-ecologically resilient marine 
policies for the sustainability of ecosystems goods and services.

SO 043MOURA

1043 GABRIELLY SOARES DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO), JENILCE MONICA 
FERREIRA FERNANDES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO), 
ELISÂNGELA SOUSA DE ARAÚJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO)

A QUALIDADE DO SOLO DE 
AGROECOSSISTEMAS DE MANDIOCA 
AVALIADA ATRAVÉS DE INDICADORES DE 
SUSTENTABILIDADE.

O solo pode ser considerado de boa qualidade quando apresenta a capacidade, dentro dos limites de um ecossistema natural 
ou manejado, de manter a produtividade e a biodiversidade vegetal e animal, melhorar a qualidade do ar, da água e contribuir 
para a habitação e a saúde humana. Com o crescente da população mundial eleva-se também a demanda por alimentos e, 
assim de sua produção, intensificado dessa forma, além da capacidade, a promoção, degradação e contaminação do solo. 
Nesse sentido, práticas a recuperação e conservação são essenciais para sustentação da produtividade biológica e qualidade 
dos ecossistemas. O objetivo desse trabalho foi estimar a sustentabilidade dos solos de agroecossistemas de mandiocas por 
meio de indicadores fáceis de identificar em campo. Os indicadores abrangeram a sanidade dos cultivos, diversidade genética 
e qualidade de solo e foram avaliados de forma participativa com os agricultores responsáveis pela área. Determinaram-se os 
indicadores relevantes junto com os agricultores e atribuídos valores de um (menos desejável), cinco (valor moderado) e 10 
(mais desejável), conforme as características do cultivo ou do solo. Os valores inferiores a cinco foram consideradas abaixo do 
limite mínimo de sustentabilidade. Foram avaliados sete agroecossistemas de: mandioca localizados na Agrovila, uma área de 
assentamento feita pelo INCRA a mais de 20 anos na cidade de Palmeirândia. Essa área está inserida dentro região Baixada 
Maranhense, considerada Sítio de Ramsar, em uma Área de Proteção Ambiental (APA) e, no entanto, durantes as reuniões com 
a comunidade e visitas percebeu-se que a maioria dos agricultores desconhece e não realizam práticas agroecológicas para 
recuperação dos solos.As avaliações dos indicadores para os agroecossitemas observados foram revelando um solo 
compactado e com baixa diversidade genética consequência da ausência de manejo, qualidade e fertilidade do solo.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1044 RAYLSON MAX DA SILVA CASTRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 
UFPA)

A Consciência Ecológica Global na Amazônia 
Brasileira: a Internet como Instrumento 
Catalisador para o Desenvolvimento Sócio-
econômico

Na década de 70 e pós-Guerra Fria, o meio ambiente surgiu como protagonista no sistema internacional contemporâneo. 
Objetiva-se fazer esta análise do Brasil no século XXI em dois eixos. A primeira é focalizar no Brasil e o potencial da Amazônia 
brasileira em relação às energias limpas, fazendo uma análise comparativa, exemplificando, de como a internet ajudaram 
países de outros continentes saírem da pobreza digital (e real), pensando em novos modelos de desenvolvimento sustentável, 
além do uso da tecnologia limpa; e o segundo é analisar, à luz do teórico crítico das Relações Internacionais, Andrew 
Linklater, as forças sociais e a capacidade de promover diálogo aberto com a população e na promoção de novas formas de 
organização política na região, superando o estado, sendo assim, livres de exclusão. Conclui-se que o Brasil, detentor da maior 
parte da Amazônia Internacional, veja a Internet como solução para dificuldades em relação ao arrecadamento de impostos 
de governos estaduais, por exemplo, onde afeta diretamente no crescimento econômico na região. Entende-se que a Internet 
é uma solução viável, as atividades seriam consequências advindo de políticas públicas sólidas para questões de investimento 
no meio econômico e social na região amazônica, comprometidas com o desenvolvimento sustentável na maior floresta 
tropical do mundo.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1045 ANDREZA DA SILVA NASCIMENTO 
(IFAP), KARIANE DA SILVA OLIVEIRA 
(IFAP), MATEUS VIEGAS QUARIGUAZIL 
(IFAP), CLEITON ANDRÉ MONÇÃO DE 
OLIVEIRA (IFAP), CLAUDENI DA 
CONCEIÇÃO SENA (IFAP), SHIEYD 
CARLLYANE PIMENTEL DE SOUZA DE 
MORAES (IFAP), CLAUDIANE DA 
CONCEIÇÃO SENA SANTOS (IFAP), 
JOSENI MINEIRO DE SOUSA (IFAP), 
SILDERSON FERREIRA CARDOSO (IFAP)

LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES DE PEIXES 
NATIVOS COMERCIALIZADOS EM UMA FEIRA 
RIBEIRINHA AMAZÔNICA

O Brasil é o país de maior diversidade mundial de peixes de água doce, onde a bacia amazônica assoma como a mais rica em 
espécies, compreendendo diversos tipos ainda desconhecidas pela ciência. A pesca é uma das atividades mais importantes 
dessa região, pois utiliza-se como fonte de alimento, comercio e renda, principalmente pela população que reside nas 
margens dos rios, como o município de Laranjal do Jari no Estado do Amapá. Objetivou-se, com este trabalho traçar um 
inventário das espécies nativas que se captura no rio Jari e comercializa-se em uma feire livre. Os dados foram apurados 
através de aplicações de questionários semiestruturados. Entrevistou-se 25 pescadores artesanais, todos do sexo masculino, 
com idades entre 25 a 49 anos. Relacionado ao tempo de pesca tinham-se entre 3 a 35 anos atuando-se na área de captura e 
venda desses peixes. Identificou-se um total de 24 espécies, segundo o nome vulgar denominam-se; acará, acari, aracú, 
aruanã, cachorro de padre, flecheira, filhote, jeju, jacundá, jundiá, mandi, pescada, piau, piranha, piaba, pirarucu, pirarara, 
pacu, reco-reco, sarda, surubim, traíra, tucunaré e tamoatá, que se classificou conforme a taxonomia. Ao questionados sobre 
os que tinham maior valor comercial destacou-se o Surubim (Pseudoplatystoma fasciatum) com custo aproximadamente de 
R$ 16,00 (dezesseis reais) o quilograma e o Aracú (Shizodon spp.) com a importância de R$ 12,00 (doze reais). O inventário é 
importante para adquire-se conhecimento das espécies locais e compreender quais tipos estão na mesa dos consumidores, 
consequentemente ter ciência se algum corre o risco de estar em extinção.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5
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1046 RAYLSON MAX DA SILVA CASTRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 
UFPA)

Geopolítica e Recursos Hídricos na 
Amazônia: Desafios de Política Externa e 
Desenvolvimento Sustentável

Este é um trabalho que irá discutir sobre como o Brasil detém da maior parte dos Recursos Hídricos da região da Amazônia Sul-
Americana e o quanto a Política Externa do país pode usar deste recurso (bem público) como geoestratégia, influência de 
poder na Panamazônia e manifestação de cooperação internacional. Após o período da Guerra Fria, a Geopolítica da 
Amazônia foi ganhando novas faces junto ao advento da Globalização. O presente trabalho tem como proposta apresentar 
conceitos já conhecidos com um olhar internacionalista. Para tal, esta produção acadêmica foi feita um aparato histórico de 
políticas públicas e atividades executadas na região da Amazônia, a utilização do Meio Ambiente da Amazônia, as dinâmicas 
socioeconômicas, a gestão dos recursos naturais e Segurança e Defesa. Esta pesquisa pretende investigar se há ferramentas 
necessárias para que o Brasil possa ter condições de ser um ator líder nessa cooperação entre os países da Amazônia sul-
americana através de políticas internacionais dos Recursos Hídricos. Para análise, sob a ótica internacionalista, serão 
utilizados a teoria Neoliberal das Relações Internacionais através dos pensamentos de Joseph Nye Jr, bem como no campo 
Geopolítico da Amazônia e Geopolítica das Águas, além dos pensadores da Política Externa Brasileira como Cristina Pecequilo 
e Amado Cervo, que serão utilizados para uma melhor compreensão deste trabalho. Conclui-se que o Brasil tem condições 
suficientes para utilizar os seus Recursos Hídricos da Amazônia como forma de fortalecer laços com os estados-nações da 
região, todavia, é preciso eliminar barreiras burocráticas e os países precisam pensar e praticar, rigidamente, em suas políticas 
de recursos hídricos, seu modelo desenvolvimentista de sustentabilidade.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1047 SHIEYD CARLLYANE PIMENTEL DE 
SOUZA DE MORAES (IFAP), CLAUDENI 
DA CONCEIÇÃO SENA (IFAP), 
CLAUDIANE DA CONCEIÇÃO SENA 
SANTOS (IFAP), KARIANE DA SILVA 
OLIVEIRA (IFAP), MATEUS VIEGAS 
QUARIGUAZIL (IFAP), JOSENI MINEIRO 
DE SOUSA (IFAP), ANDREZA DA SILVA 
NASCIMENTO (IFAP), RAFAEL 
FAILACHE PAES (IFAP), MARIA DO 
CARMO RIBEIRO COSTA (IFAP), 
SILDERSON FERREIRA CARDOSO (IFAP)

USO MEDICINAL DO UXI AMARELO 
(ENDOPLEURA UCHI) NA CULTURA POPULAR 
AMAZÔNICA

O saber popular sobre plantas medicinais é de suma importância para a indústria farmacêutica, pois através desse 
conhecimento empírico é possível a criação de fármacos que curam determinadas doenças, e sendo o Brasil detentor de uma 
das maiores florestas tropical do mundo na região amazônica a população indígena muito antes da chegada dos europeus já 
utilizavam a flora local no tratamento de enfermidades, e entre as espécies dessa flora destaca-se o Uxi Amarelo (Endopleira 
Uchi) que é uma árvore originaria da Amazônia que pode atingir cerca de 30 m de altura, e devido as suas propriedades 
medicinais o presente trabalho teve como objetivo conhecer através da educação popular a sua utilização como planta 
medicinal no tratamento de enfermidades, por moradores do município de Laranjal do Jari- AP, que se encontra dentro do 
bioma amazônico, o método  utilizado foi a abordagem qualitativa- descritiva e para a coleta de dado se fez uso da entrevista 
semiestruturada com comerciantes e curandeiros que comercializam plantas medicinais na periferia da cidade, diante da 
pesquisa  verificou que a parte utilizada da arvore é a casca, e seu  consumo é  em forma de  chá,  a sua  utilização medicinal é 
no tratamento de patologias como: mioma uterino, inflamação , problemas renais e de próstata , infertilidade, e também é 
usado como analgésico para alivio de dores, segundo os moradores o Uxi associada a outra planta medicinal a  unha de gato 
(Uncaria tomentosa), aumenta as suas propriedades curativas para  algumas enfermidades, porém não e recomendado para 
gestantes e lactantes devido a toxidade que pode gerar abortos, os moradores também relataram que existe um cuidado na 
retirada da casca do troco dos Uxi Amarelo, pois não se deve fazer um circulo no tronco, e sim retira a casca em um sentido 
lateral, para  não matar a árvore, verificou também que os extrativistas já percebem sensível redução da espécie, e eles 
apontam como causa o desmatamento por madeireiros.
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1048 MARINA LIRA SOARES (UFRA), MARIA 
DAS DORES CORREIA PALHA (UFRA), 
MANOEL MALHEIROS TOURINHO 
(UFRA), JEAN CARLOS RAMOS DA 
SILVA (UFRPE)

“A PACA DÁ PARA CARREGAR... MAS SÓ 
MATAVA DUAS PARA NÃO ACABAR”: 
CONSERVAÇÃO DA MASTOFAUNA ATRAVÉS 
DA PERCEPÇÃO DOS MORADORES DA ILHA DE 
COLARES, PARÁ.

A fauna silvestre é um elemento constitutivo do cotidiano de populações tradicionais na Amazônia, que a utilizam como 
fonte de subsistência e geração de renda, na medicina tradicional, com sentido decorativo e artístico, ornamentos e 
vestimentas, estimação, dentre outros. Nessa perspectiva, este estudo buscou identificar como os moradores de 
comunidades rurais localizadas na ilha de Colares, no Pará, interagem com a fauna silvestre. A pesquisa teve como técnica de 
coleta de dados as entrevistas semiestruturadas, realizadas junto a moradores de 9 comunidades da ilha. A maioria dos 
entrevistados considerou que os animais tem importância ecológica por ajudarem a floresta, e a partir da indicação de 
algumas medidas de conservação, consideraram como melhor alternativa o plantio de árvores específicas para atrair os 
animais. Os entrevistados levantaram críticas direcionadas ao poder público sobre a presença de lixo no entorno das matas e 
ausência de fiscalização referente às práticas de caça e queimadas. Apesar de terem indicado a caça como a principal causa 
para o desaparecimento dos animais, não consideraram modificar este hábito, o que reflete sua importância sociocultural 
entre as comunidades. A partir dos relatos, foi observado que os habitantes compreendem a necessidade, mas não visualizam 
ações que deem suporte às estratégias de conservação. O grau de ameaça e a importância social, cultural e ecológica dos 
animais, indicam a necessidade de realização de levantamentos faunísticos para verificar a situação da mastofauna em 
Colares, bem como ações de monitoramento e o estabelecimento de acordos comunitários. É importante ressaltar a 
necessidade de ações integradas do poder público local, envolvendo as áreas ambiental, social, educacional, de saúde e de 
agricultura, que devem tomar como referência os aspectos considerados pelos moradores, tornando-os parceiros em 
estratégias de conservação.
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1049 LORENA CAROLINA MARQUES 
MONTEIRO (UFPA- UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), VOYNER RAVENA 
CAÑETE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ (UFPA))

A representatividade feminina na pesca do 
camarão no Salgado Paraense e a 
conservação da biodiversidade 
ictiofaunística

Interpretar o papel feminino na complexa sociedade amazônida requer, de antemão, alcançar conhecimentos acerca de suas 
narrativas, compreender suas identificações,  analisar suas coletividades e, especialmente na conjutura hodierna, entender 
suas ocupações e papéis sociais. De posse destas concepções, este trabalho focalizou suas análises na participação feminina na 
pesca de camarão artesanal, com rede de arrasto, na Microrregião do Salgado Paraense. A partir de pesquisas bibliográficas, 
documentais e de campo, evidenciou-se que as pescadoras possuem uma forte relação com o seu desempenho político-social, 
rompendo com os padrões que estabelecem a pesca enquanto praxe masculina e garantindo a sustentabilidade ambiental do 
meio natural por meio da preservação da ictiofauna durante a realização dessa categoria de pesca. O discurso das mulheres em 
relação à Fauna acompanhante (definida como organismos capturados de forma acidental juntamente com as pescas das 
capturas-alvo) revela que elas possuem um cuidado essencial com a variedade de filhotes de peixes e de arraias, descartando-
os o mais rápido possível na maré para evitar um grande número de mortes das espécies, a fim de que elas possam crescer e 
adquirir biomassa. Esse zelo pelo bioma tropical característico da Amazônia, de maneira biossistemática, é uma configuração 
de valores que envolvem o desenvolvimento sustentável e, neste universo, valores capazes de produzir produtos consistentes 
na emancipação feminina e, concomitantemente, a proteção ambiental aquática. Sendo assim, a mulher pescadora paraense, 
é caracterizada por ser símbolo da resistência cultural da Região Norte. Seus modos de trabalho no meio natural contribuem 
para a constituição de uma identidade marcante de suas localidades, pois perpassam por esferas econômicas, políticas, 
socioculturais e ambientais quando se trata da conservação da biodiversidade amazônica.

SO 107RAVENA

1050 GABRIEL SÁENZ LITUMA (PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
ECUADOR), PRISCILLA MURIEL-MERA 
(PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL ECUADOR), CAROLINA TOVAR 
(KEW ROYAL BOTANICAL GARDEN)

Phenological and morphological response of 
15 páramo plant species under an 
experimental warming

Páramos are the most biodiverse mountain ecosystems in the world and host a great amount of endemic species for Ecuador. 
The  increasing temperatures as a consequence of climate change have had a severe impact on weather conditions resulting in 
longer drought periods, and alterations in the development of plant traits, communities assembly and productivity in several 
environments around the globe. Many studies have declared that the increasing temperatures exert a strong influence over 
flowering phenology, generating a global trend amongst plants to flower early than other years. Vegetative traits such as leaf 
characters are also under stress, limiting plants’ nutrient intake capacity and threatening the ecosystem’s balance. 
Nevertheless, the available information about ecuadorian páramo species' phenology is poor or inexistent. This study 
proposes to define the phenology and vegetative traits such as specific leaf area (SLA), leaf thickness and plant height of 15 
páramo plant species through a continuous monitoring for a one-year period, following standardized methodologies 
previously defined. It will be carried out in monitoring plots at 4600 m.a.s.l. in the northwestern slope of Antisana volcano, 
Napo province, Ecuador. The plots count with 3-year long artificial warming experiments mediated through Open Top 
Chambers (OTC), defined by the International Tundra Experiment. Preliminar results considering 9 out of 12 months of 
monitoring and 13 species have shown two floration peaks in july and september. Plants in both OTCs and controls exhibit 
the same pattern, with significatively less flowers produced inside OTCs (warm plants). Morphological data where similar 
between treatment and control plants. This information suggests a thermal stress over floral productivity and no stress over 
morphological traits, but its necessary to finish the one-year monitoring period and to correlate the results with climatic data 
in order to understand potential disturbances.
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1051 JOSIVALDO PEREIRA MENDONCA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHAO), JOSELMA DAMIANA 
CROVEA PINHEIRO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHAO), MARIA 
APARECIDA FERREIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHAO), HILDETE 
NASCIMENTO BOTELHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHAO), FLAVIA CANTANHEDE 
DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHAO)

AGROTÓXICOS UTILIZADOSEM BALSAS: 
PERIGOS E IMPACTOS NO MUNICÍPIO DE 
BALSAS/MA

Os agrotóxicos são utilizados desde várias décadas em todo mundo. Geralmente eles são utilizados com o intuito de matar 
pragas, para aumentar o cultivo das principais lavouras, no entanto, seu uso tem provocados diversas doenças nos seres 
humanos. Com a expansão da sojicultora na região Sul do Maranhão provocou consequências ao meio ambiente, o 
desmatamento que atinge dois biomas: a Floresta Amazônica e o Cerrado. Além do desmatamento o agronegócio é 
responsável pelo alto uso dos mais variados tipos de agrotóxicos. Portanto, o trabalho deste estudo discutiu os resultados dos 
agrotóxicos utilizados em Balsas município do Maranhão, com perigo e impactos. Um munícipio de sojicultora na região Sul 
do Estado, considerado um berço de agronegócio, demostrando as consequências dos agrotóxicos ao meio ambiente. Com a 
chegada dos grandes produtores o uso de agrotóxicos e inseticidas é constantes, o que oferece um grande risco para as 
espécies nativas, mudanças espaciais, culturais e econômicas, sócias ambientais.

Utilizando informações com pesquisas bibliográficas baseada em literatura específica, cujo objetivo era descrever os aspectos 
das condições ambientais e as lutas dos produtores do município de Balsas - MA. O presente trabalho foi resultado de uma 
atividade de campo interdisciplinar da disciplina de Ecologia de Populações e Comunidades realizadas em dezembro de 2017. 
Foi feita visita na Comissão Pastoral da Terra (CPT) nos assentamentos do Município de Riachão onde foram discutidos e 
abordados diversos temas, os quais incluem os impactos e perigos dos agrotóxicos utilizados nas suas principais lavouras.

Percebeu-se a fragilidade no bioma cerrado devido ao desmatamento, com aumento do uso de agrotóxicos que influenciou os 
impactos no ambiente, as culturas e consequentemente os consumidores, as preocupações e torno da saúde da população, 
que passou a consumir alimentos cada vez mais contaminados, que aumenta a procura por serviços de saúde pública.

Sessão Poster Temas 
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1053 LILIANE PRADO DE OLIVEIRA (UFMS), 
SILVIA REGINA ZACHARIAS (INCRA), 
DIANNY CUADRADO PACHÓN (UFMS), 
IEDA MARIA BORTOLOTTO (UFMS)

CONHECIMENTO SOBRE CONSTRUÇÕES DE 
PAU-A-PIQUE EM ASSENTAMENTO RURAL

Técnicas construtivas conhecidas por pau-a-pique têm sido consideradas ambientalmente interessantes por empregar 
recursos locais. Muito utilizadas na zona rural, têm sido transmitidas oralmente de geração em geração, porém vêm sendo 
abandonadas, com progressiva substituição de recursos locais por materiais fabricados. O objetivo deste trabalho foi verificar 
o conhecimento de técnicas e espécies vegetais para construções de pau-a-pique entre moradores do assentamento rural 
Nova Querência, em Terenos-MS, Brasil. De 2010 a 2011, foram realizadas entrevistas semiestruturadas baseadas em 
formulário. As plantas citadas foram coletadas, identificadas e depositadas no herbário CGMS. Os entrevistados 
demonstraram conhecimento estrutural das construções de pau-a-pique, definindo pau-a-pique como técnicas construtivas 
em que as paredes são preenchidas utilizando-se somente madeira ou madeira e barro. Diversas espécies são conhecidas para 
as diferentes estruturas do pau-a-pique: Myracrodruon urundeuva, Tabebuia impetiginosa, Anadenanthera falcata, Tabebuia 
ochracea e Dipteryx alata (para esteio e baldrame); Myrsine matensis e Xylopia aromática (para vigas e preenchimento de 
parede); M. matensis e Hymenaea spp. (para caibros); Bambusa vulgaris, Guadua chacoensis, Guadua paniculata e Ocotea 
minarum (para ripas), sendo as mais citadas Myrsine matensis, Bambusa vulgaris, Casearia gossypiosperma e Guadua 
paniculata (para travas e entramado). O amplo conhecimento relacionado ao uso do pau-a-pique em construções foi 
adquirido na infância ou juventude. Vários mencionaram que já tinham morado em casas construídas com essas técnicas. 
Atualmente não há nenhuma casa de pau-a-pique no assentamento, sendo utilizadas esporadicamente apenas em instalações 
provisórias ou cozinha caipira. Os resultados indicam que os entrevistados detêm conhecimentos, mas têm abandonado o 
uso de plantas para fins desse tipo de construção, assim, esse conhecimento pode não chegar à próxima geração.
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1054 KEYLLA LOPES DE ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), GILCLECIO FARIAS 
LUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL 
E SUDESTE DO PARÁ), VALÉRIA 
LACERDA DE ALMEIDA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ), 
ANDREA HENTZ DE MELLO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), MAÍRA ALVES 
BRITO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
SUL E SUDESTE DO PARÁ), FERNANDO 
ALVES BARROS FIRMINO (INSTITUTO 
FEDERAL DO PARÁ)

PERSPECTIVA AGROECOLÓGICA E PRODUÇÃO 
FAMILIAR AGRÍCOLA EM ÁREAS PROTEGIDAS 
NO SUDESTE PARAENSE

De acordo com a legislação ambiental vigente no Brasil, as Unidades de Conservação (UCs) são espaço com características 
naturais relevantes com objetivo de conservação dos recursos naturais. Apesar destes espaços serem protegidos por lei, em 
algumas categorias de UCs e áreas de amortecimento o desenvolvimento de atividades agrícolas e extrativistas de baixo 
impacto por comunidades tradicionais e pequenos agricultores são permitidos. A sociedade contemporânea vem 
trabalhando para a geração e difusão frenética de pacotes tecnológicos mesmo em territórios ambientalmente diferenciados. 
Estes produtos da tecnociência em um dia são ditos essências para o “modelo de agricultura moderna”, e no outro se tornam 
obsoletos, deixando como legado uma série de resíduos no solo e rios, que acarretam sérios prejuízos a biota e o meio físico. O 
presente estudo tem como objetivo abordar algumas questões centrais necessárias a compreensão mínima dos processos 
históricos que levaram a sociedade contemporânea ao atual modelo degradador de agricultura, assim como demostrar como 
o resgate de práticas e saberes tradicionais associados a valorização dos potenciais naturais em áreas protegidas no sudeste 
paraense podem contribuir para o enfrentamento das diversas crises que a humanidade criou para si mesma ao longo dos 
séculos. Este movimento de rememorização, de promoção de autonomia, de contraposição à artificialização, capaz de 
promover uma hibridização de conhecimentos e técnicas em prol de uma harmonia social e ecossistêmica é denominado por 
muitos autores como agroecologia.
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1056 SILDERSON FERREIRA CARDOSO 
(IFAP), CLAUDENI DA CONCEIÇÃO 
SENA (IFAP), KARIANE DA SILVA 
OLIVEIRA (IFAP), CLAUDIANE DA 
CONCEIÇÃO SENA SANTOS (IFAP), 
MATEUS VIEGAS QUARIGUAZIL (IFAP), 
SHIEYD CARLLYANE PIMENTEL DE 
SOUZA DE MORAES (IFAP), ANDREZA 
DA SILVA NASCIMENTO (IFAP), RAFAEL 
FAILACHE PAES (IFAP)

IMPORTÂNCIA DA ANDIROBA (Carapa 
guianensis Aubl) NA CULTURA AMAZÔNICA

A andiroba (Carapa guianensis Aubl) é uma árvore de dossel que pode atingir até 2m de diâmetro e 50m de altura. É uma 
espécie predominantemente de áreas inundadas, embora possa ser encontrada em locais secos. Seu fruto é uma cápsula 
globosa que se abre ao cair no chão. Seu uso é bastante comum na medicina tradicional, principalmente na utilização de seu 
óleo por conter propriedades medicinais popularmente conhecidas. A presente pesquisa teve como objetivo mostrar os 
saberes tradicionais e o uso da andiroba na cultura da população de Laranjal do Jari – Ap, os métodos utilizados na pesquisa, 
foram aplicação de formulários e entrevistas semiestruturadas com os moradores locais, observou-se que população atribuiu 
relevante significado para a espécie destacando-o principalmente as aplicações medicinais. Popularmente, o óleo é utilizado 
para contusões, inchaços, reumatismos e cicatrizações, sabe-se que as propriedades medicinais são potencializadas quando 
ele é aplicado através de massagens ou friccionado sobre a pele. Quando ingerido junto ao mel de abelha, este último para 
aliviar o amargo da andiroba, serve para tratar gripe, tosse e constipações e reduzir a febre associada, também pode ser 
utilizado como um gargarejo para tratar gargantas inflamadas. Apesar de toda importância da andiroba (Carapa guianensis 
Aubl), seu risco de extinção preocupa, principalmente pela ocorrência de derrubadas que estão pondo em risco a sua 
sobrevivência.
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1058 CAROLINA JOANA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO)

palmeiras do alto Guaporé A família Arecaceae tem sua importância ecológica, cultural e socioeconômica reconhecida mundialmente, e por isso as 
mesmas são consideradas espécies chaves, tanto no contexto ecológico, na estrutura de comunidades como no cultural, no 
valor cosmológico e de uso tradicional e contemporâneo. Para mostrar esta importância se fez um levantamento ecológico e 
socioeconômico da família Arecaceae, na Bacia do Guaporé, destacando sua distribuição e potencialidades de uso para o 
desenvolvimento local. Em Vila Bela da Santíssima Trindade, as palmeiras são usadas pelos quilombolas, descendentes dos 
primeiros afrodescendentes que vieram para o Mato Grosso no século XVI. Os quilombolas listaram uso para 18 espécies de 
palmeiras, as mais significantes foram babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng.) açaí (Euterpe precatoria Mart.), bocaiuva 
(Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd. ex Mart.), acuri (Attalea phalerata Mart. ex Spreng.), buriti (Mauritia flexuosa L.F.) e tucum 
(Astrocaryum huaimi Mart.). Uso das espécies florestais como as palmeiras possibilita uma alternativa econômica 
complementar à renda dos quilombolas, garantindo a estes uma autonomia, pois integra conhecimento, saberes biológicos e 
culturais.

sessão 077SANDER
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1059 RENATA UTSUNOMIYA (UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO)

Artes e artefatos e a gestão de recursos 
naturais. Percepções de impactos pelos 
Juruna e Arara da Volta Grande do Xingu no 
atual contexto da barragem de Belo Monte

Os povos Juruna/Yudjá, e Arara da Volta Grande do Xingu (VGX), localizam-se no Pará e são diretamente impactados pela 
barragem de Belo Monte. No passado, outros períodos econômicos como os ciclos da borracha e a construção da Rodovia 
Transamazônica também transformaram suas trajetórias. As Terras Indígenas Paquiçamba (Juruna) e Arara da VGX encontram-
se às margens do rio Xingu, no chamado Trecho de Vazão Reduzida, portanto parte da vazão do rio no trecho em que habitam 
passou a ser desviada desde 2015 para a geração de energia. Nesse cenário, são relevantes análises que discorram sobre as 
transformações socioambientais que impactam o modo de vida desses povos.

A partir dos inventários de artes e artefatos dos povos Juruna e Arara da VGX, foi realizada uma análise qualitativa sobre as 
narrativas dos indígenas entrevistados. Os inventários foram realizados dentro do escopo do Programa de Patrimônio 
Cultural Material e Imaterial, do Projeto Básico Ambiental – Componente Indígena da hidrelétrica Belo Monte, na qual a 
pesquisadora fez parte da equipe da empresa executora contratada.

As narrativas foram analisadas em 3 períodos: a) O “antigamente” até hoje: artefatos em desuso e mudanças nos seus usos, 
como exemplo o arco e flecha utilizado pelos anciãos quando criança para “flechar peixe na beira” e atualmente usado para 
manifestações públicas e em competições nos jogos indígenas estudantis; b) Hoje: percepções sobre os impactos no 
ecossistema da VGX que impossibilitam o uso de artes, como algumas utilizadas na pesca, e as mudanças na disponibilidade e 
manejo dos recursos naturais que são matéria-prima da produção artística; c) Do hoje para o futuro: preocupações com as 
mudanças culturais e na transmissão de saberes tradicionais para jovens e crianças.

As discussões trouxeram apontamentos sobre as percepções dos impactos socioambientais, e também mostraram como a 
arte indígena é um importante instrumento de afirmação étnica, sobretudo nos momentos de luta por direitos.

SO 027CASTRO

1060 LOURIVALDO DOS SANTOS SOUZA 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB))

Sistemas Agrícolas na comunidade 
Quilombola Kalunga do Mimoso: 
Transformações na agricultura de corte e 
queima

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o sistema agrícola praticado na Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso, 
localizada no município de Arraias (Tocantins), com um recorte na agrobiodiversidade e nas transformações da agricultura de 
corte e queima. Para tanto, a  pesquisa de campo envolveu entrevistas, questionários semi estruturados e percurso 
comentado, com os 12 produtores de cinco nucleos familiares. Identificamos uma alta agrobiodiversidade, com 101 espécies 
e variedades, incluindo 5 variedades de arroz,  6 de feijão, 4 de milho e outras que demonstraremos no decorrer do trabalho. 
Esta diversidade garantiu o sustento alimentar de muitas famílias e a resistência da comunidade durante muitos anos, apesar 
da apropriação das suas terras por fazendeiros de gado há mais de 90 anos. Hoje, frente ao avanço rápido das monoculturas de 
larga larga escala no Cerrado, e a referida comunidade se destaca pela agrobiodiversidade e pela produção de alimentos em 
uma lógica de subsistência, com venda do excedentes (sobretudo farinha de mandioca). No entanto, nos últimos anos, num 
contexto de reconhecimento e reocupação do território Quilombola, combinado a diversificação das atividades das familias 
Kalunga nas cidades e a mudança do regime de chuva, observamos a perda de agrobiodiversidade e a adoção crescente de 
novas técnicas de cultivo, como a conversão das roças em pastagens, o uso do trator e de  agroquímicos de modo aumentar a 
produtividade do trabalho agricola. No intuito de contribuir para a gestão territorial Quilombola, discutimos as concepções 
de a autonomia alimentar local, mas também os impactos atuais e possíveis destas transformações nas paisagens Kalunga.  

 

SO 056ELOY

1061 DOMINGAS APATSO RIKBAKTSA 
(ASIRIK)

Artesanato de BUBUIRA (tucum) pelo povo 
Rikbaktsa

A palmeira Tucum (Astrocaryum huaimi Mart.), considerada uma espécie-chave amplamente conhecida é usada pelos povos 
indígenas habitantes do interflúvio Guaporé-Juruena em Mato Grosso. Tecem fios ligantes, elos entre os pedaços, cascalhos de 
cocos de palmeiras, angulosos e pontiagudos, que ao serem elaborados culturalmente transformam-se em artefatos 
arredondados, formatados, unidos, arrematados e ornados pela linha de Tucum. Na trilha cultural em área da Terra Indígena 
Rikbaktsa e seu entorno, as mulheres colhem brotos da folha de tucum, retiram a fibra para elaboração de fios que servem 
como base para a elaboração dos colares de contas (canutilhos) de coco do tucum. Os fios de tucum são usados para todos os 
demais colares, como por exemplo, os colares de sementes de capim navalha e outros artefatos como: redes, zamata (suporte 
para carregar criança) e costura em cestaria.

SO 077SANDER

1062 ELINE ARAUJO SANTOS VIEIRA 
(UNIFESSPA)

ESTATÍSTICA E ALUNOS PESQUISADORES: AS 
FONTES DE RENDA DOS MORADORES DA VILA 
DIAMANTE, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
ARAGUAIA-PA

Este trabalho tem como objetivo relatar as atividades desenvolvidas no decorrer da realização do Estágio Docência, o qual 
tinha como projeto de intervenção uma pesquisa/coleta de informações via entrevista sobre as fontes de renda dos 
moradores da comunidade Vila Diamante – Município de São João do Araguaia-PA. O trabalho foi desenvolvido junto a alunos 
do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Patrícia Holanda Falcão e Luís Rocha da vila Diamante. Além de discutir 
sobre os fatores que estão relacionados às determinadas profissões/fonte de renda, tais como idade, grau de escolaridade e 
gênero. O foco da entrevista foi esquadrinhar as diferentes profissões e identificar o que é mais recorrente na comunidade. 
Durante a análise dos dados coletados podemos observar que a grande maioria das pessoas são funcionários públicos, e 
fazendo cruzamentos de variáveis podemos perceber que estes são em sua maioria, graduados.

 

Sessão Poster Tema 
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1063 MARIA CAROLINA ARRUDA BRANCO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALFENAS), VICENTE CRETTON PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA)

TERRA E TERRITÓRIO: Conceitos em disputa O presente trabalho trata por um lado da história de resistência dos povos indígenas no Brasil e por outro das diferentes 
noções de pessoas indígenas e não-indígenas sobre o que vem a ser terra e território. Partimos assim de um descompasso entre 
o que povos indígenas, grandes latifundiários, empresários da área de mineração e hidreletricidade e os autores da 
constituição de 1988 pensam sobre terra e território, e principalmente sobre o que seria o significado mais próximo da 
realidade da noção de “terra tradicionalmente ocupada”, que aparece na Constituição Federal (Art.231).Tratamos de 
concepções diversas de terra e território, o trabalho começa por mostrar como tais diferenças têm ocasionado, desde a 
chegada dos colonizadores, conflitos de múltiplas intensidades entre atores indígenas e não-indígenas. Para aprofundarmos a 
compreensão acerca das razões e consequências destes conflitos focamos, mas não apenas, a investigação em três obras 
principais: “A queda do céu: palavras de um xamã yanomami” (Kopenawa e Albert, 2015, especialmente o prefácio de 
Eduardo Viveiros de Castro e os capítulos 9 a 24); “Os Kaiowá em Mato Grosso do Sul: módulos organizacionais e humanização 
do espaço habitado” (Pereira, 2016) e “Influências Mebêngokrê: cosmopolítica indígena em tempo de Belo Monte” (Urueta, 
2014, especialmente o capítulo 4 e as considerações finais). Estas três obras serão ilustrativas de três modos da tensão causada 
pela relação diferenciada que indígenas e não-indígenas têm com a terra (ou com o território), e servirão para ilustrar 
respectivamente a exploração de minério em Territórios Indígenas, os conflitos fundiários e a instalação de grandes projetos 
hidrelétricos nas proximidades de Territórios Indígenas. 

SESSÃO TEMÁTICA 10

1064 PEDRO PAULO FARIAS DO ROSARIO 
(ASSUREMACATA)

Pescador Pedro Paulo Farias do Rosário, da 
RESEX Marinha Caeté-Taperacu, Bragança-PA

Este resumo do pescador de curral PEDRO PAULO FARIAS DO ROSÁRIO, residente Vila do Treme, comunidade pesqueira do 
entorno da Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu, é para colaborar com os debates na sessão intitulada "WALDEMAR 
VERGARA FILHO: Os avanços e desafios da gestão compartilhada dos recursos pesqueiros em Reservas Extrativistas Marinhas 
no litoral Amazônico", coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. As contribuições serão no sentido de elucidar as diferentes 
praticas da pesca artesanal praticadas no interior da RESEX, bem como partilhar as experiências vividas na gestão da pesca 
artesanal nos últimos 10 anos no território tradicional da RESEX Marinha Caeté-Taperaçu, município de Bragança-PA.

SO 109VERGARA

1065 ZACARIAS MONTEIRO DA SILVA 
(ASSUREMAV)

Pescador Zacarias Monteiro da Silva, 
conhecido como “Zacarias de Viseu”, RESEX 
Marinha de Gurupi-Piriá

Este resumo do pescador ZACARIAS MONTEIRO DA SILVA, conhecido como “Zacarias de Viseu”, morador da Vila de Fernandes 
Belo, no entorno da Reserva Extrativista Marinha de Gurupi-Piriá, localizada no município de Viseu-PA, é para contribuir com 
os debates na sessão intitulada "WALDEMAR VERGARA FILHO: Os avanços e desafios da gestão compartilhada dos recursos 
pesqueiros em Reservas Extrativistas Marinhas no litoral Amazônico", coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. Minhas 
contribuições serão no sentido de apresentar os avanços no campo dos direitos que nos pescadores artesanais alcançamos 
como povos tradicionais responsáveis pela gestão dos recursos naturais do nosso território após/e durante a criação da RESEX 
Marinha, também partilhar as experiências vividas com os planos de utilização e os direitos e deveres dos pescadores da RESEX 
no nosso município.

SO 109VERGARA
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1066 MANOEL CALAZANS PARAENSE BRAGA 
(AUREMAC)

Pescador Manoel Calazans Paraense Braga, 
presidente da Associação dos Usuários da 
RESEX Marinha de Cuinarana

Este resumo do pescador MANOEL CALAZANS PARAENSE BRAGA, morador da cidade de Magalhaes Barata-PA, no entorno da 
Reserva Extrativista Marinha de Cuinarana, localizada no município de Magalhaes Barata-PA, é para contribuir com os debates 
na sessão intitulada "WALDEMAR VERGARA FILHO: Os avanços e desafios da gestão compartilhada dos recursos pesqueiros em 
Reservas Extrativistas Marinhas no litoral Amazônico", coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. Minhas contribuições serão no 
sentido de apresentar os avanços no campo dos direitos que nos pescadores artesanais alcançamos como povos tradicionais 
responsáveis pela gestão dos recursos naturais do nosso território após/e durante a criação da RESEX Marinha, também 
partilhar as experiências e os desafios da cogestão da RESEX no nosso município.

SO 109VERGARA

1067 MARIA DO CARMO RIBEIRO COSTA 
(IFAP), CLAUDENI DA CONCEIÇÃO 
SENA (IFAP), CLAUDIANE DA 
CONCEIÇÃO SENA SANTOS (IFAP), 
KARIANE DA SILVA OLIVEIRA (IFAP), 
RAFAEL FAILACHE PAES (IFAP)

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE ANIMAIS EM 
EXTINÇÃO DA FAUNA AMAZÔNICA

O presente trabalho tem como objetivo diagnosticar a percepção ambiental de uma turma do último semestre de gestão 
ambiental do Instituto federal do Amapá-campus Laranjal do Jari, com relação a animais em extinção da fauna amazônica, 
pois através desse estudo se pode entender como um determinado grupo de indivíduos percebe o ambiente em que vive e o 
significado de valor e importância que dão a ele. A metodologia utilizada neste trabalho foi à pesquisa qualitativa descritiva e 
o instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturado, diante da pesquisa verificou que os 
acadêmicos tem idade entre vinte cinco e trinta anos e que 60% é do sexo feminino, e os mesmo possuem uma percepção 
ambiental compatível com a temática abordada, já que  identificaram  sete espécies de animais que estão em extinção no 
bioma amazônico que são: onça pintada(Panthera onca),capivara(Hydrochoerus hydrochaeris) ,arara-azul(Anodorhynchus 
hyacinthinus), peixe boi( Trichechus inunguis), gato maracajá(Leopardus wiedii) , boto cor-de-rosa(Inia geoffrensis), 
tracajá(Podocnemis unifilis).  Dentre as alternativas apontadas pelos mesmos para ajudar na preservação dessas espécies 
sugeriram como solução: educação ambiental, conservação das florestas, sensibilização da população e uma maior 
fiscalização dos órgãos públicos e da sociedade civil, e a criação de mais unidades de conservação. Os acadêmicos conhecem 
os órgãos que atuam nesse setor e citaram  ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), um grupo que valoriza o meio ambiente  e que 
respeita os ciclos da natureza, é de suma  importância para manter a biodiversidade do  estado do Amapá que ainda preserva 
 cerca de 90% da sua cobertura vegetal o que colabora para o habitat de inúmeras espécies que vivem nesse ecossistema .

Sessão Poster Temas 
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1068 DIANNY CUADRADO PACHÓN (UFMS), 
SILVIA REGINA ZACHARIAS (INCRA), 
LILIANE PRADO DE OLIVEIRA (UFMS), 
IEDA MARIA BORTOLOTTO (UFMS)

RIQUEZA E DIVERSIDADE DE PLANTAS 
CONHECIDAS PARA FINS TECNOLÓGICOS EM 
UM ASSENTAMENTO RURAL

Este estudo foi realizado no assentamento rural Nova Querência, localizado no município de Terenos, Mato Grosso do Sul, 
Brasil no período de 2010 e 201. O objetivo foi estimar a riqueza e diversidade das espécies vegetais conhecidas para fins 
tecnológicos. Foram feitas entrevistas semiestruturadas com 30 pessoas adultas residentes, seguidas de coleta das plantas 
citadas. Após a identificação o material foi depositado no herbário CGMS. A equitabilidade e a diversidade de usos conhecidos 
foram estimadas através do índice de diversidade Shannon-Wiener. Foram citadas 75 espécies de Angiospermas enquadradas 
na categoria tecnologia totalizando 418 citações. Todas as espécies são arbóreas ou gramíneas arborescentes e apenas quatro 
são introduzidas. Foram citadas 20 finalidades (móveis, cabos de ferramentas, carroça, gamela, pilão, mão de pilão, arado, 
carpideira, artesanato, colher de pau, concha, copo, balaio, brinquedo, cesta, cocho, enfeite, jacá, monjolo e pratinhos). A 
maioria é confeccionada com o caule (tronco ou ramos), com exceção de Ficus spp., onde a parte utilizada é a raiz. As espécies 
mais citadas foram: Tabebuia impetiginosa, Aspidosperma subincanum, T. ochracea, Dipteryx alata e Myracrodruon 
urundeuva. A riqueza pode ser considerada alta e atribuída ao conhecimento adquirido durante a trajetória de vida dos 
entrevistados antes de se estabelecerem nos assentamentos e pela disponibilidade de espécies nas fisionomías de Floresta 
Estacional e Cerrado existentes no local. O valor obtido para diversidade (Shannon-Wiener), H´(e) = 3,60 nats/indivíduo, 
indica que há uma grande diversidade de plantas conhecidas. Por outro lado, o valor obtido para equitabilidade de Shannon-
Wiener (J = 0,60) indica que há muitas espécies pouco conhecidas (citadas) e poucas espécies muito conhecidas (muito 
citadas), demonstrando que o conhecimento sobre as espécies não está bem distribuído entre os entrevistados.

 

Sessão Poster Tema 
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1069 JOSE MENDES DE ASSIS (AUREM/C-MG) Pescador José Mendes de Assis, da RESEX 
Marinha Chocoaré-Matogrosso, município 
de Santarém Novo-PA

Este resumo do pescador JOSE MENDES DE ASSIS, morador da comunidade de Pedrinhas, no entorno da Reserva Extrativista 
Marinha de Chocoatré-Mato Grosso, localizada no município de Santarém Novo-PA, é para contribuir com os debates na 
sessão intitulada "WALDEMAR VERGARA FILHO: Os avanços e desafios da gestão compartilhada dos recursos pesqueiros em 
Reservas Extrativistas Marinhas no litoral Amazônico", coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. Minhas contribuições serão no 
sentido de socializar as experiências dos pescadores artesanais na cogestão dos recursos pesqueiros do nosso território após a 
criação da RESEX Marinha no município.

SO 109VERGARA

1070 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA (MALOCA 
DO QUATI ESPAÇO DE ARTE), IMARA 
PIZZATO QUADROS (INSTITUTO 
FEDERAL DE MATO GROSSO -IFMT)

Casa Cuidar Trazemos para este trabalho uma reflexão sobre o encontro das Artes Visuais com outros campos do conhecimento como a 
Etnoecologia e Antropologia na perspectiva do campo expandido. A instalação busca afetar de forma reflexiva o público 
para conectar o local/universal e espiritual/material no que tange o plano dos sentidos e das práticas tradicionais de cura 
transportadas para a leitura artística. Os símbolos/signos e imagética sincrética para a construção de uma ambiência estética 
nos remete à dois ambientes: a sala de uma casa popular e ao quintal com plantas medicinais que traduzem conhecimentos 
ancestrais etnoecológicos que se perpetuam ao longo das gerações. Nessa conexão foram criadas obras bidimensionais e 
tridimensionais, como os desobjetos que configuram um passeio ao cotidiano e ambiente de vida popular e às receitas de 
chás, orações, rabiscos poéticos, citações, pinturas, fotos, desenhos e gravuras para a instalação da CASA CUIDAR.  Ancoramos 
o fazer artístico em consulta aos diários de campo e pesquisa a diversas materialidades e elementos da biodiversidade de uso 
medicinal colhidos nas andanças ou recebidos dos xamãs, raizeiros e benzedores, interlocutores de pesquisas que a artista 
Ruth Albernaz  participa como bióloga desde 1996. A curadoria é da Arte-educadora Imara Quadros.  Esta inserção artística 
é de fundamental importância, pois representa uma expressão da Arte de Mato Grosso, que bebe na fonte do 
popular/nativo/ancestral e provoca/afeta por meio de uma linguagem contemporânea a expansão de olhares num cenário de 
diálogos urgentes para que políticas de cultura sejam discutidas e implementadas, acolhendo as diversidades e perceptos da 
relação êmico/ético.

SESSÃO TEMÁTICA 19

1071 RUTH ALBERNAZ SILVEIRA (MALOCA 
DO QUATI ESPAÇO DE ARTE)

The Rikbaktsa poetic is interwoven to the 
palm trees

This research has the goal to confirm the Ecological Knowledge of the Rikbaktsa native ethnicity regarding the biodiversity 
that is present in the material culture, especially the palm trees. The field of study is located at Brazil's Amazon biome, at the 
Rikbaktasa, Japuíra and Escondido native lands, sited in the northwest of Mato Grosso. The methodological path is anchored 
in Ethnoecology. For data collection, the following techniques were used: Snowball, Free List, Participant Observation, 
Structured and Semi-structured Interviews and Etnomapa. 76 people were interviewed regarding the material and immaterial 
culture associated to palm trees and other elements of the forest, by the bias of art, crafts and the knowledge linked to 
cultural daily lives, traditional knowledge and crafts. We present a brief overview of aspects of the history of contact and 
interaction between people and forest. We build the social network of interlocutors indicating 64 (sixty-four) interlocutors 
who have knowledge about palm trees. A Free List containing 24 (twenty four) Ethnospecies of palm trees that are widely 
known and used in Rikbaktsa culture was developed. We describe the ways of Knowing and doing Rikbaktsa in relation to 
their villages, farmsteads, hunting and fisheries and aspects of the feeding. An inventory of the feminine and masculine 
artifacts was made which make up the material culture, as well as the biodiversity present in these concreteness and the 
landscape habitats/units where they are found. At last, we deal with the Cartography of the traditional ecological knowledge 
intertwined with the palm trees and the most evident pressures to the Rikbaktsa system. This research contributes to the 
strengthening of the Rikbaktsa culture and economy, as well as the knowledge of practices and biodiversity management that 
may offer us important clues regarding the conservation of the Amazon.

 

SO 077SANDER
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1072 ANA CAROLINA SENA BARRADAS 
(INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE)

Da proibição do uso do fogo ao manejo: 
mudando paradigmas de conservação

Inserida na região do Jalapão, Cerrado tocantinense, em contexto de fronteira agrícola e expressiva biodiversidade e usos 
múltiplos do fogo, temos a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins (EESGT), uma das unidades de conservação (UC) federal 
que mais queimam anualmente. Criada sobre territórios tradicionalmente ocupados por comunidades quilombolas, o uso do 
fogo constituiu o principal eixo de conflito socioambiental na região. Por mais de uma década a gestão do fogo na UC foi 
tipicamente pautada em práticas de comando e controle, autoritária e tecnocrática, focada na supressão do fogo e 
desconectada das necessidades e conhecimentos das comunidades tradicionais e das características ambientais. Além do 
acirramento de conflitos, os gestores da UC também lidaram com a recorrência de grandes e severos incêndios anuais devido 
o acúmulo de combustível favorecido pela política de proibição de uso do fogo. Em  2014 os gestores assumiram a 
necessidade de inovar nas estratégias de gestão do fogo na ESEC migrando de posturas pirofóbicas para o manejo integrado do 
fogo (MIF).O MIF na ESEC emerge pautado nos princípios norteadores do (i) manejo adaptativo, que permitem o aprender 
fazendo, sendo que seu planejamento e implementação exigem a integração de diversos componentes, ações e expectativas e 
do (ii) manejo participativo, buscando alcançar os mais elevados níveis de poder cidadão e cogestão territorial. As queimas 
prescritas na UC partiram da expectativa de fragmentar a paisagem homogeneizada pela ocorrência de extensos incêndios 
visando a adoção de diversos regimes de fogo, em mosaico de áreas queimadas, inspirado no manejo tradicional do fogo feito 
pelos quilombolas. A experiência de implementação do MIF na EESGT revelou que é possível reverter cenários de recorrência 
de grandes incêndios no final da estação seca comuns em UC do Cerrado e transformar conflitos socioambientais em 
oportunidades de integração de saberes e manejo participativo.

SO 023FOWLER

1073 ROSENIL DIAS DE OLIVEIRA (INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE-ICMBIO), ARMANDO 
MUNIZ CALOURO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ACRE-UFAC)

Etnoconhecimento e Participação 
Comunitária como Estratégia de Gestão para 
o Manejo e Conservação da Biodiversidade 
em Unidades de Conservação do Sudoeste 
Amazônico, Acre.

A estreita relação entre as comunidades tradicionais e a biodiversidade existente nas Unidades de Conservação da Amazônia 
configura uma importante fonte de conhecimento e bem estar dessas comunidades, refletindo aspectos socioculturais e 
econômicos das famílias. Os modos como os recursos naturais são utilizados por essas populações são extremamente 
relevantes para definição de estratégias conservacionistas. Neste contexto estudos são desenvolvidos pelo Centro Nacional de 
Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais-CNPT/ICMBio, em parceria 
com a Universidade Federal do Acre, no intuito de buscar agregar o conhecimento tradicional dos moradores em estratégias 
de gestão que visem a manutenção dos processos ecológicos e a continuidade do modo de vida tradicional, com segurança 
alimentar da comunidade envolvida. Foram realizados estudos nas RESEX do Cazumbá-Iracema e do Alto Tarauacá e nas FLONA 
do Macauã e São Francisco envolvendo a demanda pelas espécies cinegéticas (caça de subsistência), as relações de uso 
(cultural) e dependência pelos recursos (socioeconômico). A partir de técnicas metodológicas participativas (Calendário de 
Caça) foi verificado que as espécies mais caçadas são a paca (Cuniculus paca) e a cutia (Dasyprocta fuliginosa), mas o maior 
rendimento de biomassa é do veado vermelho (Mazama americana). Moradores também utilizam partes desses animais para 
fins medicinais e rituais de superstições. Essas informações permitiram traçar ações participativas de gestão e manejo dos 
recursos, como a definição de área de refúgio para as espécies, assim como o manejo participativo do tracajá (Podocnemis 
unifilis), que se encontra com seus estoques populacionais em processo de recuperação. Compreender as interações entre as 
populações humanas e seu meio ambiente deve ser uma premissa para ações de gestão nas Unidades de Conservação, 
considerando estratégias que envolvam e valorizem os conhecimentos tradicionais associados.

SO 060VASCO

1074 DEBORA MÁRCIA SARMENTO DE 
SOUSA (COMUNIDADE 
REMANESCENTE QUILOMBOLA DE 
BAIRRO ALTO)

Extração da gordura bruta da semente do 
cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum): 
agregando valor aos resíduos da 
agroindústria de polpa de frutas

A gordura do cupuaçu é utilizada ao longo dos últimos anos em vários produtos inovadores devido suas carcterísticas físico-
químicas e biológicas serem muito similares às da gordura de cacau, porém a  maioia das pesquisas têm focado em áreas como 
a cosmética, deixando a indústria alimentícia defasada nos quesitos de processos de produção e transformção. Assim, o 
objetivo do estudo foi extrair a gordura bruta de cupuaçu em prensa mecânica e estudar suas caraterísticas físico-químicas, 
como forma de diminuir o descarte de resíduos agroindustriais na natureza e possibilitar seu uso na indústria alimentícia. 
Realizou-se análise biométrica nas sementes (comprimento (2, 45 cm), largura (2,05 cm), espesura (1,11 cm) e peso (2,79 g) ) e 
a extração e análises fisíco-químicas do óleo realizaram-se no Labratório de Agroindústria da EMBRAPA. As análises físico-
químicas para caracterização e  avaliação da qualidade da gordura  foram: índice de acidez, índice de saponificação, índice de 
piróxidos e índice de iodo. As análises apresentaram valores de média e desvio padrão para os parâmetros: para índice de 
acidez (% de ácido oleico) (1,85 ± 0,97), índice de acidez (3,67 ± 0,00), índice de piróxido 1,24 ± 1,07), índice de iodo (43,51 ± 
0,40) e índice de saponificação (163 ± 0,28). Dos resultados infere-se que a vida útil da gordura do cupuaçu  e suas 
características fisico-químicas estudadas, no intervalo proposto, é favorável, e essa pode atender parâmetros como o da 
ANVISA, dependendo da finalidade de sua aplicação.

SESSÃO TEMÁTICA 10

1075 FABIANO GUMIER COSTA (ICMBIO - 
INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE)

O extrativismo de jaborandi em Carajás, Pará O jaborandi (Pilocarpus microphyllus) é uma planta da família Rutaceae com uso consagrado na indústria farmacêutica. Das 
folhas dessa planta é extraída a substância pilocarpina, componente de colírios para o tratamento do glaucoma. Esse trabalho 
buscou entender toda a cadeia envolvida no extrativismo da planta sob aspectos sociais, institucionais e ecológicos, bem 
como analisar a dinâmica econômica do produto. O extrativismo da planta na região de Carajás demonstra a existência de um 
dualismo tecnológico entre o extrativismo vegetal e o cultivo da planta. Assim, coexistem o “Sistema Folheiros” e o “Sistema 
Merck”, complementares e não necessariamente excludentes, graças a uma conjunção de fatores, entre os quais podemos 
destacar: estabilização da demanda de mercado, o arranjo institucional existente Floresta Nacional de Carajás (uma Unidade 
de Conservação (UC) Federal), a necessidade da empresa farmacêutica de construir uma imagem positiva perante o mercado e 
a sociedade, a necessidade do órgão gestor da UC em viabilizar seu uso econômico, o fato de os “folheiros” não dependerem 
exclusivamente da coleta de jaborandi como fonte de renda e a qualidade superior do produto extrativista em relação ao 
cultivado. Fator decisivo para a mudança do status desse grupo de extrativistas, antes marginalizado e colocado na 
ilegalidade, foi a mudança de postura dos agentes públicos dos órgãos ambientais (IBAMA e ICMBio) e a articulação de 
parceiros, em um ambiente de controle e gestão participativa ainda em consolidação e que se sobressai em relação a outras 
regiões em que também ocorre extrativismo de jaborandi no Pará, Maranhão e Piauí.
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1076 AUREA PALLOMA BEZERRA BARBOSA 
VERAS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO/ UNIDADE 
ACADÊMICA DE SERRA TALHADA 
(UFRPE/UAST)), ALEXANDRE MENDES 
FERNANDES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO/UNIDADE 
ACADÊMICA DE SERRA TALHADA 
(UFRPE/UAST))

Estudo etnoornitológico em comunidade 
quilombola do entorno da Serra do Giz, 
Afogados da Ingazeira, Pernambuco, Brasil

A etnoornitologia busca investigar e compreender as relações cognitivas, comportamentais e simbólicas existentes entre os 
seres humanos e as aves. Tendo em vista que estudos etnoornitológicos ainda são incipientes no interior de Pernambuco, o 
presente estudo objetiva investigar o conhecimento de moradores do Leitão da Carapuça, 
comunidade quilombola localizada no entorno da Serra do Giz. A serra é considerada um importante sítio arqueológico da 
pré-história nordestina, situada na área de Caatinga hiperxerófila, em Afogados da Ingazeira- PE, microrregião Sertão do Pajeú. 
Nesse estudo, foram entrevistados 23 moradores que residem nas proximidades do local, através de entrevistas 
semiestruturadas e teste projetivo, que consistiu na apresentação de um guia com aves da Caatinga para que os 
informantes falassem quais são as existentes na área. Foram registrados 136 nomes vernaculares, que correspondem a 
100 espécies da literatura científica, distribuídas em 18 ordens e 36 famílias. Foi investigado, durante as entrevistas, como as 
aves são identificadas e nomeadas pelos moradores, ou seja, se utilizam de características morfológicas como cor e 
comportamentais (vocalização, alimentação e reprodução). Foi investigado também o modo como as aves vivem (grupo, casal 
ou sozinhas) e seu hábito alimentar. Ademais, foram estudadas interações socioculturais relacionadas às crenças e 
superstições ligadas aos ornitoáugures, que são as vocalizações prenunciadoras de acontecimentos. Foi possível determinar 
três categorias existentes e classificá-las em prenunciadoras de mudanças do tempo, prenunciadoras de mortes e desgraças e 
prenunciadoras de visitas. O desparecimento de diversas aves da Serra do Giz e do seu entorno foi atribuído à seca e à 
caça. Desse modo, a realização dessa pesquisa é de grande relevância para enaltecer esse conhecimento e reforçar que a 
participação desses povos pode ser aliada na elaboração de estratégias de conservação da avifauna local.
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1077 JOÃO CARLOS GOMES DA SILVA 
(AUREMAT)

Pescador João Carlos Gomes da Silva, 
conhecido como “Donda”, RESEX Marinha 
de Tracuateua-PA

Este resumo é uma contribuição do pescador JOÃO CARLOS GOMES DA SILVA, conhecido como “Donda”, morador da 
comunidade das Cuieras, território da Reserva Extrativista Marinha de Tracuateua, para a sessão intitulada "WALDEMAR 
VERGARA FILHO: Os avanços e desafios da gestão compartilhada dos recursos pesqueiros em Reservas Extrativistas Marinhas 
no litoral Amazônico", coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. Onde pretendo socializar os desafios que enfrentamos nos 
processos da gestão compartilhada dos recursos naturais da RESEX Marinha de Tracuateua, bem como compartilhar as 
experiências vividas ao longo da existência da RESEX no município.

SO 109VERGARA

1078 JOSÉ ROBERTO GARCIA DE MORAES 
(AUREMAG)

Pescador José Roberto Garcia de Moraes, da 
RESEX Marinha Mãe Grande Curuçá-PA

Este resumo do pescador JOSÉ ROBERTO GARCIA DE MORAES, morador de Curuçá-PA, no entorno da Reserva Extrativista 
Marinha Mãe Grande Curuçá, é para contribuir com os debates na sessão intitulada "WALDEMAR VERGARA FILHO: Os avanços 
e desafios da gestão compartilhada dos recursos pesqueiros em Reservas Extrativistas Marinhas no litoral Amazônico", 
coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. Minhas contribuições serão no sentido de apresentar os avanços no campo dos direitos 
que nos pescadores artesanais alcançamos como povos tradicionais responsáveis pela gestão dos recursos naturais do nosso 
território antes e durante a RESEX Marinha, também partilhar as experiências vividas com os planos de utilização e os direitos 
e deveres dos pescadores da RESEX do município.

SO 109VERGARA
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1079 VALTER CHAGAS DA FONSECA 
(AEROMOCA)

Pescador Valter Chagas da Fonseca, da RESEX 
Marinha Mocajuba, São Caetano de Odivelas-
PA

Este resumo do pescador VALTER CHAGAS DA FONSECA, morador de São Caetano de Odivelas-PA, no entorno da Reserva 
Extrativista Marinha Mocajuba, é para contribuir com os debates na sessão intitulada "WALDEMAR VERGARA FILHO: Os 
avanços e desafios da gestão compartilhada dos recursos pesqueiros em Reservas Extrativistas Marinhas no litoral 
Amazônico", coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. Minhas contribuições serão no sentido de discutir a trajetória de na luta 
dos pescadores artesanais de São Caetano de Odivelas na luta pela oficialização do território tradicional como RESEX Marinha, 
também partilhar as perspectivas acerca da cogestão dos recursos pesqueiros da RESEX.

SO 109VERGARA

1080 LUIZ GUTEMBERG DE CAMPOS SILVA 
(AUREMLUC)

Pescador Luiz Gutemberg de Campos Silva, 
da RESEX Marinha Mestre Luncindo, 
município Marapanim-PA

Este resumo do pescador LUIZ GUTEMBERG DE CAMPOS SILVA, morador de Marapanim-PA, no entorno da Reserva Extrativista 
Marinha Mestre Lucindo, é para contribuir com os debates na sessão intitulada "WALDEMAR VERGARA FILHO: Os avanços e 
desafios da gestão compartilhada dos recursos pesqueiros em Reservas Extrativistas Marinhas no litoral Amazônico", 
coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. Minhas contribuições serão no sentido de discutir a trajetória de na luta dos pescadores 
artesanais de Marapanim na luta pelo reconhecimento e oficialização do território tradicional como RESEX Marinha, também 
partilhar as experiências vividas nos processos de cogestão na RESEX.

SO 109VERGARA

1081 ANA PAULA ARAÚJO SILVA DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ)

A IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA BIOCULTURAL 
INSERIDA NO CENTRO DE CIÊNCIAS E 
PLANETÁRIO DO PARÁ

As coleções bioculturais são tradicionais entre herbários e centros de ciências ao longo do mundo, trabalhando com diversas 
definições específicas, mas centradas em objetos e informações associadas que representem a relação entre os seres humanos 
e seu ambiente vegetal, incluindo o seu valor histórico e cultural, manejos e uso econômico-sociais, tais como usos 
industriais e medicinais. Diante dos desafios desta preservação da diversidade cultural, o espaço da Bioculturalidade no 
Centro de Ciências e Planetário do Pará visa que os resultados científicos sejam divulgados para além da academia e alcancem 
a sociedade, realizando, assim, a popularização da ciência, ao articular o conhecimento tradicional e o conhecimento 
científico para a conservação do patrimônio biocultural. Na visitação ao espaço, os mediadores promovem um diálogo com o 
visitante, a partir da amostragem de qualquer um dos objetos feitos de material biológico ali presentes, especialmente 
aqueles com conotações culturais específicas e com propriedades fitoterápicas, como, por exemplo, a cuia - um nome 
popular dado ao fruto da cuieira (Crescentia cujete L.), advinda de tribos indígenas e pintada com a tintura cumatê, após a 
raspagem do fruto - que é utilizada como utensílio na culinária paraense, para saborear alimentos típicos da região, como o 
tacacá, além de gerar efeitos fitoterápicos sobre o processo cicatricial das feridas. Como resultado da brilhante explanação, os 
visitantes são atraídos pelo conhecimento científico, o qual, por sua vez, passa a ser percebido como inerente ao cotidiano do 
indivíduo, além de serem instigados a uma revisão conceitual, que lhes conduz à prática corrreta e ao respeito pelos saberes 
tradicionais, brindando o ser humano como uma chave de resgate, por meio do qual se conservam informações que estão 
sendo perdidas muito rapidamente nas últimas gerações, carregando dados importantes para novas pesquisas científicas 
acerca das propriedades terapêuticas das plantas.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1082 FELIPE VARGAS (PGDR/UFRGS), 
JALCIONE ALMEIDA (PPGS E PGDR - 
UFRGS), ADRIANO PREMEBIDA 
(PPGS/UFRGS)

Skillment and in-between knowledge: 
perspectives on biodiversity conservancy 
practices in the Brazilian Northern Amazon

This paper analyzes the construction of abilities (skillment) and the reciprocal upgrade of knowledge (in-between knowledge) 
among practices of biodiversity conservancy in the Brazilian Northern Amazon. The invention of the RAPELD method (Rapid 
Assessment Surveys in Long Term Ecological Research) by the scientists of the Research Program on Biodiversity (PPBio, in 
Portuguese) attached to the Amazon National Institute of Research (INPA, in Portuguese) places a permanent grid of 25km2 
with six East-West and North-South tracks and 30 transect-plots in the middle of the forest. Its permanent quality allows a 
simultaneously continuous and fractured irruption of knowledge production by the encounter of different agencies. We 
analyze such dynamics in the State of Roraima (Brazil), in the Ecological Station of Maracá (ESEC, in Portuguese) where the 
encounter of PPBio’s scientists and the indigenous macuxi people of Boqueirão takes place. The method puts into action a 
particular type of entanglement of diverse instruments (magnifying glasses, machetes and micro drilling rigs) and the 
multiplicity of the sensuous (sight, hearing, touch, taste and smelling) that altogether convert materials, such as bark and 
leaves, into scientific data and transform these data in new local knowledge appropriation. This can be called a sensitive 
entanglement. This is how a genetic tracking study of Amazonian timber trees for logging converts information into 
knowledge and knowledge into policies of control in international trade markets. But is also brings into the locality a 
displacement of social relations. Therefore, the reciprocity of these dynamics is not symmetrical. That ends up re-situating the 
political problem of biodiversity conservancy in different scales and modes of experiencing “nature”.
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1083 JOANNA TROUFFLARD (UNIVERSITY OF 
FLORIDA), DAIANA TRAVASSOS ALVES 
(UNIVERSITY OF EXETER)

Uma abordagem histórico-ecológica do sitio 
Cedro, Baixo Amazonas

A região de Santarém serviu de cenário para o desenvolvimento de uma das maiores sociedades regionais da Amazônia 
durante o período pré-colonial tardio. Os habitantes desta região descritos pelas crônicas coloniais como “Tapajó” ocuparam 
uma vasta área ao Sul do sítio Santarém, centro sócio-político desta sociedade. No platô de Belterra, estabeleceram 
ocupações permanentes e autônomas, como o sítio Cedro localizado a 30 km do sítio Santarém. Por meio do estudo do sítio 
Cedro, este trabalho visa aprofundar duas das vertentes desenvolvidas pelo paradigma histórico-ecológico: o método 
interdisciplinar e a perspectiva de longa duração. Através de analises cerâmicas contextuais, analises geoquímicas do solo e 
analises arquebotânicas, nosso estudo evidencia três áreas de atividades usadas pelos moradores do sítio Cedro: uma área de 
preparo de alimentos que também serviu de oficina cerâmica, um bolsão ritual e um poço artificial. Enquanto a área utilizada 
para o preparo de alimentos foi evidenciada através da presença de vasilhas para cozinhar e da grande quantidade de 
pequenas lascas, a oficina continha muitos remanescentes de produção cerâmica. A abundância de material cerâmico 
decorado e a presença de grandes vasilhas usadas para servir alimentos no bolsão atestam da existência de rituais 
comunitários na aldeia. Fitólitos de milho (Zea mays), abóbora (Cucurbita sp.) e pupunha (Bactris sp.), assim como de 
palmeiras e ervas comestíveis, identificados em amostras da área de cozimento e bolsão registram o consumo de plantas 
domesticadas e selvagens no sítio. Elevados teores de cálcio e fósforo no solo proveniente do poço são interpretados como 
indício do uso dessa estrutura como curral para animais aquáticos. Enfim, a presença de terra preta e de poços na área do 
platô de Belterra que continuam sendo utilizados nos permite refletir sobre as possíveis funções desses dois elementos 
durante a época pré-colonial e sobre a continuação de práticas sociais antigas na atualidade.

SO 013ROCHA-B

1084 BEATRIZ OSORIO STUMPF (INSTITUTO 
DE ESTUDOS CULTURAIS E 
AMBIENTAIS - IECAM), DENISE ROSANA 
WOLF (INSTITUTO DE ESTUDOS 
CULTURAIS E AMBIENTAIS - IECAM)

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO COMO 
INSTRUMENTO DE ETNOECOLOGIA, GESTÃO 
TERRITORIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 
ALDEIAS INDÍGENAS

O trabalho apresenta potencialidades da construção participativa e intercultural de mapas de aldeias indígenas, a partir da 
experiência do projeto “Ações de recuperação e conservação ambiental e etnodesenvolvimento em aldeias indígenas Guarani 
do RS”, o qual está sendo desenvolvido pelo IECAM - Instituto de Estudos Culturais e Ambientais, com patrocínio da Petrobras 
Ambiental. A atuação desenvolve atividades de educação ambiental, viveirismo e reflorestamento com dez aldeias indígenas 
Mbya Guarani do Rio Grande do Sul.

Visando o conhecimento mais detalhado do manejo das áreas, foram construídos mapas de “uso da terra” com cada aldeia 
participante, com a definição conjunta de categorias de “uso da terra”, como Reconversão produtiva (kokue), Recuperação de 
áreas degradadas (yvira'iky ty), Conservação de biomas (ka’aguy), Corpos d’água (yy) e Áreas construídas (oo renda).

Esses mapas estão servindo de base para definição das áreas trabalhadas, planejamento das ações e acompanhamento dos 
processos de reconversão produtiva, recuperação e conservação ambiental, além de auxiliar na realização de rotas e 
atividades de etnoturismo, fonte de renda para as aldeias. Também estão sendo utilizados como material de apoio para 
atividades de Educação Ambiental com escolas, de forma interdisciplinar, incluindo trilhas de interpretação ambiental e 
produção de mapas personalizados, com inserção de aspectos considerados significativos pelos Mbya Guarani, contribuindo 
para o levantamento de saberes etnoecológicos.

Desse modo, os mapas estão se constituindo como importantes instrumentos educacionais, de diagnóstico e de 
planejamento intercultural em áreas indígenas, com grande potencialidade de contribuição para a gestão sustentável dos 
territórios e os processos de construção dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA).

SO 019KAHWAGE-B
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1085 NINA CLAUDIA BARBOZA DA SILVA 
(UFRJ), PHILLIPE BARRETO DE 
ALMEIDA (UFBA), ERIKA VON SOHSTEN 
DE SOUZA MEDEIROS (UFRJ), SHARON 
SANTOS DE LIMA (UFRRJ), MARTHA 
MARIA RAMOS ROCHA DOS SANTOS 
(UFBA), MARA ZÉLIA DE ALMEIDA 
(UFBA)

Põe orelha de maroto no feijão! As plantas na 
culinária tradicional de Vila Sauipe/ BA

A comunidade de Vila Sauipe está situada na Costa dos Coqueiros/Litoral Norte da Bahia. Caracteriza-se pela produção de 
artesanato com palha e uso de plantas com diversas finalidades dentre eles na culinária. Este trabalho objetivou registrar a 
culinária tradicional de Sauipe, com ênfase nas preparações em que há destaque para plantas. A partir de entrevistas semi-
estruturadas onde foi possível identificar informantes com vasto conhecimento sobre culinária, foram realizadas entrevistas 
não estruturadas bem como observação participativa. As plantas foram identificadas e exsicatas depositadas no Herbário RB 
JB-RJ. A observação participativa evidenciou a importância dos condimentos e da singularidade da culinária local onde 
muitos dos itens das receitas são próprios da região e obtidos predominantemente nos quintais. Muitas espécies possuem 
nomes conhecidos apenas pelos mais velhos como Coentro de Rigor (E. foetidum L.), Alfavaca de Galinha (O. campechianum 
Mill.) e Orelha de Maroto (P. amboinicus Lour). A Orelha de Maroto é condimento utilizado, junto com quioiô (O. 
gratissimum L.) e urucum (B. orellana L.), no feijão e no preparo do prato “Sobe-Desce”. Dentre as receitas tradicionais 
encontradas, merece destaque a “canjica de Imbauaçú”, de grande importância etnobotânica, em geral preparada no período 
junino. Apenas 3 senhoras em idade avançada sabem essa receita. Diversas pimentas dão origem ao “molho lambão”. O coco 
tem importância local para extração do óleo, com fins culinários e também cosmético. A mandioca dá origem à diversos 
pratos dentre eles a maniçoba, preparada com leite de coco e camarão. O registro da peculiar culinária de Sauipe se ocupa de 
vários significados. Faz parte de um processo de (re) descoberta das comunidades para com sua própria cultura; auxilia na 
interpretação de um patrimônio cultural que define formas de viver específicas; possibilita a inserção no mercado turístico 
que hoje valoriza as especificidades locais como diferencial de oferta.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1087 PHILLIPE BARRETO DE ALMEIDA 
(UFBA), MAILSON SANTOS MARTINS 
(UFBA), VICTÓRIA MARIA DOS SANTOS 
(UFBA), NINA CLAUDIA BARBOZA DA 
SILVA (UFRJ), MARA ZÉLIA DE ALMEIDA 
(UFBA)

ERVEIROS DA FEIRA DE SÃO 
JOAQUIM/SALVADOR-BAHIA: ATORES DA 
TRANSMISSÃO DE CURA PELO SAGRADO

Feiras livres são uma das formas mais antigas de comércio popular, constituindo espaços de resistência cultural. O Conjunto 
Urbano Feira de São Joaquim (Salvador/BA), foi criado em 1966 e tombado pelo IPHAN em 2007. Nesse espaço se insere a 
figura dos erveiros, pessoas consagradas pelo conhecimento popular sobre plantas medicinais e ritualísticas. A feira livre 
constitui-se patrimônio etnobotânico onde a venda dessas plantas consiste em prática transmitida através de gerações. Esse 
trabalho é um relato de experiência sobre a comercialização de plantas medicinais e ritualísticas. Foram realizadas 
observações participantes e entrevistas semiestruturadas com os erveiros. Observou-se comércio expressivo de plantas 
medicinais e principalmente das ritualísticas, demonstrando um amplo conceito de cura associada ao cunho religioso. Das 57 
plantas citadas, 30% são exclusivas para uso ritualístico, com indicações principalmente para banhos de limpeza espiritual, 
com nomes sugestivos das ações esparadas: Abre-caminho, Vence-demanda, Tira-quizanga, Quebra-feitiço, em geral indicadas 
contra mau-olhado, olho gordo, facilitar encontro amoroso e conseguir emprego. Os erveiros citam como público mais 
freqüente os que possuem ligação com religiões de matriz africana, chamados de Povo-de-Santo. Os conhecimentos sobre a 
cura do corpo e da alma têm nos erveiros transmissores orais tradicionais, profissionais que “aviam” ervas indicadas por exus, 
caboclos e pretos velhos. Evidencia-se pelas condições de qualidade e armazenamento das ervas a necessidade de promover a 
interlocução entre o conhecimento acadêmico e o popular para promover uma construção mútua de conhecimentos. 
Percebeu-se que a imersão no universo das feiras requer a compreensão dos múltiplos contextos que envolvem as interações 
sociais, sendo de grande importância conhecer e apoiar a integridade cultural desse patrimônio imaterial, visto a importância 
dos vegetais na vida religiosa e na fé-crença relacionadas à saúde.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1088 ANA PAULA XIPAIA DA COSTA 
MARTINS (UFPA), FRANCILENE DE 
AGUIAR PARENTE (UFPA)

Etnoconhecimento de Plantas Medicinais e 
Seus Usos Entre os Indígenas na Cidade de 
Altamira/PA

O presente trabalho trata-se de um projeto de intervenção que será realizado na Associação Kirinapãn e tem como objetivo 
fortalecer o Etnoconhecimento sobre as Plantas Medicinais dos Povos Indígenas Xipaya e Kuruaya e seus usos, 
compartilhando saberes e experiências vivenciadas pelos mais velhos. A história que circula na memória dos indígenas das 
etnias Xipaya e Kuruaya se inicia no estado do Mato Grosso e, por conta dos conflitos com povos indígenas e não indígenas, 
assim como a busca por melhores condições de vida, migraram para as regiões dos rios Iriri e Curuá, e posteriormente para o 
médio Xingu, até o território que hoje é conhecido como cidade de Altamira em um percurso histórico que perpassou 
durante três séculos, contando entre o séc. XVII até o séc. XIX. Atualmente, as etnias Xipaya e Kuruaya estão organizadas por 
meio de associações, estratégia política de luta para a garantia de direitos, e que foi escolhida como proponente do presente 
projeto. Na associação Kirinapãn será proporcionado que os indígenas “mais velhos” e os “jovens” troquem experiências 
acerca do conhecimento tradicional sobre plantas medicinais e seus usos pelas etnias Xipaya e Kuruaya na cidade de Altamira, 
tendo por fim a valorização dos saberes tradicionais dos povos indígenas que vivem na cidade. Na história do nosso povo 
sempre estiveram presente as plantas medicinais, como fonte de alimento e também principal meio de proteção contra 
problemas de saúde, criando uma rica variedade de plantas para esses fins, que hoje são cultivadas nos canteiros das índias 
mais velhas na cidade de Altamira. Esta é uma proposta de fortalecimento através do Etnoconhecimento de Plantas 
Medicinais e Seus Usos Entre os Indígenas das Etnias Xipaya e Kuruaya que vivem na cidade de Altamira, a partir da Associação 
Kirinapãn. E está sendo apresentada em conjunto com os membros da associação e sua presidente, Maria Augusta Borges 
Xipaia.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1089 JAIME CHÁVEZ FLORES (TECNOLOGICO 
NACIONAL DE MEXICO), DIANA 
GABRIELA LOPE ALZINA 
(TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
- I T DE TLALPAN / WAGENINGEN 
UNIVERSITY / BIOVERSITY 
INTERNATIONAL), LAURA MARGARITA 
QUIROZ RUIZ (TECNOLÓGICO 
NACIONAL DE MÉXICO / I T S DE SAN 
MIGUEL EL GRANDE), ROCÍO CASTRO 
GONZÁLEZ (TECNOLÓGICO NACIONAL 
DE MÉXICO / I T DE TLALPAN), MIGUEL 
SIBAJA CRUZ (TECNOLÓGICO 
NACIONAL DE MÉXICO / I T S DE 
TEPOSCOLULA), ARIEL PÉREZ ÁLVAREZ 
(TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
/ I T S DE TEPOSCOLULA), XOCHITL 
SANCHEZ PINEDA (TECNOLÓGICO 
NACIONAL DE MÉXICO / I T S DE 
TEPOSCOLULA)

The role of higher education system 
´Tecnológico Nacional de México´ in 
intercultural and indigenous education and 
research: experiences from Oaxaca and the 
whereabouts of Mexico City

Tecnológico Nacional de México or TecNM (National Mexican Technological Institute) is one of the largest higher institutions 
of México with 266 single institutes spread across the country, and with nearly 600,000 students enrolled in more than 60 
study programmes. Ascribed to the Ministry of Education in México (Secretaría de Educación Pública, SEP), the 
“tecnológicos” are committed to follow the rules and directions set by the national agenda according to the countries 
development plans for science and technology. Yet, as a system also committed to provide high quality education to a broad 
population in both urban and rural areas, including indigenous people, the “tecnológicos” are often settled in remote and 
vulnerable areas where educational options are scarce. In this presentation, we share experiences from three of such 
technological institutes. One of them, Instituto Tecnológico de Tlalpan, located in San Miguel Topilejo, Tlalpan by the 
whereabouts of Mexico City, granted the status of an originary-indigenous town yet with a growing erosion of the local 
culture, including traditional agricultural practices. The other two, descentralized higher education institutes ascribed to 
TecNM and SEP located in Oaxaca -the state with the highest biological and cultural diversity in México-, Instituto 
Tecnológico Superior de San Miguel el Grande and Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula; the latter granted the 
status of a "magic village", both located by the Mixtec Highlands of Oaxaca, South of México. From the last seven years, the 
two of them have become the leading higher education institutes for people belonging to eight different ethnias in Oaxaca. 
With these three examples, we illustrate the impact the system, Tecnológico Nacional de México, in intercultural and 
indigenous education and research.

SO 025LOPE-A

1090 DAVISON MÁRCIO SILVA DE ASSIS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ANA CLÁUDIA CALDEIRA 
TAVARES-MARTINS (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ), PRISCILA 
SANJUAN DE MEDEIROS SARMENTO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), NORMA ELY SANTOS BELTRÃO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

Percepção ambiental sobre os elementos da 
floresta em uma comunidade extrativista no 
Marajó

Cada indivíduo possui uma visão e interpretação sobre o meio em que está inserido, conforme suas experiências. A percepção 
ambiental é considerada como um processo cognitivo, que se dá a partir da captação dos sentidos durante a interação do 
indivíduo com o ambiente. Estudos focados nessa área são fundamentais para a compreensão das inter-relações entre o ser 
humano e a natureza, suas expectativas, satisfações, anseios, julgamentos e condutas, além de fornecerem subsídios para a 
construção de estratégias que minimizem problemas socioambientais. A Reserva Extrativista Marinha de Soure (Resex-Mar 
Soure) foi criada para proteger a fauna e a flora da exploração predatória e, consequentemente, garantir a sobrevivência dos 
extrativistas que habitavam a área da reserva. O objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção dos moradores da Vila de 
Pesqueiro na Resex-Mar Soure acerca dos principais elementos florestais, a saber: plantas, animais, solo e nascentes. Aplicou-
se formulários à 58 moradores, contendo 10 assertivas, que foram respondidas através de uma escala ordinal de 5 pontos 
(Escala de Likert). A pontuação atribuída para cada resposta variou de 2 a 10. Para quantificar a percepção ambiental dos 
moradores foi elaborada uma classificação fundamentada em literatura pertinente, a qual analisou o grau de percepção 
variando de 20 (falta de percepção ecológica) a 100 (alta percepção ecológica). Os resultados revelaram que 100% das pessoas 
apresentam alta percepção ambiental em relação aos quatro elementos estudados. Acredita-se que as mobilizações sociais, 
que ocorreram em função da criação da Resex, possam ter contribuído com o desenvolvimento de tais percepções ao longo 
do tempo, assim como a influência do conhecimento tradicional repassado ao longo das gerações. Portanto, recomenda-se a 
implementação de políticas públicas que contribuam para manutenção dessas percepções entre as novas gerações reforçando 
o papel da conservação na área da Resex.
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1091 ULLIANE DE OLIVEIRA MESQUITA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ANA CLÁUDIA CALDEIRA 
TAVARES-MARTINS (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ)

PLANTAS MEDICINAIS DO SISTEMA 
GENITURINÁRIO UTILIZADAS POR UMA 
COMUNIDADE DA ILHA DE MOSQUEIRO

A diversidade de componentes vegetais que caracteriza os ecossistemas Amazônicos possibilita às populações humanas 
desenvolver maneiras particulares de utilizá-las para variados propósitos. Dentre os usos, destaca-se aquele referente às 
plantas para fins curativos. Investigou-se o uso terapêutico das plantas medicinais empregadas contra afecções do sistema 
geniturinário na comunidade de Caruaru, à IIha do Mosqueiro, Belém, Pará, Brasil. A amostragem dos entrevistados foi não 
probabilística e por seleção racional. Os dados etnobotânicos foram obtidos mediante entrevistas semi-estruturadas no 
período de janeiro de 2015 a julho de 2016. Registros das espécies botânicas foram inseridos no herbário Marlene Freitas da 
Silva (MFS) da Universidade do Estado do Pará. Para identificar os sistemas corporais mais importantes utilizou-se a técnica 
Fator de Consenso dos Informantes (FCI) seguindo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID–10), proposto pela Organização Mundial da Saúde. Para se conhecer o perfil químico e 
farmacológico das espécies foram consultados artigos científicos constantes nas bases de dados Scielo, Scopus e Pubmed. As 
famílias botânicas representativas foram Costaceae (50%) e Phyllanthaceae (50%). As indicações destinaram-se a inflamações, 
infecções, problemas renais e dor de urina. As espécies herbáceas utilizadas foram canarana (Costus spicatus (Jacq.) Sw.) e 
quebra pedra (Phyllanthus niruri L.), com a planta toda, folhas, caules e raízes usados no preparo de chás por decocção. Nos 
cinco trabalhos sobre perfil encontrados as espécies apresentam flavonóides, saponinas e taninos; e quanto às atividades 
biológicas observou-se efeitos antifúngico, antiinflamatório, antioxidante e contra afecções renais.  Apesar da quantidade de 
espécies empregadas na categoria, a mesma apresentou relevância na comunidade devido à conformidade da eficácia das 
plantas empregadas pelos moradores para as doenças destacadas.
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1092 JUAN CARLOS APARICIO APARICIO 
(TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA), DIANA GABRIELA LOPE 
ALZINA (TECNOLÓGICO NACIONAL DE 
MÉXICO - I T DE TLALPAN / 
WAGENINGEN UNIVERSITY / 
BIOVERSITY INTERNATIONAL), LAURA 
MARGARITA QUIROZ RUIZ 
(TECNOLÓCICO NACIONAL DE MÉXICO 
/ I T S DE SAN MIGUEL EL GRANDE)

Local exchange forms in a traditional market 
in the Mixtec Highlands of Oaxaca, México

We describe the local forms of exchange in the traditional market of Chalcatongo de Hidalgo in Mixtec Highlands of Oaxaca, 
Mexico; a form of endogenous economy forged through generations. Interviews were applied to exchangers and key people, 
coupled with participant observation and a geographical site characterization. Field work was conducted by 2015. The 
following exchange modalities were documented, which are mainly non-monetary: sama ('exchange one thing for another'), 
vasté ('at least, change it for... '); sava sava ('half and half'); sáni (without payment); kuta 'ú (get it free of charge'); kuá'a nuu 
('borrowed'). Also, cattle exchange was documented as another local form of exchange. Regarding the origin of the exchanged 
goods, homegardens stand out with vegetables, fruits, and flowers that are brought to the market during the whole year, 
available through the whole market place. These exchanges facilitate both diversification and aceess of goods by mostly 
indigenous people; this is especially important for local women, who are the most active exchangers in this market. Some of 
these forms may satisfy an immediate need when either money or items to be exchanged are scarce while others may just 
contribute to generate and strengthen social ties and reciprocity; altogether weaving a subsistence strategy. We present a 
detailed description of both the market and exchange dynamics while also describing cultural features, most of them in 
relation to place of origin of both exchangers and the biological and artisanal goods exchanged. We argue that the traditional 
market is a center of economic, social, and biocultural exchange, where traditional forms of exchange play a key role in 
market permanence, contributing to a persistent form of livelihood that is moneyless based; a trend especially important in a 
complex developing region, increasingly being reached by globalization forces. SESSION: 002VARON
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1093 JOSÉ NAZARENO ARAÚJO DOS SANTOS 
JUNIOR (UNIFESSPA), ELDELINE 
NASCIMENTO LOPES (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ), ELDINAR 
NASCIMENTO LOPES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

O saber tradicional e científico no contexto 
amazônico: as vespas sociais Polistinae como 
modelo etnobiológico

As vespas sociais são elementos dos mais interessantes por seu papel ecológico relacionado à polinização das plantas, como 
predadores naturais e o potencial uso de seu veneno na produção de fármacos. Populações tradicionais amazônicas vêm há 
décadas usando um considerável numero de espécies para fins medicinais. No entanto, muitas espécies são altamente 
miméticas, espécies dóceis se disfarçam de outras mais agressivas numa estratégia efetiva na contenção de ataques por 
possíveis predadores. Essa característica, porém, dificulta a identificação correta das espécies por populações tradicionais. O 
presente trabalho apresentará alguns dos principais vespídeos amazônicos reconhecidos pelo Amazônida, sua respectiva 
importância e, a identidade correta desses insetos pela ciência. Realizou-se um levantamento bibliográfico com trabalhos 
relacionados ao uso de vespas pela sociedade e o reconhecimento delas pelo nome vulgar. A seguir os dados foram 
confrontados com o conhecimento científico para a identificação de conflitos de identidade e correlação de dados médicos 
com a taxonomia técnica e tradicional. No Pará caba-biribá é o nome dado às espécies do gênero Apoica com cor 
esbranquiçada. Espécies do gênero Synoeca são vulgarmente chamadas de Caba-Tatu em diferentes municípios amazônicos. 
Caba-Mirim é o nome popular atribuído à Protopolybia sedula em razão de sua cor e tamanho. Do mesmo modo, Agelaia 
pallipes é conhecida como Caba-de-peixe, cabaiú e caba iuiú em mercados e feiras-livres do Pará. Em todos os casos 
mencionados, existem conflitos de identidade, ora em razão de uma espécie possuir diferentes nomes, ora por um nome 
vernacular fazer referência, em razão da similaridade morfológica, a espécies de diferentes gêneros. Assim, é importante a 
troca de saberes entre populações tradicionais como ribeirinhos e indígenas, a fim de se permitir sua ressignificação e o uso 
correto tanto por estes quanto pela sociedade em geral.
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1094 RAPHAEL ALVES FONSECA (IBAMA/PA) Importância da participação dos monitores 
de praia no manejo conservacionista de 
quelônios executado pelo IBAMA no médio 
Tapajós, Brasil

Os quelônios são consumidos por populações rurais na região amazônica ao longo dos anos, e devido à sobre-exploração, seus 
estoques naturais foram severamente diminuídos. Como principais atores do manejo participativo, as comunidades 
tradicionais devem se envolver nos processos decisórios, com organização comunitária e capacitação continuada. Os 
monitores de praia contratados são ribeirinhos locais, sendo detentores do conhecimento tradicional da região, do clima e 
dos animais. Dessa forma, eles são responsáveis por uma série de atividades ligadas ao monitoramento e manejo de quelônios 
aquáticos. O objetivo deste estudo foi elencar as principais atividades realizadas pelos monitores de praia contratados no 
âmbito do Programa Quelônios da Amazônia no médio Tapajós, demonstrando a importância da sua contratação através dos 
resultados de monitoramento referentes à produção anual de filhotes e do número de espécimes soltos no seu habitat natural.

O tabuleiro de Monte Cristo localiza-se no rio Tapajós e é um dos principais sítios reprodutivos de tartaruga da Amazônia 
(Podocnemis expansa) do Brasil. Monitorado desde 1978 pelo PQA/IBAMA, com o apoio de comunitários contratados como 
monitores de praia, esse sítio reprodutivo vem atingindo marcas recordes de produção de filhotes nos últimos anos. As 
principais atividades realizadas pelos monitores de praia são os monitoramentos populacional e reprodutivo. No 
monitoramento populacional, os monitores atuam como guias e pilotos de voadeira, sendo uma atividade intrinsecamente 
relacionada à fiscalização, onde nos últimos 6 anos foram recolhidos 508 espécimes de tartaruga da Amazônia, 510 espinhéis 
e identificados 6 cativeiros ilegais. O monitoramento reprodutivo consiste na limpeza de praias, acompanhamento da desova 
e na contagem de filhotes, com eventual intervenção em ninhos com risco de alagamento, sendo que o tabuleiro de Monte 
Cristo apresentou uma produção de 7.286.581 filhotes de tartaruga da Amazônia nos últimos 10 anos.
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1095 MARKSUEL SANDRO SILVA DE 
MEDEIROS (COLONIA DE PESCA)

Agricultura Familiar no Contexto do Projeto 
de Assentamento Grotão da Onça Município 
de Anapu-Pa.

Este artigo tem objetivo mostrar a realidade de uma experiencia de agricultura familiar, em uma área de assentamento 
denominado Grotão da Onça localizada na vicinal Santana, município de Anapu-Pa. Mostrando o historico das lutas e 
conquistas dos agricultores, a produção agricola, com a ótica de subsidiar o sustento familiar, usando método agroecologico, 
buscando diminuir os impactos ambientais, pois, os mesmo tem uma preocupação de garantir para que as gerações futuras 
possa usufluir da riqueza natural da fauna e flora ainda existente.
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1096 MARKSUEL SANDRO SILVA DE 
MEDEIROS (COLONIA DE PESCA), 
SANDRA ANDRÉA SANTOS DA SILVA 
(UFPA)

INCENTIVO À PRODUÇÃO DE GRÃOS EM 
ÁREAS ALTERADAS COM ÊNFASE NA 
SOBERANIA ALIMENTAR NA COMUNIDADE 
SÃO PEDRO MUNICÍPIO DE ANAPU-PA

A agricultura de subsistência é uma atividade desenvolvida pelos agricultores do Projeto de Assentamento Grotão da Onça, na 
comunidade São Pedro, que se iniciou na localidade por volta da década de 1980; nessa época as famílias desenvolviam suas 
plantações em roças de toco com a prática de corte e queima, estas atividades garantiam a sustentabilidade das famílias, 
configurando-se também como uma característica da comunidade. Este Trabalho de Conclusão de Curso se propõe apresentar 
um projeto de intervenção visando o fortalecimento das famílias da comunidade São Pedro a partir do projeto intitulado de 
“incentivo à produção de grãos em áreas alteradas com ênfase na soberania alimentar na comunidade São Pedro município de 
Anapu-Pá”, proporcionando novos meios de produção familiar com implantação de inovações tecnológicas e assistência 
técnica para o acompanhamento das atividades desenvolvidas por esses agricultores, trazendo meios para que os mesmos 
possam garantir a produção familiar, além de proporcionar emprego e renda e, consequentemente, uma melhor qualidade de 
vida para as famílias do assentamento.
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1097 RAPHAEL ALVES FONSECA (IBAMA/PA) Percepções de comunidades ribeirinhas 
tradicionais relacionadas à fauna silvestre da 
Floresta Nacional do Tapajós, brasil

Em pequenos assentamentos humanos, a aquisição de proteína animal está estritamente vinculada às atividades de 
subsistência como a caça. Uma das consequências desta atividade é a pressão de caça em populações de mamíferos de grande 
porte. No caso das comunidades ribeirinhas da Amazônia, a sazonalidade também influencia decisivamente na 
disponibilidade de alimento, principalmente o pescado, pois durante o verão amazônico a fauna aquática fica restrita aos 
corpos d’água permanentes, levando à intensificação do consumo de espécies aquáticas. O objetivo principal deste estudo foi 
identificar os eventos que afetam a fauna silvestre na Floresta Nacional do Tapajós, considerando a relação do ribeirinho local 
com o ambiente e seus recursos naturais, e eles são capazes de perceberem o impacto das atividades humanas sobre a fauna 
local.

Neste estudo, realizado em 2010, foram aplicados 152 questionários, onde 42,76% dos entrevistados respondeu que não há 
eventos afetando a fauna local, seguido da caça com cachorros (15,78%), sobre caça (9,21%), crescimento demográfico e 
desmatamento (8,25% cada), caçadores de outros locais (6,57%), exploração madeireira (3,28%) e onças (1,31%), sendo que 
3,94% dos entrevistados não souberam responder. Com base na dieta proteica dos moradores da FLONA do Tapajós, 
observamos que estes ainda mantêm seus hábitos alimentares em equilíbrio, não havendo grandes influências dos padrões de 
consumo urbano e de impactos causados por atividades humanas, apesar do consumo de animais silvestres demonstrar que 
espécies de maior porte não sejam tão frequentes nas refeições. Consideramos necessário o desenvolvimento de mecanismos 
capazes de garantir a manutenção dos estoques pesqueiros para sua subsistência, tais como a criação de zonas de pesca 
restritas ou mesmo proíbidas para a pesca profissional e industrial, e a proteção de territórios grandes o suficiente para 
manter as populações da fauna  da FLONA do Tapajós mais tolerantes à caça e perda de habitats.
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1098 DEYVISON RHUAN VASCO DOS SANTOS 
(MESTRADO EM ECOLOGIA HUMANA E 
GESTÃO SOCIOMABIENTAL(PPGECOH), 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
(UNEB)), ARTUR GOMES DIAS-LIMA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
(UNEB); ESCOLAS BAHIANA DE 
MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA), JURACY 
MARQUES DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
(UNEB)), ANDERSON DA COSTA 
ARMSTRONG (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
(UNIVASF); UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DA BAHIA (UNEB))

FLEBOTOMÍNEOS NA ALDEIA INDÍGENA FULNI-
Ô: REPRESENTAÇÕES E LEVANTAMENTO 
ENTOMOLÓGICO

Conhecidos como mosquito palha, os flebotomíneos são responsáveis pela transmissão das leishmanioses, cuja ocorrência 
tem sido associada ao convívio com animais e precárias condições sanitárias, perfil comum entre comunidades indígenas do 
Brasil. Desse modo, este estudo objetivou acessar representações de líderes da aldeia Fulni-ô (Águas Belas – PE) acerca do 
mosquito palha e verificar a ocorrência deste vetor na comunidade. A pesquisa integra o Projeto de Aterosclerose Indígena, 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sob o parecer 1.488.268. As lideranças 
foram acessadas através da técnica Snowball e a participação firmada pela assinatura do Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido. Formulários semiestruturados e estímulo visual com imagem de Lutzomyia sp. foram administrados para 
investigar as representações. Para captura dos mosquitos, armadilhas CDC foram instaladas entre ás 18:00h e 6:00h, durante 
três dias, próximo a criatórios de animais e áreas de mata, na sede da aldeia e no Ouricuri, local sagrado dos Fulni-ô. No total, 
10 líderes foram entrevistados. A maioria (80%) não respondeu nenhumas das questões sobre o mosquito: nome, morfologia, 
hábitat, alimentação, formas de eliminação, prevenção ou mesmo se ele transmite alguma doença e como tratá-la. Dentre os 
informantes que responderam, um nomeou o vetor de mosquito da dengue, disse que podia ser encontrado na maioria das 
casas e faz uso de multi inseticida para eliminação. Enquanto o outro, empregou o nome de muriçoca e narra que ele ocorre 
no ambiente. Foram capturados 23 flebotomíneos, identificados como Lutzomyia longipalpis, sendo 48% fêmeas, 
encontradas principalmente no Ouricuri. A presença de L. longipalpis na aldeia leva ao risco de transmissão da leishmaniose 
visceral e sua expansão. Além disso, o déficit de informações sobre o vetor, elucida a necessidade de ações que contribuam na 
redução dos fatores de risco e implementação de estratégias preventivas.
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1099 GILTON MENDES DOS SANTOS (UFAM) Grupos territoriais e manejo da floresta: 
abordagens etnológicas

Em termos etnológicos, a Amazônia foi ocupada, até recentemente (antes do “contato” ou das concentrações nos esquemas 
de Terras Indígenas), por numerosos pequenos grupos, nominados e territorialmente situados. Estes grupos, por sua vez, são 
identificados pela etnologia como parentelas, grupos locais, subgrupos, aglomerados ou nexus, associados ou não aos 
padrões de descendência, isto é, de transmissão de pertencimento ou vínculos de parentesco. Esses grupos exploravam os 
ricos e dispersos recursos vegetais para fins alimentícios através do manejo da floresta e do desenvolvimento de um complexo 
sistema biotecnológico de processamento e armazenamento de alimentos. Essa apresentação busca discutir este cenário a 
partir da produção etnográfica sobre os povos indígenas em franco diálogo com a ecologia histórica e a arqueologia 
amazônica, destacando seus padrões de ocupação, o manejo e processamento de algumas plantas e problematizando a noção 
de coleta.

SO 005JUNQUEIRA-B

1100 HELENA PINTO LIMA (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI)

Antropogênese na Floresta Nacional de 
Caxiuanã

Sociedades indígenas modificaram extensivamente paisagens e solos amazônicos ao longo de milênios.  Marcas desses antigos 
arranjos dos recursos bioculturais se preservam na forma de matas ou florestas culturais e nas propriedades físico-químicas de 
solos (conhecidos como Terras Pretas Arqueológicas ou simplestente como terras pretas). Na Floresta Nacional de Caxiuanã 
(município de Melgaço, Pará) essas pegadas antropogênicas prosperam como legados vivos do passado profundo e recente. O 
33 sítios arqueológicos já identificados apresentam uma grande diversidade de vestígios que incluem cerâmicas, liticos, 
restos faunísticos e botânicos, e as terras pretas. Além disso, a localização desse ecossistema de águas escuras outrora 
densamente ocupado – ao longo do rio Anapu entre o Xingu e o Tocantins, principais afluentes do Baixo Amazonas – desafia 
modelos que retrataram a história indígena antiga da Amazônia com pequenos assentamentos isolados. Desde os anos 1990 o 
Museu Goeldi mantém um programa de pesquisa arqueológica de longo prazo na FLONA de Caxiuanã que tem contribuído 
significativamente para o estudo das TPAs. Apresentaremos um apanhado desses trabalhos e também as pesquisas mais 
recentes, em andamento desde 2015 que examinam as configurações e a extensão da agência humana nesses locais. Desde 
uma perspectiva diacrônica, procuramos destacar as formas de interação entre cultura e ambiente com particular interesse 
nos processos de formação das terras pretas, na criação das florestas culturais e nas interações estilísticas perceptíveis na 
cultura material, sobretudo na cerâmica. Nosso principal argumento é que, assim como verificado em várias partes da 
Amazônia, a História Natural de Caxiuanã está intimamente entrelaçada com sua História Cultural.

SO 063MAGALHÃES

1101 ARIANE SALDANHA DE OLIVEIRA 
(PPGFAP UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA / INSTITUTO 
FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS 
COLOMBO), MARIA CHRISTINA DE 
MELLO AMOROZO (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA)

Conservação da agrobiodiversidade de 
mandioca em assentamentos rurais no 
interior de São Paulo

A conservação de diferentes espécies e variedades agrícolas é fundamental para garantia da segurança alimentar. Raízes e 
tubérculos são imprescindíveis para alimentação de agricultores familiares. No atual cenário de urbanização, mecanização da 
agricultura e esvaziamento populacional do campo, os assentamentos rurais são áreas para conservação da 
agrobiodiversidade.

Avaliamos as potencialidades de dois assentamentos na conservação da agrobiodiversidade de mandioca. Inventariamos as 
etnovariedades cultivadas nos municípios de Americana (Assentamento Milton Santos – AMS) e Limeira – SP (Pré-
assentamento Elizabeth Teixeira – AET) e coletamos dados socioeconômicos e informações sobre a história de vida de 40 
agricultores. Através de análises qualitativas e quantitativas, como teste U de Mann-Whitney e correlação 
canônica, investigamos como as condições socioeconômicas influenciam na riqueza de variedades.

Observamos que os responsáveis pela agricultura têm idade acima dos 50 anos e seus descendentes não exercem atividades 
agrícolas. Encontramos 15 etnovariedades no AMS e 25 no AET, desconsiderando as variedades comuns, o número mantido é 
igual a 37. Esta riqueza, apesar de menor do que a encontrada em áreas de agricultura tradicional, é semelhante à observada 
em outras áreas de agricultura familiar, indicando que os assentamentos conseguem manter a diversidade agrícola. Por meio 
de correlação canônica verificamos relação significativa entre a riqueza de etnovariedades e a experiência dos agricultores em 
atividades agrícolas anteriores ao ingresso nos assentamentos. A menor riqueza mantida no AMS pode relacionar-se ao plantio 
direcionado para venda; a melhor infraestrutura local e a maior proximidade com os centros urbanos configura o AMS como 
uma área rural dormitório para os mais jovens que trabalham nas cidades.

Para incrementar a conservação da agrobiodiversidade, programas que incentivem práticas agroecológicas são necessários, 
principalmente para os jovens.
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1102 LUO BINSHENG (COLLEGE OF LIFE AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES MINZU 
UNIVERSITY OF CHINA)

Ethnomedicinal plants traded on Dragon-
Boat Festival in Jianghua County, China

The traditional medicinal markets on Dragon-Boat Festival are common and important in China's countryside. In Jinaghua, a 
Yao autonomous county, Hunan Province, China, it also plays an important role for the application, conservation and 
communication of traditional Yao medicinal knowledge. On the Dragon-Boat Festival in 2016 and 2017, an ethnobotanical 
survey was conducted in the medicinal market in Jianghua County. The information of the medicinal plants and the plant 
samples were collected with assistance from the local people in the medicinal market and surrounding areas during the field 
investigation. We totally recorded 298 plant species (243 genera, 108 families) and their related information on the 
medicinal market. By further analysis, we found that: 1) Using whole plant is the most common way than only using other 
plant parts; 2) Treating rheumatism and clearing inner heat are the most frequent medicinal functions; 3) Taking medicinal 
bath is the most frequent usage. We also analyzed the frequency of occurrence and the relative importance index of some 
medicinal plants, the sex-age structure, and the number of stalls as well as the status of traditional Yao medicinal knowledge 
in Jianghua. Suggestions were proposed for better protecting medicinal market and saving traditional medicinal knowledge 
in Jianghua County.

SESSÃO TEMÁTICA 23
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1103 BÁRBARA DE NAZARÉ PANTOJA 
RIBEIRO (PPGA/UFPA)

SABERES DA MULHER ASSURINÍ E 
RELIGIOSIDADE NA ALDEIA INDÍGENA 
TROCARÁ EM TUCURUÍ-PA.

O presente trabalho tem como objetivo verificar a participação da mulher indígena Assuriní nos diferentes processos deste 
povo, principalmente no que diz respeito às questões religiosas como as festas de iniciação uma das principais formas de 
manifestação simbólicas dos Assuriní e também suas ações sociais na aldeia, onde buscam constantemente direitos e 
melhorias para dentro de sua comunidade. Para atingir os objetivos propostos, contou-se com apoio teórico-metodológico 
de autores que trabalham a questão indígena e a sua participação social, entre os quais destaca-se ANDRADE (1992), CORRÊA 
(2009), RIBEIRO (2014), ROCHA E ECKERT (2008), assim também contou-se com pesquisa de campo na aldeia pesquisada, no 
qual através das técnicas da observação participante e pesquisa etnográfica pode-se manter uma relação mais estreita com os 
habitantes da reserva e assim destinar os dados para realização deste trabalho. Desta forma alguns resultados foram obtidos 
em relação a atuação da mulher Assuriní nesta aldeia, como em torno de sua participação na religiosidade deste povo, sendo 
evidenciado que atualmente a mulher vem conseguindo espaços nas diferentes questões que antes apenas eram destinadas 
aos homens e assim passam a atuar diretamente, assim também como muitos papeis pré-definidos como masculino e 
feminino vem sendo alterados pelos Assuriní devido a luta e atuação das mulheres nos diferentes espaços dentro da aldeia, se 
tornando fundamentais para buscar melhores condições de vida e assim tornarem-se lideranças indígenas dentro da reserva 
Trocará.

SESSÃO TEMÁTICA 46

1104 FLEURY MARIE (MNHN) Agrobiodiversity in Maroon Slash-and-burn 
agriculture (French Guiana) : Evolution over 
the last thirty years

Slash-and-burn agriculture is a part of one of the most important activities of the Maroons women. On upper Maroni the 
agrobiodiversity is very high in particular for bitter cassava. Inquiries realized in the 90s, counted up to 30 varieties of cassava 
in the same plot and more one hundred for all the community. 

The pluvial rice was also cultivated with a high agrobiodiversity, among which the African rice Oryza glaberrima, transported 
by the slave-trade from Africa to America.

This pluvial rice is extremely important in the offerings for Ancestors, but becomes more and more rare in the plots. We shall 
show the evolution of  agrobiodiversity in last thirty years on high Maroni, and we would try to understand their main social 
and cultural reasons.

SO 056ELOY

1105 MARIA RITA VIDAL (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ), 
ABRAAO LEVI DOS SANTOS 
MASCARENHAS (UNIVERSIDADE DO 
SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA)

ETNOECOLOGIA DAS PAISAGENS: TERRAS 
INDIGENAS COMO ILHAS FLORESTADAS EM 
UM MAR DE DESFLORESTAMENTO

A paisagem como conceito chave para a ciência geográfica tem prestado grande auxílio no entendimento das relações 
sinecológicas, estabelecidas entre a sociedade e a natureza.  As diversas formas de usos da Floresta Tropical Brasileira 
sobretudo ações de desmatamento, tem levado esse bioma a atingir limites próximos a irreversibilidade, modificando a 
estrutura e função dessas paisagens, como afirma Vidal, (2017). A Região Sudeste do Pará, até meados da década de 1980 sua 
economia girava em torno do extrativismo da Bertholletia excelsa, “Polígonos dos Castanhais”, hoje convertida em áreas de 
pastagens. (EMBRAPA, 2014).A contenção do desmatamento, a manutenção do equilíbrio das paisagens na floresta é realizada 
pela permanência e resistência dos povos indígenas Parakanãs, Guaranis, Sororós, Gaviões e Xicrins que tem resistido e de 
certa maneira protegem as florestas. Os povos indígenas ampliam a diversidade da flora e fauna local, com formas únicas de 
viver e ocupar a paisagem, incluindo  usos adequados do solo. O desflorestamento no entorno das Terras Indígenas (TI) tem 
configurado essas terras como “ilhas de biodiversidade” num “mar” de desflorestamentos. A premissa é que a demarcação das 
TI´s contribuiu taxativamente para a diminuição da supressão florestal e manutenção da biodiversidade, tornando-as espaços 
de remanescentes florestais que guardam também práticas culturais preservacionistas. Para tanto foi realizado uma análise 
temporal de 20 anos para determinar a evolução do desflorestamento na região, fazendo uso de Imagens Landsat para o 
cruzando os dados com a manutenção das florestas em terras indígenas, e também a identificação e quantificação da 
cobertura vegetal através do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. As principais alterações observadas referem-se a 
conversão de áreas florestadas em áreas de pastagens, no qual apenas pequenas áreas “ilhas” constituídas pelas Terras 
Indígenas abrigam as florestas.

SO 033ALMADA

1106 THIARA LUANA MAMORE RODRIGUES 
(PROGRAMA DE PROGRAMA DE PÓS 
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS (BOTÂNICA TROPICAL) 
UFRA/MPEG), ELOISA HELENA AGUIAR 
ANDRADE (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI), LIDIANE DINIZ DO 
NASCIMENTO (MUSEU PARAENSE 
EMILIO GOELDI), MARCIA MORAES 
CASCAES (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI), TAINÁ OLIVEIRA DOS ANJOS 
(MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI)

Teor e Caracterização química do óleo 
essencial de folhas e raízes frescas de chicória-
do-Pará (Eryngium foetidum L. - Apiaceae)

Eryngium foetidum L., popularmente conhecida como chicória-do-Pará, é uma espécie nativa da Amazônia e vem 
despertando interesse pelas suas propriedades medicinais (analgésica, antipirética, anti-inflamatória) e alimentícias. Apesar 
da importância que a espécie apresenta para os povos tradicionais e o crescente interesse de indústria farmacêuticas, ainda é 
incipiente o conhecimento sobre o óleo essencial da espécie. O objetivo foi analisar o rendimento e a composição química do 
óleo essencial de folhas e raízes frescas de E. foetidum. As amostras da espécie foram adquiridas em feira livre no município de 
Belém (Pará, Brasil). Posteriormente, as folhas (F) e raízes (R) foram separadas em frações de 50g para hidrodestilação em 
Clevenger modificado  durante 3 h. Os óleos obtidos foram centrifugados e desidratados com Na2SO4 anidro. O teor de 
umidade foi quantificado em balança determinadora de umidade por infravermelho no momento da extração. A composição 
química dos voláteis foi analisada por cromatografia de fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM) e a 
identificação química foi realizada através da comparação dos espectros de massas e índices de retenção (IR) com os de 
substâncias padrão existentes nas bibliotecas do sistema e com dados da literatura. Os IR foram obtidos utilizando uma série 
homóloga dos n-alcanos (C8-C24). O rendimento de óleo essencial (mL/100g) nas folhas e raízes foram de 0,073% e 0,066%, 
respectivamente. Nas folhas e raízes de E. foetidum o óleo essencial apresentou elevado teor de aldeídos, sendo que os 
constituintes majoritários identificados foram (2E)-dodecenal, 48,1% (F) e 13,51% (R), 2,3,6-trimetilbenzaldeido, 3,86% (F) e 
40,82% (R), trans-tetradec-2-enal, 26,49% (F) e 17,95% (R), dodecanal, 6,47% (F) e 1,22% (R). Não houve variação no teor de 
óleo entre raiz e folha de E. foetidum, sendo que o perfil químico dos óleos mostra elevado teor de aldeídos, alifáticos nas 
folhas e aromáticos nas raízes.  

Sessão Poster Temas 
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1107 VANIA LOBO SANTOS (UEPAUNESP), 
ANDRÉA MONTEIRO CARDOSO (UEPA), 
ANA CELY DE SOUSA COELHO (UEPA), 
JOELCILÉA DE LIMA AIRES (UEPA)

A PREPARAÇÃO DA BEBIDA INDÍGENA 
TARUBÁ COMO PROCESSO DE ENSINO DE 
QUÍMICA E SOBERANIA ALIMENTAR DO POVO 
ARAPIUN

Trata-se de um relato de experiência do fortalecimento cultural e soberania alimentar do povo indígena Arapiun através do 
processo de ensino-aprendizagem com a utilização de uma Cartilha Educativa, elaborada a partir do conhecimento indígena 
sobre o processo de preparação da bebida indígena Tarubá. A Cartilha surgiu com o fim de ser utilizada como material 
didático nas escolas indígenas na disciplina de Química, onde se buscou abordar o tema de maneira diferenciada, 
relacionando os saberes tradicionais com os conceitos químicos. O trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa 
exploratória com a elaboração e aplicação de material didático na escola indígena. Foram realizadas entrevistas com as 
pessoas da comunidade foi possível observar o consumo da bebida indígena na Aldeia Vila Franca, e discutir seu preparo. O 
Tarubá é uma bebida tradicional indígena, fermentada, feita da mandioca, que passa por um processo longo na sua 
preparação. A partir da colheita da mandioca, e do uso de instrumentos típicos tradicionais, a mandioca é descascada, ralada 
e a massa sólida é separada do líquido e passa pelo processo de fermentação. Após a pesquisa exploratória, foi efetivada a 
elaboração de material didático apresentando, por meio de imagens e textos, a caracterização cultural do povo Arapyun, 
mostrando os instrumentos utilizados e todas as etapas do processo de preparação do Tarubá com o diálogo químico do 
processo de preparação da bebida aos possíveis conteúdos trabalhados no 1º ano do Ensino Médio, como misturas, separação 
de misturas e o processo de fermentação. Por fim, foi o concretizar da percepção da aplicação de conceitos em sala de aula 
desenvolvendo o preparo da bebida com alunos de uma escola indígena. No processo, foi possível perceber o interesse e a 
participação dos alunos nas atividades desenvolvidas, ampliando os saberes e a construção dos conhecimentos químicos, 
contribuindo de forma positiva na valorização dos saberes tradicionais indígenas.

SO 021SILVA-A

1108 DEUZIMAR TARRACANA KARAJA 
(UNIFESSPA), HIRAN DE MOURA 
POSSAS (UNIFESSPA)

IMPACTOS AMBIENTAIS E MODOS DE VIDA DO 
POVO KYIKATÊJÊ, ALDEIA KOYAKATI

Este trabalho discute a relação da Comunidade Indígena Koyakati, da Reserva Mãe Maria, localizada no município de Bom 
Jesus do Tocantins (Sudeste do Estado do Pará, Amazônia) com o seu território, particularmente no que diz respeito à defesa e 
à proteção do mesmo, tendo vista impactos, como a passagem da Rodovia BR 222, dos “linhões de transmissão” da 
Eletronorte e da Estrada de Ferro Carajás da Companhia Vale. A implantação destes grandes projetos de caráter 
“desenvolvimentista” ocasionou conflitos vinculados à soberania e à autodeterminação deste povo. Em um ensaio 
preliminar, o trabalho explica, por fundamentos teóricos e vivências na referida Comunidade Indígena,  reflexos da relação 
homem/natureza. Após este passo, discutimos o desenvolvimento histórico do processo de ocupação e as intervenções 
ocorridas no espaço em comento, destacando os aspectos socioambientais e culturais desta comunidade. A partir do 
exposto, temos por objetivo demostrar como está hoje o modo de vida do povo Kyikatejê da Aldeia Koyakati, diante da 
inserção de agentes capitalistas e buscando fazer uma correlação de como esses povos viviam antes e qual a realidade hoje. A 
metodologia utiliza mapa da área, fotos, entrevistas e análises desses textos. Diante da pesquisa, podemos constatar que 
houve significativas mudanças na cultura do povo refletidas pelos impactos ambientais acompanhados de impactos de ordem 
cultural

SO 027CASTRO
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1109 JOÃO DE LIMA COELHO (RESEX SÃO 
JOÃO DA PONTA)

Pescador de caranguejo João de Lima 
Coelho, da RESEX Marinha de São João da 
Ponta, Pará

Este resumo do pescador de caranguejo-uçá JOÃO DE LIMA COELHO, morador da cidade de São João da Ponta-PA, no entorno 
da Reserva Extrativista Marinha de São João da Ponta, para contribuir com os debates na sessão intitulada "WALDEMAR 
VERGARA FILHO: Os avanços e desafios da gestão compartilhada dos recursos pesqueiros em Reservas Extrativistas Marinhas 
no litoral Amazônico", coordenada pelo Prof. Josinaldo Reis. As contribuições serão no sentido discutir as tecnologias sociais 
implementadas na coleta e no transporte do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) no território tradicional da RESEX Marinha de 
São João da Ponta, bem como as dificuldades para efetivar a cogestão dos recursos pesqueiros na RESEX do município.

SO 109VERGARA

1110 JOSENI MINEIRO DE SOUSA 
(INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ - 
CÂMPUS LARANJAL DO JARI), KARIANE 
DA SILVA OLIVEIRA (IFAP), CLEITON 
ANDRÉ MONÇÃO DE OLIVEIRA (IFAP), 
SHIEYD CARLLYANE PIMENTEL DE 
SOUZA DE MORAES (IFAP), ANDREZA 
DA SILVA NASCIMENTO (IFAP), 
MATEUS VIEGAS QUARIGUAZIL (IFAP), 
CLAUDENI DA CONCEIÇÃO SENA (IFAP)

DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO DOS 
BATEDORES ARTESANAIS DE AÇAÍ DE UM 
MUNICÍPIO AMAZÔNICO

Açaí é o nome dado ao fruto do açaizeiro (Euterpe oleracea Mart) bem como à bebida proveniente da extração deste fruto. 
Devido ao consumo não ser in natura, precisa-se passar por um processamento nas denominadas batedeiras de açaí. Diante 
disso, objetivou-se, com este trabalho, traçar o perfil socioeconômico dos batedores artesanais de açaí do município de 
Laranjal do Jari-AP. Foram realizadas entrevistas e aplicações de questionários semiestruturados a 25 batedores, onde 72% 
dos entrevistados eram do sexo masculino, com idades entre 21 a 78 anos, e 28 % do sexo feminino, com idades entre 25 a 59 
anos, cuja composição familiar representada em média entre 3 a 8 pessoas. Quanto à escolaridade foi observado que 20% 
concluíram o ensino médio e 12% concluíram o ensino fundamental, já os demais ou não estudaram ou não chegaram a 
concluir o ensino fundamental, o que evidencia o baixo nível de escolaridade dos entrevistados que, trabalham 
aproximadamente 11 horas por dia, sendo que conforme 52% dos entrevistados os horários em que há maior quantidade de 
vendas é entre 11:30h a 12:30h e 18:00h à 19:00h. Com relação à renda mensal 52% conseguem obter lucro entre 1 a 2 
salários mínimos. Quanto ao local de venda 72% e 84% adquirem o açaí de compras de terceiros, provenientes em sua maioria 
das comunidades rurais do município de Laranjal do Jari-AP e Almeirim-PA. Dos entrevistados 60% realizavam outras 
atividades remuneradas como venda de lanches, farinha de mandioca e “bicos” (trabalhos provisórios sem vinculo 
empregatício), ou seja, 40% vivem exclusivamente da venda do açaí e 44% possuem mais de 10 anos nessa atividade. Todos 
afirmaram que estão satisfeitos com a profissão, entretanto 16% relataram que gostariam de melhorar a produtividade, pois 
acreditam que nos últimos anos a venda de açaí caiu de produção. O contexto desse trabalho é relevante visto que contribuirá 
para a compreensão da realidade desses trabalhadores evidenciando suas características e peculiaridades.
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1111 MARCELA VIEIRA DA COSTA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI), PAULA 
MARIA CORREA DE OLIVEIRA MELO 
(MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI), 
MÁRLIA COELHO-FERREIRA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

A Importância Dos Fragmentos Florestais Da 
Região Metropolitana De Belém Na 
Conservação De Plantas Medicinais

A crescente urbanização na Região Metropolitana de Belém (RMB) tem acelerado a perda da sua cobertura vegetal, o que 
tornou os remanescentes florestais da região indispensáveis à conservação da biodiversidade local. Aliado a isso está o 
desaparecimento dos conhecimentos associados aos recursos vegetais. Neste sentido, as coleções etnobotânicas são 
relevantes, pois atuam como ferramentas para a preservação deste saber. Os objetivos deste estudo foram investigar a 
representatividade de espécies medicinais arbóreas, acervadas na Coleção de Etnobotânica (MGEtno), nos fragmentos 
florestais da RMB, o status de conservação daquelas e a ocorrência de perda na cobertura vegetal dessas áreas. Para isso, foi 
realizado um estudo comparativo entre espécies medicinais amazônicas do banco de dados da MGEtno e aquelas já 
inventariadas em seis fragmentos florestais da RMB. As espécies comuns foram investigadas na literatura quanto a sua 
utilização terapêutica na Amazônia e à presença na Lista Vermelha da IUCN. Os dados sobre cobertura vegetal foram 
analisados de acordo com informações do projeto TerraClass e do PRODES. Vinte e cinco das espécies com amostras na 
MGEtno foram inventariadas nos fragmentos florestais da RMB. Todas estas são amplamente utilizadas na Amazônia, com 
destaque para Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel que apresentou diversas indicações, entre elas de ações anti-inflamatórias, 
analgésicas e antitumorais. Cinco espécies constam na Lista vermelha da IUCN, sendo que apenas Vouacapoua americana 
Aubl. sob o status “criticamente em perigo”. Observou-se perda de área florestal em todos os fragmentos analisados, 
particularmente na Ilha Trambioca e Amafrutas. A crescente perda de cobertura vegetal nos remanescentes florestais da RMB 
constatados neste trabalho é preocupante, visto que nestes ocorrem diversas espécies importantes na medicina tradicional 
local. Portanto se faz necessário o desenvolvimento de ações com vistas à conservação e manejo adequado destas áreas.

Sessão Poster Temas 
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1112 ELLEM SUANE FERREIRA ALVES 
(MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI), 
PAULA MARIA CORREA DE OLIVEIRA 
MELO (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI), MÁRLIA COELHO-FERREIRA 
(MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI)

PLANTAS MEDICINAIS DA COLEÇÃO DE 
ENTNOBOTÂNICA DO MPEG: REVISÃO 
FARMACOLÓGICA

As plantas medicinais conformam a categoria de uso mais expressivo da coleção etnobotânica do MPEG (MGEtno). Dados 
culturais, botânicos e ecológicos destas plantas estão registrados em uma base de dados, contudo, nenhuma informação 
acerca de suas possíveis atividades biológicas e constituição química encontram-se aqui informatizada. Visando suprir esta 
lacuna, o objetivo deste trabalho foi pesquisar na literatura informações farmacológicas das referidas plantas. Foram 
selecionadas entre as 111 espécies medicinais aquelas consideras nativas da Amazônia, cuja nomenclatura botânica foi 
atualizada em consulta a Flora do Brasil 2020. Em seguida, realizou-se uma revisão dos estudos nas bases de dados 
bibliográficas especializadas como Pubmed, ScienceDirect e o Portal de Periódicos CAPES. As informações obtidas foram 
acrescidas ao banco de dados. O acervo da MGEtno compreende 78 espécies nativas e até o momento foi realizada a revisão 
dos estudos para 51 espécies. Destaca-se Carapa guianensis Aubl. (andiroba) por ser alvo do maior número de estudos 
registrados (n=40), visto que seu potencial antimalárico, anti-inflamatório, cicatrizante, repelente, entre outros, foram 
comprovados. Não foram encontrados estudos desta natureza para Phanera splendens (Kunth) Vaz (escada-de-jaboti) e 
Tachigali cavipes (Spruce ex Benth.) J.F.Macbr. (tachi). A maioria dos estudos levantados nesta pesquisa dedica-se em 
investigar plantas para tratar doenças de incidência na Amazônia como malária, doença de Chagas e distúrbios 
gastrointestinais. Os resultados obtidos até então enriquecem a base de dados da MGEnto e a tornam uma importante fonte 
de pesquisas para as diversas áreas do conhecimento.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1113 BIANCA ARAUJO DE OLIVEIRA PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Direitos Humanos no Curso de 
Etnodesenvolvimento da Universidade 
Federal do Pará

“Professora, direitos humanos são uma coisa que a gente só escuta falar quando tem problema no presídio”. A frase, dita por 
uma aluna, impactou-me porque ela não afirmou que direitos humanos eram para defender bandidos, mas utilizados em 
situações de caos e perigo extremos. E também porque isso quer dizer que em outras situações – e pessoas- eles são 
inexistentes. Como então falar de direitos humanos para comunidades tradicionais e povos indígenas, que diariamente têm 
seus direitos violados? Lecionar disciplinas de direitos humanos para este curso não é fácil, mas é certamente muito 
gratificante.Os alunos demonstram conhecimento dos assuntos ministrados, não somente em função da pedagogia da 
alternância utilizada pelo curso, mas também por seu histórico de luta por direitos. É preciso desconstruir o Estado como 
única fonte geradora de direito e incitar os alunos a pensarem estratégias de ação em suas comunidades na elaboração e 
fiscalização da agenda pública. Essa desconstrução é difícil, inclusive para mim, graduada e mestra em Direito, que aprendeu 
que o Estado é o centro do direito e que protegerá os “cidadãos” (pessoas brancas, cristãs, industriais, escolarizadas e 
residentes de zonas urbanas) conforme a Constituição. Para uma noção plural de direitos humanos, as teorias clássicas são 
insuficientes, pois apresentam uma visão unilateral da história e não contemplam nossos alunos em sua diversidade. 
Problematizamos os conceitos clássicos do Direito para confrontá-los com a realidade dos alunos, em uma visão que é crítica, 
por reconhecer as deficiências do sistema existente, e estratégica, ao compreender quais ferramentas podem ser utilizadas em 
favor das comunidades tradicionais e povos indígenas. Assim, espero que um dia os direitos humanos protejam e emancipem 
a todos, inclusive nossos alunos.     

SO 039PARENTE

1114 KELLY POLYANA PEREIRA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
JOANICE COSTA AMORIM (UFPI), 
JULIANA CARDOZO DE FARIAS (UFPI), 
ETHYÊNNE MORAES BASTOS (UFPI), 
WALDILÉIA FERREIRA DE MELO 
BATISTA (UFPI), MARIA GRACELIA 
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COMUNIDADE DE PESCADORES ARTESANAIS 
DE UNIÃO/PIAUÍ/BRASIL: ASPECTOS 
SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS E 
RELIGIOSOS

COMUNIDADE DE PESCADORES ARTESANAIS DE UNIÃO/PIAUÍ/BRASIL: ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS E RELIGIOSOS

O conhecimento do perfil socioeconômico dos pescadores artesanais e a estrutura organizativa da pesca são relevantes para o 
desenvolvimento econômico dessas populações. Objetivou-se caracterizar a realidade socioeconômica da Colônia de 
pescadores artesanais Z-18, União/PI, bem como suas práticas culturais e religiosas. Os dados foram obtidos com o auxílio de 
entrevistas semiestruturadas, observação direta e registro em diário de campo, posteriormente esses dados foram 
transportados em tabelas e gráficos, e analisadas por meio de estatística descritiva básica. Os resultados revelam que há um 
equilíbrio quanto ao número de homens e mulheres que vivem da pesca: 55% homens e 45% mulheres. 40% são casados, 
52,67% possuem apenas o ensino fundamental incompleto, e residem em média 31,27 anos na comunidade. A principal 
atividade econômica secundária realizada na comunidade é a agricultura; 88% dos pescadores estão satisfeitos com a 
profissão. A maioria dos entrevistados são católicos (87%), a comunidade possui oito rezadores, sendo seis do sexo feminino e 
dois do sexo masculino, que utilizam plantas nos rituais de reza. A atividade pesqueira artesanal praticada em União/PI, não é 
apenas uma forma de obtenção de renda, mas um meio de vida importante que precisa ser preservado.

Palavras-chave: Conhecimento tradicional, Comunidades ribeirinhas; Pesca artesanal.
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1115 VIVIANE KRAIESKI DE ASSUNÇÃO 
(UNESC), CARLYLE TORRES BEZERRA DE 
MENEZES (UNESC), JOSÉ CARLOS 
VIRTUOSO (UNESC), GIANFRANCO 
CENI (UNESC), MIRIAM DA CONCEIÇÃO 
MARTINS (UNESC), MICHELE PEREIRA 
DA SILVA (UNESC), AMANDA 
BELLETTINI MUNARI (UNESC)

Impactos socioambientais da mineração em 
uma comunidade de pescadores artesanais 
no litoral Sul de Santa Catarina Brasil

No Sul de Santa Catarina, na área de abrangência da APA da Baleia Franca e estuário da Bacia do Rio Urussanga, está a 
comunidade da Barra do Torneiro, com ocupação histórica de pescadores artesanais, que ainda vivem da pesca.  Antes da 
degradação desta localidade no início dos anos 1970, sobretudo devido às atividades de mineração de carvão à montante 
desta bacia hidrográfica, os pescadores tinham garantia de peixes próximo de suas residências, podendo capturá-los na 
medida das suas necessidades. Com a contaminação da região do estuário, as atividades de pesca foram deslocadas para 
outras áreas, e com isto houve a modificação do tamanho e autonomia das embarcações por parte de alguns deles, o que 
descaracterizou o enquadramento de pescadores artesanais, mas não lhes assegurou a categoria de pesca industrial. 
Atualmente, para desenvolver a atividade pesqueira, é utilizada uma liminar judicial específica. Durante as entrevistas 
realizadas na comunidade pela equipe do projeto de pesquisa, percebeu-se a necessidade de transformação efetiva no que diz 
respeito ao processo de gestão dos recursos comuns no território. Como relatou um dos entrevistados “Os pescadores 
artesanais estão se sentindo solitários, pois neste momento o Ministério da Pesca foi absorvido por outro órgão. E por conta 
do cenário econômico foram extintos programas governamentais, tornando a atividade pesqueira artesanal muito difícil”. 
Um dos desafios a serem enfrentados diz respeito à necessidade da sensibilização dos gestores públicos para a resolução de 
conflitos na gestão do patrimônio natural e cultural. O estudo permitiu compreender a dinâmica territorial e os processos de 
percepção ambiental por parte da comunidade de pescadores, e os conflitos decorrentes da degradação ambiental com 
esgotamento dos recursos pesqueiros, problemas estes potencializados pela ausência de políticas públicas consistentes 
voltadas para esta atividade, com consequências para o modo de vida destes sujeitos.
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1116 ALMECINA BALBINO FERREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - 
UFAC), MARILENE SANTOS DE LIMA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - 
UFAC), MATHEUS MATOS DO 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ACRE - ACRE), SUILA 
MENDONÇA E SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ACRE - UFAC), FREDERICO 
HENRIQUE DA SILVA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - 
UFAC), EDIVÂNIA DE OLIVEIRA 
SANTANA (INSTITUTO FEDERAL DE 
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PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ACRE - 
EMBRAPA)

Caracterização Morfológica do cará roxo 
(Dioscorea trifida L.f) com diferentes 
tamanhos de túberas-semente

O cará é pertencente a cultura das tuberosas que possuem maior ocorrência em regiões de clima tropical. É um alimento 
altamente energético e rústico, muito importante na segurança alimentar, além de possuir valor econômico para o pequeno 
produtor familiar. O presente trabalho, objetivou identificar as túberas- semente com maior potencial produtivo, através do 
plantio, com diferentes massas (30 g; 60 g; 90 g; 120 g; 150 g). O experimento foi conduzido na horta experimental da 
Universidade Federal do Acre-UFAC, no município de Rio Branco-AC. O delineamento utilizado foi em Blocos Casualizados 
(DBC) com 4 repetições. Foram avaliadas: número de folhas, diâmetro do caule utilizando-se paquímetro, e trena para altura 
da planta. As túberas-sementes foram obtidas de produtores rurais do município de Rio Branco em comunidades indígenas. 
Cada parcela foi composta por 2 linhas de 3 m, espaçados entre si por 1 m. Para as variáveis número de folhas e diâmetro de 
caule houve diferença significativa (p < 0,05) entre os tratamentos. No número de folhas as túberas-semente que 
apresentaram melhor resultado foram as de massa 120 g, diferindo das demais. Já para o diâmetro de caule os tratamentos 3 e 
4 (90 e 120 g) foram os que obtiveram melhor resultado. Na variável altura de plantas não houve diferença significativa (p ≥ 
0,05) entre os tratamentos. Com base no número de folhas e diâmetro do caule o tratamento que apresentou melhor 
desempenho foi o com massa 120 g, isso ocorre provavelmente, devido a maior reserva do tubérculo o que auxilia no 
desenvolvimento da planta. Com base nas médias o tratamento 1 foi o que apresentou menor desempenho, em número de 
folhas, diâmetro do caule e altura de planta, justificando-se por conta da menor reserva na túbera-semente. Conclui-se com 
base nas características avaliadas que o tratamento mais indicado para o plantio é o 4 (120 g) por apresentar melhor resultado 
quando comparado aos outros tratamentos.
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1117 IGOR (UNIVERSITY OF ALASKA 
FAIRBANKS), SVETA YAMIN-
PASTERNAK (UNIVERSITY OF ALASKA 
FAIRBANKS)

Creating Beauty in Life through the Everyday 
Work of Harvesting, Preparing, and Sharing 
Local Food: Lessons from Collaborative Art 
Shows

This presentation describes a framework for doing artist-led research in human-environmental interactions. It outlines the 
methodology and theoretical insights emerging in the course of two ethnographic investigations, both focusing on the 
knowledge, skills, values, practices, and experiences surrounding food. Both investigations take place in the process of 
preparing an art installation, which the authors, who are a cultural anthropologist and a multi-media artist, produced 
collaboratively with the advisors in our host communities. At the core of our approach is working toward an art show on a 
topic that speaks to a local lived experience, is grounding in human-environmental interactions, and is of mutual interest to 
the researchers and community members. What we are learning is that while providing a prolific mode for ethnographic 
engagement, a jointly conceived art co-production fuels a certain form of agency. This agency enhances the critically minded 
involvement by the participants and enables a reflection on individuality and universals in aesthetic expression while 
providing social and historical insight on the questions at hand. The questions in our case aim to explore how people create 
beauty in life through the everyday work of processing, preparing, and sharing local food. While our research focuses on food 
and is set in the Circumpolar North (one investigation is taking place in the Indigenous communities of the Bering Strait 
region, whose livelihoods rely heavily on hunting, and the other is in an immigrant farmer settlement in subarctic Alaska) we 
posit that the described approach is broadly implementable in the study of human-environmental interactions and their 
surrounding social contexts.

SESSÃO TEMATICA 7

1118 SOLANGE MARIA GAYOSO DA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

CONVENÇÃO 169/OIT E CONSULTA PRÉVIA 
LIVRE E BEM INFORMADA: protocolos de 
consulta como instrumentos de defesa do 
território

Autores do campo jurídico, político e antropológico observam que nas últimas décadas no Brasil ocorrem profundas 
transformações na ordem jurídica, com as assinaturas de Declarações e Convenções Internacionais que trazem  o 
reconhecimento da diversidade social e cultural.  Os “sujeitos de direito” manifestam profundo interesse de conhecer os 
direitos que se revelam portadores dos direitos étnicos, territoriais e de forma ampla os direitos humanos. Duprat (2007) 
debate que esses documentos jurídicos exprimem uma característica central -  o princípio da dignidade da pessoa humana 
incluiu a proteção a sua liberdade expressiva, em especial a de dizer,  autarquicamente,  quem é quais são as suas convicções 
de vida.  A Convenção 169 da OIT reconhece ao lado dos povos indígenas outros tantos grupos cujas condições sociais, 
econômicas e culturais, os distinguem de outros setores da coletividade nacional.  Este instrumento reconhece o direito à 
diferença, enunciando o reconhecimento de direitos étnicos.  Duprat chama atenção que estes documentos servem não 
apenas aos operadores de direito mas como instrumento de luta dos que seguem reivindicando direitos. Nesse sentido, em 
atendimento à demanda da “Frente Contra a Ferrovia Paraense”, no segundo semestre de 2017, organizou-se o “curso de 
extensão convenção 169 e o direito à consulta prévia livre e informada” que teve por objetivo capacitar lideranças 
comunitárias para elaboração de protocolos de consulta como um dos instrumentos de defesa de seus territórios. O curso 
contou com 80 participantes, dentre eles, representantes das comunidades quilombolas de Abacatal, Médio Itacuruçá, 
Bacuri, Monte Alegre, Laranjituba e Afríca, Macapazinho, Rio Arapapuzinho, Itancoã-miri, Sitio Cupuaçu, Vila Remédio e 
Genipauba e indígenas Cajuúna, Kayapó e Tembé. Até março de 2018 quatro comunidades quilombolas já tinham elaborados 
seus respectivos protocolos.
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1119 SOLANGE MARIA GAYOSO DA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Violência, discriminação, racismo e conflitos 
envolvendo os Povos Indígenas do Baixo 
Tapajós- Pará.

O presente artigo analisa o processo de conflitos socioambientais sofridos pelos indígenas da região do baixo rios Tapajós, 
Arapiuns e Planalto Santareno no estado do Pará, nos últimos anos. A dimensão política dos processos de territorialização dos 
indígenas relaciona-se principalmente com a apropriação de território pelos grupos étnicos e pela defesa de um modo de 
vida. Atualmente são 65 comunidades reivindicadas como território indígena, localizadas em duas unidades de conservação – 
FLONA TAPAJÓS (1974) E RESEX TAPAJÓS ARAPIUNS (1998), ambas localizadas às margens do Rio Tapajós, entre as interfaces 
dos municípios de Santarém, Belterra, Aveiro e Rurópolis, situados no sudoeste do estado do Pará. Os permanentes ataques 
sofridos pelos indígenas se avolumam e intensificam em decorrência da disputa pelas terras que se encontram sob a posse dos 
indígenas e ainda não tiveram seus processos de demarcações concluídos. Cotidianamente são pressionados a abrirem mão de 
seu território e de sua identidade, enfrentando um árdua batalha cotidiana pela afirmação de sua identidade indígena e defesa 
de seu território. São casos de ameaças, violências diversas, criminalização e racismo, especialmente racismo institucional. 
São constantes as afirmações de que se trata de falsos índios – sujeitos que tentam se passar por índios para obter supostos 
benefícios, principalmente o de apropriar-se de terra alheia. Nesse contexto, diversas situações de intolerância, violência e 
racismo étnico/institucional são praticadas por não índios contra os indígenas que habitam a região. O registro das denúncias 
protocoladas no Ministério Público Federal em Santarém, demonstram diversas violações de direitos, principalmente: o 
direito ao seu território/terra, o acesso à educação e acesso à assistência à saúde; somam-se a estas as condutas de desrespeito 
à cultura e a tradição indígena e aos direitos assegurados pela legislação brasileira.
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Avaliação de variedades crioulas de milho 
provenientes de etnia indígena do Vale 
Tarauacá-Envira no Acre

Com os avanços da engenharia genética e melhoramento de plantas, algumas espécies vegetais foram amplamente exploradas 
como é o caso do milho. Entre os avanços destaca-se o desenvolvimento de híbridos, substituindo a utilização de variedades 
crioulas. O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho morfológico e agronômico de quatro variedades crioulas 
provenientes de comunidades indígenas Kaxinawá do vale Tarauacá- Envira, Acre. O experimento foi realizado na unidade 
experimental da Universidade Federal do Acre - UFAC, campus Rio Branco. O clima da região é quente e úmido (AW) segundo a 
classificação de Köppen. Foram utilizadas quatro variedades crioulas de milho: três chamadas de milho duro “Nawa Sheki” 
(v1, v2 e v4) e uma de milho massa “Sheki Kui”(v3). O delineamento utilizado foi blocos casualizados (DBC). Avaliou-se: altura 
de plantas, altura de espigas, diâmetro do colmo, número de espigas na colheita e produtividade. Para as variáveis altura de 
plantas, altura de espigas e número de espigas, as quatro variedades não apresentaram diferenças significativa (p ≥ 0,05). Para 
produtividade de grãos houve diferença significativa entre as variedades (p < 0,05) variando entre 176 à 2200 kg.ha-1. A 
variedade quatro classificada como “Nawa Sheki” foi a mais produtiva com 2200 kg. ha-1. Mesmo sendo a mais produtiva, 
essa produtividade ainda está muito abaixo da esperada para a cultura do milho. Provavelmente, esse fato pode ser atribuído 
ao excesso de chuvas durante o período de floração, dificultando assim a dispersão do grão de polén. Outro fator que pode ter 
contribuído foi o aparecimento de doenças como míldio (Peronosclerospora sorghi) e enfezamento (Spiroplasma sp.). 
Conclui-se que o excesso de chuvas na floração influenciou no decréscimo da produção de grãos. A variedade quatro mesmo 
tendo produzido abaixo do esperado para cultura, essa variedade apresentam potencial genético para uso futuro em 
programas de melhoramento.
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1122 IGOR PASTERNAK (UNIVERSITY OF 
ALASKA FAIRBANKS), SVETA YAMIN-
PASTERNAK (UNIVERSITY OF ALASKA 
FAIRBANKS)

Journeying with Chaga, the “Birch 
Mushroom” Inonotus obliquus, from 
Siberian Foragers to Global Markets

The vast majority of the contemporary Western consumers of chaga did not grow up harvesting, using, or knowing of the 
sclerotium of Inonotus obliquus. Found on birch trees throughout the northern temperate and boreal climates, this rugged 
infester parasite stayed largely within the vastness of rural Siberia for most of its history in the human world. Over the recent 
years, its reach has spouted copiously at multiple scales. Chaga is now a widely celebrated cure-all wonder. Chaga products 
are finding their way into the health store inventories, coffeehouse menus, and holiday craft fares. Web-based global 
marketers claim firsthand exclusive access to reputable, pollution-free sources. Foragers and vendors throughout 
Circumpolar North advertise locally harvested chaga. Finnish and Norwegian dealers contend that the world’s best chaga is 
found in Finland and Norway, respectively, while Alaskans emphasize their geographical proximity to the homeland of the 
original discoverers of the “Siberian birch mushroom.” According to the growing list of its marketed identities chaga is “the 
new black coffee,” “a youth fountain herb,” a “superfood,” and more. How and why has this long-known Siberian medicinal 
come into the spotlight among the health-conscious westerners? This presentation draws on broad-based research in 
ethnomycology and the authors’ lived experience as longtime foragers in Alaska’s boreal forest to explore chaga’s rise to 
global fame.
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1123 VIVIANE STERN DA FONSECA KRUEL 
(JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO), WILLIAM MILLIKEN (ROYAL 
BOTANIC GARDENS, KEW), LUCIANA 
MARTINS (BIRKBECK, UNIVERSITY OF 
LONDON), MARK NESBITT (ROYAL 
BOTANIC GARDENS, KEW)

Participatory ethnobotany and Richard 
Spruce

This paper will focus on the collecting and documenting practices of British botanist Richard Spruce (1817-1893), who spent 
15 years (1849-1864) travelling in the Amazon and the Andes. After his return to Britain, he reworked his notes, herbarium 
specimens and journals. Spruce’s unique collections, housed mainly at the Royal Botanic Gardens, Kew, the British Museum, 
and the Natural History Museum in London, incorporate indigenous plant-based artefacts, samples of useful plant products, 
detailed archival notes on the use of plants by local inhabitants, and accompanying herbarium voucher collections.

The result of his interactions with people he encountered in the field are still relevant to 21st century research. In this paper 
we will examine the ways in which Spruce meticulously documented his collections, devising a system of cross-referencing 
data on plants and people amenable to the application of modern botanical and anthropological enquiry.

In addition, we will explore the potential of using Spruce collections today to integrate indigenous and scientific knowledge 
successfully, translating and disseminating information about specific useful plants considering a constructive, culturally 
appropriate engagement with source communities. This is based on a workshop in São Gabriel (2016), which aimed to 
promote indigenous researchers in ethnobotany techniques, and to use Spruce’s material (from Kew) to help understand the 
importance in recording information on plants and their uses before it is lost.
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1124 THATIELE OEIRAS GUEDES CARNEIRO 
(SENAR), ELEICI RAMOS CHAVES 
(UFPA), KESSIA SILVA TEIXEIRA (UFPA), 
SUZETTE DO SOCORRO D'OLIVEIRA 
NEGRÃO (UFPA), REGINA CLAUDIA 
SILVA DE SOUSA (UFPA), DHESSY DE 
FÁTIMA CARDOSO DOS SANTOS 
(UFPA), OZINEIDE CARNEIRO 
NATIVIDADE (UFPA), ADELSON LUÍS 
CARDOSO (UFPA)

CAMINHOS DO SABER: A APRENDIZAGEM DAS 
CRIANÇAS BASEADA NO CICLO AGRÍCOLA DA 
MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ.)

O texto apresenta os resultados de uma pesquisa realizada na Comunidade Quilombola do Baixo Caeté em Abaetetuba-PA-
Brasil, que teve como objetivo refletir sobre a importância de inserir as crianças da comunidade no saber do ciclo agrícola da 
mandioca e pela produção da farinha, enquanto o ensinamento dessa cultura. A metodologia desenvolvida contemplou 
conversas informais no local de plantio e na casa de farinha a partir de entrevistas semiestruturadas e registros através de 
vídeos. Os sujeitos da pesquisa são agricultores familiares e as crianças. Os resultados obtidos nos mostraram que os 
conhecimentos do plantio até a produção final são passados de geração para geração. A mandioca e seus derivados é um 
alimento muito presente nos pratos dos brasileiros e muitas comunidades no Pará ainda trabalham na produção de farinha. 
Na comunidade onde aplicamos à pesquisa, vila Baixo Caeté, a cultura é voltada para o cultivo de mandioca e do açaí, mas a 
mandioca é ainda uma das principais fontes de renda da comunidade, desde os primórdios até nos dias atuais, sendo um dos 
fatores os quais escolhemos para falar a respeito do ciclo dessa cultura, observando do plantio até o produto final (farinha). 
Este estudo constituiu-se mediante revisão de literatura da temática dos Ciclos de vida na Escola do e no campo, Ciclos de 
formação e desenvolvimento Humano, Ciclo agrícola e visita na Comunidade do Baixo Caeté.
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1125 OZINEIDE CARNEIRO NATIVIDADE 
(UFPA), THATIELE OEIRAS GUEDES 
CARNEIRO (SENAR)

IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREA DE MANGUE 
DURANTE O CARNAVAL DE CURUÇÁ

Os manguezais são ecossistemas costeiros que têm grande importância para o equilíbrio ecológico marinho, porém sabemos 
que ocorre um grande risco com relação à falta de preservação e grandes chances de desaparece, principalmente pelas ações 
irresponsáveis de homens que vêm impactando esse meio. É o que ocorre durante o carnaval de Curuçá, onde uma área de 
manguezal vem sendo utilizada, pelo bloco pretinhos do mangue para sua diversão. Diante desse problema, me proponho a 
buscar respostas cabíveis que pudessem preencher algumas lacunas referentes a certos impactos que essa área poderá está 
sofrendo. O objetivo deste trabalho é analisar os condicionantes que interferem no impacto ambiental da área de manguezal e 
sugerir possibilidades de reflorestamento e sua preservação. A pesquisa é uma abordagem qualitativa que se caracteriza como 
Estudo de Caso. As técnicas de pesquisa foram observação de campo, entrevistas, levantamento bibliográfico foram 
investigados além do contexto da pesquisa o presidente do bloco Pretinhos do Mangue, o presidente do projeto “O grito da 
mãe grande”, 05 professoras e 10 pessoas entre participantes e não participantes do bloco Pretinhos do Mangue no 
Município de Curuçá (PA). Os procedimentos de análise dos dados se basearam a partir dos objetivos desse trabalho. Os 
resultados mostraram que, mesmo com o carnaval acontecendo de ano em ano, a área em que os foliões vêm utilizando para 
seu divertimento, vêm sofrendo de forma progressiva impactos ambientais principalmente de assoreamento, desmatamento 
da área e na diminuição reprodutiva do Caranguejo Uçá.
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1126 EVILANIA BENTO DA CUNHA (UNIFAP), 
CLAUDIA RENATA LOD MORAES 
(UNIFAP), ROSILENE CRUZ DE ARAUJO 
(UNIFAP)

UM ESTUDO DO CENSO DEMOGRAFICO DA 
POPULAÇÃO INDIGENA DE OIAPOQUE-AP

Este trabalho visa apresentar um recorte da proposta de pesquisa que analisará o processo da migração de mulheres indígenas 
para cidade na fronteira do Brasil e a Guiana Francesa, no município de Oiapoque. Assim como, os desafios apresentados 
quando estas mulheres têm filhos pequenos e ao mesmo tempo exercem atividade profissional com vinculo empregatício. 
Para tanto, faz-se necessário identificar quem são essas mulheres. Por isso, nos propomos a olhar o censo demográfico de 
2015 elaborado pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio como base para identificar as mulheres indígenas em situação de 
migração na fronteira entre Oiapoque e Guiana Francesa. Adotaremos a metodologia de revisão bibliográfica e documental a 
fim de conhecer o perfil das mulheres indígenas que migram temporariamente e/ou definitivo para cidade. Destarte, o 
resultado dessa pesquisa proporcionará uma base de dados locais com mais precisão.

SESSÃO TEMÁTICA 46



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

1127 EVILANIA BENTO DA CUNHA (UNIFAP), 
ROSILENE CRUZ DE ARAUJO (UNIFAP)

O IMPACTO DO CURSO DE LICENCIATURA 
INTERCULTURAL INDÍGENA NAS ESCOLAS DA 
TERRA INDIGENA UAÇÁ: UM OLHAR SOBRE 
PROCESSO SELETIVO INDIGENA

O presente trabalho é resultado de nossa experiência como docentes do curso de Licenciatura Intercultural Indígena da 
Universidade Federal do Amapá. O curso é resultado da luta do movimento indígena do Amapá, que provocou a universidade 
a ofertar um curso especifico para formação de professores indígenas, atendendo a população indígena desde 2007. Durante a 
participação como banca avaliadora do Processo Seletivo Indígena-PSI em 2014 e 2017 pudemos observar que um dos 
impactos nas escolas das comunidades da Terra Indigena Uaçã é a inserção de professores indígenas com formação 
universitária especifica. Os jovens candidatos ao curso de Licenciatura Intercultural Indígena afirmavam que os professores 
indígenas que se graduaram na Licenciatura Intercultural Indígena na UNIFAP da cidade de Oiapoque  tem uma atuação 
diferenciada como professor. Propomos um relato sobre o processo seletivo indígena por se tratar de uma seleção especifica, 
por ser um tema que carece reflexão e por ter um crescente numero de candidatos concorrendo a uma vaga. O artigo 
pontuará algumas questões levantadas por ocasião das entrevistas do PSI em 2017.

SO 025LOPE-B

1128 YUANYUAN JI (MINZU UNIVERSITY PF 
CHINA)

Cultural importance of birds in Tibetan 
communities of China

Birds are valued in traditional culture of Tibetan areas of China for symbolism, spirituality, and medicinal use. 
Ethnoornithological methods were applied to understand the valuation and knowledge of birds by Tibetan people in six 
communities of China including in Tibet, Qinghai, southern Gansu, western Sichuan, and northwest Yunnan provinces. A 
total of 329 informants were interviewed through ethnobiological approaches. Among them, 37 were selected as key 
informants who were knowledgeable elders, local authorities, monks, and traditional healers. Results highlight that Tibetan 
informants value a diversity of birds for multiple symbolic purposes including spirituality, a good harvest, luck, happiness, 
fortune, beauty, glory, and omens. Over 20 avian species including eagles, crows, pheasants, peacocks, and red-breasted 
parakeet were perceived as totems, taboos, and holy birds. Findings revealed that three vulture species (Gyps himalayensis, 
Gyps fulvus and Gypaetus barbatus) are the most important avian species because of their sacred roles in celestial burial. A 
total of 24 bird species were recorded to be used as traditional medicine for digestion, memory loss, diuresis, and other 
medicinal uses. The high valuation of birds in Tibetan culture has likely contributed to transmission of traditional knowledge 
regarding birds as well as to the conservation of bird biodiversity in the study area. At the same time, conservation efforts are 
called for to ensure the sustainable use of bird biodiversity in Tibetan medicinal practice with expanding medicinal markets 
globally.

SESSÃO TEMÁTICA 36

1129 JOSAFA SANTANA COIMBRA (IFAP), 
CLAUDENI DA CONCEIÇÃO SENA 
(IFAP), CLAUDIANE DA CONCEIÇÃO 
SENA SANTOS (IFAP)

CONHECIMENTO POPULAR MEDICINAL DA 
ERVA DE JABOTI (Peperomia pellucida), NA 
CULTURA AMAZÔNICA

As plantas medicinais sempre foram utilizadas ao longo da história da humanidade como forma de medicamento para tratar 
as diversas enfermidades que assolavam as civilizações antigas, e esse conhecimento com o passar dos anos não se perdeu, pois 
vem sendo transmitido de forma empírica ao longo das gerações e devido a suma importância dessa  prática tradicional como 
forma de  identidade cultural do povos. O presente estudo teve como objetivo averiguar o uso e percepção dos moradores de 
uma comunidade ribeirinha na Amazônia sobre a utilização medicinal  da Peperomia pellucida conhecida popularmente 
como ‘’Erva de jaboti’’, pois as populações  Amazônicas possui uma grande variedade de conhecimento popular  de plantas 
 medicinais , do qual os povos nativos foram  aprendendo ao longo do tempo.  O estudo foi realizado no município de Laranjal 
do Jari-Amapá-Brasil, e para o levantamento de informações, foi realizado visita domiciliar, juntamente com um roteiro de 
entrevista semiestruturado, diante da pesquisa percebeu que os entrevistados tinha idade entre 27 e 82 anos, e que 90% eram 
do sexo feminino, e que a  Erva de jaboti é utilizada  no tratamento de enfermidades como: inflamação , inchaço,  problemas 
do coração e rins, e no tratamento de dores de reumatismo, cólicas, e dores abdominais, também é indicada para tratar 
problemas digestórios ,como ulcera e gastrite e ainda é apontada para tosses, resfriados, e constipação.  Toda as partes da  
planta é utilizada, e a principal forma de uso, é através, de chás, sucos, e saladas, essa última sendo bastante utilizada para 
tratar problemas de anemia, pois os entrevistados acreditam que as folhas possuem um alto teor de ferro, e a principal forma 
de cultivo são em jardins e quitais, dentro de vasos.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1130 MYRIAN SA LEITAO BARBOZA (UF), 
JAIME XAMEN WAI WAI (UFOPA)

Ethnographic studies about the Amerindians' 
role in the construction and reconstruction 
of Amazon landscapes

Ethnographic studies have been contributing to the comprehension of Amazonian forest management by indigenous people. 
In this presentation, we discuss current discoveries about past subsistence strategies among the Katukina from the Biá River 
(Amazonas, Brazil) and the Waiwai (Pará, Brazil). We seek to answer the following research questions: 1) How did subsistence 
practices shape Katukina and Waiwai landscape construction and reconstruction? 2) How did Katukina and Waiwai learn to 
implement agriculture? 3) What were the main foodstuffs used in past Katukina and Waiwai diets? For Katukina, agriculture is 
a fairly recent activity, introduced less than one century ago by external agents, the “sky man” (Christian god) and a non-
indigenous boss. For Waiwai, agriculture is not recent and agricultural cultivars were obtained through the Okoyomoyana 
(anaconda people). Katukina past diet was based on the gathering of uncultivated fruits and tubers, no longer in use, in 
addition to animal protein acquisition. While Waiwai already had agricultural products. However, during a long period of 
moving and village changing, Waiwai focused their diet on uncultivated fruits and tubers, some cultivated tubers, and animal 
protein. Our results show that a tuber, Casimirella rupestris (Ducke) R.A. Howard, represented one of the most important 
food items for several past Amazonian societies. Certainly, indigenous management contributed to the ample distribution of 
this tuber, which can be encountered in many parts of Amazonia. At the same time, we debate the possible rotation of hunter-
gatherer and agricultural lifestyles. These ethnographic revelations will support archaeobotanical studies and make 
significant contributions for the historical ecology of the indigenous role in territorial management and agricultural 
practices.

SO 028NEVES B

1131 NELMA FERREIRA PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), MIRELY DOS SANTOS CRUZ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), DANIELE CRISTINA DE 
OLIVEIRA LIMA DA SILVA (UNIRB - 
FACULDADE REGIONAL BRASILEIRA), 
HENRIQUE COSTA HERMENEGILDO DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS - CAMPUS DE ARAPIRACA)

A PREFERÊNCIA DE ESPECIALISTAS EM 
PLANTAS MEDICINAIS POR PARTES DA 
AROEIRA (Schinus terebinthifolius Raddi), NO 
POVOADO BATINGAS, ZONA RURAL DE 
ARAPIRACA-AL

Embora a Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira-vermelha) seja utilizada para diversas doenças, qual parte sua é preferida? 
Assim, este trabalho objetivou avaliar a preferência de uso por partes da Aroeira e freqüência de uso no Povoado Batingas, 
zona rural de Arapiraca – AL. O Projeto foi submetido à Plataforma Brasil gerando o número CAAE: 69743416.0.0000.5013. 
Para a seleção dos informantes foi utilizada a “bola de neve”, para aplicar entrevistas semi-estruturadas com 54 especialistas 
em plantas medicinais. As entrevistas ocorreram em junho, julho e agosto de 2017. Na análise dos dados utilizou-se o índice 
de saliência de Smith para obter o consenso cultural sobre partes utilizadas e formas de utilização através do software 
Anthropac 4.0. Para avaliar a freqüência de uso da Aroeira entre os meses utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. Constatou-se 
que a parte preferida são as cascas (69,4), e forma preferida o chá (88,9). As afecções mais citadas foram inflamação (88,9), 
infecção (47,2) e gripe (25). O mês de julho teve maior freqüência de uso em relação aos demais meses (junho/julho (t=18,44; 
p=0,0033); julho/agosto (t=14,38; p=0,0221)). Cascas são preferidas por tratar doenças recorrentes e frequentes, em que 
muitos entrevistados tem a parte vegetal em casa ou adquirem com conhecidos ou raizeiros. Pode haver períodos em que a 
aroeira é mais frequentemente utilizada, por exemplo, certos períodos de inverno para tratar de gripes, o que pode levar a 
uma maior demanda de chá com o uso da casca da planta.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1133 PASCALE DEROBERT (INSTITUT DE 
RECHERCHE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT)

A pena e o pássaro: narrativas cruzadas sobre 
Amazônia em museus

Os povos indígenas da Amazônia, apontados como grandes conhecedores da floresta e reconhecidos responsáveis por uma 
parte significativa da sua diversidade biológica atual, encontram-se regularmente encenados em eventos como exposições, 
filmes, etc. De fato, desde a exposição “Ciência Kayapó” realizada por Posey 30 anos atrás, constatamos uma vontade de 
integração sempre maior de participantes indígenas nas fases de prepararão, organização, realização ou valorização de tais 
eventos. A comunicação enfocara sobre a experiência de mebêngôkre que trabalharam em colaboração com museus 
franceses, seja na preparação de exposições, seja na documentação de acervos. Procuramos refletir sobre os encontros 
registrados, a circulação de objetos, saberes e pessoas no processo e sobre as formas e os efeitos dessas ‘escrituras’ coletivas da 
Amazônia indígena. Um exemplo paradigmático para discutir desentendimentos culturais ou compromissos fecundos são as 
penas que podem ser pássaros, simbolizar uma espécie animal em extinção, lembrar um canto ou um mito, revelar uma 
prerrogativa ritual, um patrimônio, uma mercancia de lucro, ou um pequeno objeto leve e colorido. E preciso reflexionar 
juntos sobre métodos participativos mais atentos as representações indígenas da floresta e da vida.

Com a participaçao de Bepunu Kaiapo, Kokoti Kaiapo e Akjabor' Kaiapo

SO 078ROBERT
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1134 PEDRO GLÉCIO COSTA LIMA (UFRPE), 
RITA SCHEEL-YBERT (MUSEU 
NACIONAL/UFRJ), ANA LÍCIA 
PATRIOTA FELICIANO (UFRPE), RONIZE 
DA SILVA SANTOS (MPEG), MARCOS 
PEREIRA MAGALHAES (MPEG)

Antiguidade do uso de palmeiras (Arecaceae) 
no sítio Capela, Carajás, Pará, Brasil

O uso e manejo de plantas amazônicas no passado vêm sendo evidenciados a partir de dados arqueobotânicos com datações 
que recuam até a transição Pleistoceno/Holoceno. O objetivo deste trabalho foi analisar a ocorrência de Arecaceae no sítio 
Capela, Carajás, Pará, Brasil. Para o referido sítio, foram reconhecidos quatro períodos de ocupação: Período I – abrange as 
camadas arqueológicas iniciais, com ocorrência de material lítico e datações anteriores a 10.000 anos antes do presente (BP). 
Período II – com material lítico, apresentando datações entre 8.000 e 10.000 anos BP. Período III – com ocorrência apenas de 
material lítico e datações entre 3000 e 8000 anos BP. Período IV –    abrange camadas com ocorrência de material lítico e 
principalmente de cerâmica, cujas datações recuam a até 3000 anos BP. O material arqueobotânico proveio da escavação 1.1, 
por meio de coletas sistemáticas de sedimento em níveis artificiais de 5 cm. Em seguida, as amostras foram pesadas, flotadas e 
triadas, recuperando-se sementes, carvões, cerâmica e lítico. Neste trabalho, foram consideradas apenas as sementes de 
Arecaceae, por sua relevância e frequência. Fragmentos de endocarpos (n=145) e estipes (n=08) carbonizados ocorreram em 
todos os níveis  , sobressaindo-se os períodos II e III. Foram reconhecidos os taxa Astrocaryum sp., Oenocarpus sp. e Attalea 
sp., no entanto, a maior parte do material não foi identificada quanto ao gênero, por se tratar de fragmentos pequenos. Este 
trabalho deixa claro que as Arecaceae tiveram papel estratégico desde as primeiras ocupações do sítio Capela, o que pode 
estar relacionado à sua versatilidade utilitária (alimento, fibra, construções, medicinal, combustível, ritual e atração para 
caça) e diversidade de habitats que ocorre, a exemplo dos capões florestais, áreas inundadas e florestas de vertente 
encontradas atualmente no entorno do sítio estudado. Tal contexto sugere uma provável promoção antrópica de palmeiras 
nestes ambientes.

SO 063MAGALHÃES

1135 RENATA BATISTA DE MEDEIROS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), MARCOS ALEXANDRE ALVES 
DA ROCHA (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE MATO GROSSO), RAFAEL 
HENRIQUE DELFORNO (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DE MATO GROSSO), 
BRENO DIAS VITORINO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), ANGÉLICA VILAS BOAS DA 
FROTA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
MATO GROSSO), JOSUÉ RIBEIRO DA 
SILVA NUNES (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE MATO GROSSO)

Aves xerimbabo e sua conservação no 
Pantanal Mato-Grossense

Espécies xerimbabo são animais silvestres utilizados para criação ou estimação, e em sua maioria são retirados ilegalmente da 
natureza. Entre os animais silvestres, as aves são as mais afetadas pelo tráfico, devido ao canto, ao colorido de suas penas e 
inteligência. A retirada dessas espécies da natureza para a manutenção do comércio ilegal figura atualmente entre as 
principais ameaças ao grupo avifauna. Uma das medidas de proteção da biodiversidade é a criação de Unidades de 
Conservação (UC). Dessa forma, o objetivo do presente estudo é avaliar o número de espécies com potencial xerimbabo que se 
encontram em uma área legalmente protegida na região da área úmida Pantanal Mato-Grossense e implicações ecológicas 
relacionadas. Para isso, foram avaliadas as espécies com registros de ocorrência para a Estação Ecológica de Taiamã, uma UC 
de proteção integral no município de Cáceres, estado de Mato Grosso. Nesta avaliação, foram encontradas um total de 22 
espécies, 4 famílias e 6 ordens potencial xerimbabo, equivalente a 39.6 % das espécies protegidas na EET (n = 180). As famílias 
mais representativas foram Psittacidae (8), Thraupidae (8), Turdidae (2) e Ramphastidae (2). A família Psittacidae e Thraupidae 
são as mais visadas para este tipo de uso pelas populações humanas. Isso porque essas famílias compreendem espécies 
altamente carismáticas como os papagaios, periquitos, araras e as espécies canoras. Estes grupos são bem representativos no 
Pantanal, demonstrando assim importância de áreas protegidas nessa região. O tráfico de animais tem uma estimativa entre 
1.796 espécies, e geram um número alto de cotações no mercado internacional principalmente para espécies de Psittacidae. 
Portanto se torna necessário a conservação do hábitat natural dessas espécies e a proteção das mesmas por meio de 
fiscalização e controle no tráfico de animais silvestres.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1136 CAROLINA MARIA DE OLIVEIRA 
PINHEIRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MARINGÁ), ISADORA NUNES 
PETRUCCI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ (UFPR) - CENTRO DE 
ESTUDO DO MAR (CEM))

As mulheres nas hortas comunitárias urbanas 
de Maringá, Paraná: contribuições 
etnobotânicas e função social

A agricultura urbana (AU) é uma atual ferramenta para os desafios urbanos nos níveis econômicos, sociais e ambientais. A 
relevância feminina na AU é validada em pesquisas com abrangência mundial. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 
analisar a função das hortas comunitárias urbanas de Maringá (PR) na vida das mulheres agricultoras e seus conhecimentos 
etnobotânicos. Para isso, foram realizadas entrevistas estruturadas e semiestruturadas (n=6), bem como observação 
participante e direta, em duas hortas comunitárias. A média da idade das entrevistadas é de 62 anos e baixa escolaridade. A 
dupla jornada de trabalho e experiência prévia com a agricultura foi evidenciado em todas as entrevistas.  Os espaços 
propiciam a elas um intercâmbio de saberes, onde se discute o conhecimento etnobotânico e o manejo da terra. As 
agricultoras urbanas, atuam, em seus canteiros, fornecidos pela prefeitura, desde a sua inauguração. As finalidades dos seus 
trabalhos foram classificadas em: interação social, lazer, saúde e/ou renda extra.  A função das mulheres nas hortas vai além da 
agricultura, de acordo com as entrevistadas, a reivindicação do espaço e a inauguração contaram com o apoio e a luta de cada 
uma. Em relação aos conhecimentos etnobotânicos, foram descritas ao total 57 etnoespécies produzidas nas hortas. As 
plantas cultivadas são para fins: alimentício, medicinal e ornamental. Por sequência de citações, os modos de preparo das 
plantas são: alimento, chá, suco e xarope. A prefeitura é quem fornece as mudas das etnoespécies mais reportadas que, de 
modo geral, são as que possuem maior valor comercial agregado. As mudas não doadas pela prefeitura provieram, em 
maioria, de doações e trocas. O envolvimento das mulheres nas hortas tem reconfigurado o ambiente agrícola urbano e 
proporcionado bem estar, saúde, segurança alimentar e renda extra.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1137 ADONIAS GUIOME IOIO (UFPA) O universo Arukwayene: a relação dos 
ihammwiben (xamãs) com os 
pahakapveyenevwi (os mundos visíveis e 
invisíveis) segundo a cosmovisão Palikur-
Arukwayene do rio Arukwa (Urucauá)

O presente artigo discute o universo cosmológico do povo Palikur-Arukwayene e descreve a relação dos xamãs 
Arukwayenevwi com os mundos invisíveis e visíveis, tais como: kuwerevyene (mundo superior), inugikyene (mundo das 
constelações), migkene (mundo dos invisíveis), niwesawka (mundo das florestas), ahakwaya un (mundo das águas), wayhbi 
(mundo subterrâneo) e Maywaka (mundo terrestgre). Para os Palikur-Arukwayene, todos esses “mundos existem” e são 
habitadas por vários humanos e alguns mundos habitados por diversos seres invíveis/não humanos. Parto dos autores que 
tratam sobre esse assunto de acordo com a lógica ocidental (Levi Strauss, 1986), fundamentada em uma visão científica 
antropológica (Castro,1996) no trato com as narrativas ameríndias cosmológicas (Boas, 2004), inserindo-as nas chamadas 
“camadas estratigráficas” (Dell, 2016; Castro,1996), concepção introduzidas nos estudos sobre narrativas ameríndias. 
Contraponho tal perspectiva a partir da minha experiência enquanto professor/pesquisador de cultura indígena do povo 
Palikur-Arukwayene, explicando o universo dos Arukwayenvwi através do uso de fontes orais, principalmente das entrevistas 
com o xamã Uwet, da aldeia Mawihri, no rio Urucauá.

SO 096SANTOS

1138 MARCELO SALAZAR (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL)

Introdução ao arranjo produtivo da Terra do 
Meio

A fala será uma introdução ao arranjo produtivo para produtos florestais não-madeireiros na Terra do Meio, apresentando a 
concepção e os princípios que nortearam a estruturação de cadeias para produtos como borracha, castanha, copaíba, dentre 
outros. Introduzirá os elementos básicos do sistema: os contratos com as empresas (incluindo os processos de negociação), o 
sistema das cantinas, e os espaços de gestão e decisão comunitária do arranjo produtivo (reuniões de cantina, Semana do 
Extrativismo, e Encontro da Rede de Cantinas da Terra do Meio) e sua evolução ao longo do tempo.

SO 090REZENDE

1139 SHAJI THOMAS (UFPA/NAEA), 
ELYSÂNGELA SOUSA PINHEIRO 
(UFPA/NAEA), ARISTEU TEIXEIRA DA 
SILVA JÚNIOR (ICMBIO)

Conhecimentos tradicionais e normas 
jurídicas: o caso dos catadores de Caranguejo 
Uçá das Reservas Extrativistas Marinhas da 
Amazônia

No estado do Pará – Brasil, existem 12 Reservas Extrativistas Marinhas – RESEXs criadas para promover a conservação 
ambiental e promover o desenvolvimento das comunidades tradicionais inseridas nessas áreas. A maioria dos pescadores 
artesanais nessas unidades sobrevivem da pesca, especialmente da captura do caranguejo uçá. Na Reserva Extrativista Marinha 
São João da Ponta, situada no nordeste paraense, os pescadores tradicionalmente utilizam o laço como forma de captura da 
espécie caranguejo uçá. A Portaria nº 34-N/2003/IBAMA, de 24 de junho de 2003, permite aos pescadores dos estados do 
Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia a captura da 
espécie Ucides cordatus (caranguejo uçá) somente pelo método de braceamento mediante o auxílio de gancho ou cambito 
com proteção na extremidade. As demais formas de captura, inclusive o laço, foram proibidas. O trabalho apresenta os 
conflitos entre o método usado pelos pescadores da RESEX e a norma jurídica proibindo esse tipo de captura. O estudo está 
baseado na entrevista semiestruturada com os caranguejeiros da RESEX São João de Ponta e nota técnica da ONG Conservação 
Internacional. O resultado mostra que o uso de laço não compromete o estoque da espécie e fortalece a subsistência dos 
pescadores da região.  A ilegalidade da Portaria nº 34-N/2003/IBAMA persiste porque não foram realizadas consultas 
públicas às comunidades tradicionais para regulamentação das formas de captura em seus territórios coletivos. Contudo, a 
norma jurídica que deve prevalecer é a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho determina aos governos 
das partes convenentes a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada 
e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade.

SO 055ROSALES



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

1140 HERENA NEVES MAUES CORREA DE 
MELO (NAEA UFPA), NIRVIA RAVENA 
(NAEA/UFPA), ROSA ELIZABETH 
ACEVEDO MARIN (NAEA/UFPA)

A violação dos direitos das populações 
indígenas da Volta Grande do Xingu: 
descumprimento da Convenção nº 169 da 
OIT a partir da análise do Projeto Volta 
Grande da Belo Sun mining corp.

O trabalho analisa o licenciamento ambiental da Mineradora Belo Sun, relacionando a atuação da corporação multinacional, 
ao desconsiderar as populações indígenas em seus estudos de impacto ambiental com a teoria do pensamento abissal de 
Boaventura de Sousa Santos, conectando-a com as fragilidades da legislação socioambiental brasileira, que conduzem ao 
descumprimento da Convenção nº169 da OIT sobre populações indígenas e tribais e por consequência viola os direitos 
humanos destas populações.

Prioritariamente, reconhece-se as violações de direitos humanos que são impostas aos grupos impactados pelos grandes 
empreendimentos, os quais capturam os agentes públicos decisores dos processos de licenciamento, beneficiando-se da 
ausência da consolidação normativa socioambiental e do desarranjo entre os braços estatais competentes para o exercício da 
fiscalização e aplicação da regulamentação.

Para a discussão que se pretende empreender, observa-se a sinergia de impactos socioambientais gerados aos povos indígenas 
do entorno do “Projeto Volta Grande” de propriedade da Belo Sun minning corp., localizado no município de Senador José 
Porfírio, região do rio Xingu, considerando a proximidade geográfica deste com a hidrelétrica de Belo Monte e a pungente 
anulação na lógica regulatória, quando se avalia a utilização das legislações socioambientais, forjando uma pseudo legalidade 
de atuação.

A partir da apreciação documental do processo de licenciamento governamental, entende-se que há forte ameaça à 
sobrevivência do meio ambiente, à vida e direitos humanos das populações indígenas que coabitam na Volta Grande do Xingu.
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1141 ELISETE JARDIM DA COSTA 
(GEREX/IBAMA/STM), RAPHAEL ALVES 
FONSECA (GEREX/IBAMA/STM E 
UFOPA/PPGSND)

Participação comunitária no manejo 
conservacionista de Podocnemis expansa 
(Testudines, podocnemididae) no médio 
Tapajós, Brasil

Quelônios são espécies muito consumidas na região amazônica por suas populações tradicionais ao longo dos anos, e devido à 
exploração indiscriminada, tem seus estoques naturais severamente diminuídos. Como principais atores do processo de 
manejo em suas diversas vertentes, as comunidades tradicionais devem estar envolvidas nos processos de tomada de decisão, 
onde é necessário haver organização comunitária e capacitação de seus agentes. Nesse cenário de ações de longo prazo, as 
capacitações devem ter caráter permanente e possibilitar aos comunitários criarem ou adaptarem às suas realidades, as 
ferramentas capazes de colaborar nos processos de gestão de recursos e do território utilizados. O objetivo deste estudo foi 
elaborar um mapa falado do tabuleiro de Monte Cristo, com os ribeirinhos que participaram do I curso de manejo e 
monitoramento de quelônios, realizado no âmbito do Programa Quelônios da Amazônia – PQA em 2017.

O tabuleiro de Monte Cristo localiza-se no rio Tapajós e é um dos principais sítios reprodutivos de tartaruga da Amazônia 
(Podocnemis expansa) do Brasil, onde também são encontrados populações de tracajá (Podocnemis unifilis) e de pitiú 
(Podocnemis sextuberculata). Este sítio reprodutivo é monitorado desde 1978 pelo PQA, através da Gerência Executiva do 
IBAMA em Santarém, e possui uma área de abrangência direta de 50 hectares, que englobam 10 ilhas interligadas por igarapés, 
paranás e pequenas lagoas. A metodologia aplicada verificou a percepção e uso do território, comparando as mudanças da 
realidade do tabuleiro de Monte Cristo entre os anos de 2007 e 2017, mapeando praias de desovas, rotas migratórias das 
tartarugas da Amazônia e boiadores, que são locais de aglomeração dos cardumes e quelônios. A análise dos mapas falados de 
2007 e 2017 demonstrou que o número de boiadores aumentou de um para cinco, bem como aumentou as áreas de desova 
de uma para quatro praias. Também aumentaram a área ocupada pelas tartarugas e a frequência de captura ilegal.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1142 ELYSÂNGELA SOUSA PINHEIRO 
(UFPA/NAEA), SHAJI THOMAS 
(UFPA/NAEA), ORIANA TRINDADE DE 
ALMEIDA (UFPA/NAEA)

O direito à participação na governança de 
manguezais em áreas protegidas do Brasil e 
da Índia

O ecossistema manguezal é caracterizado como o tipo único de ecossistema interligado entre si e com outros ecossistemas. 
Situado nas costas tropicais e subtropicais, o manguezal é habitat para diversos animais, plantas e outros organismos em área 
de transição entre ambientes continentais e marinhos. O Brasil e a Índia incorporaram a Convenção sobre Zonas Úmidas de 
Importância Internacional - Ramsar e a Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB em seus ordenamentos jurídicos. Essas 
convenções reconhecem a importância das zonas úmidas e das comunidades costeiras para a conservação de manguezais, 
assegurando a estas o direito de participar do processo de governança de áreas protegidas onde o manguezal está presente. 
Considerando os referidos marcos normativos comuns aos dois países, este estudo apresenta uma análise da percepção das 
comunidades tradicionais quanto a sua participação no processo de governança de manguezais em duas áreas protegidas: a 
Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá, no Brasil e na Reserva da Comunidade Kadalundi Vallikkunnu, na Índia. Em 
entrevistas semiestruturadas e com base nas respostas dos grupos focais formados com as principais lideranças nas duas áreas 
protegidas, constatou-se que o direito à participação das comunidades costeiras no processo de governança de manguezais 
não é assegurado quando o Estado prioriza a implementação de obras de infraestrutura viária e portuária em áreas de 
manguezais, inclusive as que estão inseridas em áreas protegidas. Também foi observado que, no Brasil, o arcabouço jurídico 
viabiliza maior participação dos usuários de recursos comuns em áreas protegidas do que na Índia.

SESSÃO TEMÁTICA 10

1143 JAIME CHÁVEZ FLORES (INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
TEPOSCOLULA), VIRIDIANA JESSICA 
CANSECO ZÁRATE (INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
TEPOSCOLULA), MIGUEL SIBAJA CRUZ 
(INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 
DE TEPOSCOLULA), ARIEL PÉREZ 
ÁLVAREZ (INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE TEPOSCOLULA), 
XÓCHITL SÁNCHEZ PINEDA (INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
TEPOSCOLULA)

EXPERIENCES FROM DESCENTRALIZED 
HIGHER EDUCATION IN OAXACA, MEXICO: 
THE COLLABORATIVE PARTNERSHIP BETWEEN 
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO 
(TecNM) AND THE STATE OF OAXACA AS A 
DRIVER OF CHANGE FOR THE MIXTEC 
INDIGENOUS PEOPLE

Mexico is a multicultural country, with a large number of indigenous communities, where the states of Oaxaca, Puebla, 
Guerrero, and Chiapas have the largest indigenous population and number of ethnias, a sector that demands further inclusion 
and attention across different areas, being higher education among the priorities. Indeed, the previously mentioned federal 
entities are also aknowledged as the poorest in Mexico in economic terms, yet are also the richest in biological and cultural 
diversity. A model of education that fits the national demands in science and technology while at the same time worths 
indigenous roots, needs to be further supported as an opportunity to overcome marginality and social backwardness. For the 
indigenous population, pursuing a university career implies great challenges: leaving a rural environment to join urban spaces 
means to faces challenges such as inequality and discrimination due to ethnich background and language differences, 
econocmic hardship, lack of family support, among other. According to the Mexican National Institute of Statistics and 
Geography (INEGI, 2015) in Oaxaca, for every 100 people aged 15 and over, only 59 have basic education while 16 of them 
have upper middle education; 11 upper level, and 12 of them do have not schooling; in the state, the average school level is 7° 
grade (first year of secondary education). In such a context, Tecnologico Nacional de México (TecNM) and the State of Oaxaca 
have partnered to provide acces to higher education to indigenous people in whats is known as the “decentralized system of 
the ́ tecnológicos´”, avoiding out migration and contributing to local endogenous development in the areas where these 
instititutes are located. In this presentation, we share the advances and challenges faced through such an education model.
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1144 ELIANA RODRIGUES (CENTER FOR 
ETHNOBOTANICAL AND 
ETHNOPHARMACOLOGICAL STUDIES, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
PAULO), DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO)

Ethnopharmacology: A Laboratory Science? In 1962, Richard Evans Schultes defined ethnobotany as "the study of the relationships which exist between people of the 
primitive society and their plant environment". Ethnopharmacology, considered a sub-discipline of ethnobotany, has been 
conceptualized in different ways over time. From the 80's, implicit in these different concepts was the need for the 
validation of traditional/popular knowledge through pharmacological and phytochemical studies. According to these 
ideas, plants or animals identified during fieldwork should be investigated by these sciences in order to prove or disprove 
their "empirical" use, only resulting in an ethnopharmacological study if they passed through the methodologies of 
academic laboratory science. Thus, for example, can the effectiveness of the use of two plants used by Krahô Indians which 
are tied to women’s bellies days before sex, and according to them determine the child's sex, be proven by the methods of 
preclinical pharmacology? And even if proven or not by these methods, does it cease to be relevant knowledge to the 
indigenous people or academic science? Returning to the definition made in 1962 by Schultes of ethnobotany, and assuming 
that both disciplines have similar etymology, would not ethnopharmacology be the study of the relationship between 
populations and the substances that interact in living organisms? The historical trajectory of these concepts leads us to think 
that ethnopharmacology is only science if tested and proven by "academic laboratory science"; not seeing or recognizing the 
knowledge of other cultures as a science in itself. To stimulate this debate, the present authors seek to dealt with the various 
existing concepts, ethical aspects and practical examples.

Sessão Poster Temas 
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1145 CLAUDENI DA CONCEIÇÃO SENA 
(IFAP), CLAUDIANE DA CONCEIÇÃO 
SENA SANTOS (IFAP), KARIANE DA 
SILVA OLIVEIRA (IFAP)

PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS EM UMA 
COMUNIDADE RIBEIRINHA DA AMAZÔNIA

O presente trabalho tem como objetivo descrever os principais problemas socioambientais enfrentados por uma comunidade 
ribeirinha no município de laranjal do Jari, que foi fruto da implantação do Projeto Jari, onde se deu a criação de uma fábrica 
de celulose, em meados de 1970. Esse projeto atraiu um intenso fluxo migratório, porém muitas pessoas que trabalhavam no 
projeto acabavam sendo demitidas da empresa, e pela falta de recursos financeiros para regressar ás suas cidades de origem, 
acabavam construindo casebres as margens do rio Jari, depois de 40 anos desse crescimento desordenado e sem 
planejamento, o município sofreu um grande inchaço populacional as margens do rio Jari, vivendo em casas de palafitas em 
áreas de várzea em péssimas condições de vida, essa pesquisa trata-se de um estudo de caso que tem como objetivo descrever 
os fatos e fenômenos de uma determinada realidade pois o que importa nessa metodologia é que sejam produzidas novas 
informações, e como instrumento de coleta de dados foi utilizado entrevistas semiestruturadas no total foram entrevistadas 
20 moradores ribeirinhos, diante da pesquisa verificou se que esses moradores são de baixa renda possuem idade entre 19 e 
64 anos, e relataram sofrerem discriminação por morarem na parte baixa da cidade os principais agravantes socioambientais 
apontados pelos ribeirinhos foram as enchentes, acumulo de lixo, queimadas, esgoto a céu aberto, proliferação de vetores 
que transmitem doença pelo acumulo de resíduos sólidos, dificuldades no fornecimento de água potável pela companhia de 
água da cidade, poluição visual, degradação dos recursos hídricos.

Sessão Poster Temas 
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1147 PEDRO DE ARAUJO LIMA 
CONSTANTINO (REDEFAUNA - REDE DE 
INVESTIGAÇÃO EM BIODIVERSIDADE, 
CONSERVAÇÃO E USO DA FAUNA 
SILVESTRE), ANDRÉ VALLE NUNES 
(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL), MARCELA ALVARES 
OLIVEIRA (PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE E 
BIOTECNOLOGIA REDE BIONORTE - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE), 
FRANCISCO VALENTE-NETO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL)

Implicações da caça de subsistência por 
diferentes grupos étnicos para a conservação 
da fauna no sudoeste da Amazônia

A caça de subsistência é praticada em toda Amazônia por indígenas e não-indígenas. As especificidades socioculturais podem 
acarretar diferenças no uso da fauna e nos impactos sobre as suas populações. Neste estudo buscamos entender se existem 
diferenças socioculturais em relação à composição das espécies caçadas e as para conservação. Reunimos informações 
primárias e secundárias da caça de três grupos étnicos: os povos das famílias linguísticas Pano e Arawak e os não-indígenas 
vivendo no Brasil e Peru, no sudoeste da Amazônia. Os dados secundários foram reunidos de 27 estudos disponíveis na 
literatura, e os primários são sociedades no estado do Acre. A caça de 39049 animais de 72 espécies foi registrada em 47 
localidades, sendo 67 espécies caçadas pelos Pano, 42 pelos Arawak e 62 por não-indígenas. A composição de espécies 
caçadas no sudoeste da Amazônia é fortemente influenciada por fatores socioculturais dos caçadores. O fato dos caçadores 
nesta região serem indígenas ou não-indígenas influencia 20% da variação na composição de espécies presas. Mesmo entre os 
indígenas, a identidade étnica também é importante, já que 11,4% da variação da composição foi explicada pelo caçador ser 
Pano ou Arawak. Além disso, o país onde os animais foram caçados influencia 7,6% da composição de presas. Enquanto os 
não-indígenas caçaram mais roedores, os Pano caçaram mais os porcos, os Arawak caçaram muitos primatas e grandes aves. 
Proporcionalmente, os indígenas caçam mais animais de espécies nacionalmente ameaçadas e pouco resilientes à caça. Essas 
diferenças podem estar relacionadas ao conhecimento tradicional de cada grupo, que é refletido nas estratégias de caça 
adotadas, implicando em diferentes presas, às diferentes tecnologias de caça adotadas, aos tabus alimentares, aos sistemas de 
governança locais e regionais e aos impactos ambientais do modo de vida de cada povo. Fatores socioculturais devem ser 
levados em consideração na busca pela conservação da fauna cinegética.

SESSÃO TEMÁTICA 31

1148 CLAUDIANE DA CONCEIÇÃO SENA 
SANTOS (IFAP), CLAUDENI DA 
CONCEIÇÃO SENA (IFAP), GENIVALDO 
DA SILVA SANTOS (IFAP)

DESCARTE E REAPROVEITAMENTO DE 
RESÍDUOS DA CASTANHA DO BRASIL 
(BERTHOLLETIA EXCELSA) EM UMA 
COOPERATIVA EXTRATIVISTA NO MUNICÍPIO 
DE LARANJAL DO JARI - AP

O presente trabalho tem como objetivo, descrever a destinação final de resíduos sólidos proveniente da extração da amêndoa 
da castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará,  gerados em uma Cooperativa Mista Extrativista Vegetal dos 
Agricultores do Laranjal do Jari  (COMAJA) , pois a biomassa é uma fonte de energia renovável de suma importância para a 
humanidade, pois a mesma reduz drasticamente o uso de recursos não renováveis. A metodologia utilizada foi a pesquisa de 
campo exploratória com caráter qualitativo e para coleta de dados se fez uso da visita in lócus e a utilização de entrevista 
semiestruturada com membros da cooperativa. Diante dos dados verificou-se  que todos os resíduos sólidos produzidos pela 
atividade de retirar a casca da castanha do brasil, são aproveitados como biomassa nas caldeiras. No total  existem duas 
caldeiras na associação : uma é o secador onde as castanhas são colocadas para serem secadas e a outra é onde ocorre o 
cozimento das castanha . As caldeiras funcionam cerca de doze horas por dia e necessitam de bastante matéria orgânica para 
seu funcionamento, só os restantes dos resíduos das castanhas não são suficientes, mas já diminuem o uso da madeira de 
desmatamento em 80%. O presidente da associação relatou na entrevista que uma barriga ( termo utilizado para se referir a 
um recipiente  que  comporta  cinquenta e cinco quilos de castanha)  desses 16 quilos são amêndoas e os 39 restante são 
cascas( resíduos sólidos).E também verificou-se que as amêndoas que não estão apropriadas para a comercialização são 
aproveitadas para a fabricação de óleos. Uma cooperativa que reduz o despejo de resíduos sólidos é de suma importância para 
o equilíbrio ecológico.

SESSÃO TEMÁTICA 46

1149 MAÍRA RODRIGUES DA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS), LUCAS CÉSAR RODRIGUES 
DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE CAMPINAS)

TERRITÓRIOS NEGROS: UM OLHAR SOBRE 
PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Este trabalho parte da premissa que as áreas preservadas no Vale do Ribeira (SP- PR) sobrepostas a territórios quilombolas, 
estão pautadas num sistema complexo a partir do modo de vida dessas comunidades, tendo como base metodológica estudos 
acadêmicos anteriores sobre a temática. A região compreende uma área de 28.306 km², é banhada pela bacia do Rio Ribeira 
de Iguape. A diversidade ambiental da região é umas das diversas especificidades que fazem do Vale ser ecologicamente rico, 
onde dos 7% restantes desse bioma no Brasil, 61% estão presentes no Vale do Ribeira. Nesse contexto, as 66 comunidades 
quilombolas que iniciaram seu processo de habitação no final do século XVII têm um papel fundamental na preservação do 
bioma assim com seus recursos naturais que podem ser enfatizados em alguns aspectos. O primeiro consiste que na 
preservação da floresta, respeitando os corredores ecológicos, consequentemente a fauna e da flora, como exemplo a espécie 
da palmeira juçara. Outro aspecto consiste em como essas comunidades se organizam e desenvolvem práticas que através 
cosmovisão africana, criando formas de utilizar os recursos da floresta preservando- a, como exemplo é a agricultura 
quilombola no Médio Ribeira. Sistema de produção em que uma das suas técnicas é a roça de coivara, que também utiliza a 
queima e pousio da floresta, enfatizando que mesmo com a queima é uma tecnologia que nos últimos anos pesquisadores já 
demonstrando que não prejudica a estrutura do solo. Essas técnicas auxiliam a preservação de aproximadamente 81% a 94% 
da floresta em algumas comunidades no Médio Ribeira. Como último aspecto destacamos a preservação do único rio não 
represado no estado de São Paulo, o Rio Ribeira de Iguape. Neste sentido, podemos concluir que o modo de vida das 
comunidades quilombolas preserva a biodiversidade local e mesmo hoje elas estando sobrepostas por unidades de 
conservação, suas técnicas de sobrevivência garantiram e garantem a preservação destes territórios.
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1150 JULIANA CARDOZO DE FARIAS (UFPI), 
KELLY POLYANA PEREIRA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
ETHYÊNNE MORAES BASTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
MARIA HORTENCIA BORGES DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), PAULO ROBERTO RAMALHO 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), ROSELI FARIAS MELO DE 
BARROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), IVANILZA MOREIRA DE 
ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ)

USOS ETNOBOTÂNICOS DO JUCÁ [Libidibia 
ferrea (Mart.) L.P. Queiroz] NA COMUNIDADE 
LAGOA DA PRATA, NO MUNICÍPIO DE 
PARNAÍBA, PIAUÍ, BRASIL

O jucá [Libidibia ferrea (Mart.) L.P. Queiroz] é uma espécie nativa e endêmica do Brasil de grande importância para o homem, 
principalmente em áreas rurais. Objetivou-se registrar os usos de L. ferrea pela comunidade Lagoa da Prata, no município de 
Parnaíba, Piauí. Foram entrevistadas 174 pessoas, com o uso de formulários padronizados semiestruturados, registros 
fotográficos, "turnê guiada", gravações das entrevistas, quando permitidas e anotações em diário de campo. As informações 
obtidas foram usos, partes utilizadas e o modo de uso em suas atividades cotidianas. Os resultados evidenciaram que esta 
espécie está presente na medicina local, além de ser enquadrada na categoria tecnologia. O uso medicinal (94,4%) teve maior 
destaque, cujas indicações foram para o tratamento de gripe, cicatrizante, dores nos rins e estômago, inflamação em geral, 
distúrbios da menstruação, gastrite, enxaqueca, diabetes e lesões corporais. As formas de uso foram preparações para banho, 
decocção, garrafada, lambedor e pó. Suas propriedades anti-inflamatórias, analgésica, anticancerígena e protetora gástrica 
foram descritas em alguns estudos farmacológicos. As partes mais citadas foram o fruto (77%), casca (16,6%) e tronco/galhos 
(6,4%). Com relação a categoria tecnologia (5,6%) seus usos incluem a confecção de cabos de ferramentas, a exemplo de 
foices. Observou-se que os entrevistados conhecem e utilizam essa espécie vegetal no tratamento de um grande número de 
enfermidades e em suas atividades cotidianas, devido ao seu baixo custo e disponibilidade.
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1151 RAFAEL SA LEITAO BARBOZA (UFRPE), 
PATRÍCIA MARGARIDA FIGUEIRA 
CAMPOS (AUTONOMA), ALANNA DO 
SOCORRO LIMA DA SILVA (UFOPA)

AVALIAÇÃO DO MANEJO COMUNITÁRIO DE 
JACARÉ TINGA (Caiman crocodilus) EM UMA 
REGIÃO DA VÁRZEA DO BAIXO RIO AMAZONAS

A demanda pelo controle do estoque de jacarés na várzea do baixo Amazonas justificou a realização deste trabalho que tem 
como objetivo avaliar uma etapa do manejo extensivo comunitário de Caiman crocodilus na várzea do baixo Amazonas. Foi 
utilizado o banco de dados do IPAM/UFPA coletado de 2009 a 2011 em 8 comunidades e realizadas entrevistas com 
proprietários de restaurantes, peixarias, frigoríficos, feirantes, atravessadores, turistas e moradores da cidade de Santarém-
PA. Foram sugeridas regras para o manejo baseadas em legislações nacional e internacional. Para estimar a quota de abate, 
utilizamos as informações contidas no banco de dados sobre estrutura populacional e abundância. O rendimento das 
carcaças foi estimado utilizando equações de regressão com rendimentos já descritos para a espécie na mesma faixa de 
tamanho. Para análise financeira usou-se o rendimento das carcaças associadas às informações das entrevistas. O presente 
estudo realizou apenas um recorte de um cenário da cadeia produtiva de jacarés, com valores brutos, não incluindo outras 
etapas, como a instalação e operação do sistema. E ainda, o cenário proposto nas análises recomenda que, inicialmente, a 
etapa de abate seja terceirizada, e não realizada pelas comunidades. De acordo com as regras sugeridas, apenas 12 das 
comunidades avaliadas, estavam aptas para a implementação do sistema de manejo. Conforme a variação de preços 
oferecidos pela carne em Santarém e os valores médios do couro comercializáveis nacionalmente, a quantia bruta média por 
comunidade seria de R$ 2.127,58 a R$ 31.925,70/ano. Assim, algumas comunidades da várzea demonstraram abundância 
suficiente com potencial econômico para manejar jacaré tinga. Acreditamos que o manejo de crocodilianos seria uma boa 
alternativa econômica, somando-se a proposta de manejo integrado de várzea para redução da crescente pressão nos 
estoques pesqueiros e incremento na renda familiar.
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1152 LUCIMARA DE PAULA PEDROSO DE 
MORAES TEIXEIRA (CENTRO 
UNIVERSITARIO MODULO), KAROLINA 
MARIE ALIX BENEDICTTE VAN 
SEBROECK DÓRIA (CENTRO 
UNIVERSITARIO MODULO), 
BEVERLLYN MARINHO FRANCO 
(CENTRO UNIVERSITARIO MODULO), 
GABRIELA AMARAL DE ARAUJO 
(CENTRO UNIVERSITARIO MODULO)

Levantamento etnobotânico de plantas 
medicinais no bairro do Rio do Ouro 
Caraguatatuba-SP

Segundo o Ministério da Saúde (2006) planta medicinal é uma espécie de vegetal cultivada ou não que possui substâncias que 
podem ser utilizadas com fins terapêuticos.

O objetivo do trabalho foi identificar quais plantas medicinais são utilizadas pelos moradores do bairro do Rio do Ouro região 
central de Caraguatatuba/SP. Foram entrevistados 80 moradores sendo 43 mulheres e 37 homens aleatoriamente e 
independentemente do sexo e idade, com a faixa etária variando de 8 a 75 anos. Foram coletados dados sobre a indicação 
terapêutica e a forma de preparo para cada espécie, além da verificação do status de conservação das plantas de acordo com a 
lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção, constatando que nenhuma planta citada está ameaçada de 
extinção. As indicações terapêuticas foram agrupadas de acordo com a classificação internacional de doenças (CID). Foram 
obtidas também a importância relativa e o fator de consenso dos informantes para cada espécie vegetal. Foram citadas 56 
espécies de plantas medicinais destacando-se entre essas a hortelã(Mentha spicata) citada 21 vezes, seguido pelo boldo 
(Plectranthus barbatus(17)), Capim cidreira (Cymbopogon cilratus(15)), sendo essa a espécie de maior importância relativa 
resultando em 2.Para esta localidade, as plantas medicinais mais utilizadas, ou seja, que obteve o maior fator de consenso 
entre os informantes foram as doenças relacionadas ao sistema nervoso.Entre as formas mais comuns de preparo a infusão 
com 74% foi a mais citada. Quando questionados 57¨% dos entrevistados afirmaram que preferem plantas medicinais ao invés 
de fármacos e 22 % que já usaram plantas medicinais com remédios receitado pelo médico(a).Os entrevistados possuem a 
consciência do que é uma planta medicinal e os seus benefícios. Entretanto 55% nos informaram que nunca deixaram de usar 
um medicamento (fármaco) para usar uma planta medicinal.

Sessão Poster Temas 
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1153 ADNA MAELY DOS SANTOS OLIVEIRA 
(UFPA), ROBERTA SÁ LEITÃO BARBOZA 
(UFPA), JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS 
FERNANDES (UFPA)

ENTRE AS MALHAS DAS REDES DA PESCA 
ARTESANAL EM CURUÇAZINHO – VIGIA-PA: 
TECITURAS DE NARRATIVAS, SABERES E 
RESISTÊNCIAS

O presente artigo busca compreender o processo de transmissão dos saberes culturais que perpassam a confecção de 
materiais da pesca artesanal na Comunidade de Curuçazinho, através das narrativas orais de pescadores. Nesse sentido, busca-
se identificar saberes locais construídos e repassados oralmente pelos pescadores artesanais mais experientes aos mais novos 
nos processos de confecção dos materiais da pesca artesanal mais comuns na localidade, como tarrafa, puçá, matapi e 
viveiros. Trata-se assim de uma pesquisa de campo em andamento, dentro de uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de 
caso, de caráter interdisciplinar. O processo metodológico compreende a observação participante, princípios metodológicos 
da História Oral, por meio da entrevista narrativa. O lócus da pesquisa é a comunidade de Curuçazinho, localizada na Cidade 
de Vigia de Nazaré (Pará), cuja história e cultura são marcadas pela relação de identificação com as águas do rio de mesmo 
nome, nos modos de vida e resistência. A investigação aborda reflexões conceituais como Conservação e Sociobiodiversidade 
discutidos por Carlos Diegues (2007; 2008; 2000); e “Saberes, Narrativas e Conflitos na pesca artesanal”, de Knox & Trigueiro 
(2015). Este trabalho visa contribuir ao reconhecimento e valorização dos saberes locais de povos tradicionais da Amazônia, 
contribuindo para o fortalecimento dos conhecimentos ecológicos locais.
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1154 ELMER VIANA GONÇALVES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), INGRID 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), ANDREA HENTZ 
DE MELLO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO SUL E SUDESTE DO PARÁ)

DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS E 
TRAJETÓRIA DOS AGRICULTORES DA 
CHÁCARA SÃO SEBASTIÃO DO PROJETO DE 
ASSENTAMENTO BARRACA DO MEIO

O presente trabalho foi realizado na chácara São Sebastião no município de Itupiranga, possuindo como objetivo a realização 
de um levantamento sobre a trajetória da família e de seus sistemas de produção no estabelecimento agrícola. A família reside 
no lote há 15 anos, imigraram do interior do Maranhão em direção ao estado do Pará, estabelecendo cultivos para sua 
subsistência na nova propriedade. A família é composta por dois membros. Seus primeiros cultivos foram Mandioca (Manihot 
esculenta) e Capim. Da mata exploravam o coco babaçu retirando óleo e azeites de suas amêndoas. Atualmente a família 
possui dois cultivos na propriedade Quintal Agroflorestal com grande diversidade de espécies frutíferas com criação de aves e 
plantio de mandioca brava para produção de farinha destinada à comercialização. Apenas o cultivo de mandioca é destinado 
a comercialização, o pomar tem a finalidade de complementar a alimentação da família, o consumo dos seus frutos é in 
natura ou em forma de sucos.   No quintal agroflorestal foi realizado um levantamento etnobotânico constatando um total de 
81 plantas de diferentes espécies e finalidades. Possuindo uma maior representação a espécie Goiaba (Psidium Guajava) com 
um total de 13 plantas e Laranja (Citrus x sinensis) com um total de 12 plantas e no quintal existe a criação de galinhas (Gallus 
gallus domesticus) computando um total de 60 aves que são utilizadas para gerar renda a família através da comercialização e 
para consumo. Percebe-se a grande capacidade da propriedade em aumentar sua produtividade, porém existem algumas 
dificuldades que impedem essa realização.

Sessão Poster Temas 
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1155 CLAUDIO EMIDIO SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), JAIME RIBEIRO CARVALHO 
JUNIOR (UFPA)

A SOCIOBIODIVERSIDADE RELACIONADA AO 
RIO XINGU: O CASO DO POVO JURUNA DA 
VOLTA GRANDE, SUAS RELAÇÕES COM A 
FAUNA E OS IMPACTOS EM SEU MODO DE 
VIDA COM A IMPLANTAÇÃO DA 
HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE

O Xingu traz em seu curso estreita relação com os povos indígenas. No Parque Indígena do Xingu, Mato Grasso, habitam vários 
povos com intensa relação com o rio Xingu. No Pará existem as terras dos Kayapó, com uma densa população indígena 
vivendo as suas margens. Em seguida, existem outros povos como Parakanã, Arawete, Arara e outros. Na Volta Grande do 
Xingu, uma parte do povo Juruna e do povo Arara habitam e utilizam há séculos os recursos daquela região, desenvolvendo 
tecnologia e relações importantes para sua sobrevivência. Com a implantação da Hidrelétrica de Belo Monte, o modo de vida 
do povo Juruna tem se alterado de forma drástica. Foi realizado um levantamento etnoambiental antes da implantação do 
projeto evidenciando as formas de relacionamento dos Juruna com a fauna local e os impactos que iriam ser estabelecidos 
durante e após a construção do empreendimento. Entre os impactos levantados estão: diminuição da ictiofauna e da 
mastofauna; diminuição dos tracajás (Podocnemis unifilis); diminuição da qualidade de vida. Os impactos ao povo Juruna 
tem alterado os seus saberes/fazeres como questões de sociabilidade e de transmissão de conhecimento, podendo levar, em 
longo prazo, alterações drásticas em sua cultura.

SO 099SANTOS-A/B
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1156 ADNA MAELY DOS SANTOS OLIVEIRA 
(UFPA)

CONTOS DE OIARAS: MULHERES DAS ÁGUAS RELEASE DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

 

Narração baseada na memória oral das histórias de encantamento contadas por pescadores ribeirinhos amazônidas sobre a 
Oiara, mãe d'água, inspirada ainda no conto transcrita da tradição oral "Uma perigosa Yara" de Clarice Lispector e  em contos 
de dois livros  "A Mitologia dos Orixás", (Yemajá, de Reginaldo Prandi, e Oxum, de Luiz Felipe de Lima).

 

FICHA TÉCNICA

Narração: Maely Oliveira

Sonoplastia: Chico, Kawô e JHUCA

Voz e participação especial: JHUCA

Produção: Leda Maria

 

REPERTÓRIO MUSICAL

 Iemanjá Rainha do Mar (Do site: Youtube. áudio extraído do álbum: Mar de Sophia.

Artista & intérprete: Maria Bethânia. canção: Iemanjá Rainha do Mar. música:Pedro Amorim. versos: Paulo César Pinheiro
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1157 CLAUDENI DA CONCEIÇÃO SENA 
(IFAP), CLAUDIANE DA CONCEIÇÃO 
SENA SANTOS (IFAP), GENIVALDO DA 
SILVA SANTOS (IFAP)

MORADORES RIBEIRINHOS DO MUNICÍPIO DE 
LARANJAL DO JARI-AP, UMA PERCEPÇÃO 
AMBIENTAL VOLTADA PARA POLUIÇÃO DO 
RIO JARI.

Devido a ocupação desordenada do  município de Laranjal do Jari, já é visível  os impactos ambientais em relação ao rio Jari, 
pois é comum vermos nas margens do rio uma grande quantidade de lixo, trazido pela correnteza. Desse modo partindo da 
importância do Rio para a região, se fez necessário um estudo de percepção ambiental, com os moradores da periferia da 
cidade, pois através desse estudo podemos entender como os indivíduos percebem o ambiente que os cercam, já que o 
conhecimento está relacionado com o espaço geográfico, o presente  estudo teve como objetivo  diagnosticar o grau de 
importância e percepção  que os moradores da periferia  da cidade atribui ao  Rio Jari. A presente investigação teve caráter 
quantitativo e foi realizada na periferia de laranjal do Jari, e para a coleta de dados foi aplicado um questionário para 50 
moradores da comunidade ribeirinha. Diante dos dados obtidos através do questionário viu-se que os moradores tem uma 
percepção ambiental bastante fragmentada com relação a poluição do rio Jari, pois apesar dos moradores sofrerem 
constantemente com problemas relacionados a falta de água potável ,mau cheiro e acumulo de lixo na região, permanecem 
acomodados, visto que todos que responderam o questionário nunca participaram de um mutirão de limpeza do lixo que 
ficam acumulados em baixo das residências, pois os mesmos são levados pela cheia dos rios, ocasionando muitos danos ao 
meio ambiente, Percebeu-se também que há um descaso por parte do poder público, pois a maioria das pessoas que 
responderam o questionário afirmaram que só jogam lixo no rio porque não há lixeiras públicas na localidade e os coletores 
de lixo não adentram nas passarelas para fazer a retirada do lixo.  Devido boa parte das pessoas não ter a percepção de que as 
suas condutas interferem negativamente no meio ambiente se faz necessário à implantação junto à comunidade de temáticas 
voltadas a educação ambiental.

 

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1158 RODOLFO AURELIANO SALM (UFPA) Desmatamentos associados a hidrelétricas na 
Amazônia: o caso de Belo monte

 

            A energia de origem hidrelétrica é frequentemente caracterizada por seus defensores como “energia limpa”, em 
oposição àquela derivada da queima de combustíveis fósseis. Entretanto, esta classificação não poderia ser mais errônea. 
Além dos impactos causados sobre os rios propriamente ditos, os desmatamentos estão entre os principais efeitos negativos 
causados pela construção de hidrelétricas. Tais desmatamentos podem ser classificados em duas categorias: aqueles que se 
encontram entre os impactos diretos e os impactos indiretos da construção das barragens. Os primeiros são aqueles 
realizados para a construção da estrutura das usinas hidrelétricas, e geralmente são melhor documentados e reconhecidos 
pelos empreendedores. Os últimos, por outro lado, são causados por uma série de fatores como o aumento do fluxo 
migratório, a valorização do preço da terra, o aumento da demanda por madeira e o caos social gerado pelas obras. 
Comparados a aqueles, estes tendem a ser muito mais amplos em termos de amplitude territorial e geralmente são ignorados 
como não sendo de responsabilidade dos empreendedores. No presente artigo examinamos os desmatamentos direta e 
indiretamente causados pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. Ao contrário do amplamente divulgado, extensões 
substanciais de florestas preservadas como elevado valor para a conservação foram devastadas para a construção da 
barragem. Ao longo das margens do rio pudemos observar que muitas arvores que poderiam ter sobrevivido ao alagamento 
sazonal criado pela barragem foram cortadas sem necessidade. Por outro lado, em outras áreas, a supressão não foi feita 
adequadamente deixando indivíduos que morreram e permanecem na beira do rio prejudicando a qualidade da água, a pesca 
e a navegabilidade. Apenas nos dois primeiros meses de 2018 foram desmatados 6,2 mil hectares de florestas para a formação 
de pastos e a instalação de garimpos, 800 destes em Terras Indígenas e Unidades de Conservação.

SO 099SANTOS-A/B

1159 JOSENAIDE ALVES DA SILVA 
(UFBA/UFRB)

Diálogo entre saberes culturais sobre as 
influências do lixo para o surgimento do 
Aedes aegypti: elaboração colaborativa de 
uma sequência didática

Apresentamos parte da pesquisa de mestrado da primeira autora que objetivou avaliar quais as influências de um trabalho 
colborativo com professores de ciências de uma escola pública de Amargosa (BA) para suas formações e diálogo intercultural 
nas aulas de ciências. Aproveitamos um paradidático utilizado na escola sobre as consequências do lixo para o surgimento do 
mosquito Aedes aegypti e nele notamos a ausência de uma linguagem direcionada à realidade local. A importância desse tema 
está no fato de que naquela época muitos estudantes ausentaram-se do espaço escolar por terem dengue. Confeccionamos 
uma sequência didática na qual uma das atividades foi a aplicação de um questionário referente a temática, de modo que os 
estudantes deveriam responder de acordo com suas concepções. Por meio das respostas no questionário, os professores 
deram continuidade às aulas estabelecendo relações entre os conhecimentos dos estudantes e os conhecimentos  científicos. 
Realizamos gravações em áudios durante a colaboração, com anotações em diário de campo e categorias de análises. A 
concretização de um trabalho colaborativo com professores de ciências pautado na dialogicidae contribui para darem 
continuidade às suas formações e efetivarem práticas pedagógicas com respeito e consideração da  diversidade de saberes 
culturais, sendo este um caminho indispensável para a ampliação das visões de mundo dos educandos.

SO 045ROBLES

1161 ANA DÉBORA DA SILVA LOPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Educação, Saúde e Ambiente O Curso de Etnodesenvolvimento trabalha na perspectiva da educação, promoção da saúde e prevenção de doenças dos Povos 
e Comunidades Tradicionais, de modo a valorizar e utilizar conhecimento e tradição locais na busca de solução aos 
problemas, visando condições dignas de saúde, auto-sustentação e independência de recursos técnicos e de pessoal para 
proceder a ações integrais de base mais participativas. Nesse sentido, ocupa-se em uma educação para saúde com enfoque 
integral, enfatiza os aspectos fundamentais para que o educando possa, a partir da pesquisa-ação em sua comunidade, 
apontar soluções para os problemas relacionados a saúde e doença e na sua ação profissional para que possa intervir na busca 
de melhorias na qualidade de vida das pessoas e para o planejamento de políticas públicas visando ampliar o acesso dessas 
populações a condições que lhes facilitem o desejado desenvolvimento biopsicosocial. Para que se torne efetiva essa 
formação se utiliza de instrumentos e teorias do pensamento antropológico para (re)conhecimento e análise das relações 
saúde-doença e profissionais de saúde, por meio da perspectiva transdisciplinar. O curso se propõe ao diálogo dos diversos 
saberes acerca da saúde e da doença e as múltiplas lógicas que influenciam as relações simbólicas e sociais da perspectiva 
ocidental de mundo, bem como as implicações para as relações saúde/doença na sociedade, uma vez que existem modelos de 
atenção à saúde próprios dos povos e comunidade tradicionais e também concepções próprias de saúde e doença, as quais 
permeiam o sentido que estes dão ao tratamento ocidental de saúde. E, para isso, é preciso conhecer as crenças e as práticas 
de cura locais desses povos e o trabalho de saúde prestado pelas parteiras, benzedeiras, pajés, rezadeiras, curandeiros e demais 
profissionais de saúde que atuam nesses espaços. 

SO 039PARENTE
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1162 JOÃO PAULO PINTO BARBOSA 
(INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE), 
CARLA GIOVANA SOUZA ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CLÁDIO JOSÉ LIMA COSTA (INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE), FELIPE BITTIOLI 
RODRIGUES GOMES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), LEONARDO 
KONRATH DA SILVEIRA (INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE), ANA DÉBORA DA 
SILVA LOPES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), NAIANE VARGAS LANDIM 
(INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE), 
TAYNARA DE SOUZA BALIEIRO 
(INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE), 
RAQUEL DA SILVA LOPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA)

Implementação do monitoramento da 
agrobiodiversidade na Reserva Extrativista 
Rio Xingu, em Altamira, Pará

A implementação do monitoramento da agrobiodiversidade na Reserva Extrativista (RESEX) do Rio Xingu em Altamira, Pará, 
objetiva identificar  o conjunto de espécies plantadas, manejadas e extraídas, utilizadas pelas comunidades tradicionais, no 
intuito de conhecer e pensar estratégias, junto com as famílias, para a manutenção da soberania alimentar e possibilitar o 
acesso às políticas públicas.  A RESEX Rio Xingu foi criada em 05 de junho de 2008 por decreto presidencial, com área de 
303.000,92 hectares, e atualmente consta com 64 famílias cadastradas no ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade). O levantamento dos produtos da agrobiodiversidade iniciou em 2016, e no corrente ano está sendo 
realizado trimestralmente. Foi utilizado formulário semiestruturado em entrevistas com 23 famílias. Até o momento, a 
pesquisa diagnosticou 172 variedades de plantas, sendo que 122 foram encontradas nas roças e quintais e 50 oriundas do 
extrativismo. Destas variedades, são comercializados 15 produtos, na RESEX, nas terras indígenas e na sede do município. 
Verificou-se que 34 produtos têm potencial para inserção em novos mercados, como os programas institucionais. Trata-se de 
número significativo de produtos que até então não tinha sido sistematizado. Em reuniões de restituição dos dados nas 
comunidades,as famílias mostraram entusiasmo ao perceberem a diversidade e o potencial existente em suas áreas. Além da 
garantia da soberania alimentar, outro benefício para a população podem ser associados à manutenção da 
agrobiodiversidade e sua comercialização, como o incremento da renda familiar.  O processo de sustentabilidade ambiental 
pode ser reforçado pelas ações de valorização e promoção dos sistemas agroextrativistas que assegurem as finalidades de 
consumo familiar e comercialização. Tendo em vista que, se as famílias dispõem de uma variedade de cultivos ou criação de 
pequenos animais, reduz-se a pressão sobre os recursos naturais disponíveis.

Sessão Poster Temas 
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1163 SOL ELIZABETH GONZÁLEZ PÉREZ 
(ASSOCIAÇÃO FLORESTA PROTEGIDA), 
YNHORO KAYAPO (ALDEIA 
TEKREJARÔTIRE), KARÕBE KAYAPO 
(ALDEIA TEKREJARÔTIRE), 
BEKWYNHDJERETI KAYAPO (ALDEIA 
TEKREJARÔTIRE), BEPKAJKRIT KAYAPO 
(ALDEIA TEKREJARÔTIRE), BEKWYIBO 
KAYAPO (ALDEIA TEKREJARÔTIRE)

Rõn: O babaçu na Terra Indígena Las Casas-
PA, aspectos culturais, econômicos, 
ecológicos e de gênero entre os Mẽbêngôkre-
Kayapó

Analisamos aqui a importância do babaçu (rõn-Attalea speciosa Mart.) para o povo Mebêngôkre-Kayapó que habia a Terra 
Indígena (TI) Las Casas, território quase perdido, recuperado no final da década de 1990 e localizado no ecôtono Amazônia-
Cerrado no sudeste paraense. A  TI Las Casas apresenta no seu território o babaçu como um dos recursos mais importantes e de 
maior abundância (160 indivpiduos por hectare em floresta secundária) e aproveitamento pelo povo Mebêngôkre. Oriundos 
das aldeias Gorotire (leste da TI Kayapó) e Cateté (TI Xikrin do Catete), entre os habitantes da TI Las Casas, o babaçu é utilizado 
por mulheres e homens, apresentando usos diferentes, devido que neste povo as atividades acontecem com um aseparação de 
gênero e espaços. Desta maneira, o babaçu é usado pelas mulheres principalmente para a produção de óleo a partir das 
amêndoas, este é usado como cosmético para passar no cabelo e no corpo em festas e rituais juntando o mesmos às sementes 
de urucum obtendo uma pasta vermelha usadana pintura corporal. Por sua vez, os homens utilizam a palha do babaçu na 
construção de casas tradicionais, trançados que tem por destino a confecção de tapetes, e cestos para o transporte de carnes 
de caça, peixe e frutos. As folhas novas, são utilizadas para a confecção de pulseiras, tiaras e braçadeiras utilizadas em festas. 
Assim, o babaçu faz parte do dia a dia deste povo, pois está ligado de maneira direta ou indireta na maioria das atilidades 
produtivas e culturais deste povoonde a espécie ocorre. Faz parte também, da rede de troca de recursos entre aldeias de 
outras terras indígenas do povo Mebêngôkre onde o óleo ou as amêndoas já secas são trocadas por recursos que não ocorrem 
na TI Las Casas, como por exemplo a Castanha do Brasil  (Bertholletia excelsa Bonpl.), matérias-primas para confecção de 
flechas, óleo de inajá (Attalea maripa (Aubl.) Mart.), penas, roupas, entre outros;  fazendo assim parte da economia tradicional 
deste povo.

SO 001ALMEIDA

1164 JOÃO PAULO PINTO BARBOSA 
(INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE), 
ANA DÉBORA DA SILVA LOPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CARLA GIOVANA SOUZA ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
FELIPE BITTIOLI RODRIGUES GOMES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CLÁDIO JOSÉ LIMA COSTA (INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE), LEONARDO 
KONRATH DA SILVEIRA (INSTITUTO 
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE)

A participação da mulher na roça: ajuda ou 
trabalho?

O presente trabalho trata-se de parte dos resultados do projeto de monitoramento da agrobiodiversidade realizado no 
Reserva Extrativista Rio Xingu, Altamira/Pará sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade-ICMBio. Este projeto deu-se início no ano de 2016, tendo como instituição parceira a Universidade Federal do 
Pará -UFPA, da qual participam professores da faculdade de Etnodiversidade do Campus de Altamira. O objetivo desse 
monitoramento é subsidiar e apoiar a construção da proposta e das etapas iniciais de implementação do protocolo para o 
monitoramento participativo da agrobiodiversidade. Durante o primeiro ano do projeto foram visitadas 54 famílias, sendo 
realizado diagnóstico e mapeamento de 23 distribuídas nas várias comunidades da RESEX. Dentre as questões tratadas nas 
entrevistas constavam aquelas relacionadas às atividades produtivas e como os membros do núcleo familiar se organizavam 
para desenvolvê-las. A produção da farinha é comum em todas as unidades familiares e todos os integrantes contribuem nas 
etapas do processo, que vai desde a escolha da área e da maniva para o plantio até a produção da farinha. As etapas se iniciam 
com o preparo da área: broca, derruba, queima e coivara; depois tem o plantio e várias capinas durante o processo de 
maturação da mandioca. Para produção da farinha, ocorrem a retirada da mandioca, a qual é levada para a casa de farinha 
para ser descascada, lavada, triturada, prensada, peneirada e torrada. Durante o monitoramento das famílias observou-se que 
as mulheres trabalham de forma efetiva em todo o processo de produção da mandioca e da farinha. Esse dado surpreendeu 
todas as famílias participantes nas reuniões de restituição, momento em que foi discutido que o trabalho da mulher não é 
“ajuda”, pois trabalham efetivamente em todas as etapas, sendo que dependendo do calendário das atividades 
agroextrativistas as mesmas desenvolvem sozinhas o trabalho ligado à roça e a produção de farinha.

SESSÃO TEMÁTICA 9

1165 ANA KAROLINA DE SOUZA MENDES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), MICHELE VELASCO 
OLIVEIRA DA SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA), 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO 
PROGENE VILHENA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA), JOSÉ 
FRANCISCO BÊRREDO (MUSEU EMÍLIO 
GOELDI- COORDENAÇÃO DE CIÊNCIAS 
DA TERRA E ECOLOGIA), RISETE MARIA 
QUEIROZ LEÃO BRAGA (INSTITUTO DE 
TECNOLOGIA (UFPA))

CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL DE SOLOS 
PARA CULTIVO EM TOMÉ-AÇU, NORDESTE DO 
PARÁ.

O solo amazônico é caracterizado por baixa fertilidade e elevada acidez. Diversos fatores influenciam o empobrecimento do 
solo, por exemplo: a retirada de nutriente através de pastos, penetração da água da chuva, erosão, queimadas, dentre outros 
que consequentemente prejudicam o cultivo e a sustentabilidade do sistema. Assim, objetivo do trabalho é caracterizar o 
solo do município de Tomé-Açu, área para cultivo. As amostras foram retiradas na profundidade de 0-20 cm em cinco pontos 
(P1, P2, P3, P4 e P5). As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, identificadas e secas naturalmente. O 
fracionamento granulométrico (areia, silte e argila), medição de pH, análises dos cátions trocáveis determinados por 
espectrometria de absorção atômica (Ca2+ e Mg2+) e fotometria de chama (Na+ e K+), o Al3+ por titulometria e o fosforo 
“disponível” extraído por extrator Mehlich foram realizados no Laboratório de Solo do Museu Paraense Emilio Goeldi. O solo 
de Tomé-Açu é areno-argiloso, com valores médios de areia (525 g kg-1), argila (386 g/kg-1) e, silte (89 g/kg -1). O pH varia de 
4,7 a 4,9, indicando uma reação fortemente ácida, em função dos valores de Al3+ que variou de 0,98 a 1,46 cmolc Kg-1 e os 
baixos teores de Ca, K e Mg com valores de 0,68, 0,05 e 0,2 cmolc kg-1, respectivamente, insuficiente para neutralizar o Al3+ 
tornando-o um fator limitante na produção agrícola. Os teores de P variaram de 2,48 a 6,71 mg/kg, se apresentaram baixos 
por influência da quantidade de Al. Os valores de MO (6,68 a 31,41 g/kg), C (3,88 g/kg a 18,22 g/kg) e N (0,56 a 1,50 g/kg) 
apresentaram uma baixa contribuição para fertilidade do solo. A razão C/N é baixa indicando alto estagio de mineralização. Os 
resultados exibem baixos níveis de fertilidade, as limitações dos nutrientes podem estar relacionadas a granulometria, em 
razão da alta acidez e toxidade sugere-se determinadas técnicas de correção para o melhoramento do solo.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1166 AURO CARVALHO GUAJAJARA (TI 
ARARIBOIA)

Tecnologias Sociais de Proteção do Mosaico 
Gurupi

Devido a insuficiência das ações do Estado, os indígenas das 6 Terras que compõem o mosaico têm desenvolvido tecnologias 
sociais inovadoras de organização e estratégias de proteção territorial. Apresenta-se o histórico de apropriação dos problemas 
e da busca autônoma de soluções pelas diferentes etnias, desde os mecanismos de difusão e troca de experiência até a união 
de esforços e envolvimento dos atores governamentais dentro do contexto do mosaico.  “Com os Guajajara da Terra indígena 
Araribóia tudo começou com o assassinato do cacique Tomé em 2007. Isto provocou a formação de uma comissão de 
caciques e lideranças voltada à proteção do território.  Em 2012, após uma ação governamental de expulsão de madeiros 
sentimos a necessidade de manter a vigilância sobre a área. Daí começamos com 6 guardiões e o apoio da comunidade”. Em 
2013- 2014 a ideia se espalhou para a terra indígena Carú e Pindaré. Hoje a TI Araribóia conta com 120 guardiões, a Carú com 
36 e a Pindaré com 30. A ação dos guardiões se baseia principalmente na conversa e condução dos invasores para fora dos 
limites do território. Todas as incursões são previamente informadas às autoridades competentes. Os guardiões receberam 
treinamento de abordagem e procedimentos para o diálogo sob a orientação das forças policiais com que hoje colaboram. Os 
guardiões Guajajara consideram que suas ações produziram 70% de efetividade em relação às suas expectativas de contenção 
das invasões e desmatamento ilegal. Os desafios ainda são muitos, principalmente em função da recorrência dos ilícitos, da 
extensão do território e da falta de apoio institucional às suas ações. No entanto, a formação do mosaico permitiu avanços na 
ampliação da comunicação com as instituições responsáveis por ações de comando e controle, ampliou a visibilidade dos 
esforços dos guerreiros e a integração entre os guerreiros das diversas etnias do mosaico fortalecendo a proteção do território 
como um todo.                    

SO 072MARTINS-A
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1167 JACIRENE RIBEIRO GUAJAJARA (TI 
CARU)

As mulheres e suas tecnologias sociais de 
proteção do Mosaico Gurupi

A mulher indígena tem importância estratégica nos processos de consolidação do Mosaico do Gurupi. Foram as mulheres 
K´aapor que convenceram os homens a reverter as relações com os madeireiros que atuavam em suas terras. A visão dos 
benefícios da floresta a longo prazo em detrimento aos benefícios imediatos da venda ou facilitação da extração da madeira 
nas terras indígenas têm sido discutido intensamente entre os parentes indígenas das TIs do mosaico Gurupi e a perspectiva 
das mulheres têm sido parte importante nestas discussões. As mulheres Guajajara da TI Caru contam sua experiência e 
processo de discussão lembrando que iniciaram a tratar desta questão com maior propriedade quando os homens 
começaram se organizar para realizarem as atividades de guardiões da floresta. Neste momento elas concluíram sobre a 
necessidade de uma atuação complementar à vigilância do território. “Os homens estão cuidando do território lá dentro. 
Alguém precisa sair para o entorno e realizar um trabalho de esclarecimento aos vizinhos sobre quem nós somos, o que 
queremos e porque queremos”

As dificuldades foram muitas por conta do preconceito, medo desconfiança “por que estas índias querem conversar 
conosco?” Mas com paciência e determinação as Guerreiras Guajajara da TI Caru vêm avançando sobre o território caraíba do 
entorno da TI levando uma mensagem que procura ajudar na compreensão sobre os indígenas e o significado dos seus 
territórios e sobre a contribuição que a floresta preservada pode oferecer tanto aos indígenas quanto aos não indígenas. A 
base do discurso das guerreiras é que se nossos vizinhos estão bem nós estaremos bem “ desta forma elas difundem a noção de 
serviços ambientais, além é claro de defenderem a valoração cultural da biodiversidade pela ótica indígena.

Esta forma de luta difundiu-se a outras terras indígenas e etnias resultando nas ações das conselheiras da TI Pindaré que 
também apresentam seu testemunho nas ações educacionais exercidas sobre o entorno.

SO 072MARTINS-A

1168 JACIRENE RIBEIRO GUAJAJARA (TI 
CARU)

Tecnologias sociais de proteção do Mosaico 
Gurupi

As preocupações com a perda da floresta começaram em 2010 com as recorrentes queimadas que aconteciam. A partir de 
2015, com a criação do grupo de guardiões as discursões sobre a restauração da nossa terra se intensificaram e algumas ações 
de sensibilizações das comunidades sobre a importância da restauração das áreas que identificamos que estavam muito 
degradada dentro do nosso território, que se não tomássemos providências só iria piorar a cada dia, tivemos acesso a um 
edital do PPPECOS que é voltado para o reflorestamento, onde fizemos o plantio de uma pequena área com plantas frutíferas. 
A adesão da terra indígena Rio Pindaré no mosaico essa discussão do reflorestamento se intensificou as pessoas começaram a 
perceber que o mosaico é uma grande chance de fazermos a restauração da nossa terra, além do mais essa troca de experiência 
com outros povos que também estão fazendo parte do mosaico é muito importante e que também estão com a mesma 
preocupação e com experiências ótimas entre povos. Hoje dentro da nossa terra temos local de colheita de semente nativas 
que usamos para a produção do artesanato, que antes não tínhamos, já estamos nos organizando para fazermos uma casa de 
sementes nativa. Sem contar que com as ações de sensibilizações as pessoas passaram a da importância aquilo que temos 
dentro da nossa terra, com isso os animais que não víamos mais dentro da nossa terra, voltaram para dentro da mesma não só 
os animais mais as aves também. Passamos também a nos preocupar com os lagos que temos dentro do nosso território em 
fazer o manejo adequado dos lagos. Em outubro de 2016 as terras indígenas Rio Pindaré e Caru, inscreveram alguns jovens 
para fazerem o curso de gestores de projetos indígenas, isso fez com que pudéssemos contribuir para discussão sobre o 
mosaico e outros projetos existente dentro das comunidades com força maior, o curso veio para somar forças para que 
possamos lutar juntos todos pelo mosaico”.               

SO 072MARTINS-B

1169 LETÍCIA PEREIRA BARRIGA (UFPA), 
ISABELLY GATTI ROCHA TOURINHO 
(UNAMA), JULIANA FARIAS DE 
OLIVEIRA TEIXEIRA (UNAMA)

UMA PERSPECTIVA ETNOLÓGICA DA 
PRODUÇÃO CERAMISTA DE PANELAS NAS 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS ÁFRICA E 
LARANJITUBA (MOJU-PA)

No município de Moju/PA localizam-se as comunidades remanescentes quilombolas África e Laranjituba. Tais comunidades 
vêm atuando efetivamente para a garantia de direitos políticos e culturais que salvaguardem a sua memória e a sua história. 
Todo um conjunto de ações é protagonizado pela comunidade no sentido de legitimar práticas culturais num movimento de 
ressignificação cultural e transmissão geracional por meio da tradição oral. Nesse sentido, o projeto “Casa da Cerâmica” 
desenvolvido por tais comunidades, com a produção ceramista de panelas, visa o fortalecimento do processo identitário e 
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis para beneficiar as famílias que lá habitam. Analisando tal produção 
ceramista, por meio de pesquisa qualitativa com observação participante que possibilitou compreender os modos de vida da 
comunidade, com suas ideias e motivações, observamos que o processo de criação envolve uma relação própria com os 
recursos naturais e com o meio social. Dessa maneira, podemos perceber a interação dos ceramistas com os recursos naturais 
disponíveis na própria comunidade. Desde a coleta das matérias-primas como o barro, as sementes necessárias ao polimento, 
os instrumentos de trabalho assim como o maquinário, são produzidos com tais recursos. Assim, sustentado teoricamente no 
campo de estudos da etnobiologia e etnoecologia, nos propomos com este artigo compreender a produção ceramista das 
panelas das comunidades África e Laranjituba como um etnosaber que garante não apenas o processo identitário e cultural de 
tais comunidades, mas uma alternativa paradigmática de nossa relação, enquanto espécie humana, com a natureza, 
garantindo assim sua conservação e a nossa existência.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1170 JULIENE PEREIRA DOS SANTOS (UEMA) OS QUILOMBOS DA CALHA DO 
TROMBETAS/PA: POLÍTICA AMBIENTAL E 
DRAMAS SOCIAIS

Sob a perspectiva de um renovado olhar observado pela lente da reflexão antropológica, a análise e descrição etnográfica 
desse artigo dará ênfase aos dramas sociais vivenciados pelas unidades familiares que no presente se auto identificam 
enquanto comunidades remanescentes de quilombos na calha do rio Trombetas, município de Oriximiná, Pará. Cuja situação 
são resultantes de conflitos políticos-territoriais  que remetem a 1979, quando da criação Reserva Biológica do Rio Trombetas 
(REBIO). Trata-se de uma política ambiental criada um mês após a consolidação da exploração da bauxita (matéria-prima do 
alumínio) pela Mineração Rio do Norte-MRN, pelo Decreto Federal 84.018, de 21 de setembro de 1979, com uma área 
estimada de 385 mil ha, localizada a margem esquerda do rio Trombetas, visando a proteção integral da biota e demais 
atributos naturais existentes em seus limites. Por dramas sociais, resultantes de conflitos que incidem sobre as condições de 
existência material dos indivíduos, aqui estão identificados segundo a concepção adotada por Turner (2008). Para ele os 
dramas sociais são “unidades de processo anarmônico ou desarmônicos que surgem em situação de conflito”, de modo a 
provocar a ruptura das relações formais e crise crescente. As políticas autoritárias da Reserva Biológica do Trombetas, além de 
usurparem as terras historicamente ocupadas por quilombolas, compreendidas como terras de uso comum, restringiram o 
acesso coletivo aos recursos naturais, interferindo na vida das famílias quilombolas que organizam seus modos de existência 
através da pesca, da caça, da coleta da castanha, da farinha oriunda das roças, da extração de óleos vegetais como a copaíba e 
andiroba, entre outros.  O impedimento de seu acesso aos recursos naturais “corresponde à negação de sua existência 
enquanto grupo fortemente identificado com seu território de uso” (ACEVEDO E CASTRO, 1998, p. 208).
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1171 ADRIELLE CARVALHO MONTEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), ADRIELE LAENA FERREIRA 
DE MORAES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA), JOELMA 
CRISTINA PARENTE MONTEIRO 
ALENCAR (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ)

SABERES E EXPERIÊNCIAS NA PRODUÇÃO DO 
CAMU-CAMU

O camu-camu (Myrciaria dubia) é uma espécie nativa da região Amazônica e se destaca devido ao seu elevado valor de ácido 
ascórbico, o que desperta interesse de agricultores e consumidores, devido sua utilidade alimentícia e sua adequação para 
bebidas alcoólicas fermentadas. O objetivo deste trabalho foi estabelecer um elo entre o conhecimento técnico-científico da 
Embrapa Amazônia Oriental e a experiência da agricultura familiar no município de Moju, localizado na região Nordeste do 
Estado do Pará. A metodologia consistiu em uma pesquisa documental e, posteriormente em uma pesquisa de campo, por 
meio de visita técnica a um produtor rural e à Embrapa, que revelaram como é propagado e comercializado o camu-camu.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6
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1172 ADRYAN ARAUJO NASCIMENTO 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA)), 
WINTI SUYA (TIX), TAPIYUWA WAURÁ 
(TIX), TARIAIUP KAYABI (TIX), NAPIKU 
TALUGU TXICÃO (AIMCI), YÃPARIMÃ 
(TIX)

Manejo do Fogo no Território Indígena do 
Xingu (TIX): Desafios e experiências em curso

A recente ocorrência de grandes incêndios é o principal sintoma do ressecamento da floresta provocado pelo desmatamento, 
fenômeno ainda em curso, consequência da consolidação do agronegócio que cerca o Território Indígena do Xingu (TIX), 
gerando distúrbios ecológicos que impactam práticas tradicionais de manejo do ambiente dos 16 povos indígenas que 
habitam o Território.

Esforçando-se para reencontrar o equilíbrio no uso do fogo para o manejo da biodiversidade, os povos do TIX vêm 
acumulando inúmeras observações e experiências para lidar com a nova realidade ambiental imposta. Buscam 
estrategicamente “reafinar” as práticas de bom uso do fogo a partir da reorganização das formas tradicionais de manejo.

“Antes, no tempo que era normal para nós.... Quando tinha o sinal que o velho via no centro. Ele saia contando, contando. 
Isso acontecia antigamente. Pessoal cantava depois, juntava os produtos no centro...dançava com os produto da roça e 
depois corria tudo para queimar. Quem acendia....e fumaça subia logo ia ter roça boa. Queimava sem preocupar por que é 
natural, depois vem chuva e apaga. Mas depois (agora) vai queimando e não pára mais. Nós queremos olhar para isso...para 
adaptar e saber como vai continuar hoje. Temos que planejar e ver como vamos fazer.”(Winti Kisêdjê, 2016)

O grande desafio para diminuir a ocorrência de incêndios no Xingu não passa somente por uma questão de adaptação técnica 
ou redução no uso do fogo como ferramenta de trabalho. O manejo do fogo é uma gigantesca soma de conhecimentos sobre o 
ambiente, acúmulos de saberes e técnicas imprescindíveis na manutenção e reprodução da Sociobiodiversidade local. Este 
trabalho descreve um conjunto de estratégias e técnicas em curso no TIX, fundamentadas nas formas locais de organização do 
trabalho e leitura do ambiente para resistir aos impactos e mudanças que cercam o território.

SESSÃO TEMÁTICA 31

1173 ANDREW WYATT (MIDDLE TENNESSEE 
STATE UNIVERSITY)

What Does This Plant Mean?: Ancient Maya 
Plants and Modern Lacandon Voices: Session 
006WY

Archaeobotanical research at archaeological sites throughout the Maya lowlands has provided us with a window onto the 
past plant use practices. What the ancient Maya ate, what they used for medicine, and how they changed their environment 
can all be reconstructed through the analysis of plant remains recovered from archaeological sites. But it is important to 
include the voices of contemporary Maya in the analysis of this research. As the descendants of the Maya who built the now 
abandoned cities, they have an important stake in how their past is interpreted and reconstructed. This paper will discuss 
archaeobotanical research from sites throughout the Maya lowlands and explore how modern Maya voices, in particular the 
Lacandon Maya from the community of Lake Mensabak can help us understand what these plants mean in both a historical 
and contemporary context.

SO 006WYATT

1174 LUCIANA RAILZA CUNHA ALVES (UFPA) O JOGO DA IDENTIDADE: reflexões acerca do 
território do Cajueiro, São Luís –MA

O presente trabalho tem por objetivo refletir acerca de como o grupo do designado território do Cajueiro em São Luís, 
Maranhão aciona a identidade relacionada com o território, delineando assim, uma forma de fazer político que pode ser 
notado a partir das práticas sociais cotidianas. O fio condutor do trabalho é o mapa social realizado no âmbito do projeto 
“Cartografia das cartografias: uma síntese de experiência”, resultado da “relação de pesquisa” (BOUDIEU,1997) e a “relação de 
confiança” (CLIFFORD, 1998) entre a pesquisadora e agentes sociais. Nesta direção, o jogo que se coloca pensar a identidade, 
pode ser notado na maneira como os agentes sociais envolvidos no conflito envolvem outros agentes sociais, constroem seus 
lugares, delineiam suas relações com a natureza e acionam formas de saberes que não estão presas pelos “atos do Estado” 
(BOURDIEU, 2014). O território do Cajueiro, tornou-se centro das atenções devido o interesse em expansão do 
empreendimento portuário privado na área, que de acordo Sant’Ana Júnior (2016, p.282) “a ideia de instalação do Porto do 
Itaqui, deu-se desde o início da década de 1960 quando foram divulgadas notícias sobre grandes jazidas de minério de ferro 
no sudeste do Pará”, que faz com que os agentes sociais enfrentem o dilema da possibilidade de deslocamento do seu 
território e que acionem o Direito para  permanência. Fiz uso de entrevistas formais e informais, tentando fazer “uso 
“reflexividade reflexa, baseada num "trabalho", num "olho" sociológico, permite perceber e controlar no campo, na própria 
condução da entrevista” (BOURDIEU, 1997,694). Fiz uso do aparelho de gps, com base na relação social com os agentes sociais 
com o território, que apontou para direções que desprende do entendimento das próprias demarcações estatais e direcionam 
para relações das fronteiras sociais e que a identidade não é algo que pode ser pensando como ‘invisível’ antes do conflito, 
mas como pode ser acionada dependendo das situações sociais.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1175 ANDRE PINASSI ANTUNES (REDE DE 
INVESTIGAÇÃO EM BIODIVERSIDADE, 
CONSERVAÇÃO E USO DA FAUNA 
SILVESTRE (REDEFAUNA))

Um século de caça comercial na Amazônia: 
ecologia histórica e manejo de fauna

A partir de meados do século XIX, a demanda internacional incessante por borracha foi responsável pela total reestruturação 
econômica e social da fronteira amazônica. Com o colapso nos preços da borracha em 1912, os exportadores foram obrigados 
a buscar novos produtos no afã de minimizarem suas perdas. O comércio internacional de peles e couros de animais silvestres 
na Amazônia, previamente mínimo, diversificou e intensificou imediatamente, perdurando por quase todo o século XX. A 
sistematização e análise extensivas de uma “mina de ouro” em documentos históricos inéditos revelaram os efeitos de um 
século de caça comercial sobre às populações das espécies-alvo. Supostos declínios populacionais atribuídos unicamente à 
caça de subsistência por populações humanas locais podem na verdade estar omitindo os efeitos duradouros da caça 
comercial, ou mesmo flutuações populacionais naturais da fauna. Lições provenientes da ecologia histórica recente acerca da 
resiliência da fauna à caça comercial são fundamentais para a melhor compreensão dos fatores-chave que compõe o manejo 
dos animais silvestres, integrando conservação, cultura e soberania alimentar, e reforçando à garantia dos direitos das 
populações humanas da Amazônia a um recurso milenarmente utilizado.

SO 005JUNQUEIRA

1176 VALÉRIA MOREIRA COELHO DE MELO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ)

O movimento dos corpos no mundo: 
Natureza, adoecimento e xamanismo entre 
os Akwe-Xerente (TO)

A presente comunicação propõe uma reflexão sobre como o povo indígena Akwẽ-Xerente (TO) pensa o processo de doença e 
sobre como as formas tradicionais de manejo de recursos naturais estão diretamente relacionadas com estratégias que visam 
propiciar a saúde dos corpos e do mundo. Etnografias sobre povos ameríndios das Terras Baixas da América do Sul nos falam 
de redes estabelecidas entre coletivos humanos e não humanos. Trata-se de conexões em escala cósmica entre humanos, 
animais, plantas, espíritos, mortos etc. Entre os Akwẽ-Xerente, as incursões pela floresta ou pelo cerrado, o manuseio das 
plantas e o contato com os animais são fundamentados na percepção de que tudo possui seu dono. Isso torna necessário a 
observação de um complexo de restrições e prescrições que chamam atenção para os perigos da interação indispensável com 
os seres de outros domínios de experiência. Neste sentido, a atenção a essas redes de relações e a possibilidade sempre 
presente de interconexões que ela pressupõe, é o que fundamenta as explicações para os processos de adoecimento e as 
formas de ação sobre o meio ambiente. Nesta dinâmica, o xamã emerge não apenas como mediador por excelência nos 
processos de doença, mas também como aquele que conecta e separa espaços distintos de experiência, por meio do seu sopro 
e/ou de suas canções ritmadas pelo maracá. Ele possui, portanto, papel fundamental, tanto no que diz respeito ao movimento 
satisfatório dos corpos, quanto ao movimento do mundo.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1177 BEBI KAYAPÓ (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), CLAUDIO EMIDIO 
SILVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ALINE DA SILVA LIMA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

ME BA NHÕ PIDJỲ: REMÉDIOS TRADICIONAIS 
KAYAPÓ

O povo Kayapó possui na medicina tradicional um importante elemento de proteção a vida. Este projeto de pesquisa procura 
discutir, em linhas gerais, os principais elementos materiais da constituição desta medicina tradicional. Hoje em dia todos os 
Kayapó do Estado do Pará e do Estado do Mato Grosso utilizam a medicina tradicional. Mas, na verdade quem mais conhece 
os remédios do mato para a cura dos pacientes é o pajé. Quem quer conhecer mais sobre essa atividade e fica interessado em 
aprender a experiência com o pajé são alguns jovens e alguns guerreiros. Então, tem vários pajés que sabe a medicina 
tradicional e eles estão distribuídos pelas aldeias Kayapó. A comunidade acredita no trabalho do pajé. A floresta protege a 
comunidade porque na floresta a gente busca a medicina tradicional. Por isso os Kayapó não precisam destruir a floresta 
porque nela existem vários remédios que curam pacientes através das plantas medicinais. Este tema é muito importante para 
a comunidade indígena Kayapó sendo importante também para a escola porque é essencial resgatar a medicina tradicional 
para o futuro. Então, cada vez mais o pajé está repassando a sabedoria dele para alguns guerreiros o que torna esse momento 
único para as comunidades Kayapó. É importante ensinar a medicina tradicional dentro da sala de aula para os alunos 
compreenderem melhor para o presente e futuro. Na escola podemos fazer cartilhas, livros e outros materiais didáticos sobre 
o conhecimento da medicina tradicional Kayapó para os professores utilizarem com seus alunos. Nós professores indígenas 
temos muitas dificuldades de usar material didático não indígena na escola da aldeia. O material didático distribuído nas 
escolas vem do MEC e não são feitos considerando o contexto indígena, nem conversam com os professores indígenas. Assim, 
um trabalho que organiza os conhecimentos da medicina tradicional pode ajudar na manutenção da biodiversidade tanto das 
terras indígenas Kayapó como da própria Amazônia.

SO 021SILVA-A
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1178 BEKRÔTI KAYAPÓ (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), CLAUDIO EMIDIO 
SILVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ALINE DA SILVA LIMA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

ME BANHÕ KWỲKRẼNDJÁ: ALIMENTAÇÃO 
TRADICIONAL INDÍGENA KAYAPÓ

Este trabalho de pesquisa trata de discutir sobre a alimentação tradicional do povo Kayapó que é utilizada em seu dia a dia e 
também em momentos especiais, como por exemplo nas festas tradicionais que acontecem nas aldeias. A alimentação que 
mais precisam nas festas tradicionalmente é o berarubu. O berarubu é feito de mandioca ralada, que depois de ralada é 
espremida para sair o líquido. Coloca-se em um cesto e cobre de palha de banana braba. Depois de três dias já pode tirar e 
transformar em alimentação. Berarubu é bom misturado com peixe, carne etc. Tem outro tipo de berarubu que é feito de 
mandioca também, que é o berarubu que chamamos bero (um tipo de beiju). Para fazer o bero pega a mandioca (Manihot 
utilissima) tira a casca e coloca na água por 5 ou 6 dias para ficar pronto. Passou de 6 dias pode tirar da água e colocar no sol 
até ficar dura. Se no caso de misturar com alguma carne, coloca no pilão e soca até virar pó. Depois, mistura com carne de 
trairão (Hoplias macrophtalmus sp.), carne de porco-do-mato (Tayassu sp.) assado no ki (fogueira) depois já pode comer. Além 
desses dois tipos, o berarubu pode ser feito também de milho, de banana verde para misturar com carne, peixe, etc. Na escola 
da comunidade indígena precisamos de um material didático para ajudar na escola e fortalecer a nossa cultura Kayapó. É 
muito importante a comunidade manter a sua cultura Kayapó como a alimentação tradicional que é o berarubu para se 
alimentar no dia-a-dia. É imprescindível construir materiais didáticos próprios da cultura na língua Kayapó, com vocabulário 
Kayapó e também na língua portuguesa. Assim a escola pode ajudar a preservar a cultura kayapó, por um lado e por outro, 
tornar o conhecimento escolar mais acessível as crianças indígenas pois trata-se de conhecimentos de suas vivências.

SO 021SILVA-A

1179 SOL ELIZABETH GONZÁLEZ PÉREZ 
(ASSOCIAÇÃO FLORESTA PROTEGIDA), 
YNHORO KAYAPO (ALDEIA 
TEKREJARÔTIRE), BEKWYIBO KAYAPO 
(ALDEIA TEKREJARÔTIRE), 
BEKWYNHDJERETI KAYAPO (ALDEIA 
TEKREJARÔTIRE), KARÕBE KAYAPO 
(ALDEIA TEKREJARÔTIRE)

Palmeiras e mulheres: estágios reprodutivos 
e categorias de idade entre as Mẽbêngôkre-
Kayapó de Tekrejarôtire, Terra Indígena Las 
Casas, Pará-Brasil

Pretende-se aqui apresentar o conhecimento que as mulheres da aldeia Tekrejarôtire, detêm dos diferentes estagios das 
plantas que utilizam e manejam, principalmente as palmeiras (família Arecaceae), das quais obtêm fibras e frutos para seu uso 
e consumo no dia a dia. Essas espécies ocorrem na Terra Indígena Las Casas, principalmente: rõtire (babaçu-Attalea speciosa 
Mart.), rõne (babaçu pequeno-Attalea eichleri (Drude) A. J. Hend.), ngwra (buriti- Mauritia flexuosa L.f.), kamere (bacaba- 
Oenocarpus distichus Mart.), ngràdjare (guriri-Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze), wore (catolé-Syagrus comosa (Mart.) 
Mart.). Através de levantamentos etnobotânicos com oito mulheres pertencentes à categoria de idade mekrapdjire (mulheres 
com filhos grandes e netos), com uma faixa etária entre 35 e 45 anos. Em diferentes saídas nas suas áreas de exploração, como 
os babaçuais e as roças nas florestas de galeria (ngà màt), observou-se que elas conhecem e dão nome aos diferentes estágios 
reprodutivos das palmeiras, os quais estão relacioanados às categorias de idade das mulheres Mebêngôkre-Kayapó, que estão 
ligadas ao ciclo reprodutivo da mulher. Assim, reconhecem a importância das palmeiras como "mulheres/menire" produtoras 
de frutos, desta maneira relacionam cinco estágios como são a catogoria prire (crianças), kurere ("adolescentes", mas já em 
idade reprodutiva), ou seja, capazes de produzir flores, krã karõ, com flores, tujarô ("grávida") ou seja, com frutos já 
formados,  e finalmente se referem à categoria kubenguêt, se referindo aos indivíduos velhos, que não estão mais produzindo 
frutos ou com folhas secas, esta categoria entre os Mebêngôkre se refere à categoria de idade dos mais velhos (homens e 
mulheres).

 

SESSÃO TEMÁTICA 10

1180 GABRIELA GRANGHELLI GONÇALVES 
(UNESP), HUGO THIAGO DE SOUZA 
(UNESP), VALDELY FERREIRA KINUPP 
(IFAM)

Etnobotânica dos fermentados de plantas 
alimentícias em comunidades indígenas 
multiétnicas do Baixo Rio Uaupés- Amazonas

 A região do Baixo Rio Uaupés é habitada por diferentes etnias indígenas, possui rico conjunto de plantas alimentícias, 
utilizadas por essas comunidades, através de sistema tradicional de cultivo e complementada com a coleta de espécies da 
floresta. Uma das formas de consumo dessas espécies alimentícias é através da fermentação, utilizada para a melhor 
conservação  de alimentos, eliminação de substâncias tóxicas, obtenção de bebidas alcoólicas, entre outros. Nesse contexto e 
com o propósito de valorizar o conhecimento tradicional associado aos processos de fermentação dessas plantas, a pesquisa 
teve o objetivo pesquisar a diversidade de espécies e de processos utilizados para a obtenção de alimentos fermentados nas 
comunidades indígenas multiétnicas da Região do Baixo Rio Uaupés – AM. Foram identificadas 10 espécies alimentícias 
utilizadas nos fermentados, principalmente para o preparo do caxiri, uma bebida alcoólica feita principalmente de mandioca 
(Manihot esculenta) misturada a outros tubérculos que são considerados o tempero do caxiri, como espécies de carás 
(Dioscorea spp.), batata-doce (Ipomoea batatas), macoari (Heliconia hirsuta) e macoari-doce (Canna edulis), O caxiri também 
pode ser de frutos (abacaxi - Ananas comosus e pupunha - Bactris gasipaes). A fermentação também está presente no preparo 
de outros alimentos, como a farinha de mandioca fermentada chamada de farinha puba, o beiju-de-marapatá (feito com 
cotilédone de umari - Poraqueiba spp.) e a massa de japurá (Erisma spp.) e cunuri (Micrandra spruceana), que são deixadas 
enterradas durantes meses e utilizadas como tempero. Essas comunidades apresentam um significativo conhecimento sobre 
as técnicas de fermentação, que transformam espécies tóxicas em comestíveis, alteram sabores e conservam alimentos.O 
conhecimento tradicional associado a essas espécies torna-se uma ferramenta de conservação dos recursos naturais e garante 
a soberania alimentar das populações indígenas da região.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1181 MAURO WILLIAM BARBOSA DE 
ALMEIDA (UNICAMP)

A experiência da Terra do Meio e o 
desenvolvimento na Amazônia

A fala tratará da experiência das cadeias para produtos extrativistas na Terra do Meio como parte da luta de povos tradicionais 
pelo direito a seus territórios e modos de vida e em contraste com as políticas de desenvolvimento predatório para a 
Amazônia.

SO 090REZENDE

1182 ROCIO FLORENCIA JULIAN 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY), 
GLADIS MARGARITA CRUZ 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY)

CONHECIMENTO MEDICINAL E IDENTIDADE 
LOCAL EM TUMBAYA, PCIA. JUJUY, 
ARGENTINA

Nas comunidades da Quebrada de Humahuaca, na província de Jujuy, Argentina, desenvolve-se uma comunidade rural de 
natureza andina; espalhados em lugares diferentes.

Ali coexistem a realização de uma série de atividades sócio-econômicas que refletem através de seus costumes a identidade 
local, fundamental para preservar o patrimônio dos povos.

No entanto, durante muitos anos houve um desgaste do conhecimento tradicional como consequência de dois processos 
principais, migrações regionais para áreas de demanda de trabalho e mudanças nos padrões de consumo (globalizaçao). 
Houve perda de conhecimento tradicional associado ao uso de recursos vegetais. Este último, assumido como um 
componente do patrimônio local, é de grande importância quando se trata de reconstruir a identidade dos povos.

Os objetivos eram documentar, restaurar e fortalecer o conhecimento tradicional, a fim de reverter o processo de 
deterioração e erosão.

Trabalhamos com uma síntese de pesquisa participativa que envolveu reuniões de grupo, caminhadas etnobotânicas e 
observação participante; foi complementado com cada vegetal envolvido e ele registrou cada uma das suas percepções 
particulares. Cada cópia coletada in situ, tem o nome vulgar, seus diferentes usos, seu modo de uso e foram identificados ao 
gabinete através do uso de chaves dicotómicas.

Houve vários resultados, por um lado uma ferramenta de síntese com 75 espécies de plantas foi obtida, por outro, consolidou-
se um processo de transmissão de conhecimento vertical e horizontal entre os participantes e o grupo de pesquisa.

Um diálogo intercultural teve que ser construido, para explicitar e reavaliar o conhecimento local, tendendo a colmatar o 
fosso entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1183 PAUL CHILSEN (MTSU) The World of the Forest and Beyond: Films 
by and about the Kayapó

The Kayapó-Mebêngôkre are a Jê-speaking Indigenous peoples numbering around 8,500 who live in the heart of the Amazon 
Rain Forest. The group is well known for their struggles to maintain their land and cultural rights. Their success has led to the 
demarcation of the Kayapô Indigenous Territories with more 11 million hectares in the states of Pará and Mato 
Grosso—which is the largest area of tropical forest protected by Indigenous peoples in the world. The Kayapó are also avid 
filmmakers, recording their cultural performances, political meetings, and documenting their lifeways and use of the rain 
forest. Proposed here are two screening sessions, the first of which highlights short films made and edited by the Kayapó and 
a second which screens productions made about the Kayapó by non-Indigenous filmmakers. The films range in content from 
recordings of important rituals and political events that sustain the Kayapó to documentaries on their use of rain forest 
resources. Each session will be followed by a question and answer period in which the film directors can respond to inquiries 
from the conference attendees.     

080CHILSEN

SO 080CHILSEN
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1183 PAUL CHILSEN (MTSU) The World of the Forest and Beyond: Films 
by and about the Kayapó

The Kayapó-Mebêngôkre are a Jê-speaking Indigenous peoples numbering around 8,500 who live in the heart of the Amazon 
Rain Forest. The group is well known for their struggles to maintain their land and cultural rights. Their success has led to the 
demarcation of the Kayapô Indigenous Territories with more 11 million hectares in the states of Pará and Mato 
Grosso—which is the largest area of tropical forest protected by Indigenous peoples in the world. The Kayapó are also avid 
filmmakers, recording their cultural performances, political meetings, and documenting their lifeways and use of the rain 
forest. Proposed here are two screening sessions, the first of which highlights short films made and edited by the Kayapó and 
a second which screens productions made about the Kayapó by non-Indigenous filmmakers. The films range in content from 
recordings of important rituals and political events that sustain the Kayapó to documentaries on their use of rain forest 
resources. Each session will be followed by a question and answer period in which the film directors can respond to inquiries 
from the conference attendees.     

080CHILSEN

SO 080CHILSEN-B

1184 RAFAEL FAILACHE PAES (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAPÁ), SILDERSON 
FERREIRA CARDOSO (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAPÁ), SHIEYD 
CARLLYANE PIMENTEL DE SOUZA DE 
MORAES (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO AMAPÁ), MARIA DO CARMO 
RIBEIRO COSTA (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAPÁ), JORGE LUIZ 
ALVES MAGALHÃES (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAPÁ)

RETROSPECTO DA CAÇA DE ANIMAIS 
SILVESTRES NA REGIÃO NORTE DO BRASIL

Desde os tempos mais remotos a caça é tida como um modo de se conseguir alimento e fornecer vestimenta para os seres 
humanos, porém com o passar do tempo e o advento da agricultura e pecuária, a caça entrou em desuso nas grandes cidades e 
em pequenos municípios. Porém, apesar do desenvolvimento da ciência no ramo alimentar, a cultura da caça ainda é 
praticada, mesmo que clandestinamente. Este trabalho tem o foco voltado para a identificação dos fatores que levam os 
caçadores a insistirem na prática mesmo após os avanços tecnológicos. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa 
exploratória e para a coleta de dados foi utilizada um questionário contendo perguntas abertas sobre o assunto. Durante a 
pesquisa foram constatados alguns fatos que denotam características semelhantes entre os entrevistados, tais como: 100% 
dos entrevistados foram homens com a média de idade de 47 anos, os métodos mais usados são as espingardas e as armadilhas 
chamadas de badogue, os animais mais caçados na região são o veado (Mazama americana), o tatu (Priodontes maximus), a 
cutia (Dasyprocta punctata) e a de maior valor comercial, a paca (Cuniculus paca). Grande parte da caça é usada para a 
alimentação e venda, poucos entrevistados declararam capturar os animais com o intuito de domestica-los. Todos os 
caçadores entrevistados são do município de Laranjal do Jari- Amapá- Brasil, os mesmos apresentaram certo receio em 
cooperar com a pesquisa, porém com um pouco mais de diálogo eles acabaram cedendo, assim respondendo ao questionário. 
A caça predatória vem contribuindo para o desaparecimento de espécies nativas da fauna amazônica, desregulando o meio 
ecológico florestal.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1185 EISAMAR OCHOA (INSTITUTO 
VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS)

MODIFICACIÓN ANTROPICA DEL SUELO 
COMO CLAVE PARA COMPRENDER LAS 
ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA 
PREHISPÁNICAS DE LA ZONA INTERFLUVIAL 
DEL ORINOCO MEDIO.

El Rincón del Perro Enrollado es un yacimiento habitacional del período pre-hispánico tardío (1000-1500 d.C.) ubicado al 
noroeste del estado Bolívar, en la zona interfluvial del Orinoco Medio, en donde se ha evidenciado la presencia de suelos 
modificados antrópicamente. Se analizaron las relaciones existentes entre los patrones de variabilidad físico-química del 
suelo y la distribución diferencial de los artefactos arqueológicos. Los resultados de este trabajo sugieren la posibilidad de que 
en el área interfluvial orinoquense se hayan establecido asentamientos permanentes en el pasado prehispánico, en donde la 
dependencia hacia el consumo de plantas cultivadas tuvo una importancia considerable, y en donde la intensidad de las 
actividades cotidianas, que involucraban el procesamiento intensivo de alimentos de origen vegetal, logró modificar 
significativamente las propiedades originales de los suelos.

SESSÃO TEMÁTICA 20

1186 ANDRE PINASSI ANTUNES (REDE DE 
INVESTIGAÇÃO EM BIODIVERSIDADE, 
CONSERVAÇÃO E USO DA FAUNA 
SILVESTRE (REDEFAUNA)), JUAREZ 
CARLOS BRITO PEZZUTI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
MARINA ALBUQUER REGINA DE 
MATTOS VIEIRA (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL), GEORGE REBELO 
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
DA AMAZÔNIA), ROGERIO FONSECA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), PEDRO DE ARAUJO LIMA 
CONSTANTINO (REDE DE 
INVESTIGAÇÃO EM BIODIVERSIDADE, 
CONSERVAÇÃO E USO DA FAUNA 
SILVESTRE (REDEFAUNA)), JOÃO VITOR 
CAMPOS SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE ALAGOAS), JOÃO 
VALSECCHI (INSTITUTO MAMIRAUÁ DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL), 
CARLOS DURIGAN (WCS BRASIL), 
TIAGO RANZI (INSTITUTO CHICO 
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE)

Caça de subsistência e conspiração do 
silêncio: análise crítica da legislação 
brasileira e direitos das populações humanas 
da Amazônia

A caça de subsistência é uma inquestionável prática tradicional e generalizada na obtenção de carne e outros subprodutos por 
populações indígenas e não indígenas por milhares de anos em áreas remotas da Amazônia. Apesar da enorme importância 
nutricional e cultural aos modos de vida dessas sociedades, somente os povos indígenas têm o direito de caçar explicitamente 
reconhecido nas leis brasileiras. Para outros povos tradicionais, populações rurais e camponeses, os seus direitos não estão 
claramente assegurados, porque são susceptíveis à discrição interpretativa sob um cenário legislativo confuso e 
contraditório. Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento permite uma arma de caça e uma licença para o caçador de 
subsistência, desde que a caça ocorra apenas em “estado de necessidade” ou “para saciar a fome do agente ou de sua família”, 
segundo a Lei de Crimes Ambientais. De qualquer forma, um arcabouço regulatório inclusivo para a caça de subsistência, bem 
como políticas públicas, diretrizes e iniciativas para garantir, de fato, os direitos dos povos indígenas e não-indígenas são 
inexistentes no Brasil. Aqui, realizamos uma análise abrangente sobre os instrumentos jurídicos brasileiros e as convenções 
internacionais em que o Brasil é signatário, com foco nos direitos das populações tradicionais amazônicas à caça de 
subsistência e sua implementação na segurança alimentar nutricional, empoderamento social e autonomia. Discutimos a 
regulamentação da caça de subsistência considerando os impactos nas populações de animais silvestres e na dinâmica dos 
ecossistemas. Finalmente, fornecemos subsídios técnicos e científicos para o estabelecimento da co-gestão participativa da 
caça de subsistência entre atores indígenas e não-indígenas, impulsionando seu empoderamento, segurança alimentar e 
autonomia, especialmente em áreas protegidas da Amazônia.

SESSÃO TEMÁTICA 34

1187 JUCILAINE NEVES SOUSA WIVALDO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
JOÃO BATISTA DE SOUSA NETO (IFPA)

Inclusão social nas Unidades de Conservação 
para conservação da biodiversidade: 
envolver e desenvolver com participação 
social

Muitas Unidades de Conservação foram implantadas sem qualquer participação social, desse modo, a população não é 
envolvida na sua implementação, o que muitas das vezes pode gerar conflitos socioambientais. Desse modo, esse trabalho 
tem como objetivo analisar e discutir a inclusão social na agenda das UCs, reconhecendo que é por meio dessa integração será 
alcançado maior conservação da biodiversidade. Será utilizada uma abordagem qualitativa e levantamento das ações e 
projetos com este viés nas UCs, observando e analisando suas principais estratégias.

Além do mais, ao tratar de inclusão social nas UCs, é importante ressaltar a participação de mulheres, crianças, jovem e idosos 
nestes espaços, sendo fundamental a mobilização e fortalecimento desses segmentos sociais considerados como mais 
vulneráveis. Assim, ações educativas para capacitação desses atores a fim de que haja a construção de mecanismos/ 
instrumentos capazes de promover a participação desses atores no processo de tomada de decisão (ICMbio,  2015). 

Desse modo, os projetos de educação ambiental devem estar “voltados às comunidades residentes e do entorno, 
considerando especialmente mulheres, jovens e crianças como público prioritário focalizando a importância das UCs e seu 
papel na conservação da biodiversidade e na manutenção dos serviços ambientais” (ICMbio, 2015,  p.21). Portanto, atentar 
para as relações de gênero e tendo como referência os tempos diferenciados das mulheres, em seus múltiplos afazeres, para 
garantir sua participação efetiva nas decisões acerca das UCs.
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1188 ALINE BIANCA GARCIA DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 
FACULDADE DE ETNODIVERSIDADE.), 
TAYSE ROCHA DE CARVALHO SOARES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 
FACULDADE DE ETNODIVERSIDADE.), 
FELIPE BITTIOLI RODRIGUES GOMES 
(FACULDADE DE ETNODIVERSIDADE, 
EDUCAÇÃO DO CAMPO, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 
CAMPUS DE ALTAMIRA), BRUNA 
ANGELICA ALVES DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 
FACULDADE DE ETNODIVERSIDADE.), 
JAYNNE DA SILVA QUANZ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 
FACULDADE DE ETNODIVERSIDADE.)

ETNOCONHECIMENTO SOBRE AS FASES DA 
LUA NO MUNICÍPIO DE URUARÁ, PARÁ, 
BRASIL

Descreve-se as fases da lua e sua influência para a humanidade desde antigas civilizações que buscavam o conhecimento, 
baseado no firmamento e seus efeitos cíclicos, meios para sobreviver e progredir. O objetivo neste trabalho foi identificar os 
conhecimentos associados as fases da lua na vida dos munícipes de Uruará, localizado no km 180, BR 230, Transamazônica. A 
pesquisa contou com 35 participantes voluntários, que responderam um questionário semiestruturado e o TCLE. Os 
participantes foram questionados quanto ao hábito de observar a lua, e predominou o “sim” (94,2%). Perguntamos se 
reconheciam o que é a lua, sendo “planeta” 91,4% das respostas. Quanto as fases lunares, 97% dos entrevistados reconhecem 
os quatro momentos. Com relação à influência das fases da lua nas marés, 62,8 % dos entrevistados sabiam ou ouviram falar 
sobre o assunto. Sobre o efeito da lua e suas fases na agricultura, 91,4 % dos entrevistados afirmaram a sua influência na 
produtividade das lavouras.  Outros pontos questionados foram sobre a influência das fases lunares, na caça, pesca, e no 
plantio. Obtendo-se resposta como: “Se a lua estiver cheia a claridade espanta os bichos”; “Não presta cortar o cabelo na lua 
minguante pois o cabelo fica fraco e não cresce”; “Tem que plantar a mandioca na fase certa se não provavelmente não 
vingará”. Na saúde, “se a mulher estiver grávida e for dar à luz durante a lua minguante, sofrerá muito”. Na sorte, 85,7 % dos 
entrevistados afirmavam acreditar na influência das fases lunares envolvidas em questões de negócios e dinheiro. Apesar de 
um município relativamente novo, com 30 anos, existem muitas crendices e superstições nesta população, tornando-se 
notório que as fases da Lua continuam fascinando e despertando a curiosidade das pessoas.
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1189 TAYSE ROCHA DE CARVALHO SOARES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
FACULDADE DE ETNODIVERSIDADE 
CURSO DE LICENCIATURA EM 
EDUCAÇÃO DO CAMPO), ALINE 
BIANCA GARCIA DIAS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ FACULDADE DE 
ETNODIVERSIDADE), FELIPE BITTIOLI 
RODRIGUES GOMES (FACULDADE DE 
ETNODIVERSIDADE CURSO DE 
EDUCAÇÃO DO CAMPO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CARLA GIOVANA SOUZA ROCHA 
(FACULDADE DE ETNODIVERSIDADE 
CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
KASSIANE DE SOUSA LIRA (FACULDADE 
DE ETNODIVERSIDADE CURSO DE 
EDUCAÇÃO DO CAMPO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
LAURILENE MATOS DA SILVA 
(FACULDADE DE ETNODIVERSIDADE 
CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

PERCEPÇÕES ASSOCIADAS A UM 
AGROECOSSISTEMA NO MUNICÍPIO DE 
URUARÁ, PARÁ, BRASIL

O objetivo neste trabalho foi verificar quais os processos ecológicos e as perturbações em um agroecossistema de uma 
propriedade, determinando as percepções da família entrevistada quanto às mudanças, o funcionamento das interações 
entre os componentes ecológicos e como ocorre a manutenção da biodiversidade e dos ciclos geoquímicos naturais, 
apontando ao final propostas para um agroecossistema mais sustentável. A pesquisa foi realizada no sítio BMAC, Km 165 
Norte da BR 230, em Uruará, Pará. Foi realizado um percurso ao longo do lote e entrevista semiestruturada com o 
proprietário. A família reside no local desde 1973, e a modificação mais notável do meio foi a transformação da floresta em 
cultivos, em especial cacau consorciado com madeiras de lei e Tectona grandis, conhecida por teca. Observou-se área de 
floresta em regeneração, outra destinada ao manejo florestal, área de cultivo de cacau, além de um lago artificial para 
funcionamento de uma pequena usina hidrelétrica. As perturbações apontadas não são percebidas pela família como danosas 
ao ambiente. Apesar de socialmente benéfica, a usina hidrelétrica causa grande perturbação ao ecossistema, podendo 
ocasionar extinção de espécies e impedir a piracema. Outro agravante deve-se à caça não autorizada realizada por vizinhos. O 
agricultor enfatizou seus objetivos de manutenção da área de floresta para preservação e manejo, e não utilização de 
agrotóxicos. As principais propostas para a sustentabilidade do agroecossistema foram a construção de passagem de peixes na 
barragem e a substituição da teca por espécies nativas. Foi apontada a necessidade da sensibilização dos vizinhos sobre a 
preservação da fauna e matas ciliares, enfatizando a importância do benefício comum da conservação. A mudança de 
percepções ambientais está ligada às experiências e objetivos dados pelas famílias aos seus sistemas, e qualquer proposta de 
mudanças nas práticas precisam considerar as condições e a subjetividade dos atores.
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1190 ROSA ELIZABETH ACEVEDO MARIN 
(UFPA)

Sistemas agrícolas de quilombolas do 
Arquipélago de Marajó, Pará

Observações sobre os sistemas agrícolas, extrativos, criatórios e de pesca desenvolvidos por unidades domésticas, 
notadamente de povos e comunidades tradicionais do Arquipélago do Marajó, adentram em diversas formas sociais de que se 
revestem as atividades econômicas, as racionalidades da organização produtiva e os resultados desses sistemas,  cujos 
produtos são comercializados local e regionalmente. As práticas de comunidades quilombolas têm sido abordadas em 
estudos antropológicos recentes, destacando a valorização social do criatório de porcos e aves; os primeiros constituem o 
fundo cerimonial de comunidades e famílias; assim como são fundamentais nas relações de troca – de farinha por galinhas; de 
porcos por farinhas – o que ocorre entre os quilombolas e as famílias agregadas nas fazendas.  Essas economias, com produção 
orientada para autoconsumo, caracterizam-se pela diversidade de recursos.  As frutas têm destaque -pupunha, açaí, piquiá, 
sapotilha, mangaba, manga, murici, graviola, bacuri, goiaba, cupuaçu, banana e outras. A cultura da mandioca, base da 
produção de farinha experimenta oscilações e pressões.  Em 2012, a área plantada de mandioca foi de 60 ha, com produção 
de 618t. (média de 10,3t/h.).  No mesmo ano, o abacaxi ocupou 335ha e sua produção elevou-se a 8.375t. (média de 25t./ 
h.).  Dados de 2015, mostram a continuidade da expansão do abacaxi, calculada em 500ha e produção de 13.000t. Enquanto, 
a mandioca teve queda para 50ha., e igualmente, a produção total caiu para 490t. (FAPESPA, 2016: 42-43). No município de 
Salvaterra, a disputa de áreas cultivadas entre o abacaxi (induzida pela EMBRAPA) e a mandioca confere-se nos quilombos. 
Destacam-se nesse município 15 comunidades quilombolas que, em 2007, representavam 38% da “população rural” dessa 
unidade administrativa.  O artigo busca aprofundar o conhecimento sobre a formação dos sistemas e práticas agrícolas em 
comunidades quilombolas e as situações de mudança.
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1191 GILCLECIO FARIAS LUZ 
(PDTSA/UNIFESSPA), ANDREA HENTZ 
DE MELLO (PDTSA/UNIFESSPA), 
VALÉRIA LACERDA DE ALMEIDA 
(PDTSA/UNIFESSPA), KEYLLA LOPES DE 
ALMEIDA (PDTSA/UNIFESSPA), 
RICARDO FORTUNATO MARINHO 
(UNIFESSPA)

POR UM DIREITO AMBIENTAL DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE: meio ambiente 
sustentável em razão do princípio da 
proteção integral, estudo de caso do 
fenômeno social conhecido como meninos 
do trem da Vale.

O presente trabalho busca explicar que ao longo da Estrada de Ferro de Carajás - EFC, crianças e adolescentes entram nos trens 
que transportam minério e viajam clandestinamente nos vagões, inclusive imersos no minério. Saindo em sua maioria de 
pequenas vilas e comunidades cortadas pela EFC, para morar ou passar temporadas, em situação de abandono nas ruas das 
maiores cidades do entorno da EFC. Durante o percurso suportam o calor e o frio, passam fome, e ainda entram em contato 
direto com o minério de ferro. Já nos centros urbanos vivem como pedintes, trabalham informalmente, envolvem-se em 
furtos/roubos, ou seja, são vítimas da degradação socioambiental. Esse movimento de crianças e adolescente ficou conhecido 
como “meninos do trem da Vale”. Devemos entender esse fenômeno social como um dos muitos reflexos da degradação 
gerada pelo processo de exploração das atividades mineradoras do Projeto Grande Carajás, pois as características específicas 
desta atividade econômica não reflete em desenvolvimento socioeconômico para a população do entorno da EFC, 
principalmente para as crianças e adolescentes. E esta é uma questão que fere diretamente a sustentabilidade e o princípio da 
proteção integral, e apesar de não existir uma legislação específica que proteja esses indivíduos da degradação 
socioambiental, demonstramos no entanto, que a partir do neoconstitucionalismo, os princípios da sustentabilidade 
estabelecido pelo artigo 225 da Constituição Federal, juntamente com os princípios da doutrina da proteção integral 
estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, podem ser arguidos para garantir que estes indivíduos em 
desenvolvimento sejam protegidos dos males e riscos causados pelas atividades econômicas que degradam o ambiente, e 
tenham um desenvolvimento com efetivação de seus direitos individuais e garantias fundamentais através de um meio 
ambiente sustentável.
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1192 EDILMA FERNANDES DA SILVA (UFMA) APROPRIAÇÃO E USO DOS RECURSOS 
PESQUEIROS: RESERVA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTADUAL 
PONTA DO TUBARÃO – RIO GRANDE DO 
NORTE - BRASIL

O presente estudo teve como objetivo identificar a apropriação e o uso dos recursos pesqueiros pelos pescadores que habitam 
as comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho localizadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual 
Ponta do Tubarão – RDSEPT, município de Macau/RN. O estudo foi realizado com a utilização dos métodos qualitativos 
(entrevistas e observações diretas) e quantitativos (Valor de Uso dos recursos e Concordância de Uso Principal Corrigido). 
Foram entrevistados 110 pescadores e registrado o uso de 49 etnoespécies, pertencentes a 45 táxons de peixes, 
principalmente para o consumo local ou comercialização, bem como no uso medicinal. As espécies com maior valor de uso 
foram: a tainha, adultos de Mugil spp., (n=100 citações), o cavalo marinho, Hippocampus spp., (n=83), a saúna, jovens de 
Mugil spp., (n=83), a carapeba, Diapterus spp., (n=73), a sardinha de laje, Opisthonema oglinum, (n=69) e o voador, 
Hirundichthys affinis, (n=63).  O índice de diversidade variou entre 1,20 a 1,33. As comunidades que compõem a RDSEPT 
possuem diversidade de conhecimento sobre utilização dos recursos pesqueiros e os mesmos conseguem identificar espécies 
que estão sofrendo pressão na área da Reserva.
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1193 CARMEM LÚCIA CORREA TAVARES 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), SERGIO 
RICARDO PEREIRA CARDOSO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), MAYRA 
PATRICIA CORREA TAVARES (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), TALITHA MELO 
RAMOS (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
THYAGO JOSE DA COSTA SANTOS (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), SAMUEL 
ANTONIO SILVA DO ROSARIO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), JOCENILDA 
PIRES DE SOUSA DO ROSARIO (UFPA 
BRAGANÇA), JAMERSON JEAN DA 
SILVA E SOUSA (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), MARILENE BRITO ALVES 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), AILA DE 
CARVALHO FREITAS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA)

PRÁTICAS EDUCACIONAIS AMBIENTAIS 
DESENVOLVIDAS NUMA ESCOLA DE UMA 
COMUNIDADE TRADICIONAL AMAZÔNICA

A Educação Ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente e importante para a sociedade de um modo geral, pois o 
futuro da humanidade possivelmente dependerá da sustentabilidade dos sistemas socioecológicos; nesse sentido, a Educação 
Ambiental tem se mostrado numa das principais estratégias para o referido desenvolvimento e deve ser promovida de 
maneira que possa satisfazer as demandas socioculturais das comunidades tradicionais. Sendo assim, este trabalho teve como 
objetivo investigar como estão sendo realizadas as práticas de Educação Ambiental na Escola Municipal Padre Ângelo Maria 
Abeni. A importância desta pesquisa está justamente na proposição de um diagnóstico sobre os modos de educar futuros 
cidadãos para viver o e no mundo sem esquecer da conservação do meio ambiente. A pesquisa, então, foi realizada na Escola 
Municipal Padre Ângelo Maria Abeni, localizada numa comunidade tradicional amazônica, no município de Bragança – Pará, 
a saber: Vila de Caratateua, que faz parte da Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Caeté-Taperaçú. Metodologicamente, foram 
utilizados os seguintes procedimentos: observação participante, entrevistas semiestruturadas com cinco professores, cinco 
alunos e cinco pais. A partir da análise interpretativa dos dados coletados, foi possível detectar que as práticas da Educação 
Ambiental na referida escola são desenvolvidas por meio de projetos pedagógicos que abrangem não só a realidade, mas 
também as demandas socioculturais da comunidade escolar sobre questões ambientais, econômicas e políticas, culminando 
com feiras pedagógico-agrícolas, campanhas de sensibilizações da comunidade e construção de hortas comunitárias. Em 
suma, as estratégias de ensino e aprendizagem desenvolvidas na referida escolada comunidade tradicional de Caratateua é um 
exemplo importante para uma reflexão mais crítica sobre a interação do sujeito com o ambiente local, bem como das 
mudanças globais que ali se imprimem.
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1194 JOÃO PAULO PINTO BARBOSA 
(DISCENTE DO CURSO DE 
ETNODESENVOLVIMENTO. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 
CAMPUS DE ALTAMIRA - UFPA, B), 
TAYNARA DE SOUZA BALIEIRO 
(COMUNITÁRIO DA RESERVA 
EXTRATIVISTA DO RIO XINGÚ E 
MEMBRO DO PROJETO DE MANEJO DE 
QUELÔNIOS DA RESEX), CLÁDIO JOSÉ 
LIMA COSTA (GESTOR DA RESERVA 
EXTRATIVISTA DO RIO XINGU, 
INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE), 
CARLA GIOVANA SOUZA ROCHA 
(DOCENTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO 
DO CAMPO. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ, CAMPUS DE ALTAMIRA – 
UFPA.), ANA DÉBORA DA SILVA LOPES 
(DOCENTE DO CURSO DE 
ETNODESENVOLVIMENTO. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 
CAMPUS DE ALTAMIRA – UFPA.), 
NAIANE VARGAS LANDIM 
(COMUNITÁRIO DA RESERVA 
EXTRATIVISTA DO RIO XINGÚ E 
MEMBRO DO PROJETO DE MANEJO DE 
QUELÔNIOS DA RESEX), FELIPE 

PROPOSTA DE PLANO DE MANEJO 
COMUNITÁRIO PARA OS QUELÔNIOS DA 
RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO XINGÚ, PARÁ, 
BRASIL

Quelônios são representados pelas tartarugas, tracajás e cágados e, na Amazônia, são encontrados em grande diversidade, 
porém devido à cultura da caça e à coleta de ovos, estes animais têm diminuído consideravelmente, sendo necessários 
projetos de conservação e preservação. Na Reserva Extrativista Rio Xingu, no município de Altamira, Pará, está sendo 
implantado um programa de monitoramento de quelônios, que visa a preservação e multiplicação das tartarugas-da-
Amazônia (Podocnemis expansa) e outros Podocnemis spp. que utilizam praias. O projeto surgiu do jovem comunitário 
Daniel Costa do Nascimento que, percebendo a redução dos quelônios ao longo da RESEX com o passar dos anos, objetivou 
intensificar as ações de preservação, controlando o ato predatório sobre adultos e ovos, e buscando aumentar o número de 
quelônios na natureza. Um grupo de jovens moradores das comunidades locais executam as atividades de monitoramento 
durante a época de desova entre os meses de agosto e setembro, marcando os ninhos naturais e protegendo-as. Após a eclosão 
no mês de novembro, fazem a translocação dos recém-nascidos para um viveiro protegido às margens do rio Xingu. Este 
localiza-se nas próprias comunidades, evitando longos períodos de transporte e facilitando o posterior processo de soltura. 
Os filhotes permanecem cerca de três meses cativos, quando são devolvidos ao seu habitat natural. No primeiro ciclo de 
monitoramento, ao final de 2017, foram soltos 2.378 tartarugas e 658 tracajás ao longo da RESEX. Observou-se com inserção 
dos jovens no projeto e a divulgação do trabalho, a conscientização dos outros moradores. Atualmente o projeto conta com 
aproximadamente 15 jovens entre 15 e 26 anos de idade, além de voluntários e servidores do ICMBio, que atuam no 
monitoramento, conscientização e fiscalização das atividades. A meta para os próximos anos é agregar novos jovens, 
ampliando o projeto na RESEX, e consequentemente aumentar o número de quelônios salvos e devolvidos à natureza.
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1195 SAMANTA DE PAULA DE ALMEIDA 
DUARTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), PAMELA CRISTINA SODRÉ DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
AMANDA LARISSA GARÇA DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
NATASHA LORENZO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), FRANCISCO DAS 
CHAGAS ALVES DO NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ORQUIDEA VASCONCELOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

SEGURANÇA ALIMENTAR E COMPOSTOS 
BIOATIVOS NO CONSUMO DA PUPUNHA 
(Bactris gasipaes kunth)

O consumo de produtos industrializados tem sido apontado com um dos fatores coadjuvantes de um grande numero de 
etiologias na saúde humana. O incentivo a uma alimentação segura a partir do consumo de frutos amazônicos como a 
pupunha (Bactris gasipaes kunth) pode vir em curto prazo se apresentar como uma boa estratégia de prevenção de afecções a 
saúde. Diante do exposto o objetivo desta pesquisa foi avaliar a concentração de carotenoides, vitaminas C, lipídios e fibras. 
Compostos que expressa considerável funcionalidade orgânica na formação dos elementos do sistema imunológico com ação 
antioxidante, cardioprotetores, anticancerígenos, neurodegenerativos, antiradicais livres, além de serem capaz de promover 
a sinalização celular e a síntese de substâncias relacionadas à proteção contra danos aos sistemas orgânicos. Assim, os dados 
obtidos mostraram valores elevados aos parâmetros nutricionais e a agregação de valor a polpas e cascas de pupunha, 
mostrando-se um fruto com considerado potencial para diversificar o segmento de matérias-primas alimentícias. Sua 
aplicação como fontes de antioxidantes naturais com vistas a agregar maior valor a partes comestíveis e não comestíveis deste 
fruto reduzindo em paralelo o descarte ambiental de constituintes que possuem valor nutricional e funcional também 
contido em sua composição. A pupunha e seus produtos e subprodutos mostram-se como uma referencia em substituição a 
compostos de alto refino industrial suas partes denominadas de rejeitos mostram quando analisados com aplicações de 
tecnologias de adequadas, um alto potencial de emprego tecnológico, dentre estes as cascas, polpas, sementes, carosos, 
extrações de óleos dessas partes etc. podem diversificar e incrementar o hall de matérias-primas de uso alimentar auxiliando 
no aproveitamento máximo de recursos da fruticultura amazônica na busca de uma alimentação segura, saudável e funcional. 
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1196 DAVID FERREIRA DA SILVA (UFPA), 
CINTHYA CRISTINA BULHÕES ARRUDA 
(UFPA), ERLEDIEL GUSMÃO DO 
NASCIMENTO (UFPA)

Fenologia e Biologia Floral de Epidendrum 
nocturnum (Orchidaceae).

A família Orchidaceae é composta por cerca de 800 gêneros e pelo menos 24.000 espécies, as quais são mais abundantes e 
diversificadas nas regiões tropicais. De acordo com este número, podemos dizer que ainda há poucas informações a respeito 
destas espécies, quando comparadas a sua representatividade. Desta forma, este trabalho visa conhecer os aspectos 
reprodutivos da espécie nativa Epidendrum nocturnum (Jacq) através de estudos fenológicos e de biologia floral. Para os 
estudos fenológicos mensais, foram utilizadas 30 amostras oriundas de duas populações e para os estudos de biologia floral, 
foram observadas diariamente, 60 flores, a partir dos seguintes aspectos: horário de abertura do botão floral, aspectos dos 
verticilos protetores como: coloração das pétalas e sépalas e aspectos dos verticilos reprodutores como: exposição e 
receptividade do estigma e características da antera, incluindo liberação do pólen, produção de néctar e odor e início do 
desenvolvimento dos frutos. Os resultados da fenologia até agora obtidos mostram que as mudanças vegetativas acontecem 
com maior intensidade no período chuvoso. Os dados florais preliminares mostram que a flor de um indivíduo pode durar em 
média 15 dias após antese, que a antese inicial ocorre pela tarde e em baixas taxas à noite e que durante o período noturno 
ocorre a liberação de odor adocicado e uma substância nectarina.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1197 JOCENILDA PIRES DE SOUSA DO 
ROSARIO (UFPA BRAGANÇA), SERGIO 
RICARDO PEREIRA CARDOSO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), SAMUEL 
ANTONIO SILVA DO ROSARIO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), MAYRA 
PATRICIA CORREA TAVARES (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), THYAGO JOSE 
DA COSTA SANTOS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), CARMEM LÚCIA CORREA 
TAVARES (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
TALITHA MELO RAMOS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), MARILENE BRITO ALVES 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), AILA DE 
CARVALHO FREITAS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), SORAIA DE ARAUJO 
MARQUES (IFPA CAMPUS BRAGANÇA)

SABERES LOCAIS NAS NARRATIVAS ORAIS DE 
UMA COMUNIDADE TRADICIONAL 
AMAZÔNICA

A formação do munícipio de Bragança, localizado no nordeste do estado do Pará, deu-se em decorrência da chegada dos 
europeus em meados do século XVI. Os povos indígenas tupinambás, primeiros habitantes do lugar, viviam na atual 
localidade denominada Vila Cuera (antiga em tupi-guarani), na margem esquerda do rio Caeté. Do contato estabelecido com 
os europeus, surgiu um imaginário perpetuado até os dias atuais e que permanece vivo nas narrativas dos moradores do lugar, 
que foram coletadas durante pesquisas de campo na comunidade e analisadas sob a perspectiva da produção do 
conhecimento do povo amazônida e sua relação com o território, levando em consideração as discussões de Mircea Eliade, 
Tzvetan Todorov e Clifford Geertz. Segundo algumas narrativas orais, o lugar é impregnado por marcas do imaginário medieval 
que estão diretamente relacionadas à existência de uma lenda, assim como àquelas mencionadas pelos primeiros cronistas 
das primeiras viagens de exploração à região amazônica, como a lenda de El Dorado (cidade feita de ouro), o País da Canela 
(especiaria rara na época do "achamento" da Amazônia), lenda das Amazonas (mulheres guerreiras da América do Sul), ou 
ainda, das cidades feitas de pedras, da existência de monstros gigantes, etc., tudo que fazia parte da imaginação dos europeus 
ao chegarem ao Novo Mundo. Assim, os relatos dos primeiros cronistas baseavam-se no testemunho de mistérios, grandes 
riquezas, fatos impressionantes, no sonho, no encantamento, mostrando um mundo completamente adverso se comparado 
com a Europa. Uma das narrativas apresentada durante a pesquisa por um dos sujeitos é a existência da lenda de uma gruta 
encantada no meio da floresta, com grandes pedras em forma de barreira ao seu redor, habitada por pessoas brancas e louras, 
totalmente diferentes da tribo indígena que vivia no lugar antes da chegada dos europeus. Este local atualmente é o centro da 
vila, onde estão localizadas a igreja e a escola da comunidade.
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1198 SAMANTA DE PAULA DE ALMEIDA 
DUARTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), MAYARA PRISCILA LIMA DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), PAMELA CRISTINA SODRÉ DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
AMANDA LARISSA GARÇA DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
NATASHA LORENZO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), FRANCISCO DAS 
CHAGAS ALVES DO NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ORQUIDEA VASCONCELOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO DE TUCUMÃ 
(Astrocaryum vulgare) PARA PREVENÇÃO DE 
HIPOVITAMINOSE A

A vitamina A é um micronutriente importante para a segurança alimentar. Está relacionado principalmente às funções visuais, 
e ao sistema imunológico. Sua carência é dada especialmente pelo déficit no consumo de alimentos que contenham fontes de 
vitamina A, além da baixa ingestão de nutrientes para o seu bioaproveitamento. Assim a importância do consumo de frutos 
como o tucumã (Astrocaryum vulgare). Uma oleaginosa encontrada em ecossistema de terra firme da Amazônia central e 
ocidental, sua polpa é rica em caroteno (pró-vitamina A). Com essa perspectiva a pesquisa teve como objetivo avaliar a 
funcionalidade do Tucumã como um alimento nutricional para o bioaproveitamento da Vitamina A, a partir do seu teor de 
carotenoides. A metodologia aplicada seguiu as normas analíticas internacionalmente aceitas (AOAC). Os resultados das 
análises mostraram sua qualidade funcional ligada não apenas ao seu perfil de ácidos graxos predominantemente insaturados 
com destaque para os ômegas 9, 6 e 3 respectivamente, destacando os dois últimos como essenciais. Mas também a seu alto 
teor de carotenoides com médias de 874 ppm. Mostrando que o consumo do fruto bem como o isolamento do seu óleo é 
importante fonte de vitaminas lipossolúveis, dentre elas a vitamina A. Diante do exposto o Tucumã surge como uma 
oleaginosa Amazônica com alto valor potencial nutricional e funcional, ratificando a importância do consumo das diversas 
variedades de frutos regionais para uma alimentação segura.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1199 DIENE DO ESPIRITO SANTO NUNES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA), 
DAYANA PORTELA ASSIS OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
IVANILDE DE SOUSA DO ESPÍRITO 
SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

MUDANÇAS LOCAIS E USO DA TERRA NO 
ACAMPAMENTO QUINTINO LIRA EM SANTA 
LUZIA DO PARÁ.

O presente trabalho tem por objetivo analisar as mudanças ocorridas a partir da ocupação e uso da terra. De forma específica, 
busca caracterizar as práticas de agricultura familiar desenvolvidas no acampamento Quintino Lira que está localizado na 
cidade de Santa Luzia do Pará. O estímulo para realização dessa pesquisa, consiste na possibilidade de analisar as práticas 
agrícolas que são realizadas através da mão-de-obra familiar, bem como as mudanças ocorridas a partir da ocupação. A 
metodologia aplicada corresponde, a pesquisa bibliográfica e pesquisa empírica, através de entrevistas não-diretivas e 
observação participante. O trabalho identificou que antiga Fazenda Cambará não estava cumprindo sua função social no uso 
da terra, devido vários fatores, dentre eles destaca-se o intenso desmatamento, para a criação de gado. A ocupação dessa 
fazenda pelo movimento Sem Terra no ano 2005 proporcionou uma nova roupagem para este local, atualmente à terra vem 
sendo utilizada com produção agrícola de uso sustentável, na qual, cultivam mandioca, milho, feijão, arroz, pimenta-do-
reino, entre outros produtos que servem para a subsistência familiar. Nesse contexto, pode-se verificar que práticas 
diversificadas de produção são desenvolvidas nesse acampamento garantindo a sobrevivência das famílias, que anteriormente 
ao processo de ocupação, contribuía para o desmatamento, favorecendo o agronegócio. Atualmente o acampamento 
contribui para o fortalecimento da agricultura familiar de forma autônoma, resistindo as práticas do mercado capitalista, 
uma vez que, o seu modelo econômico não se fundamenta no lucro, a mão de obra utilizada é familiar e não assalariada, além 
de desenvolver atividades com usos de produtos orgânicos, o que proporciona qualidade alimentar para as famílias, 
refletindo na valorização do uso sustentável da terra.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1200 ANA PAULA DONICHT FERNANDES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), HELTON KANIA 
ANDREATA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), VITOR AFONSO HOEFLICH 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

A invisibilidade do Sistema Faxinal na 
Floresta com Araucária do Paraná

Em áreas de Floresta com Araucária no Paraná, povos tradicionais, Sistema Faxinal, utilizam suas terras coletivamente para a 
atividade silvipastoril. Porém, seus moradores vêm perdendo laços históricos, sociais e culturais do passado para o avanço 
agrícola e o desinteresse do poder público. Diante deste cenário este trabalho visa caracterizar a situação socioeconômica e 
ambiental das comunidades faxinais do município de Mandirituba – PR. A pesquisa se caracteriza por ser do tipo descritiva, 
classificada como bibliográfica e estudo de caso. Os resultados indicaram que nas três comunidades faxinais analisadas 
habitam hoje 137 famílias, em uma área de 303,7 hectares, dos quais 156,2 ha são de criadouro comunitário. No que tange os 
aspectos sociais, nota-se a redução do número de homens e mulheres que continuam a viver nos faxinais, que buscam 
melhoria de renda nos centros urbanos. Quase 98% das famílias relataram que utilizam fossa negra, sistema de saneamento 
onde não há nenhum tratamento das águas, causando alto impacto ambiental no solo e nos lençóis freáticos. As terras de 
criar caracterizam-se, pela integração de três componentes: a produção animal coletiva; a produção agrícola baseada na 
policultura alimentar de subsistência comercialização e o extrativismo florestal. Quando se analisa a economia do conjunto 
de famílias estudadas - calculada pela soma da receita proveniente das atividades agrícolas e não agrícolas - nota-se que a 
receita total das famílias é bastante inferior à sua receita média não agrícola. Sob os aspectos ambientais, percebe-se que os 
locais com mata nativa mais conservada estão inseridos dentro da área do criadouro comunitário. Assim, conclui-se que na 
forma de gestão atual o Sistema Faxinal não apresenta sustentabilidade (econômica, social e ambiental), recomendando a 
alocação de recursos financeiros e humanos indispensáveis para a ampliação do papel dos faxinais na conservação ambiental e 
na manutenção dos valores culturais que representam.

Sessão Poster Temas 
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1201 MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
SAMANTA DE PAULA DE ALMEIDA 
DUARTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), PAMELA CRISTINA SODRÉ DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
AMANDA LARISSA GARÇA DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
NATASHA LORENZO (UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO), FRANCISCO DAS 
CHAGAS ALVES DO NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ORQUIDEA VASCONCELOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

SEGURANÇA ALIMENTAR NA CADEIA 
PRODUTIVA DA CASTANHA-DO-BRASIL: 
BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS À SAÚDE PÚBLICA.

A castanha-do-brasil é umas das principais oleaginosas amazônicas do país. Seu potencial na área nutricional, em indústrias de 
cosméticos a torna foco de pesquisas em vários segmentos tornando-a reconhecida nacional e internacionalmente. Com esse 
enfoque este trabalho tem como objetivo abordar aspectos favoráveis e não favoráveis ao bem-estar do consumidor de 
castanha-do-brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de castanha-do-brasil, representando um valor de 38,2% da 
produção mundial, perdendo apenas para a Bolívia, com 45,85% de toda a produção. Da extração até o consumo são 
necessárias várias fases, e se não forem seguidos altos padrões de higiene e conservação, pode haver a proliferação de micro-
organismos. Os maiores problemas identificados na produção da castanha-do-brasil estão na elevada contaminação por 
bactérias do grupo coliforme, devido a sua prolongada exposição a fatores ambientais e às condições de manipulação na 
indústria, além da contaminação por micotoxinas geradas por frações de aflatoxina (A e B). De acordo com estudos a maioria 
dos extrativistas realiza o processo de lavagem de forma inadequada, em água parada, dentro de pneus e vasilhas, e um pouco 
mais da metade desses extrativistas (55%) afirmam fazer a secagem das castanhas ao sol. O que aponta um risco para a 
contaminação fúngica, devido às condições de umidade e temperatura da região amazônica serem ideais para o 
desenvolvimento destes microrganismos, os quais se alimentam dos nutrientes contidos na castanha, produzindo uma 
rancificação geradora da aflatoxina. Nutricionalmente, esta oleaginosa é rica em gorduras insaturadas, proteínas de bom 
valor biológico, vitaminas, fibras e minerais. Também é uma das melhores fontes de selênio em alimentos de origem vegetal. 
Nesse contexto, quando as boas práticas de manejo e de fabricação não são seguidas, oferecem uma série de riscos à saúde 
pública, reduzindo a segurança no consumo e os benefícios potenciais desta principal oleaginosa amazônica.
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1202 VANGELA SILVA BASTOS (IFAP), 
KARIANE DA SILVA OLIVEIRA (IFAP), 
CLEITON ANDRÉ MONÇÃO DE 
OLIVEIRA (IFAP), DOUGLAS DE 
ALMEIDA PINHEIRO (IFAP), VANESSA 
SILVA BASTOS (IFAP), ANA CAROLINE 
BORGES BARRETO (IFAP), ANDREA 
NUNES DA SILVA (IFAP), MARIA DO 
CARMO RIBEIRO COSTA (IFAP)

APLICABILIDADE DO MEL DE ABELHA ENTRE 
MORADORES LARANJALENSES-AP

O mel possui alto valor nutricional, múltiplos benefícios para a saúde e vem sendo utilizado pelas civilizações ao longo dos 
séculos.  A constituição química do mel é muito versátil, dependendo da fonte floral e outros elementos externos como 
sazonalidade, condições ambientais e processamento. O mel contém uma variedade de aproximadamente 180 compostos 
entre os quais açúcares, proteínas, aminoácidos livres, minerais essenciais, vitaminas, enzimas e compostos fenólicos. Há 
diversas maneiras de utiliza-se o mel, como na alimentação, medicamentos, cosméticos e outros. Objetivou-se, com este 
trabalho analisar as formas da aplicação do mel de abelha pelos moradores do município de Laranjal do Jari no estado do 
Amapá, norte do Brasil. A coleta de dados envolveu entrevistas com 50 moradores, escolhidos de forma aleatória. Fizeram-se 
uso de questionários semiestruturado. Os resultados mostraram que 34 dos entrevistados eram do sexo feminino e 16 do sexo 
masculino, com idades variando entre 15 a 64 anos, com composição familiar entre 2 a 10 pessoas. Utilizavam-se do mel para 
a alimentação, alguns acompanhados com farinha de mandioca (40%), como medicação tradicional (98%) indicado para 
gripe, dor de garganta, bronquite, asma, gastrite, e pterígio (carne crescida no olho), na área de cosmético (68%) utilizavam 
para fazer esfoliação na pele e tratamento capilar e como adoçante (4%) empregava na substituição do açúcar. Estes dados 
permitiram observar como são inúmeros o uso do mel de abelha, segundo (90%) dos entrevistados, as informações são 
vindouras dos familiares, passado de pais para filhos. Evidenciando a importância do conhecimento tradicional na cultura de 
populações amazônicas.

Sessão Poster Temas 
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1203 MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
PAMELA CRISTINA SODRÉ DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
SAMANTA DE PAULA DE ALMEIDA 
DUARTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), AMANDA LARISSA GARÇA DE 
SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), NATASHA LORENZO 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO), 
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DO 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), ORQUIDEA 
VASCONCELOS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

SEGURANÇA ALIMENTAR NO CONSUMO DA 
CASTANHOLA (Terminalia catappa Linn.)

A investigação de composição nutricional e aproveitamento tecnológico de espécies da fruticultura amazônica isolando e 
avaliando potenciais de seus produtos e subprodutos mostra-se uma vertente em ascensão no segmento de sustentabilidade e 
de alimentação segura. Uma vez que agrega a preservação e incrementa o setor alimentício e de matérias-primas em 
detrimento de uma alimentação considerada “vazia”, pois preserva compostos nutricionais e bioativos. A pesquisa de 
parâmetros aplicáveis à alimentação segura com aproveitamento de características nutricionais de frutos como a castanhola 
(Terminalia catappa Linn.) é o objeto de estudo deste trabalho. As metodologias aplicadas nas análises seguem parâmetros 
aceitos internacionalmente para os principais macronutrientes. Os resultados mostram um fruto com apelo nutricional com 
destaque para o elevado teor em carboidratos (42,4%), fibras (30,53) e teores consideráveis de vitamina C (1,89 mg/100g) 
dentre outros valores aspectos tecnológicos que tornam esse fruto com funções muito além da questão arborista como é 
comumente conhecido e tratado. A aplicação de tecnologias analíticas objetivando a separação de seus constituintes e sua 
transformação em matérias-primas como massas, farinhas etc. pode facilitar sua aplicação na elaboração tecnológica de 
produtos em vários segmentos da indústria de panificação (pães, bolos, doces, biscoitos, barras de cereais ou proteicas, 
massas alimentícias em geral) diversificando o segmento de matérias-primas com maior seguridade na fabricação e consumo 
de alimentos tornando-a fonte para aplicações em diversos segmentos das industriais alimentícias.

Sessão Poster Temas 
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1204 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DO 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

BIODIVERSIDADE DE VEGETAIS 
COMERCIALIZADOS EM UMA FEIRA-LIVRE DE 
BELÉM-PA

Nos últimos anos têm-se apresentado um aumento expressivo da produção global de alimentos, isso em função do 
desenvolvimento e das inovações no setor agrícola. Associado a esse crescimento está a importância da biodiversidade. O 
Brasil, bem como a região norte apresentam dimensões continentais e a maior biodiversidade do planeta, no entanto, apenas 
em torno de 10% da flora nativa faz parte da alimentação dos brasileiros. Na região norte, muitas espécies nativas que fazem 
parte da alimentação local, hoje são subutilizadas, podendo o resgate dessas espécies representar uma importante estratégia 
para a segurança alimentar e nutricional e permitir que essas espécies não desapareçam. Esse estudo teve por objetivo fazer 
um levantamento de espécies vegetais (frutífera, olerículas e tubérculos e raízes) comercializadas na Feira de Batista Campos, 
Belém-PA. Esta feira-liver funciona apenas nos dias de sexta, sábado e domingo. As informações foram obtidas no mês de 
março de 2018, através da observação dos vegetais expostos para comercialização em 12 barracas dos feirantes. Foram 
inventariadas 62 espécies pertencentes a 32 famílias, sendo Curcubitaceae (7 espécies), Solanaceae (6), Musaceae e Rutaceae 
(4), Asteraceae, Glusiaceae e Liliaceae (3), Anacardiaceae, Annonaceae, Apiaceae, Arecaceae, Bromeliaceae, Malvaceae, 
Myrtaceae (2) e Amaranthaceae, Apocynaceae, Brassicaceae, Caricaceae, Caryocaraceae, Convolvulaceae, Dioscoreaceae, 
Ebenaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lecythidaceae, Moraceae, Oxalidaceae, Passifloraceae, Rubiaceae, Sapotaceae, 
Talinaceae e Vitaceae (1).  Da biodiversidade encontrada na feira, as frutíferas representaram o maior número, com 61,3% das 
espécies, enquanto que as olerículas e tubérculos e raízes, representaram 30,6% e 8,1%, respectivamente. Apesar de ser uma 
feira-livre pequena, verifica-se uma grande biodiversidade vegetal disponível para comércio, fortalecendo a segurança 
alimentar e nutricional da população.

Sessão Poster Temas 
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1205 LAURO BARATA (UFOPA), CAMILO 
TOMAZINI PEDROLLO (INPA), DIEGO 
OLIVEIRA BRANDÃO (INPE), ISMAEL 
NOBRE (INCT), CARLOS AFONSO 
NOBRE (INCT)

Distribuição Espacial da Cadeia Produtiva da 
castanha-do-brasil e seus Principais Atributos

O presente estudo foi conduzido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT - Mudanças Climáticas). A distribuição 
da cadeia produtiva da castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa Bonpl.) foi estudada em seis diferentes etapas (ou elos): coleta, 
pré-processamento, beneficiamento, modais de logística, rotas de distribuição e destinos finais. Utilizamos informações 
oficiais, publicadas ou não, e entrevistas semi-estruturadas para identificar e descrever esta cadeia de valor. Os resultados 
indicam 197 municípios com áreas de coleta de castanha e 17 agroindústrias de beneficiamento instaladas em 16 municípios 
da Amazônia Brasileira. A cadeia produtiva da castanha está concentrada principalmente na região do Acre, Amazonas e Pará. 
A castanha exportada da Amazônia para dentro e fora do Brasil é coletada em pelo menos 40 municípios. Exporta-se a 
castanha em três condições: sementes in natura, óleo e amêndoas desidratadas - sendo esta a principal. Para fora do Brasil 
foram encontradas evidências de envio para Melbourne (Austrália), Shanghai (China), Dubai (Emirados Árabe) e outras cidades 
de 23 países, que incluem Estados Unidos, China, Reino Unido e Alemanha. A demanda de castanha no mercado brasileiro tem 
se mostrado maior que a oferta, fazendo com que o valor do produto oscile bastante. Ficou claro que a castanha é uma cadeia 
produtiva robusta, mas vem sofrendo quedas de produtividade na última década, possivelmente em função de secas 
prolongadas e diminuição das chuvas na Amazônia. Isso parece afetar a ecologia da polinização e o desenvolvimento 
fisiológico dos frutos das castanheiras. Os atores da cadeia produtiva acreditam que a diminuição na safra possa estar 
relacionada às mudanças climáticas recentes e, em especial, que os efeitos da seca de 2015 foram sentidos na baixa 
produtividade das castanheiras em 2017.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1206 MAYRA PATRICIA CORREA TAVARES 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), SERGIO 
RICARDO PEREIRA CARDOSO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), CARMEM LÚCIA 
CORREA TAVARES (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), SAMUEL ANTONIO SILVA 
DO ROSARIO (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), JOCENILDA PIRES DE 
SOUSA DO ROSARIO (UFPA 
BRAGANÇA), SORAIA DE ARAUJO 
MARQUES (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
JAMERSON JEAN DA SILVA E SOUSA 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), AILA DE 
CARVALHO FREITAS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), TALITHA MELO RAMOS 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), THYAGO 
JOSE DA COSTA SANTOS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA)

MUDANÇAS DOS SABERES-FAZERES SOBRE A 
PESCA ARTESANAL NUMA COMUNIDADE 
AMAZÔNICA: COM A PALAVRA, “Os povos das 
águas”.

“Povos das águas”! Estes são os sujeitos que habitam as “sociedades tradicionais” e praticam o extrativismo em rios e mares, 
vivendo historicamente de forma diferenciada em relação aos demais grupos; seus modos de vida tem relação profícua com a 
natureza e seu autoconsumo é tradicionalmente sustentado pelo meio natural. Sendo assim, esta pesquisa objetivou 
entender, a partir das narrativas orais dos pescadores, a causa da mudança da atividade pesqueira para outras práticas na 
comunidade de Vila-Cuera, no município de Bragança-Pará. A importância desta pesquisa se dá na medida que promove 
registros e reflexões sobre os saberes e as práticas “dos povos das águas”, podendo, assim, ser compartilhado com outros 
atores sociais. Epistemologicamente, a pesquisa foi construída a partir de diálogo com teóricos como, Antônio Carlos 
Diegues, que enaltece a comunidade tradicional e os povos que nela habitam. Destacando os aspectos metodológicos, pode-
se dizer que o estudo foi realizado em uma comunidade tradicional localizada no município de Bragança-PA, a saber: Vila-
Cuera; procedimentalmente, lançou-se mão da observação participante e de entrevistas semiestruturadas com pescadores 
artesanais da comunidade, priorizando os mais antigos e os mais novos trabalhadores da pesca artesanal a fim de se perceber 
as mudanças na atividade pesqueira. A partir da análise interpretativa das narrativas orais e de outros dados coletados, 
emergiu, entre os resultados, o fato de a escassez de alguns recursos pesqueiros ter levado muitos pescadores a se adaptarem 
ou mudarem suas práticas pesqueiras como, por exemplo, calafeto de embarcação, construção civil, entre outras. Tais 
mudanças explicitam que somos constituídos por nossas vivências, nossos modos e práticas de saber-fazer e que o homem 
histórico vive em constante dialética com suas práticas do saber tradicional, isto é, se reavaliando e abrindo espaços para 
outras práticas, se necessário for.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1207 MARIA GRACELIA PAIVA NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), JOANICE COSTA AMORIM 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), KELLY POLYANA PEREIRA DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - UFPI), ROMILDO RIBEIRO 
SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - UFPI), IVANILZA MOREIRA DE 
ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ - UFPI)

PESCADORES ARTESANAIS DE CASTELO DO 
PIAUÍ: CONHECIMENTO E UTILIDADES DA 
FLORA

Estudos sobre o uso sustentável dos recursos naturais a partir da valoração, valorização e aproveitamento do conhecimento 
adquirido das comunidades são importantes para a definição de sistemas de manejo e incentivo ao conhecimento científico e 
tecnológico. Objetivou-se estudar o conhecimento que os pescadores artesanais da colônia Z-9, município de Castelo do 
Piauí, estado do Piauí, e seus familiares, possuem sobre o uso de plantas na atividade pesqueira. Os dados sobre nome popular 
e formas de uso de plantas foram coletados a partir de formulários semiestruturados e Valor de Uso.  Registrou-se 64 espécies 
pertencentes a 54 gêneros e 30 famílias. Destas espécies, 56 são utilizadas pelos peixes, das quais, 42 como alimentícias, nove 
como berçários, oito como abrigos para desova e cinco como refúgios. Além destes usos, 13 foram registradas como sendo 
utilizadas pelos pescadores na confecção de apetrechos de pesca e oito na construção de embarcações. Do total de espécies 
citadas, 10 são consideradas daninhas e cinco ictiotóxicas, com destaque para a Petiveria alliacea L (tipí), usada pelos 
antepassados para captura de peixes. Quanto ao VU podem ser destacadas Hymenachne amplexicaulis, Megathyrsus maximus 
e Urochloa mutica, apresentando mesmo valor de uso (VUgeral = 2,00; VUatual = 1,60 e VUpotencial = 0,40). O fruto foi o mais 
citado (30,7%), seguido do caule (23,8%) e da flor (19,8%), folhas (12,9%), sementes (5,0%), raiz (5,0%) e ramos (3,0%). Os 
adultos mostraram maior conhecimento em relação às plantas do que os jovens. Os resultados apontam a importância do uso 
de plantas na atividade pesqueira e na obtenção das informações para a conservação da biodiversidade da flora na região, uma 
vez que tanto a comunidade quanto os animais ali presentes fazem uso destas espécies.

Sessão Poster Temas 
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1208 PRISCILA DIAS PINTO 
(UNIFESSPA/PDTSA), SHEILA KALINE 
LEAL (UNIFESSPA), GILCLECIO FARIAS 
LUZ (UNIFESSPA/PDTSA)

A ESTRUTURA DO RITUAL NA FESTIVIDADE DO 
DIVINO NA VILA ESPÍRITO SANTO (MARABÁ-
PA)

A partir de informações obtidas pelos moradores da vila, associado ao trabalho de campo, busca-se explicar aos leitores como 
consiste basicamente a estrutura do ritual durante os dias de comemorações da festividade. Há uma série de ritos a serem 
seguidos e que envolvem simbolismos pertencentes a festa. O imperador(a) que recebe o posto de manter a tradição, esta é 
repassada entre membros de uma mesma família, é a responsável também por arcar com parte das despesas da festividade. A 
imperatriz é a representante principal do império, o capitão do mastro é considerado um guardião. Par da salva que são anjos 
protetores do Divino: Gabriel (Anunciador) e Miguel (o pensador das almas), mas pode haver mais anjos, têm-se as nove rosas 
da coroa do Divino Espírito Santo (brancas, amarela e vermelha), essas representadas por crianças, jovens ou adultas. Na Vila 
Espírito Santo a festividade tem sete dias, tendo momentos altos da festividade: a mesa do imperador, o terço final e os 
cânticos de despedida do Divino, onde os foliões, assim chamadas as pessoas que participam do festejo, despedem-se do 
Divino e prometem voltar.  As indumentárias são brancas, com uma pequena toalha branca no pescoço e uma divisa no peito 
acrescido de um broche, um chapéu de palha também é utilizado pelos foliões, este é enfeitado com fitas de cores variadas: 
vermelha, laranja, azul, rosa. A bandeira é composta por um tecido vermelho de linho, ou com seda, tendo no centro uma 
pombinha desenhada, simbolizando o Divino materializado e é enfeitada com fitas de várias cores. No sábado acontece o 
levantamento do mastro, este é retirado da mata por homens, geralmente o pai do capitão do mastro, pois se precisa de uma 
madeira alta com oito metros ou mais de altura. O ritual consiste no hasteamento do estandarte do Divino confeccionado 
pela família da alferes da bandeira. O rito do hasteamento termina com os foliões cantando, dançando e fazendo círculos em 
torno do mastro do Divino. 

SESSÃO TEMÁTICA 46

1209 SAMUEL ANTONIO SILVA DO ROSARIO 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), SERGIO 
RICARDO PEREIRA CARDOSO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), CARMEM LÚCIA 
CORREA TAVARES (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), MAYRA PATRICIA 
CORREA TAVARES (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), JOCENILDA PIRES DE 
SOUSA DO ROSARIO (UFPA 
BRAGANÇA), SORAIA DE ARAUJO 
MARQUES (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
MARILENE BRITO ALVES (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), JAMERSON JEAN DA 
SILVA E SOUSA (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), THYAGO JOSE DA COSTA 
SANTOS (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
TALITHA MELO RAMOS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA)

Saberes tradicionais de Física (Etnofisica) 
sobre a cerâmica caeteuara numa 
comunidade da região Amazônica

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa sobre saberes tradicionais que envolvem conhecimentos da Física, ou seja, da 
Etnofísica. Nessa perspectiva, pautando nosso olhar pelas concepções de comunidades tradicionais, de Antônio Carlos 
Diegues; de Etnomatemática de Ubiratan D'Ambrosio e Paulus Gerdes, e de Etnofísica, de Bárbara Anacleto, Renato Santos e 
Thaise Prudente, estabeleceu-se relações e interconexões entre saberes tradicionais que envolvem conhecimentos da Física 
com outros elementos constituintes da cultura local, os quais são expressos nas suas mais variadas racionalidades e adquirem 
validade quando se integram culturalmente em um grupo, tornando-se parte do diálogo que as pessoas desenvolvem com o 
meio. A pesquisa está sendo finalizada em uma comunidade de características tradicionais chamada “Vila Cuera” em Bragança-
PA. Entre os objetivos, destacamos o intuito de registrar os conhecimentos empíricos dos ceramistas, sobre a produção das 
cerâmicas e suas principais técnicas. O procedimento metodológico escolhido privilegia técnicas etnográficas, com o intuito 
de facilitar o entendimento da relação da ciência física com a comunidade escolhida, buscando estabelecer laços que 
auxiliem no processo de construção dos saberes etnofísicos observados. As descrições e teorizações surgem das interpretações 
de diferentes narrativas orais, sobre as epistemologias que explicitam e fundamentam os entendimentos produzidos para 
aspectos dos saberes-fazeres e de sua socialização. As análises mostram a importância do uso dos saberes-fazeres etnofísicos 
relacionados ao tempo, temperatura, equilíbrio térmico e troca de calor nos ambientes observados, estabelecendo um 
paralelo entre os conhecimentos empíricos dos sujeitos da pesquisa e os conhecimentos da Física como, por exemplo, na 
queima das peças de barro, a troca de calor acontece por condução, onde, segundo as palavras do artesão, "a quentura passa 
da peça que está mais perto do fogo para as outras".

SESSÃO TEMÁTICA 11

1210 TALITHA MELO RAMOS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), SERGIO RICARDO 
PEREIRA CARDOSO (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), CARMEM LÚCIA CORREA 
TAVARES (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
THYAGO JOSE DA COSTA SANTOS (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), AILA DE 
CARVALHO FREITAS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), MARILENE BRITO ALVES 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
JAMERSON JEAN DA SILVA E SOUSA 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), MAYRA 
PATRICIA CORREA TAVARES (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), SAMUEL 
ANTONIO SILVA DO ROSARIO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), JOCENILDA 
PIRES DE SOUSA DO ROSARIO (UFPA 
BRAGANÇA)

SOBERANIA ALIMENTAR DE AGRICULTORES 
FAMILIARES DE UMA COMUNIDADE 
TRADICIONAL AMAZÔNICA: UMA 
PERSPECTIVA ETNOECOLOGICA.

Este trabalho circunda a temática "Soberania Alimentar", tendo como sujeitos principais os agricultores da Feira da 
Agricultura Familiar de Bragança (PA), que moram numa comunidade tradicional amazônica, a saber: Vila Tamatateua, que 
compõe a área do entorno da Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Caeté-Taperaçú, situada na região nordeste do Estado do 
Pará, em Bragança. A pesquisa, então, objetivou investigar o processo de desenvolvimento da soberania alimentar dos 
referidos agricultores sob uma perspectiva etnoecológica. O trabalho, portanto, foi desenvolvido a partir de um eixo 
norteador que questiona de que maneira estes agricultores asseguram sua soberania alimentar. Para isso, recorreu-se a 
ferramentas metodológicas predominantemente qualitativas, tais como: a aplicação de entrevistas semiestruturadas e visitas 
de campo na comunidade em questão, bem como na Feira da Agricultura Familiar de Bragança (PA). A partir de uma análise 
interpretativa dos dados, pode-se destacar três categorias centrais: produção, autoconsumo e comercialização. Ou seja, os 
agricultores conseguem garantir sua soberania alimentar através de mecanismos encontrados por eles no dia a dia como, por 
exemplo, o policultivo e rotatividade de culturas; o autoconsumo dos produtos é um hábito recorrente dos agricultores, 
presente na vida dos mesmos desde a infância. Vale ressaltar que os modos de produção têm como característica essencial o 
saber tradicional oriundo de gerações passado de pai para filho. No tocante à comercialização, a Feira da Agricultura Familiar 
de Bragança se torna de suma importância para estes agricultores por proporcionar uma autonomia na venda dos produtos, 
possibilitando que os mesmos estipulem seus preços mais em conta, já que eliminam os atravessadores, bem como adquiram 
sensibilidade para perceber a demanda da sociedade e quais produtos comporão a diversidade a ser produzida e vendida, 
além de estimular a continuidade destes agricultores na agricultura familiar.

SESSÃO TEMÁTICA 13

1211 MARIA DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO 
REIS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), MARIA LÚCIA DOS SANTOS 
BATISTA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), CLAUDIO EMIDIO SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), VANIA LOBO SANTOS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), MESSIAS FURTADO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS PELO 
POVO TEMBÉ DA ALDEIA SÃO PEDRO: UMA 
PROPOSTA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS

Na aldeia São Pedro foram levantados os saberes das mulheres mais velhas com relação as plantas medicinais cultivadas. 
Durante o projeto foi realizada uma pesquisa sobre as principais plantas medicinais cultivadas e para que serviam. Com os 
dados foi construída uma cartilha ilustrada com o título: “Receitas que curam: plantas medicinais utilizadas pelos Tembé da 
aldeia São Pedro”. Após a confecção da cartilha com as plantas levantadas e saberes associados foram realizados os 
procedimentos de herborização produzindo 21 exsicatas com etiquetas de identificação. As exsicatas foram fotografadas para 
posterior utilização, pois com o tempo poderia se deteriorar. Com os materiais didáticos em mãos realizou-se a aplicação para 
os alunos do terceiro ano da EIEEFM Francisco Magno Tembé. Além das atividades realizadas em sala e aula com os materiais 
didáticos (cartilha e exsicatas), foram realizadas aulas-passeio, aulas-prática com a preparação dos remédios e aulas-teórica 
dialogada sobre o assunto. Tudo foi registrado em caderno de campo. Com essas atividades o projeto foi concluído com 
sucesso. Os objetivos do projeto foram atingidos, pois as professoras indígenas conseguiram construir materiais didáticos a 
partir do conhecimento etnobotânico e etnofarmacológico das mulheres mais velhas da aldeia. Também conseguiram 
sistematizar uma parte do conhecimento sobre a utilização das plantas medicinais. Entre as plantas mais utilizadas pela 
comunidade estão: Andiroba (Carapa guianensis), Cabacinha (Luffa operculata), Copaiba (Copaifera langsdorfii), Cuieira 
(Crescentia cujete), Pião-roxo (Jatropha gossypiifolia), Pimenta-malagueta (Piper sp.), Quebra-pedra, (Phyllanthus niruri), 
Unha-de-gato (Bignonia spp.), Urucum (Bixa orellana) e Verônica-da-terra-firme (Dalbergia subcymosa). O projeto 
desenvolvido se mostrou muito positivo, tanto para as professoras que o desenvolveu quanto para a comunidade que viu seus 
conhecimentos sistematizados e valorizados.

SO 021SILVA-A

1212 MATHEUS LIMA CAVALCANTE (UEPA), 
NATALIA RODRIGUES SILVA (UEPA), 
FLAVIA CRISTINA ARAÚJO LUCAS 
(UEPA), LÍVIA MARIA CAVALCANTE 
VIEIRA (UEPA), JOEL LEVY MONTEIRO 
MACIEL (UEPA), HELOISA ALVES 
MARTINS DE ALMEIDA (UEPA), 
GILVAGO ANTONIO BARBOSA DE 
SOUZA (UEPA)

Coleção de Plantas Medicinais do Herbário 
MFS Profª Drª Marlene Freitas da Silva.

O Herbário MFS Profª Drª Marlene Freitas da Silva, Universidade do Estado do Pará, é um importante repositório de material 
botânico e conhecimentos tradicionais associados. A Coleção Biocultural desse acervo compreende uma variedade de itens e 
dados de resultados de pesquisas etnobotânicas realizadas em 11 anos de estudo. O objetivo desse trabalho foi apresentar as 
drogas vegetais, derivados e produtos da Coleção de plantas medicinais do herbário, com dados informatizados e socializados 
sobre terapêuticas tradicionais. Para o registro oficial dos itens fez-se inicialmente a inserção das informações em planilha do 
programa Excel, seguindo o padrão: Nº de Registro Etno, Nome da planta-matéria-prima-produto, Procedência, Coordenadas, 
Forma de Uso, Parte(s) Usada(s), Nome Científico ou Nome Sugerido, Doador/Coletor, Data de Entrada, Informações 
adicionais, Categoria de uso e Imagens. Após isso, houve a importação para o programa Tainacan, útil na gestão e salvaguarda 
de acervos. A coleção possui 168 espécies, distribuídas em 249 drogas, 2 derivados e 31 produtos. Lamiaceae (19), Fabaceae 
(14) e Asteraceae (12) são as famílias mais numerosas, sendo as espécies mais frequentes o Jucá (Libidibia ferrea Mart. ex Tul.), 
utilizada como cicatrizante, para gripe, inflamações e diarreia; a Japana (Ayapana triplinervis (M. Vahl) R.M. King & H. Rob.) 
para tosse e gripe e o Pirarucú (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.) para gastrite e inflamações. Os tratamentos de saúde 
tradicionais contemplaram 14 sistemas corporais referentes à Categoria Internacional de Doenças, sendo a categoria X 
(Doenças do Aparelho respiratório) mais representativa de seguida da XI (Aparelho Digestivo), o que ratifica o valor da cura 
com as plantas e a contribuição dos herbários como repositórios de recursos genéticos e bioculturais.

Sessão Poster Temas 
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1213 ERIVAN OLIVEIRA LOPES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), CLAUDIO EMIDIO SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), MESSIAS FURTADO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

CONHECIMENTOS SOBRE OS PEIXES DO 
TERRITÓRIO INDÍGENA TAPAJÓS ARAPIUNS 
COMO COMPONENTE INDISPENSÁVEL A 
SOBREVIVÊNCIA FÍSICA E CULTURAL DOS 
POVOS INDÍGENAS

Esse projeto de pesquisa sobre o conhecimento dos peixes do território indígena Tapajós Arapiuns, foi desenvolvido em 
novembro de 2016. Primeiramente foi realizada uma pesquisa onde se levantou as espécies de peixes mais frequentes, e 
descritos sobre a ótica do conhecimento etnobiologico dos moradores locais: 1) Charuto é um peixe pequeno de mais ou 
menos uns 20 cm, de coloração branca e se alimenta do limo do fundo do rio; 2) Pacu é um peixe pequeno  que come lodo, 
tem algumas pintas no corpo e mora nos lagos; 3) Caratinga tem 20 cm de comprimento e se alimenta de areia e sua cor é 
amarela; 4) Mapará tem a pele lisa com mais ou menos 60 cm e se alimenta de lama; sua cor é azul e branca; 5) Tucunaré 
quando está no seu tamanho máximo pode chegar a uns 80 cm e come outros peixes; sua cor é amarela com uma pinta no 
rabo; 6) Jaraqui tem no máximo 30 cm e sua cauda é preta e amarela; se alimenta de limo que fica nas raízes das árvores; 7) 
Tambaqui é um peixe grande; tem a cor preta e seu peso chega a 15 quilos e se alimenta de sementes de algumas árvores; 8) 
Dourada é um peixe da pele lisa e chega a 1, 20 m e pesa de 8 a 10 kg e se alimenta de outros peixes menores; sua cor é 
amarelada; 10) Surubim quando está no seu tamanho máximo chega a 1,5 m e chega a pesar até15 kg e sua cor é branca e 
preta; Foram relacionadas 20 espécies diferentes de peixes. Depois foi construído material didático para mostrar para os 
alunos os desenhos das espécies de peixes e apresentar suas características. Cada aluno teve a oportunidade de escolher uma 
das espécies para desenhar em uma folha de papel. Essa atividade foi muito prazerosa e os alunos demonstraram que gostaram 
da atividade. O assunto trabalhado na sala de aula foi muito dinâmico e com boa aceitação dos alunos por se tratar de algo de 
seu domínio. Através do conhecimento tradicional dos povos indígenas a escola indígena pode ajudar melhor na formação de 
seus alunos.

SO 021SILVA-A

1214 ELAINE ELISABETSKY (UFRGS), MARCIO 
D'OLNE CAMPOS (SULEAR)

De Belém a Belém+30: o que temos a declarar Belém+30 festeja o 1º Congresso Internacional de Etnobiologia (1988) que foi um marco afetivo, científico e profissional em 
nossas vidas. O grande responsável por isso foi Darrell Addison Posey, Presidente do Congresso. Prematuramente, ele nos 
deixou em 2001 aos 54 anos. Graças ao seu pioneirismo e competência como cientista, criou-se em Belém a Internacional 
Society of Ethnobiology, acompanhada da importantíssima Declaração de Belém que explicitou as responsabilidades dos 
cientistas e ambientalistas em atender às necessidades das comunidades locais e reconhecer o papel central dos povos 
indígenas em todos os aspectos do planejamento global. Esses ideais se confirmaram e reforçaram no 2nd Internacional 
Congress of Ethnobiology realizado em 1990 em Kunming, com a presidência de Pei Shengji. Uma parcela importante dos que 
participaram dessas duas reuniões continuou suas atividades no campo da etnobiologia, etnoecologia e adjacências. Entre 
estes cientistas que têm integrado uma Coalisão Global da ISE pela a Diversidade Biocultural criada desde o segundo 
congresso com o Plano de Ação de Kunming (1990), decidimos reunir em Belém+30 uma parcela dos veteranos que foram 
atuantes nas duas primeiras reuniões, refletindo sobre as maneiras pelas quais traçamos nossas trilhas desde 1988 até 
chegarmos sãos e salvos à Belém+30.  Para alguns de nós isso envolverá o Projeto Kayapó, e para todos nós o querido e 
saudoso amigo Posey com seu papel fundamental em toda nossa história e da Etnobiologia em si.

SO 031ELISABETSKY

1215 ROSEMILIA RIBEIRO DA CUNHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), 
MARA ZÉLIA DE ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), 
NINA CLAUDIA BARBOZA DA SILVA 
(UFRJ), EUDES DA SILVA VELOZO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA)

Espécies medicinais descritas no século XIX 
por naturalistas viajantes na província da 
Bahia: recorte para Von Martius e as 
localidades do trecho Bahia da Estrada Real.

Na primeira metade do Século XIX, a presença da família real no Brasilestimulou o estudo dabotânica, zoologia, química e 
mineralogia. O decreto da abertura dos portos favoreceu a chegada de naturalistas europeus ao território brasileiro. Alguns 
desses percorreram a Província da Bahia, descrevendo sua flora, entre esses o príncipe Maximilian(1815-1817),Von Martius 
(1817-1820) e o baiano Antonio Moniz de Souza (1812-1841).Von Martius muito contribuiu para a flora brasileira 
descrevendo diversos vegetais e o seu valor medicinal durante seu trajeto pelo Brasil em especial, estado da Bahia destacando 
os municípios de Cachoeira,Maragogipe Igrapiúna, Maraú, Ilhéus Morro do Chapéu, Rio de Contas,Juazeiro somando 32 
municípios. Algumas dessas cidades fizeram parte do percurso da Estrada Real trecho Bahia, como: Cachoeira, Maragogipe, 
Morro do Chapéu, Rio de Contas. Foi realizado levantamento bibliográfico sobre as plantas medicinais descritas pelo 
botânico Von Martius, no século XIX, destacando o percurso da antiga Estada Real na Bahia.Os dados foram coletados em 
obras originais, dentre elas “Systema de matéria medica vegetal brasileira”.Resultou da pesquisa 48 plantas para uso 
medicinal utilizadas na Bahia no Século XIX. Destacam-se aquelas citadas para males do sistema digestório (28%), plantas com 
ação diaforética (16%) e para uso externo em afecções dermatológicas (16%).Considerando os municípios da Estrada Real-
Bahia, percorridas por Von Martius, e das plantas registradas, foram triadas 14 espécies queainda são utilizadas para fins 
medicinais no Brasil e foram coletadas no século XXI em levantamentos etnobotânicos pelo grupo Farmácia da Terra UFBA nos 
municípios de Maragogipe, Igrapiuna, Morro do Chapéu e Rio de Contas. Entre essas se destacam aImburana, Amburana 
cearenses (Fr.All.)A.C.Smith., Jatobá, Hymenaea stigonocarpa Mart., Copaíba- Pau- de- óleo, Copaifera lucens Dwyer. e o 
Umbu, Spondias tuberosa Arr.
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1216 CLAUDIO EMIDIO SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), MESSIAS FURTADO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), SEIDEL FERREIRA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), VANIA LOBO SANTOS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), SUSANE RABELO DE SOUZA 
VIEIRA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ELDIANNE M. DE LIMA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), JOELCILÉA DE LIMA AIRES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), GLORIA MARIA FARIAS DA 
ROCHA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), JAIME RIBEIRO CARVALHO 
JUNIOR (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), RITA DE CASSIA ALMEIDA 
SILVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ)

A SOCIOBIODIVERSIDADE NA ESCOLA 
INDÍGENA: EXPERÊNCIAS DA AÇÃO SABERES 
INDÍGENAS NA ESCOLA A PARTIR DOS 
SABERES/FAZERES DOS POVOS INDÍGENAS DO 
ESTADO DO PARÁ

A Ação Saberes Indígenas na Escola - ASIE (MEC) é uma atividade para responder à demanda de acompanhamento e avaliação 
da implementação da educação escolar entre os povos indígenas qualificando a prática educativa das escolas indígenas 
através de materiais adequados às suas diferentes exigências. A ASIE é uma ação que busca: promover a formação continuada 
de professores da educação escolar indígena, especialmente daqueles que atuam nos anos iniciais da educação básica; 
oferecer recursos didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades da organização comunitária, do multilinguismo e 
da interculturalidade que fundamentam os projetos educativos nas comunidades indígenas; fomentar pesquisas que resultem 
na elaboração de materiais didáticos e paradidáticos em diversas linguagens, bilíngues e monolíngues, conforme a situação 
sociolinguística e de acordo com as especificidades da educação escolar indígena. No âmbito da ASIE temos desenvolvido 
atividades concretas estabelecendo a relação dos conhecimentos etnobiologicos com os conhecimentos escolares para a 
construção de materiais didáticos alternativos e o estabelecimento de novas práticas pedagógicas. Com isso alguns resultados 
têm sido bem relevantes: a produção de materiais didáticos pelos próprios professores indígenas; mudanças na prática do 
professor indígena no sentido de estarem utilizando mais os seus saberes tradicionais em sala de aula. A perspectiva dos 
trabalhos em etnobiologia só darão um novo salto e atenderão as necessidades dos povos indígenas quando os membros 
desses povos puderem utilizar os conhecimentos etnobiologicos em sua prática diária, seja nas atividades tradicionais, seja na 
escola, na saúde ou onde puderem realizar tais prática para melhorarem as suas condições materiais e sociais de vida. Os 
conhecimentos etnobiológicos especialmente os relacionados à alimentação, trabalhados na escola, pode ir ao encontro do 
objetivo das comunidades estarem melhorando a sua soberania alimentar.

SO 021SILVA-A

1217 THYAGO JOSE DA COSTA SANTOS (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), SERGIO 
RICARDO PEREIRA CARDOSO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), CARMEM LÚCIA 
CORREA TAVARES (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), TALITHA MELO RAMOS 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), SORAIA 
DE ARAUJO MARQUES (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), MARILENE BRITO ALVES 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
JAMERSON JEAN DA SILVA E SOUSA 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
JOCENILDA PIRES DE SOUSA DO 
ROSARIO (UFPA BRAGANÇA), SAMUEL 
ANTONIO SILVA DO ROSARIO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), MAYRA 
PATRICIA CORREA TAVARES (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA)

Antropologia alimentar das comunidades 
tradicionais na RESEX Marinha Caeté-
Taperaçú, em Bragança - Pará - Amazônia.

Os saberes, fazeres e sabores tradicionais vêm sendo mitigados, principalmente, pela exploração desordenada dos recursos 
finitos da natureza e pelo extrativismo desproporcional aos seus ciclos naturais, concatenados ao atual modelo de produção e 
consumo fixados pelo capitalismo. Estes saberes compõem os costumes tradicionais que vão sendo perdidos por questões 
econômicas, por desuso dos hábitos ancestrais, por escassez de insumos, e pela mudança do gosto condicionado às inovações 
neoliberais, que impõem culturas alimentares hegemônicas como os "fast foods". E essa perda do interesse pelos costumes 
ancestrais e pela transmissão dos saberes coloca em risco a identidade cultural dos povos tradicionais. Portanto, esta 
pesquisa objetivou encontrar a relação entre a perda dos hábitos alimentares dos povos tradicionais e a degradação do meio 
ambiente. Salienta-se que este trabalho é de fundamental importância para identificar essa aculturação sofrida pelas 
comunidades e para propor melhores relações ambientais sustentáveis.  Metodologicamente, usou-se a etnografia através de 
entrevistas registradas em áudio, focalizando sempre as memórias dos idosos e relatos de alguns jovens das comunidades da 
Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Caeté-Taperaçu, polo Bacuriteua, a fim de obter o lastro histórico dos costumes e 
mutações alimentares. Dentre os resultados, destaca-se que as mudanças na relação com a comida ancestral têm ligação com 
a degradação do meio ambiente e pela exposição às inovações alimentares como, por exemplo, a preferência dos jovens por 
mortadelas e ovos no almoço em detrimento do caranguejo pequeno e magro, vindo do extrativismo desordenado, revelando 
transformações na formação do gosto por um condicionamento induzido, traduzido pela repulsa a alimentos que fizeram 
parte da identidade cultural das comunidades tradicionais, e hoje, estes preferem alimentos novos, principalmente os 
industrializados, sem valor nutritivo, histórico e cultural.
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1218 RENAN DO VALE CARNEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 
INSTITUTO AMAZÔNICO DE 
AGRICULTURAS FAMILIARES), JOAO 
VITOR GARCIA FONTES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 
INSTITUTO AMAZÔNICO DE 
AGRICULTURAS FAMILIARES), LÍVIA DE 
FREITAS NAVEGANTES-ALVES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 
INSTITUTO AMAZÔNICO DE 
AGRICULTURAS FAMILIARES)

Paisagens recuperadas na Amazônia Oriental: 
os caminhos dos Sistemas Agroflorestais no 
município de Irituia – Pará

O elevado nível de desmatamento na Amazônia e o contexto atual de crescentes preocupações ambientais têm gerado 
estratégias envolvendo ações individuais, coletivas e políticas de recuperação florestal. Esta pesquisa teve objetivo de estudar 
as experiências de recuperação florestal de camponeses e analisar seus efeitos na paisagem, no município de Irituia, Pará.  
Focou-se, especificamente, nos “Ramais dos Sistemas Agroflorestais (SAF’s)”, envolvendo as comunidades de Itabocal e 
Brasileira. A pesquisa seguiu princípios da interdisciplinaridade, apoiando-se no método de análise da paisagem, juntamente 
com entrevistas, observação direta e cartografia do uso da terra. Os dados cartográficos apontaram um aumento da área 
florestada em detrimento da área desflorestada, na região de estudo. Constatou-se que a recuperação florestal é realizada, 
principalmente, pela implantação de SAF’s ou através de regeneração natural, em ambos os casos, os SAF’s envolvem uma 
dezena de espécies arbóreas nativas. Perceberam-se conexões entre as dinâmicas da paisagem local e a atuação de uma 
organização camponesa, a Cooperativa D’Irituia, uma vez que muitos cooperados se concentram nos “Ramais dos SAF’s”, 
envolvendo aproximadamente vinte e três estabelecimentos agrícolas e influenciando outros, o que explica a relação espacial 
entre a paisagem e a cooperativa, que tem os SAF’s como proposta produtiva e, mais amplamente, como um projeto para o 
desenvolvimento local. Vislumbrou-se uma circularidade de influências mútuas entre o camponês, sua organização coletiva, a 
dinâmica agrária regional e a paisagem, propiciando que a recuperação florestal ganhasse escala, o que é relativamente 
incomum para iniciativas camponesas na Amazônia. Conclui-se que os camponeses de Irituia e sua organização têm 
reestruturado valores, práticas e estratégias que se refletem em uma paisagem com maior componente florestal e abrem 
caminhos para novas iniciativas de recuperação, rumo a uma maior sustentabilidade.
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1219 TÁSSIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO 
BARROS TAURINO (NAEA / UFPA), 
ROSA ELIZABETH ACEVEDO MARIN 
(NAEA / UFPA)

Ecossistema do babaçual na perspectiva das 
quebradeiras de coco babaçu no sudeste do 
Pará

Pretende-se abordar o ecossistema do babaçual na perspectiva das quebradeiras de coco babaçu e suas inter-relações. Quando 
se fala em ecossistema do babaçual, deve-se pensar em fatores indissociáveis e que portanto perdem sentido ao se analisar 
separadamente. Assim, um babaçual sem quebradeira de coco não faz sentido, e esta sem o babaçual também não. Por sua 
vez, um ecossistema sem o conjunto de fatores que o concebem como tal perde sentido. Um ecossistema se dá pela inter-
relação do clima, recursos hídricos e sociobiodiversidade. O babaçu insere-se entre os recursos de uso comum (os comuns), 
faz parte da biodiversidade ao mesmo tempo em que contribui para promoção da diversidade das espécies e para o equilíbrio 
climático. As agentes sociais, as quebradeiras de coco babaçu, necessitam do babaçu para reprodução material e simbólica, 
além de que tal recurso representa autonomia feminina, resistência e luta frente a um sistema dominador e opressor. A visão 
fragmentada de um ecossistema põe em risco a sociobiodiversidade local e implica em problemas globais como mudanças 
climáticas. Essa visão implica cada vez mais em práticas que reproduzem essa fragmentação. O sistema, representado ora pelo 
fazendeiro, ora pelo agronegócio enxerga o babaçu de forma dissociada das agentes sociais, ao passo que estas concebem o 
babaçu inserido em um ecossistema, pois plantas, animais, rios, clima e babaçu integram um todo não fragmentado. O 
conhecimento das quebradeiras acerca da biodiversidade e desse todo indissociável é oriundo das práticas nos babaçuais cujo 
aprendizado foi repassado entre gerações. Nota-se que o ecossistema do babaçual vem se descaracterizando com o passar do 
tempo, implicando diretamente na reprodução material e simbólica das quebradeiras, prejudicando os saberes adquiridos ao 
longo do tempo. Portanto, em um mundo cada vez mais complexo, a insistência em uma visão fragmentada põe em risco a 
sobrevivência da sociobiodiversidade como um todo.

SO 001ALMEIDA

1220 AILA DE CARVALHO FREITAS (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), SERGIO 
RICARDO PEREIRA CARDOSO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), DENIS 
DOMINGUES (UFPA BRAGANÇA), 
MAYRA PATRICIA CORREA TAVARES 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), TALITHA 
MELO RAMOS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), THYAGO JOSE DA COSTA 
SANTOS (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
SAMUEL ANTONIO SILVA DO ROSARIO 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
JOCENILDA PIRES DE SOUSA DO 
ROSARIO (UFPA BRAGANÇA), 
JAMERSON JEAN DA SILVA E SOUSA 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), CARMEM 
LÚCIA CORREA TAVARES (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA)

CARACTERIZAÇÃO DA MEDICINA 
TRADICIONAL NUMA COMUNIDADE 
TRADICIONAL DA AMAZÔNIA.

A Medicina Tradicional, é um etnoconhecimento passado de geração a geração, acompanhando o desenvolvimento dos seres 
humanos. A prática de curar pelo uso de plantas medicinais, está envolto a peculiaridades culturais locais. Nas pesquisas 
sobre Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Caeté-Taperaçu, são observadas algumas lacunas referentes aos saberes tradicionais 
das plantas usadas para curar enfermidades. Sendo assim, colaborando para preencher este espaço, este trabalho objetivou 
compreender e analisar as especificidades socioambientais do uso de plantas numa comunidade tradicional amazônica que 
faz parte da referida RESEX, a saber: vila de Tamatateua, na cidade de Bragança-PA. Foram sujeitos desta os mais antigos da 
comunidade por serem os maiores detentores da medicina tradicional. As análises, qualitativas, buscaram agregar 
informações dos 29 entrevistados, determinando o grau de importância para cada questionamento. Através da aplicação de 
formulários semiestruturados, entrevistas e observações obteve-se os resultados, destacando: a continuação dos referidos 
saberes se dá principalmente pelas mães e o modo de maior obtenção das plantas é pelo cultivo diversificado nos quintais, 
além de saber onde encontrar as que não possuem com familiares, vizinhos etc.; relações sociais são primordiais na 
manutenção do uso dos vegetais na cura de enfermidades. Em relação às enfermidades, compreende-se que ocorrem as 
reconhecidas culturalmente (mau olhado, quebranto, etc.). O remédio de plantas, mesmo considerado como natural, é usado 
com determinado rigor, por exemplo, quando alguém tomar uma garrafada não pode saber quais plantas estão contidas nela, 
pois se souber pode não ocorrer a cura. E ainda, os entrevistados relataram que é fundamental ter fé, pois sem ela não há cura 
O etnoconhecimento no uso de plantas medicinais, ainda faz parte da cultura local, porém tais saberes estão se perdendo 
devido ao desinteresse das novas gerações.

Sessão Poster Temas 
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1221 PAMELA CRISTINA SODRÉ DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
SAMANTA DE PAULA DE ALMEIDA 
DUARTE (UFPA), MAYARA PRISCILA 
LIMA DOS SANTOS (UFPA), AMANDA 
LARISSA GARÇA DE SOUZA (UFPA), 
ORQUIDEA VASCONCELOS (UFPA), 
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DO 
NASCIMENTO (UFPA)

SEGURANÇA ALIMENTAR E BIODIVERSIDADE 
AMAZÔNICA: MARACUJÁ-MELÃO 
(PASSIFLORA QUADRANGULARES) ASPECTOS 
NUTRICIONAIS DE CONSUMO

O Brasil é  um dos maiores produtores de frutas cítricas do mundo, sendo uma dessas frutas o maracujá, porém existem varias 
espécies deste fruto e uma delas é o maracujá-melão, também conhecido como maracujá-açu, maracujá gigante e maracujá 
do amazonas. É um fruto nativo do Brasil, podendo ser encontrado principalmente na região nordeste. A importância de 
conhecer as propriedades físico-químicas dos frutos regionais se dá pelo fato de que a população pode se beneficiar de uma 
alimentação segura e diversificada haja vista a grande  biodiversidade que a região amazônica apresenta, essa que  não é muito 
explorada deve ser incentivada pelo consumo de frutos nativos que não são tão populares ainda. Assim, esta pesquisa teve 
como objetivo avaliar os parâmetros de pH, acidez total Titulável e sólidos solúveis presentes no suco do maracujá – melão e 
determinar os benefícios do seu consumo para a população. Na Metodologia os procedimentos seguiram os padrões aceitos 
internacionalmente em análises de alimentos (AOAC). Foi analisada em laboratório uma amostra de suco de maracujá – melão 
tendo como base a composição em índice de acidez, pH e °Brix. Os resultados obtidos mostraram uma baixa acidez e pH (1,1 e 
4,48) respectivamente sendo classificado como um suco pouco ácido, o índice de °brix obtido foi: 8,45 o que indica uma 
grande quantidade de sólidos solúveis presentes no fruto (açúcares e ácidos orgânicos). Com base no exposto é possível inferir 
 que o consumo do suco do maracujá melão é um alimento seguro para todas as faixas etárias, sua baixa acidez não causa 
prejuízos à mucosa gástrica ou agredindo o esmalte dentário como outros frutos mais ácidos e que são consumidos com mais 
frequência pela população. Os frutos nativos do Brasil devem ser mais valorizados e divulgados a fim de que a biodiversidade 
que o país possui, seja amplamente conhecida por todos e seus benefícios alcancem toda a população.
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1222 MARINA LIRA SOARES (UFRA), MARIA 
DAS DORES CORREIA PALHA (UFRA), 
MANOEL MALHEIROS TOURINHO 
(UFRA), JEAN CARLOS RAMOS DA 
SILVA (UFRPE)

FAUNA SILVESTRE COMO ANIMAL DE 
ESTIMAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS NA 
ILHA DE COLARES, PA.

As interações que se estabelecem entre homem-animal são históricas, ocorrem de modos diferenciados e com profundas 
implicações culturais. Tais interações resultam em usos diversos da fauna silvestre, que é utilizada por populações amazônicas 
principalmente como fonte de subsistência e ingestão de proteínas. Entre outras formas de uso, podem ser relacionadas a 
geração de renda, uso medicinal, sentido decorativo e artístico, ornamentos e vestimentas, estimação. O uso da fauna como 
estimação, é sempre relatado em pesquisas, mas sem discussão aprofundada. Esse estudo é focado no uso de animais silvestres 
como estimação, e foi realizado junto a moradores de 9 comunidades rurais localizadas na Ilha de Colares, no Pará. A coleta de 
dados teve como base entrevistas semiestruturadas, e os entrevistados foram indicados pelos próprios moradores como 
usuários da fauna. Foram observados animais silvestres dos grupos de mamíferos, répteis e aves. Foi relatado que os animais 
são capturados aleatoriamente no período em que as pessoas vão para a mata coletar frutos, caçar ou quando vão trabalhar 
na roça. Apesar de terem sido registrados apenas os animais presentes nas residências, todos relataram já terem criado algum 
animal silvestre em casa, o que evidencia uma prática comum. Os resultados indicam que os animais apresentam elevada 
importância sociocultural para as comunidades, e que a relação das pessoas com os animais silvestres é mais próxima do que 
com os animais domésticos. A presença dos animais nos domicílios levanta uma problemática a ser discutida no que tange a 
conservação da fauna silvestre. Assim, é fundamental que sejam aprofundadas pesquisas que partam da perspectiva 
etnobiológica e contemplem a conservação e manejo do recurso. Para tanto, é necessário que os saberes científico e 
tradicional mantenham diálogo permanente para a concretização da conservação da biodiversidade e valorização 
sociocultural.
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1223 PAMELA CRISTINA SODRÉ DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
SAMANTA DE PAULA DE ALMEIDA 
DUARTE (UFPA), MAYARA PRISCILA 
LIMA DOS SANTOS (UFPA), AMANDA 
LARISSA GARÇA DE SOUZA (UFPA), 
ORQUIDEA VASCONCELOS (UFPA)

SEGURANÇA ALIMENTAR NA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR: MALEFÍCIOS DA INTRODUÇÃO DE 
SUCO INDUSTRIALIZADO DE LARANJA

    O Brasil é o maior produtor de laranja no mundo. O suco de laranja é muito consumido no mercado nacional pelo fato de 
possuir um baixo custo de produção e uma boa aceitabilidade da população, combinado a conscientização sobre as 
propriedades nutricionais desta fruta. Por possuir essas características seu consumo é introduzido logo na infância podendo 
torna-se prejudicial ao longo do tempo.  Assim esta pesquisa teve como objetivo avaliar os parâmetros de pH e acidez total 
titulável presentes no suco da laranja in natura e industrializado e sua relação com a erosão dentaria e  o câncer de estomago. 
Na Metodologia os procedimentos seguiram os padrões aceitos internacionalmente em análises de alimentos (AOCS). Foram 
analisados em laboratório três amostras de suco de laranja, dois in natura; laranja pêra e laranja lima e um industrializado; 
néctar de laranja. Tendo como base a composição em índice de acidez e pH.  Os resultados obtidos mostraram uma elevada 
acidez e pH  ( 3,36 e  3,06) respectivamente para o néctar de laranja, sendo classificada como uma bebida ácida e com um 
elevado potencial erosivo, além de poder causar danos à mucosa gástrica se consumido com frequência. Com base no exposto 
o consumo frequente desse tipo de bebida pode ocasionar sérios danos à saúde da população, principalmente quando seu 
consumo é estimulado ainda na fase escolar, por ser um produto de mais praticidade, onde não requer um tempo de preparo, 
seu consumo vem aumentando entre as crianças, um fator preocupante entre nossa população, já que a região norte é a que 
apresenta maior incidência de CA de estomago. Os índices de acidez e pH são os principais indicadores de erosão dentária, e 
este acontecimento está diretamente ligado ao aumento do consumo de bebidas acidas pela população.

 

SO 035KATZ-B

1224 MARILENE BRITO ALVES (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), SERGIO RICARDO 
PEREIRA CARDOSO (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), MAYRA PATRICIA 
CORREA TAVARES (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), ALEXANDRE DE BRITO 
ALVES (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
TALITHA MELO RAMOS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), THYAGO JOSE DA COSTA 
SANTOS (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
SAMUEL ANTONIO SILVA DO ROSARIO 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
JOCENILDA PIRES DE SOUSA DO 
ROSARIO (UFPA BRAGANÇA), AILA DE 
CARVALHO FREITAS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), SORAIA DE ARAUJO 
MARQUES (IFPA CAMPUS BRAGANÇA)

SABERES TRADICIONAIS SOBRE PLANTAS 
MEDICINAIS NA ÁREA URBANA DE BRAGANÇA 
- PARÁ - AMAZÔNIA

O uso de plantas medicinais é uma prática vigente em diferentes lugares do mundo pois, desde o período neolítico, os seres 
humanos se utilizam dos recursos naturais para tratar e curar doenças do corpo e da alma. Sendo assim, este trabalho 
objetivou investigar aspectos relacionados aos saberes tradicionais de plantas medicinais e como os usufrutuários 
desenvolveram a tradição de utilização das plantas medicinais em quintais produtivos na área urbana da cidade de Bragança-
Pa. Ressalta-se que a referida pesquisa é de fundamental importância na medida em que pode contribuir com as reflexões 
sobre os conhecimentos tradicionais de moradores urbanos oriundos de comunidades tradicionais. Para isso, realizaram-se 
entrevistas semiestruturadas, observações participantes, além de registros fotográficos do cultivo e manuseio de plantas 
medicinais. Nessa perspectiva, fizeram parte da pesquisa cinco erveiros, sendo três mulheres e dois homens. Após a análise 
interpretativa dos dados, foi possível perceber o fato de os saberes tradicionais sobre plantas curativas serem repassados de 
geração a geração, através da educação informal nas vivências familiares. Vale ressaltar que, mais do que uma função 
pragmática / econômica, o uso de plantas medicinais por estes sujeitos apresenta também questões culturais herdadas de 
seus antepassados quando moravam em comunidades tradicionais. As erveiras são mais experientes e detentoras do saber, 
pois desde a infância carregam o que lhes foi ensinado por suas mães, ao participarem direto ou indiretamente no cultivo das 
plantas nos quintais de suas casas e observando suas mães no manuseio das mesmas, os dois erveiros aprenderam com a mãe 
para seus sustentos e de suas famílias, através da comercialização e venda de produtos manuseados de plantas curativas. É 
relevante destacar que os entrevistados não procuram a medicina moderna para tratamentos de doenças de menor impactos, 
o fazem apenas em casos graves.
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1225 SORAIA DE ARAUJO MARQUES (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), SERGIO 
RICARDO PEREIRA CARDOSO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), AMÓS SANTOS 
AMORIM (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
CLEIZY SAMARA PESSOA REY (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), MAYRA 
PATRICIA CORREA TAVARES (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), AILA DE 
CARVALHO FREITAS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), CARMEM LÚCIA CORREA 
TAVARES (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
SAMUEL ANTONIO SILVA DO ROSARIO 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
JAMERSON JEAN DA SILVA E SOUSA 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), MARILENE 
BRITO ALVES (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA)

OS SABERES-FAZERES TRADICIONAIS DOS 
ARTESÃOS DE PANELAS DE BARRO NA RESEX 
MARINHA CAETÉ-TAPERAÇÚ

A identidade cultural possui elementos que identificam o pertencimento de um povo a uma determinada região como, por 
exemplo, a língua, a arte, os mitos, as crenças, etc. Nesse sentido, a produção da panela de barro pela comunidade de São 
Mateus, localizada na Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Caeté-Taperaçú, no município de Bragança/PA, traduz-se num 
ícone da identidade cultural local pela originalidade e singularidade que se mantém viva há várias gerações. Desta forma, esta 
pesquisa objetivou investigar os saberes-fazeres da panela de barro, bem como as transformações tecnológicas envolvidas 
nesse processo. Vale ressaltar que este trabalho ganha relevância na medida em que traz à tona os saberes-fazeres tradicionais 
da comunidade em questão, explicitando a articulação da comunidade no tripé cultura, economia e sustentabilidade. Para 
isso, realizou-se uma pesquisa de campo, priorizando a observação participante e entrevistas semiestruturadas com base na 
metodologia da história de vida com três artesãos. Após a análise qualitativa dos dados, constatou-se que a produção de 
panelas de barro da comunidade passou por um processo tecnológico associado ao  saber-fazer culturalmente transmitido 
por seus ancestrais; essas transformações ocasionaram viabilidade socioeconômica para a comunidade, pois com mais de dez 
anos de consultoria com o SEBRAE, foi possível criar uma associação, que possibilitou agregação de valor às panelas, criando 
inclusive um registro e uma logomarca que fortifica a identidade cultural da comunidade. Dentre as novas técnicas  que foram 
inseridas no processo de produção e aperfeiçoadas a partir do conhecimento empírico, pode-se destacar a captação e 
processamento da matéria prima, o uso do torno, modelagem, colocação de alças, polimento, encaliçamento, secagem, 
queima, comercialização, entre outros. Tudo isso coloca em evidência que um saber tradicional não é estanque, mas sim 
dinâmico sem perder de vista a cultura e as tradições locais.
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1226 CHUAN-KAI HSIEH (NATIONAL DONG-
HUA UNIVERSITY)

Watery Multi-Species Interaction: An Action 
Research in Gongliao-Water-Terrace, Taiwan

Grounding on my fieldwork and farming-participation with the Gongliao-Water-Terrace Conservation Program--the terrace-
cultivating communities in the mountainous Northeastern coast of Taiwan, I provide in this article with several events and 
interpretations, focusing on when, where and how the interactions among all living beings take place in the rice-terraces, 
with help from the flowing water. These events, namely paid environmental education visits, cooperative works organized by 
local farmers, and a field survey conducted by microorganism ecologists, are not only rich in the spotted aquatic biodiversity 
within rice-terraces, but also rich in the fluidic contexts of water-mediated multi-species interaction. Seeking  for the core 
connection among those experiences, I pay attention to irrigation water, which faithfully conveys signals made and received 
by living beings. Furthermore, I suggest that a common awareness of water, shared and attuned by farmers and the aquatic 
living beings as well, behaves as a focus that coordinates various interactions among the living beings within the biodiversity-
rich rice-terraces. People newly attending to the rice-terraces experience the muddy water with worry and hesitation, but 
gradually they come up with curiosity and joy after the moments of searching and facing inhabiting creatures. Local farmers 
and experienced researchers carry explicit interests while making their works, and are usually more relaxed in the swampy 
rice-terraces. Although disturbed, aquatic living beings respond to human affairs --sensing by the rippling water--by marking 
their existence through biting, stinging, fleeing, making sounds, or sometimes (playing) dead. Water mediates these 
interactions, making the interactions interconnected, constituting fluidic sites where the human and non-human living 
beings make their living, and providing the dynamic but fundamental watersacpe of Gongliao-Water-Terrace Conservation 
Program.

SO 040TSAI

1227 CAROLINE MARTINS DA SILVA MOIA 
(UEPA), CÁSSIO FREITAS DOS SANTOS 
(UEPA), DAYANE AZEVEDO MAIA 
(UEPA), GABRIELE SANTOS DE SOUZA 
(UEPA), RITA DE CÁSSIA GÓES BRABO 
(UEPA), WILLIAM DIAS BORGES (UEPA)

A ETNOBOTÂNICA COMO VALORIZADORA DOS 
CONHECIMENTOS MEDICINAIS DAS 
POPULAÇÕES TRADICIONAIS DA REGIÃO 
NORTE

INTRODUÇÃO: A etnobotânica estuda as relações diretas entre os seres humanos e as plantas e exerce uma função fundamental 
de valorização dos saberes tradicionais, pois resgata os conhecimentos de indígenas, ribeirinhos e quilombolas sobre a 
medicina tradicional, dando importância às vivências e relatos sobre práticas de saúde e realizando pesquisas científicas, 
norteadas por instrumentos como: a Política nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) e a Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). OBJETIVO: Destacar, por meio de pesquisas bibliográficas, o papel da 
etnobotânica como valorizadora de culturas enquanto investigadora dos saberes das populações tradicionais, contribuindo 
no processo de fitoterapia. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa em âmbito nacional, realizada a partir de 13 
documentos dispostos entre um período de 2015 a 2018, voltados à região Norte. RESULTADOS: Os achados norteiam para as 
maneiras que a etnobotânica atua na valorização dos saberes tradicionais medicinais, a exemplos: a capacidade de agrupar 
informações sobre medicina tradicional à estudos químicos e farmacológicos; como fornecedora de dados sobre plantas 
usadas na atenção primária; incentivadora na geração de conhecimento científico e tecnológico, além de prestigiar culturas, 
pois as pesquisas voltadas a essas populações propiciam o resgate dos saberes sobre a medicina tradicional, evitando que tais 
informações se percam com o tempo. CONCLUSÃO: A etnobotânica é capaz de evidenciar as diversas utilizações das plantas 
por populações tradicionais, sejam em caráter curativo, profilático ou paliativo, sendo essencial para que tais sabedorias 
sejam respeitadas como fontes de pesquisas científicas, incentivando a não considerar os conhecimentos sobre plantas 
apenas como tradição, mas como área da ciência, os quais devem ser aperfeiçoados, com intuito de serem executados por 
profissionais da saúde com segurança e eficácia.
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1228 MARIA RITA SILVÉRIO PIRES (UFOP), 
ANA PAULA MALTA RODRIGUES 
BRAGA (UFOP), PAULA STOCKLER 
BARBOSA (UFOP)

Viabilidade de reintrodução do porco-do-
mato (Pecari tajacu, Tayassuidae, 
Artiodactyla) segundo os moradores do 
entorno de uma floresta estadual

O porco-do-mato conhecido também caititu ou cateto apresenta ampla distribuição geográfica, ocupando desde regiões de 
florestas tropicais úmidas até regiões semi-áridas, sobrevivem mesmo em áreas devastadas. Sua dieta inclui frutas, folhas, 
raízes, cactáceos e tubérculos. Apesar de generalista, a espécie se encontra ameaçada de extinção em Minas Gerais. Esse 
projeto foi desenvolvido, visando acessar o conhecimento da população local sobre esse animal, antes da reintrodução da 
espécie na Floresta Estadual do Uaimií (IEF, MG). Hipotetizamos que as pessoas que plantam seriam contrárias à reintrodução. 
Foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas a 62 moradores na faixa etária entre 18 e 90 anos em 10 localidades do 
entorno. A maioria dos entrevistados mantém alguma plantação, sendo 43,8% hortaliças e 37,5% de milho, feijão e 
mandioca. Na fala de um entrevistado o animal é “Praga na lavoura, andam em bando, dizima milho e a mandioca”. 
Moradores argumentam a destruição causada pelo porco vem fazendo com que algumas famílias deixem de cultivar. 
Contudo, analisando estatisticamente os dados, não foi significativa a diferença entre pessoas favoráveis e contrárias a 
reintrodução, considerando aqueles que mantêm plantações em sua propriedade. Alguns moradores argumentam que a 
diminuição do porco da floresta é resultado da caça: “Se desaparecer é caça, a mata é bem grande tem muito espaço para os 
bichos”. A caça pode ser a causa da situação de ameaça dessa espécie. Apenas 3 entrevistados afirmaram não conhecer o 
porco-do-mato, enquanto que 63,5% já viu o animal ao menos uma vez na floresta, nas mediações da casa ou em plantações. 
Assim, o porco ocorre na região e, portanto, deverá ser realizado o revigoramento da espécie e não reintrodução como 
inicialmente proposto. Essa iniciativa deverá ser acompanhada de informação às comunidades locais quanto à importância 
da fauna para a saúde das florestas. Esse estudo foi financiado pela Vallourec.

sessão temática 32

1229 THAYNARA INGRID DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), SINEIDE CORREIA DA SILVA 
MONTENEGRO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE ALAGOAS), EVELYNNE 
LETÍCIA DOS SANTOS FARIAS CARDOSO 
DE BARROS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS), INAÊ FARIAS VIEIRA 
DANTAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS)

O olhar etnoecológico da comunidade 
pesqueira artesanal do Pontal da Barra - 
Maceió – Alagoas, Brasil.

A atividade pesqueira artesanal requer dos pescadores um conhecimento etnoecológico que possibilite a utilização dos 
recursos pesqueiros e garanta a sustentabilidade dessas práticas. Localizado entre o mar e a Lagoa Mundaú, o Pontal da Barra é 
um bairro tradicional onde a pesca mesmo com suas dificuldades ainda é uma atividade de grande relevância. Esta pesquisa 
foi realizada no bairro Pontal da Barra e objetiva compreender o conhecimento tradicional dos pescadores locais. Foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas com 26 pescadores, do sexo masculino com idades entre 30 a 72 anos. Os pescadores, 
por terem um contato diário com os peixes, acabam encontrando certas diferenças as quais levam a nomeações distintas 
como: “peixes de couro” e “peixes de escama”. Os peixes de couro possuem um valor econômico baixo, pois possuem carne 
mais dura que dificultar na hora de seu preparo e de sua venda. Ainda de acordo com os pescadores, a maior parte dos peixes 
não são oriundos da lagoa e sim do mar (90% dos peixes). Porém, muitos peixes do mar conseguem se adaptar ao clima da 
lagoa, pois ao sairem à procura de alimento, reprodução ou abrigo devido aos diferentes climas do mar se estabelecem na 
lagoa, como é o caso da Tainha e Curimã (Mugilidae). Os pescadores relatam que alguns peixes entram na lagoa apenas na maré 
alta “quando a maré está grande” e está com seu nível salino muito mais alto que o normal, como a Sardinha (Clupeidae) e o 
Cação (Galeomorphi), “a sardinha é completamente do mar, só vem em maré cheia e em cardume”, “o cação entra na lagoa 
em marés grandes, alta e salgada, entra de todo tamanho”. Eles também separam os peixes como sendo “mais da lagoa” e 
“mais do mar”, ou seja, espécies que ocorrem na lagoa e no mar. Portanto, apesar dos pescadores não estarem reproduzindo 
mais socialmente os conhecimentos etnoecológicos, estes foram transmitidos verticalmente (de pais para filhos) e 
horizontalmente (para os congêneres), propagando assim a cultura pesqueira.
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1230 MANOEL DE SOUSA RAMOS (UFPA) “O pescador é Lunar”: a linguagem da pesca e 
a rima da maré em uma experiência 
intercultural de um pescador poeta junto ao 
grupo de pesquisa e extensão ESAC-UFPA, 
Bragança.

No presente trabalho vou falar um pouco da minha experiência como pescador artesanal de Ajuruteua, poeta e aluno do 
curso de letras da UFPA em algumas atividades junto ao grupo de pesquisa ESAC (Estudos Socioambientais Costeiros). Uma das 
ações foi a construção de uma cartilha baseada em conhecimentos dos pescadores de Ajuruteua para ser utilizada na escola. 
Nessa atividade, tive a oportunidade de contribuir com a representação do sistema de marés e a influência da lua sobre esse 
processo. Dessa forma, utilizando uma linguagem local, da pesca artesanal, foi feita a tradução de um conjunto de saberes 
ecológicos da pesca para a cartilha, com o intuito de relacioná-los ao conteúdo curricular de algumas disciplinas como 
geografia e ciências. Também foi incluído na cartilha uma poesia de minha autoria que trata da influência do fenômeno da 
maré na pesca e vida dos pescadores. A atividade envolveu professores da UFPA, alunos e professores de escolas de Bragança e 
pescadores da região. Além da cartilha, tenho participado como palestrante de disciplinas do curso de Bacharelado em 
Engenharia de Pesca como “Sociologia Pesqueira”; “Técnicas em Educação Não-Formal” e “Extensão Pesqueira e Aquícola”. 
Tais atividades tem sido muito importantes na interação da academia com a comunidade, quando posso contribuir com todo 
acúmulo de conhecimento.

SO 020NUNES-A

1231 MANOEL DE SOUSA RAMOS (UFPA) Rimas da maré Durante o lançamento da cartilha "Ecologia Costeiro-Estuarina e os Saberes Pesqueiros Locais" (Autores: Roberta Sá Leitão 
Barboza; Rafael Sá Leitão Barboza; Norma Cristina Vieira; Daniela de Nazaré Torres de Barros; Manoel Ramos) e do livro 
“Desmantelando as Fronteiras dos Saberes na Amazônia” (Roberta Sá Leitão Barboza, Norma Cristina Vieira, Deis Siqueira) 
estarei recitando poesias de minha autoria em formas de rimas de literatura de cordel. Algumas destas retratam a vida do 
pescador artesanal da costa amazônica.

SO 020NUNES-A

1232 ANA PAULA MALTA RODRIGUES 
BRAGA (UFOP), PAULA STOCKLER 
BARBOSA (UFOP), MARIA RITA 
SILVÉRIO PIRES (UFOP)

A percepção acerca do porco-do-mato 
(Pecari tajacu, Tayassuidae, Artiodactyla) por 
moradores do entorno de uma floresta 
estadual

O porco-do-mato vive em uma grande diversidade de habitat e, embora apresente ampla distribuição na América do Sul, se 
encontra em ameaça de extinção em Minas Gerais. Para avaliar a percepção do porco do mato em comunidades do entorno 
da Floresta Estadual do Uamií (FLOE-Uaimií) foi conduzido este trabalho por meio de entrevistas e testes projetivos. Essa 
unidade de conservação de uso sustentável está inserida em área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, na região de 
Ouro Preto, MG. Entrevistas semiestruturadas foram aplicadas à 62 pessoas: 27 mulheres e 35 homens. Como resultado, 95% 
conhecem o porco-do-mato e seus hábitos de forrageamento em hortas e lavouras nas propriedades rurais. Apesar de 
conhecido, pelo fato de “destruir a roça” em busca de alimento, apenas 24% dos entrevistados mencionaram o cateto, 
quando perguntado sobre os animais que aparecem próximo às residências. 37% afirmaram que nunca viram o animal. Dos 
entrevistados que responderam que já viram o porco-do-mato, apenas 27% o viram próximo de casa ou roça. O porco e seus 
hábitos são conhecidos, o que indica que a espécie pode ser mais frequente na região do que se supõe: “catitu tem carinha 
curta e pelo grosso. Diz que é bravo e ataca”. “Diz que a carne é a mesma do porco”; “imita o porco comum, é muito 
espinhudo, o pelo tipo um espinho”; “andam em bando”; “andam em carreto”. A maioria dos entrevistados descreveu o 
animal como “arisco quando perto das crias”, “fogem de gente”. Mencionaram também que “a carne é boa” embora afirmem 
que a caça não é praticada nesses povoados. Quando indagados quanto ao aumento do número de porcos-do-mato na região, 
como resultado de um projeto de reintrodução, 60% das pessoas foram favoráveis, incluindo falas demonstrando 
conhecimento das funções ecológicas da espécie e da sustentabilidade socioambiental dentro de uma área de preservação 
ambiental. Esse estudo foi financiado pela Vallourec.
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1233 LAZARO AMORIM FERNANDES 
(ASSUREMACATA)

Carimbo do Mestre Lázaro Serão apresentadas musicas no ritmo de carimbó e xote de minha autoria, caracterizadas pela vivencia na pesca e carpintaria 
naval, musica praiana. Além disso, será construido por mim um rancho de pescador para representar os modos de vida do 
ribeirinho da Amazônia.

SO 020NUNES-B

1234 EVELYNNE LETÍCIA DOS SANTOS 
FARIAS CARDOSO DE BARROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), NORAH COSTA GAMARRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), ANA CLÁUDIA MENDES 
MALHADO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALAGOAS)

Pré-identificação dos ativos da Área de 
Proteção Ambiental Costa dos Corais

Recentemente foi proposto que o investimento em Áreas Protegidas (APs) poderia ser feito dentro de uma abordagem de 
ativos, com a identificação de recursos, atributos, que quando trabalhados podem fortalecer essas Áreas, que frequentemente 
têm sido expostas a ameaças, como conflitos, degradação ambiental, escassez de recursos humanos, financeiros, perda de 
território entre outros. Esta abordagem pode possibilitar a identificação de potenciais geradores de valor presentes nas APs, 
que podem ser biofísicos, humanos, infraestruturais, institucionais e culturais. Aqui objetivamos iniciar uma identificação, 
junto às comunidades pesqueiras, de ativos presentes nos municípios que compreendem a Área de Proteção Ambiental Costa 
dos Corais (APACC). Para isso, a equipe trabalhou em campo observando os ativos presentes e, paralelamente, por meio de 
entrevistas com os pescadores artesanais da região. Pudemos perceber que embora a APACC possua atributos que 
compreendem nossa lista predefinida de ativos, quase que completa, as comunidades percebem e interagem principalmente 
com os ativos biofísicos, que compreendem a beleza cênica, as espécies utilizadas para alimentação, para geração de renda, a 
natureza como proporcionadora de climas amenos, áreas para lazer e entre outros. Percebemos nos munícipios da 
extremidade sul da APACC (Paripueira e Barra de Santo Antônio, Alagoas) que há ainda pouca compreensão sobre a área como 
APACC e, portanto, de seus ativos institucionais. Concluímos que o estudo, ainda em sua fase inicial, poderá tanto fornecer 
informações sobre lacunas no conhecimento dos moradores sobre a área, como de suas potencialidades e quiçá identificando 
elementos a serem investidos e trabalhados como prioridade.
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1235 ROBERTA SÁ LEITÃO BARBOZA (UFPA-
BRAGANÇA)

“Artesãos das águas: programa de valorização 
dos carpinteiros artesanais e do patrimônio 
naval pesqueiro da Amazônia

O programa “Artesãos das águas: programa de valorização dos carpinteiros artesanais e do patrimônio naval pesqueiro da 
Amazônia” vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Estudos Sociambientais Costeiros (ESAC) desde 2014. A proposta do 
programa é contribuir com a inclusão social e a construção da cidadania de povos historicamente invisíveis no setor 
pesqueiro: carpinteiros navais. Tem promovido também a interação entre discentes e docentes da Universidade Federal do 
Pará e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará com a comunidade amazônica, perpassando “os muros 
da Universidade”, através da integração de diferentes atividades. Nesse sentido o projeto tem como objetivo fortalecer e 
valorizar o ofício da carpintaria artesanal de embarcações pesqueiras dos municípios de Bragança e Augusto Correa, através da 
realização de oficinas de fotografia e de exposição fotográfica, visando desta forma a propagação dessa arte, contribuindo 
assim para preservação e legitimação da identidade cultural dos carpinteiros artesanais e interação entre diferentes setores da 
sociedade amazônida. As informações registradas tem sido empregadas na construção de saberes sob a perspectiva de várias 
temáticas no ambiente ensino-aprendizado, repercutindo positivamente através da tríade Pesquisa, Ensino e Extensão na 
formação dos alunos da UFPA e IFPA. O programa também tem fomentado a realização de pesquisas de Iniciação científica 
(Projetos: “Navegar é preciso”: diagnóstico das embarcações pesqueiras e das relações sociais incutidas na carpintaria naval 
do litoral paraense e “Navegar é preciso” (fase II): monitoramento das atividades relacionadas a carpintaria naval do litoral 
paraense). De modo geral, o programa tem possibilitado experiências em vivencias interculturais, promovendo diálogos e 
aprendizados entre professores, alunos e comunitários.

SO 020NUNES-A

1236 HUGO THIAGO DE SOUZA (UNESP), 
GABRIELA GRANGHELLI GONÇALVES 
(UNESP)

Etnobotânica de pimentas (Capsicum 
chinense Jacq.) em comunidades indígenas 
multiétnicas da Região do Baixo Rio Uaupés-
AM.

A Amazônia é um importante centro de diversidade de pimentas (Capsicum chinense Jacq.), sendo estas amplamente 
utilizadas e cultivadas por comunidades multiétnicas na Região do Baixo Rio Uaupés. Considerando a importância da 
preservação do conhecimento tradicional relacionado a essa planta, a pesquisa objetivou descrever suas diferentes formas de 
uso e cultivo. Através de entrevistas e do acompanhamento dos indígenas em suas atividades diárias, relatou-se que o cultivo 
das pimentas é feito tanto nos quintais das casas quanto nas roças, sendo adubadas principalmente com cinzas e restos de 
alimento, produzindo então, frutos em uma quantidade suficiente para suprir as necessidades das famílias  e comercializar o 
excedente. Foram identificadas mais de 20 etnovariedades, nomeadas pelos indígenas de acordo com suas características de 
origem, formato e coloração , como exemplo: ohsó pihkõnó biá, em português quer dizer pimenta rabo de morcego (ohsó 
pihkõnó = rabo de morcego e biá = pimenta). Algumas etnovariedades, como a curá biá, são tão importantes que também são 
citadas para rituais de benzimento. -- Os frutos são indispensáveis para o preparo das principais refeições e estão presentes nos 
pratos tradicionais, como a quinhãpira, uma sopa de peixe com pimenta e a jiquitaia, uma mistura de diferentes variedades 
de pimentas secas e moídas. Com relação ao uso medicinal, foi citado o uso das folhas das pimenteiras para tratamento de 
acne. Desse modo conclui-se que o cultivo e uso de pimentas é de extrema importância para os indígenas da região e que 
apesar da região ser de difícil agricultura, essa hortaliça ainda permanece inserida na culinária local, preservando as 
variedades da planta e os costumes ancestrais.
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1237 CLAUDIA NUNES SANTOS (UFPA), 
RAFAEL SA LEITAO BARBOZA (UFRPE), 
ROBERTA SÁ LEITÃO BARBOZA (UFPA), 
MYRIAN SA LEITAO BARBOZA (UFOPA)

Magnitude do comércio de fauna silvestre e 
relação entre fauna e ribeirinho na Várzea do 
Baixo Amazonas, Pará.

A atividade de caça no Brasil ainda é tema de ampla discussão, apesar de ser negligenciada, consiste em atividade histórica, 
cultural e econômica praticada na Amazônia. Baseado na relevância desta prática tradicional, propomos um estudo acerca 
das relações entre ribeirinhos e fauna silvestre em comunidades da várzea do Baixo Amazonas com foco para os padrões de 
caça e comercialização. Foram entrevistados 140 moradores de 40 comunidades ao longo de 6 municípios no entorno da 
cidade de Santarém-PA em 2009 e 2010. Destaca-se a importância de 15 espécies principais, capivaras, quelônios, marrecas e 
patos do mato. A composição de fauna capturada é mais diversa no verão, com incremento das aves, quelônios, e seus ovos, 
na dieta dos ribeirinhos. As principais técnicas de captura utilizadas foram espingarda, seguida de arpão, caniço e captura 
manual. Alguns animais, como jacarés e cobras, foram apontados como perigosos em virtude dos prejuízos causados por meio 
de acidentes, ataques aos animais de criação e danos aos petrechos de pesca. Por último, verificamos que a comercialização 
da fauna silvestre ocorre praticamente entre todas as comunidades e sedes dos municípios, sendo pouco comum a 
encomenda para localidades mais distantes, como acontece em menor escala com a carne de jacaré. As espécies mais 
comercializadas foram: tracajá, capivara, tartaruga, pitiú, marreca, pato do mato e jacaré, além dos ovos de tracajá, marreca e 
pitiú. Este estudo revelou alto consumo e venda da fauna silvestre na região do baixo Amazonas, comprovando a dependência 
deste recurso entre os ribeirinhos. Todavia, destacamos que em decorrência do pulso de inundação, há restrições para 
realização das caçadas, o que resulta em diversificação das atividades, denominando-se de manejo integrado dos recursos da 
várzea.  Desta maneira, este estudo vem a corroborar com o debate sobre a importância da perpetuação de práticas culturais 
sustentáveis entre comunidades tradicionais amazônicas.
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1238 RAFAEL SA LEITAO BARBOZA (UFRPE), 
NATHALIA LARIOS (FUNBIO), REJANE 
ANDRADE (FUNBIO), ANA CLÉIA 
TEIXEIRA DE AZEVEDO (ICMBIO), 
TATHIANA BOTELHO (FUNAI)

Feira dos Povos do Médio Xingu O município de Altamira-PA, situado entre o Rio Xingu e a Transamazônica, é cenário de constante conflitos territoriais que 
envolvem indígenas e extrativistas, intensificados pela abertura da transamazônica, processos de grilagens, roubo de madeira, 
garimpos e atualmente pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Apesar das dificuldades, a região apresenta uma admirável 
riqueza sociocultural e de produtos da agrobiodiversidade, os quais foram apresentados em grande estilo à população 
altamirense nas “Feiras dos Povos do Médio Xingu”. Com quase 300 indígenas e extrativistas de 5 Unidades de Conservação 
Federal (Reservas Extrativistas Riozinho do Anfrísio, Rio Iriri e Rio Xingu, Estação Ecológica Terra do Meio e Parque Nacional 
Serra do Pardo) e de 11 terras indígenas (das etnias Araweté, Parakanã, Xipaya, Kuruaya, Juruna, Xikrin, Kayapó, Kararaô, Arara 
e Assurini) a feira foi realizada em duas edições, 2015 e 2017. O evento teve como principal objetivo incentivar o encontro 
entre os povos do Médio Xingu (Indígenas e Extrativistas) e a população urbana de Altamira, incentivando também o diálogo 
sobre a gestão territorial compartilhada entre os Povos Médio Xingu. Os participantes mostraram sua diversidade cultural e 
os produtos da agrobiodiversidade, por meio da exposição e comercialização de artesanatos, óleos, doces; troca de produtos; 
pintura indígena; rodas de conversa; oficina de fotografia, exposição fotográfica, mostra de filmes, apresentação teatral; e 
palestras para estudantes da rede municipal sobre os Povos do Médio Xingu. O Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - ICMBio e a Fundação Nacional do Índio - FUNAI promoveram o evento em parceria com ONGs, Exército, 
Prefeitura Municipal de Altamira e mais de 60 voluntários. A parceria entre as instituições e pessoas envolvidas durante todo 
o processo representam a imponência do sucesso da Feira.
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1239 ALDENIZA CARDOSO DE LIMA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), ALFREDO LUIZ BELÉM 
PONTES (E.E. ASTROGILDA ALVES 
BELÉM), CESÁRIO VELASQUEZ DA 
GAMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), JOICE CLEIDE TOGA 
MACIEL (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), MIDIAN SALGADO 
MONTEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS), PAULO CÉSAR 
MACHADO ANDRADE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS), WAGNER 
DE DEUS MATEUS (SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO AMAZONAS)

PÉ-DE-PINCHA DO ANDIRÁ: ENSINANDO AS 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS A CONSERVAR 
OS QUELÔNIOS AMAZÔNICOS

As práticas conservacionistas tradicionais caracterizam-se por enfatizar o caráter técnico e autoritário para fundamentar suas 
ações, as quais nesse molde pouco são eficazes. Nesse sentido a pesquisa em questão, surge no bojo da conservação mediante 
as perspectivas e processos educativos. Deste modo, o objetivo do trabalho foi analisar a estrutura da conservação 
participativa presente numa comunidade amazônica para a proteção das populações de quelônios do rio Andirá. Foram 
enfatizados aspectos como a formação, comunicação e integração dos comunitários ribeirinhos e escolas rurais. A pesquisa 
foi realizada no Distrito do Piraí no município de Barreirinha, Amazonas. Para tal, baseou-se nos procedimentos de uma 
Pesquisa-Ação com abordagem qualitativa e quantitativa, enfatizando as seguintes ações: planejamento e organização; 
capacitação e treinamento, integração escolar. Na fase de planejamento e organização foram desenvolvidas 29 reuniões com 
participação direta de 387 pessoas e 455 pessoas indiretamente. Na fase de planejamento de capacitação e treinamento 
participaram 27 acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Esta capacitação teve por objetivo treinamento 
da equipe técnica voltada para a área de conservação dos recursos naturais com ênfase nas técnicas de manejo 
conservacionistas de quelônios junto ao Programa Pé-de-Pincha da UFAM. Por fim, na fase de integração da escola, o projeto 
estimulou as crianças e os adolescentes a aprofundar o conhecimento sobre a conservação de quelônios, a fauna e a flora. 
Esses processos educativos tem permitido a qualificação de equipes de agentes locais que desenvolveram todas as etapas do 
projeto, mesmo quando as equipes técnicas não estiverem presentes. Este processo visou à sustentabilidade técnica, que no 
âmbito das comunidades, já existem equipes formadas com capacidade para planejar, estabelecer estratégias de atuação, 
executar o projeto e divulgá-lo para outras localidades.
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1240 FRANCISCO ALBERTO BASURTO PEÑA 
(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO), ERANDHI CLAUDEL 
ORNELAS GUZMÁN (LABORATORIO DE 
FITOQUÍMICA, DEPARTAMENTO DE 
ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES. 
FACULTAD DE CIENCIAS UNAM), 
LIZETH MARIEL ZAVALA OCAMPO 
(LABORATORIO DE FITOQUÍMICA, 
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y 
RECURSOS NATURALES. FACULTAD DE 
CIENCIAS UNAM), AGUSTÍN CARMONA 
CASTRO (BIOTERIO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO), 
EVA AGUIRRE HERNÁNDEZ 
(LABORATORIO DE FITOQUÍMICA, 
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y 
RECURSOS NATURALES. FACULTAD DE 
CIENCIAS UNAM)

Verbesina persicifolia: medicinal plant with 
gastroprotective effect

Verbesina persicifolia D.C. (Asteraceae), is distributed in various States of Mexico and is known as "huichin". In Tlaxcala, the 
decoction of the root is used to treat stomach ache and diarrhea. In Puebla and Veracruz, leaves or whole plant infusion is 
used to cure ailments of the liver, swollen stomach, diabetes and gastric ulcer. This last condition is caused by consumption 
of drugs, tobacco, alcohol, the age and the colonization of Helicobacter pylori. Currently, the use of omeprazole is common 
to treat the ulcer, however has side effects such as headaches, nausea, and diarrhea, so, the objective of this study was to 
evaluate the activity of the hydro alcoholic extract anti-ulcer of V. persicifolia and support its use in traditional Mexican 
medicine. The aerial part of V. persicifolia, dried and ground. The hydro alcoholic extract was obtained by maceration in 
ethanol 70%. The secondary metabolites present in the extract were identified by thin layer chromatography. For 
pharmacological evaluation were used in Wistar rats males of 250-300 g, which administered orally extract at doses of 30, 50 
and 100 mg/kg, saline solution (0.9%) or omeprazole (20 mg/kg). Gastric injury was induced with 1 ml of absolute ethanol, an 
hour later, the stomach of each rat was dissected and was fixed for the measurement of lesions (mm2) with the ImageJ 
program. The hydro alcoholic extract chromatographic profile showed the presence of Terpenoids, identifying β-sitosterol, 
all doses evaluated showed a significant gastro protective compared with saline solution effect, noting one better activity at 
the dose of 30 mg/kg. The results demonstrate V. persicifolia anti-ulcer activity, suggesting terpenes as possible to responsible 
for such activity and supporting the traditional use of this plant.

Sessão Poster Temas 
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1242 MARIA DO PERPETUO SOCORRO 
PROGENE VILHENA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - 
CAMPUS TOMÉ-AÇU), MARCONDES 
LIMA DA COSTA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ - INSTITUTO DE 
GEOCIÊNCIAS), JOSÉ FRANCISCO 
BÊRREDO (MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI, COORDENAÇÃO DE CIÊNCIAS 
DA TERRA E ECOLOGIA), ROSILDO 
SANTOS PAIVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ - INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICA)

TRANSFERÊNCIA DOS MACROS E 
MICRONUTRIENTES EM FITOPLÂNCTON- 
OSTRAS (CRASSOSTREA GASAR) DO 
MANGUEZAL DE CURUÇÁ, NORDESTE DO 
PARÁ

No estuário do rio Mocajuba em Curuçá, as comunidades que vivem aos arredores dos manguezais cultivam ostras para o 
próprio sustento e abastecimento de outras regiões. Os elementos químicos presentes nesses ambientes, em níveis naturais 
ou antrópicos, são transferidos para os organismos como por exemplo, as ostras C. gasar e, o fitoplâncton, em níveis elevados 
são tóxicos e podem bioacumular nos organismos. O objetivo do trabalho foi avaliar as transferências dos elementos 
químicos água-fitoplâncton-ostras e contribuir para o conhecimento da distribuição destes metais entre vários 
compartimentos do estuário e o homem como consumidor final. Foram coletadas e analisadas amostras de ostras, 
fitoplâncton, água e sedimento. As ostras e o fitoplâncton foram submetidas a análises químicas por digestão parcial  no 
laboratório de Análise Ambiental e Geoprocessamento do Centro de Energia Nuclear na Agricultura CENA/USP e, analisados 
por ICP-OES. As análises de água e sedimentos foram conduzidas no laboratório da ACME Analytical Laboratories LTD.  As águas 
do rio Mocajuba são levemente ácidas a neutras (pH 6,2 a 7,1), salinidade entre 0 a 18, bicarbonatadas, enriquecidas em 
álcalis (Na+>Mg2+>Ca2+>K+). A composição química dos sedimentos reflete a mineralogia, derivada dos sedimentos 
lateritizados e solos oriundos da Formação Barreiras, e a influência do mar. A composição química elementar do fitoplâncton, 
apresenta altos teores de Ca, Mg, P, Fe, Mn e Zn. As ostras são enriquecidas em Na, K, Ca, Mg e P, dos micronutrientes o Zn é o 
que mais concentrou seguido de Fe e Mn.  Esses elementos de origem natural, são bioacumulados pelo fitoplâncton e 
transferidos para as ostras.  As concentrações dos macros e micronutrientes no fitoplâncton e ambos (ostras e fitoplâncton) se 
comportam como elementos químicos biodisponíveis e são importantes na dieta alimentar da região, constituindo-se em 
alimento adequado pois não apresenta qualquer evidência de contaminação por metais pesados.
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1243 BRUNO AMÉRICO CARVALHO PEREIRA 
(ASSOCIAÇÃO FLORESTA PROTEGIDA), 
MOPA KAYAPO (ASSOCIAÇÃO 
FLORESTA PROTEGIDA)

O extrativismo da Castanha do Brasil 
(Bertholletia excelsa Bonpl.) pelos 
Mẽbêngôkre-Kayapó e a relação com as 
compensações dos grandes projetos, 
impactos sobre a soberania alimentar 
tradicional

Este trabalho vem apresentar o impacto atual da inserção dos apoios econômicos oriundos das compensações ambientais dos 
grandes projetos de exploração de recursos naturais e minerais na Amazônia, sobre a atividade extrativista da castanha 
do Brasil, cujo produto faz parte da complementação alimentar tradicional dos Mebêngôkre-Kayapó na Terra Indigena 
Kayapó, sudeste paraense. Através da organização da logistica para a compra da castanha e o acompanhamento in situ das 
safras 2016/2017 2017/2018, em parceria entre a Associação Floresta Protegida (AFP) e Cooperativa Kayapó dos Produtos da 
Floresta (Coobay), observou-se o aumento de cosnumo de alimentos industrializados com a chegada de apoios econômicos 
através de projetos para aquisição de ferramentas de coleta, alimentação advinda da cidade para a manutenção das famílias 
durante a extração e facilidade no escoamento da castanha para a comercialização, o que possibilitou aos Meb~engôkre maior 
relação com o capital e consequente o consumo de produtos alimentícios não tradicionais durante e depois da coleta da 
castanha. A castanha do brasil é uma das espécies mais importantes na dieta do povo  Mẽbêngôkre, e é consumida  tanto na 
forma de leite preparada com carnes de caça ou mesmo consumindo a  amêndoa in natura durante vários meses. Essa 
complementação alimentar está perdendo espaço para o consumo de produtos alimentícios industrializados, muitas vezes 
geneticamente modificados pois as famílias já não estocam a castanha, no intuito de garantir maior quantidade da produção 
para comercialização, gerando assim maiores ingressos econômicos. Nas aldeias mais próximas aos centros urbanos, já se 
percebe uma relação de dependência alimentar externa crescente, enquanto que nas aldeias longínquas isso não ocorre com 
grande intensidade. Desta forma buscam-se meios que minimizem o risco sobre a soberania alimentar do povo mẽbêngôkre e 
assim alcançar novamente sua autonomia.
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1244 FLÁVIA RANARA DA SILVA E SILVA 
(UFPA), DENISE DA SILVA GRAÇA 
(UFPA), MARLON COSTA DE MENEZES 
(UFPA), MARIA LUARA RODRIGUES DA 
COSTA (UFPA)

USO DOS RECURSOS FLORESTAIS NÃO 
MADEIREIROS (PFNM) NA RESEX RIO XINGU

Objetivou-se diagnosticar o uso dos PFNMs, analisando sua distribuição e as lições empíricas que sirvam de base para a revisão 
do Plano de Manejo da Unidade. O estudo foi realizado na localidade Baliza, da RESEX Rio Xingu, em Altamira, Pará. Para o 
diagnóstico do uso dos PFNM utilizados pela população tradicional da reserva foi utilizado o mapeamento participativo, 
realizando em duas partes, visando obter o máximo de informações sobre a forma de uso do território e os produtos 
utilizados. O extrativismo dos PFNM gera renda para as famílias, bem como são utilizados para a saúde (plantas medicinais), a 
alimentação e construções das casas. Para as doenças mais comuns há o hábito de recorrer às plantas medicinais, sendo 
encontradas nos seus próprios quintais. As espécies mais comuns são elixir paregórico (Piper callosum Ruiz & Pav), capim 
santo (Cymbopogon citratus (DC) Stapf.), mastruz (Chenopodium ambrosoides L.), jambu (Spilanthes oleracea L.), noni 
(Morinda citrifolia L.), boldo (Coleus barbatus Benth.), angico (Piptadenia ssp), folha santa (Bryophyllum calycinum L.), picão 
(Bidens ssp), além das cascas de laranja (Citrus sp) e folha do abacate (Persea americana Mill.). O cipó escada (Bauhinia 
guianensis Aubl.), leite de amapá (Broelsimum sp), cumaru (Dipteryx odorata (Aubl.) Wild), jatobá (Hymenaea courbaril L.). É 
possível observar que escolha das atividades e área de uso reflete no modo de vida e dos saberes tracionais dessa população. As 
estradas de seringa e pique de castanha foram apontadas como as principais áreas de coleta dos PFNM.  As áreas entre as 
colocações que estão fora das áreas de estrada de seringa e pique de castanha foram consideradas de uso coletivo, raramente 
são utilizadas para coleta. Os PFNM são importante fonte de renda e subsistência para as famílias da localidade Baliza. A 
organização espacial das famílias extrativistas em suas colocações está intimamente ligada à relação histórico-cultural com a 
forma de uso dos recursos naturais.
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1246 ANA FELICIEN (IVIC) A produção de batatas crioulas, saberes e 
territórios em disputa nos Andes 
Venezuelanos

Os altos andes tropicais são chave para a conservação devido sua alta diversidade biocultural, destacando os tubérculos 
andinos, especialmente a batata (Solanum tuberosum). Mesmo assim, a conservação da diversidade biológica e a proteção do 
patrimônio cultural andino ainda são divergentes e se faz necessário estudar a agrobiodiversidade andina. A introdução de 
variedades certificadas de batata determinou mudanças nas práticas agrícolas, identificam-se hoje, duas principais formas de 
produção com diferentes níveis de interação: camponesa (com variedades crioulas) e comercial (com variedades certificadas). 
As batatas nativas, os conhecimentos associados e as práticas de manejo camponês são patrimônio cultural do país, sua 
conservação requer estudos sobres as interações entre a agricultura camponesa e comercial.Analisamos as interações, tensões 
e negociações entre os conhecimentos locais, os agroecossistemas e o sistema econômico, os impactos na agrobiodiversidade 
e o papel chave dos páramo. Foram realizadas entrevistas aos agricultores reconhecidos no processo de declaratória 
patrimonial, revisão bibliográfica e observação participante em Gavidia, Serra Nevada de Mérida nos Andes venezuelanos. 
Observou-se que a produção comercial baseada em variedades certificadas levou ao uso intensivo-extrativo da agua, dos 
nutrientes e do trabalho. A agricultura comercial tem avançado sobre o sistema de pousio longo com o uso de adubos 
industriais. O trabalho e a identidade cultural são âmbitos de negociação e coexistência: as famílias que protegem as 
variedades crioulas, são também produtoras de batata certificada e os lotes onde se conservam as batatas nativas entram em 
rotação com as comerciais que representam maiores ingressos econômicos. A conservação da agrobiodiversidade deve 
considerar a concentração de recursos e contribuições do ecossistema páramo à agricultura comercial para desenhar ações 
compensatórias frente a esta ameaça.
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1248 JOÃO DANIEL FERRAZ SANTOS 
(INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ (IFPA))

O Tempo enquanto uma dimensão 
constitutiva da realidade social: Um relato 
prático-etnográfico do Tempo Intersubjetivo.

Considerado como um “problema” dentro do discurso antropológico principalmente devido a coetaneidade de seu caráter, o 
Tempo é reconhecido como uma dimensão da atividade humana e, sendo assim, qualquer tentativa de eliminá-lo do discurso 
interpretativo só pode resultar em representações distorcidas e, em grande parte, sem sentido. O Tempo Intersubjetivo foi 
proposto por Johannes Fabian para distinguir os usos do tempo no discurso antropológico. O presente estudo traz uma 
aplicação do Tempo Intersubjetivo através de um relato prático-etnográfico que evidencia o tempo como sendo uma 
importante dimensão constitutiva da realidade social. O trabalho está sendo realizado na ilha de Cotijuba, situada na Baía do 
Guajará, em frente ao Distrito de Icoaraci, região metropolitana de Belém. A intersubjetividade atribuída ao tempo sinaliza 
uma ênfase corrente sobre a natureza comunicativa da ação e interação humana. Os relatos suscitam uma questão 
fundamental para a antropologia do tempo: a questão do tempo como um recurso que é distribuído socialmente, como 
outros recursos. Não importa se alguém escolhe enfatizar abordagens “sincrônicas” ou “diacrônicas”, todas elas são 
“crônicas” impensáveis sem uma referência ao tempo. Neste sentido, dois tempos evidenciam-se nos relatos observados: o 
tempo que experimentamos e o tempo que construímos. Esta subjetividade temporal sugere que os agentes entrevistados 
veem o mundo como uma rede de casualidades das quais depende a realização dos seus projetos individuais, onde cada 
projeto realizado é validado em um eventual presente que difere do “agora” e “situa-se” apenas entre a duração passada e a 
duração futura. Assim, de maneira bastante intrigante, os agentes humanos pretendem construir, para o futuro, um passado 
no qual possam atribuir bons exemplos às futuras gerações. Portanto, a padronização espaço-tempo de eventos sociais é o 
que torna o tempo subjetivo o aspecto mais familiar e mais surpreendente da temporalidade.
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1249 PASCALE DEROBERT (INSTITUT DE 
RECHERCHE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT)

Agrobiodiversidade estratégica. A proposito 
de conversas entre pais e filhos

Proposta Oral para sessao 051EMPERAIRE

Vários estudos já mostraram que a pesar das ameaças  e mudanças do mundo global atual, agriculturas tradicionais 
conseguem manter sistemas de praticas que garantem e continuam produzindo um alto grado de biodiversidade.  Outros 
trabalhos indagam sobre processos inversos de homogeneização, na alimentação por exemplo, que poderiam favorecer uma 
perda significativa de agrobiodiversidade. Tomando a serio a preocupação de pais frente as mudanças dos gostos 
(alimentícios) e dos (des-)interesses dos seus filhos pela  ‘tradição’, analisamos algumas das mudanças, nas praticas e nos 
discursos, observadas em duas gerações numa aldeia mebêngôkre situada no meio da Terra Indígena Kayapó (Para). A adoção 
massiva de alimentos industrializados (arroz) não apaga a diversidade das roças (incluindo  outros espaços florestais de 
colheita) em quanto as variedades dos cultivos continuam sendo utilizados localmente, mesmo que seja em forma marginal. 
Vários fatores afeitam ou estimulam as praticas e conhecimentos tradicionais associados a biodiversidade: politicas publicas 
especificas, reativação de rituais e festas, interesse por renda do artesanato, multiplicação dos encontros interétnicos, 
perspectivas de certificação de plantas ou produtos, episódios de secas, etc. O mantimento da vitalidade dos sistemas 
agrícolas tradicionais pode se acoplar com as mudanças observadas ? Discutiremos como é mobilizado, ou não, o conceito de 
« patrimônio » na tentativa de revalorização intergeracional dos conhecimentos e usos diversificados das plantas na aldeia.
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1250 ROBERTO VICTOR LACAVA E SILVA 
(IBAMA)

Parceria entre comunidades e PQA na 
proteção dos quelônios amazônicos

Os quelônios da região amazônica são uma importante fonte alimentar para a população que lá reside desde antes da 
colonização europeia. Após a entrada dos portugueses,os quelônios começaram a sofrer uma enorme pressão. Estima-se que 
mais de 200 milhões de ovos de tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) foram coletados no século XIX para produção 
de óleo para iluminação pública. Toda essa pressão quase levou a espécie a entrar na lista de espécies ameaçadas brasileira. 
Preocupado com essa situação, o governo brasileiro criou o Programa Quelônios da Amazônia em 1979, atualmente 
coordenado pelo Ibama. Realizando trabalho de proteção, monitoramento, transferência e manutenção de filhotes em 
berçários, o PQA manejou mais de 70 milhões de filhotes. Com quase 40 anos, o programa colheu algumas experiências de 
sucesso e outras de fracasso. Nos sítios reprodutivos de Monte Cristo, no rio Tapajós, e da Praia Alta, no rio Guaporé, as 
populações de fêmeas nidificando aumentaram de 300 para mais de 10 mil. Já nos sítios reprodutivos localizados no médio 
rio Branco e no rio Trombetas, as populações diminuíram em 56% e 91 %, respectivamente. Os dois sítios onde houve 
redução são Unidades de Conservação de Proteção Integral desde e 1979, respectivamente. A criação de UCs, especialmente 
de proteção integral e em áreas onde muitas pessoas residem, costumam ser conflituosas. Já nos dois sítios onde foi 
observado aumento é possível observar um grande envolvimento comunitário na proteção dos quelônios. Desde a década de 
90 o PQA vem tentando trabalhar em parceria com as comunidades ribeirinhas, tendo elas como um dos principais atores na 
conservação das espécies e levando em conta que os quelônios fazem parte da sua dieta e cultura. Com a criação do Plano de 
Ação Nacional para Conservação dos Quelônios Amazônicos, algumas ações estão caminhando no sentido de regulamentar o 
uso sustentável dessas espécies por comunidades tradicionais.

SO 083SAIKOSKI-A

1251 CAROLINE LIMA DOS ANJOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), BERNARDO 
TOMCHINSKY (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ)

Ethnopharmacological activities of 
commercial snuffs in Brazil

The inhaling of snuff tobacco has traditionally been used in Brazil since pre-Columbian times, associated with rituals, 
entertaining or medicinal practices. The consumption of traditional snuff (tobacco only) or spiced with other plants still 
persists in the Brazilian population. The objective of this work was to survey the plants used in the composition of different 
commercial snuff formulations and their potential therapeutic effects. Were visited many markets from different places in 
Brazil, from 2015 to 2018. The plants cited in the formulations had their scientific names updated, and the origin and 
ethnopharmacological properties of each species were obtained in the literature review. From 13 snuff formulations available 
in the Brazilian market, was possible to raise 12 plants used in its composition ((Cinnamomum camphora; Cinnamomum sp.; 
Licaria puchury-major; Theobroma cacao; Dorstenia sp.; Syzygium aromaticum; Eucalyptus sp.; Myristica fragrans; Nicotina 
tabacum; Amburana cearensis; Manihot eculenta; Mentha sp.). Of these, six are native from Brazil and six are exotic. All plants 
are aromatic and have medicinal properties, with the exception of Manihot used as a vehicle for other substances. Among 
ethnopharmacological indications three plants (25%) have narcotic properties, six (50%) have medicinal uses related to 
respiratory tract treatment, four (33%) are used as anti-inflammatory, four (33%) are antibiotics, five (42%) analgesics, eight 
(66%) are used in cosmetics as aromatic, nine (76%) used as spice and ten (84%) have culinary use. Besides the recreational use 
the snuffs commercialized in Brazil have medicinal properties, with emphasis on activities in the respiratory treat, antibiotic 
and as flavoring. We found other plants used in traditional and non-commercial snuffs, not listed in this work.
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1252 JAMERSON JEAN DA SILVA E SOUSA 
(IFPA CAMPUS BRAGANÇA), SERGIO 
RICARDO PEREIRA CARDOSO (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), CLAUDIA 
NUNES SANTOS (UFPA BRAGANÇA), 
AILA DE CARVALHO FREITAS (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), MARILENE 
BRITO ALVES (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), CARMEM LÚCIA CORREA 
TAVARES (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
TALITHA MELO RAMOS (IFPA CAMPUS 
BRAGANÇA), THYAGO JOSE DA COSTA 
SANTOS (IFPA CAMPUS BRAGANÇA), 
SORAIA DE ARAUJO MARQUES (IFPA 
CAMPUS BRAGANÇA), JOCENILDA 
PIRES DE SOUSA DO ROSARIO (UFPA 
BRAGANÇA)

A CURA TRADICIONAL POR MEIOS MÁGICO-
RELIGIOSOS EM UMA COMUNIDADE DA 
AMAZÔNIA COSTEIRA (BRAGANÇA, PA)

O uso de animais e plantas na medicina tradicional é bastante frequente, e envolve uma complexa visão no processo de cura 
do corpo e da alma.  Sendo assim, esta pesquisa objetivou estudar as diversas utilizações dos recursos da biodiversidade por 
curandeiros, através de cultos e rituais mágico-religiosos na Vila do Abacateiro, em Bragança-PA. Mais especificamente, este 
trabalho se propôs a identificar, registrar e compreender como os recursos naturais associados a cultos religiosos interferem 
na cura. Devido a uma pseudo-hierarquização de saberes, que precisa ser desconstruída, a utilização de plantas e animais sob 
o contexto mágico-religioso vem sendo negligenciada pelos acadêmicos, justificando-se desde já a importância desta 
pesquisa. Para tanto, pautou-se metodologicamente na Historia Oral, cujos dados foram coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas e questionários com perguntas abertas sobre as vivências de curandeiros na cura das doenças e rituais 
mágico-religiosos envolvidos, bem como a caminhada existencial destes que propiciou suas formações como profissionais da 
medicina tradicional. Dentre os resultados, constatou-se o uso de diversos animais como répteis, anfíbios, mamíferos, aves, 
cnidários, entre outros. No que tange à flora, foi comprovada uma diversidade de uso e manuseio como, por exemplo, arruda, 
hortelã, pião-roxo, mucúra-caá e alho. Em relação ao universo sagrado, percebeu-se a manifestação de entidades espirituais, 
que assessoram o curandeiro durante o processo de cura, pois detêm o conhecimento do uso e manuseio da flora e da fauna 
requisitadas durante o “trabalho”. A fé, tanto da pessoa em tratamento, quanto do curandeiro, é sempre apontada, por estes 
últimos, como o ponto fundamental para o sucesso do "trabalho". Em suma, nota-se que a procura por esta medicina 
tradicional, apesar de marginalizada, é frequente, convivendo simultaneamente com a medicina acadêmica.
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1253 ANDREA NUNES DA SILVA (IFAP), 
KARIANE DA SILVA OLIVEIRA (IFAP), 
CLEITON ANDRÉ MONÇÃO DE 
OLIVEIRA (IFAP), VANGELA SILVA 
BASTOS (IFAP), CLAUDIANE DA 
CONCEIÇÃO SENA SANTOS (IFAP), 
MATEUS VIEGAS QUARIGUAZIL (IFAP), 
JOSENI MINEIRO DE SOUSA (IFAP), 
MARIA DO CARMO RIBEIRO COSTA 
(IFAP), SHIEYD CARLLYANE PIMENTEL 
DE SOUZA DE MORAES (IFAP)

BABOSA (Aloe vera): USO E CONHECIMENTO 
TRADICIONAL ENTRE MORADORES DE UM 
BAIRRO URBANO – AMAPÁ – BRASIL.

O Brasil dispõe da maior parte da biodiversidade de plantas medicinais no mundo, além de um considerável conhecimento 
tradicional sobre as mesmas, o qual é passado de geração a geração. A Aloe vera é conhecida como babosa, o termo deriva do 
latim, Aloe que significa amarga e vera verdadeira, de modo geral remete a “planta original de gosto amargo”, ela tem sido 
empregada há milhares de anos na medicina tradicional para o tratamento de diversos males, e também no uso de 
cosméticos. As principais atividades biológicas atribuídas são: antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, cicatrizante, 
hidratante, dentre outras, evidenciando que a planta possui diversos benefícios e finalidade. Objetivou-se, com este trabalho 
analisar as formas da utilização da Babosa pelos moradores do bairro Cajary localizado no município de Laranjal do Jari no 
estado do Amapá. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas em 35 domicílios, utilizando-se de questionários 
semiestruturado de caráter qualiquantitativo. Mediante os resultados 26 dos entrevistados eram do sexo feminino e 09 do 
sexo masculino, com idades variando entre 18 a 74 anos com composição familiar entre 2 a 10 pessoas, com residência no 
município de 5 a 72 anos. Observou-se que 94,2% dos entrevistados afirmaram que utilizavam a babosa, sendo que 54,5% 
possuíam plantadas em seus quintais. A aplicabilidade baseava-se para tratamento de doenças como dor de estomago 
(6,06%), queimaduras (21,2%), ferimentos (21,2%), gastrite (6,06%) e fungo na pele (33,3%). Já na área de cosméticos 
empregavam no cabelo (66,6%) e na pele em geral (6,06%). As folhas foram as partes mais citadas, de onde retiravam o gel 
(100%), costumavam usar com frequência na forma de pomada e chá. Constata-se, deste modo, que a espécie desta planta é 
de vasto uso e conhecimento popular. Necessitando assim, de mais estudos para que possam convalidarem suas diversas 
propriedades.
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1254 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LÉDA 
(FARMANGUINHOS/FIOCRUZ E 
BIONORTE), SILVIA REGINA N. 
BAPTISTA (PPGICS/ICICT/FIOCRUZ), 
JUAREZ SILVA ARAUJO (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE 
FORA (MG)), DANILO RIBEIRO DE 
OLIVEIRA (FACULDADE DE FARMÁCIA / 
UFRRJ), MÁRLIA COELHO-FERREIRA 
(DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA, 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

Elaboração de Protocolos de Uso de 
Remédios de Caseiros no SUS em Oriximiná-
PA: Reconhecimento da Importância da 
Medicina Tradicional na Atenção Básica

Na sociedade contemporânea as verdades científicas são vistas como determinantes na construção das relações sociais. 
Entretanto, os atributos da integralidade, do foco na família, da orientação comunitária e da competência cultural 
demonstram a permanência da medicina tradicional e seus “remédios caseiros” nos territórios. As políticas que tratam de 
plantas medicinais não têm um direcionamento explícito quanto a forma de uso destes “remédios caseiros”. O âmbito 
normativo não avançou no reconhecimento das espécies nativas, especialmente da Amazônia. Atendem mais ao segmento 
industrial e menos às demandas da Atenção Primária em Saúde (APS). Diante desta problemática, objetiva-se reconhecer os 
“remédios caseiros” derivados de espécies nativas da Amazônia como produtos tradicionais para a saúde no SUS local. Trata-
se de uma pesquisa-ação com uso da técnica de grupos focais com os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), apoiada em 
métodos etnobotânicos. Foi feita uma análise quantitativa das espécies citadas e os dados qualitativos são analisados através 
do software MaxQDA. 81 ACSs fizeram 220 citações de plantas medicinais, dentre as quais, 20 foram as mais citadas. Através 
de incursões e coletas em campo, estima-se que 50% delas sejam nativas. As narrativas dos ACSs mostraram conflitos 
vivenciados no trabalho comunitário diante do uso de “remédios caseiros” num contexto de hegemonia das orientações 
biomédicas adotadas na APS. Essa hegemonia condiciona a rotina de trabalho do ACS e dificulta, que esse traga, para dentro 
do processo de trabalho das equipes de saúde, formas tradicionais de cuidado, que compõe o rol de possibilidades 
terapêuticas, reconhecidas e adotadas territorialmente. Considera-se que a organização de protocolos assistenciais e de 
serviços, reunindo evidência científica e o reconhecimento tradicional de “remédios caseiros” no SUS local pode mitigar este 
conflito, contribuindo para a Saúde Coletiva e o empoderamento de especialistas locais.
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1255 ADRIANO ASSUNÇÃO DE ASSIS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE - UERN), MARCIA 
REGINA FARIAS DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE - UERN), CRISTINA 
BALDAUF (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA)

SISTEMA SOCIOECOLÓGICO DA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA DO CUMBE - ARACATI - CEARÁ, 
BRASIL: CONHECIMENTOS, 
VULNERABILIDADES E RESISTÊNCIA SOCIAL

O presente estudo teve como objetivo caracterizar o sistema socioecológico da comunidade quilombola do Cumbe, 
localizada na região litorânea no estado do Ceará, especialmente no que refere aos seguintes aspectos; a) conhecimento 
ecológico tradicional associado ao uso dos recursos naturais; b) a atuação das instituições governamentais e não-
governamentais na comunidade. e d) resistência da comunidade frente aos processos de vulnerabilidade socioambiental aos 
quais está exposta. A coleta de dados se deu por meio de técnica de entrevistas semiestruturadas e oficinas participativas com 
representantes comunitários, pescadores e pescadoras tradicionais e membros da associação de pescadores e pescadoras 
quilombolas do Cumbe. Os resultados revelam que a pesca artesanal e o extrativismo associado ao ecossistema de manguezal 
fazem parte do domínio dos saberes tradicionais enraizados na comunidade do Cumbe. Já as pressões externas que ameaçam 
os meios de vida da comunidade estão relacionadas aos impactos socioambientais decorrentes do uso e ocupação do 
território local pela carcinicultura e recentemente pela instalação de um parque eólico, implementado por meio de um 
sistema de governança TopDown, onde as licenças de instalação desses empreendimentos foram concedidas pelos órgãos 
públicos sem atender as demandas da comunidade. Esta, por sua vez, vem elaborando estratégias de resistência, a partir da 
sua organização e mobilização social, bem como com o apoio de organizações não-governamentais. Através dessa resistência, 
a comunidade do Cumbe vem reivindicando direitos relacionados a valorização de sua identidade quilombola e à 
manutenção do território especial para sua qualidade de vida e reprodução social.
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1256 MARIA LAURA SOUZA SILVA 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - 
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA), 
GEILSA COSTA DOS SANTOS BAPTISTA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA - UEFS)

CONHECIMENTO ETNOBOTÂNICO NA BAHIA 
DO SÉCULO XIX NAS NARRATIVAS DE SPIX E 
MARTIUS

               O presente trabalho reflete os resultados de uma pesquisa documental sobre o uso das plantas no período colonial, 
baseando-se na obra “Através da Bahia” – excertos da obra “Reise in Brasilien”- publicada pela Imprensa Oficial do Estado, 
num volume único com 230 páginas, em 1938. O livro representa um diário de viagem, relatando a visita de dois naturalistas 
alemães, Carl Friedrich Philipp von Martius e Johann Baptist von Spix, quando da visita destes ao Brasil, especificamente na 
região da Bahia, no período de 1817 a 1820.

            A etnobotânica tem apresentado um enfoque especial nas plantas medicinais, porém na realidade essa ciência abrange o 
estudo das inter-relações das sociedades humanas com a natureza. Tem caráter interdisciplinar e pode aliar fatores culturais e 
ambientais, bem como as concepções desenvolvidas por diferentes culturas sobre as plantas e o aproveitamento que se faz 
delas.

            Os naturalistas Spix e Martius fizeram uma viagem pelo interior do Brasil, percorrendo várias províncias, seguiram 
através do rio São Francisco, por Minas Gerais e Bahia, passando pelo sertão de Pernambuco, Piauí e Maranhão. Suas 
anotações se transformaram num rico diário de viagem, com informações sobre a fauna, a flora, a geologia, a cultura e os 
costumes locais. 

            Os relatos de Spix e Martius contribuíram significativamente para o conhecimento das plantas no Brasil, porém muitos 
nomes científicos sofreram modificação, devido à dinâmica da classificação e aos avanços ocorridos na área da sistemática. Os 
usos etnobotânicos descritos pelos naturalistas foram comparados com a literatura atual, havendo confirmação para a 
maioria das indicações da época. Esse trabalho se propõe a analisar os relatos desses naturalistas, com enfoque nos usos 
etnobotânicos das plantas no período em questão.
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1257 LAZARO AMORIM FERNANDES 
(ASSUREMACATA)

Dialogando com os saberes de um pescador e 
carpinteiro na formação de alunos de 
Bragança: experiencias interculturais na 
Amazônia paraense

Nessa apresentação, eu, pescador e carpinteiro,  estarei compartilhando minhas experiencias junto a pesquisadores e alunos 
do grupo de estudos ESAC. Tenho colaborado na formação de alunos do curso técnico em Pesca do IFPA-Bragança através de 
dialógos de saberes acerca da construção e manutenção de currais de pesca na regiao do litoral amazonico durante aulas 
práticas. Além disso, desde 2015 tenho contribuido também no projeto de pesquisa intitulado VAQUEIROS DO MAR: saberes e 
fazeres na pesca de curral em Ajuruteua, território da RESEX Marinha Caeté-Taperaçu.  O projeto visou  compreender as formas 
de repasse e valorização dos saberes e fazeres tradicionais imbricados na pesca de curral. Acredito que essa experiencia 
intercultural junto a academia tem possibilitado uma valiosa troca de saberes e deve ser fomentada de forma contínua.

SO 020NUNES-B

1258 VINICIUS QUEIROGA GUIMARÃES DO 
CHILE (UFRR), MARISA BARBOSA 
ARAÚJO (UFRR)

Agrobiodiversidade e conhecimentos 
tradicionais: estudo de caso entre pequenos 
agricultores da Amazônia brasileira

Neste trabalho pretendemos abordar conhecimentos e práticas agrícolas de pequenos agricultores moradores do 
assentamento Jatapu, localizado na Vila de Entre Rios, em Roraima, Brasil.

A vila de Entre Rios localiza-se no município de Caroebe, no sudeste de Roraima, em área de Floresta Tropical Úmida. 
Moradores do Projeto de Assentamento Jatapu, criado na década de 1980 se dedicam ao cultivo da banana, dentre outras 
pequenas culturas. Tais atividades requerem o conhecimento e prática de técnicas agrícolas que vão desde a escolha de 
agroambientes utilizados para a produção agrícola, incluindo também as técnicas de preparo da terra e as práticas de cultivo.

A diversidade agrícola, ou agrobiodiversidade diz respeito à dinâmicas e relações entre plantas cultivadas, grupos humanos e 
ambiente em que convivem (SANTILLI, 2010).   Entre os agricultores tradicionais do assentamento Jatapu tal diversidade se 
expressa em uma gama de cultivares tradicionais de mandioca, milho, feijão, banana e outras plantas frutíferas, adaptados à 
condições específicas de clima e solo e cultivados em agroecossistemas específicos, associados à práticas e saberes 
particulares. Assim, buscaremos apresentar tais conhecimentos, decisivos para a autonomia e a segurança alimentar dos 
pequenos agricultores.
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1260 CRISTIANE MODESTO DO 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), DENISE 
MACHADO CARDOSO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), ROBERTA PEREIRA 
DA COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ)

A medicina tradicional entre os Tembé-
Tenetehara do Alto Rio Guamá

Os saberes ancestrais são os marcadores indentitários de muitos povos indígenas, a cosmologia, a língua, os ritos de passagem, 
a medicina tradicional todos estes signos possuem importância substancial para a organização social de uma comunidade, 
contribuindo, para a afirmação e resistência de sua cultura e indianidade, como é o caso dos Tembé-Tenetehara da Terra 
Indígena do Alto Rio Guamá (TIARG). Os Tembé da TIARG sofreram um forte “processo de aculturação” ao longo do tempo, 
uma vez que há registros de contato com a sociedade não-indígena a partir de 1653, e, a exemplo do que aconteceu com 
outros povos, eles resistiram e evitaram que muitos de seus elementos culturais desaparecessem, dentre os quais destaca-se a 
medicina tradicional, que se configura por um sistema cosmológico onde as doenças e suas causas estão ligadas ao 
“sobrenatural”, a floresta, aos animais, ação dos astros, agentes climáticos e força de uma praga ou castigo, e as práticas 
terapêuticas de cura, são, por sua vez, produtos de um aprofundamento espiritual e de laços com o mundo natural, cujo o 
tratamento é baseado nas propriedades medicinais da fauna e flora local. O presente estudo corresponde à análise 
antropológica da cultura e identidade do povo Tembé, através de sua medicina tradicional (ancestral), investigando os 
processos sociohistóricos das práticas de cura, prevenção das doenças e os recursos naturais de valor terapêutico a partir de 
relatos de pajés, parteiras, rezadeiras, raizeiros, erveiras entre outros conhecedores dos saberes tradicionais buscando 
compreender de que forma essa medicina multifacetada, interligada com várias esferas da vida se torna essencial para a 
manutenção e perpetuação da cultura Tenetehar. A metodologia adotada tem como base o método etnográfico, utilizando-se 
tanto da observação direta, quanto da observação participante, além da realização de entrevistas semiestruturadas com os 
detentores deste saber.
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1261 ROGERLAN SILVA ALMEIDA (UFRR), 
MARISA BARBOSA ARAÚJO (UFRR)

Prognósticos e percepções sobre as 
mudanças climáticas por agricultores 
tradicionais na Amazônia

Neste trabalho pretendemos abordar conhecimentos de pequenos agricultores moradores de uma Vila em Roraima, Brasil 
acerca de prognósticos de alterações climáticas. Partimos do pressuposto que a “interação entre clima e a sociedade é 
cultural e socialmente mediada”(TADDEI, 2008). Assim diferentes formas de conhecer, interpretar, perceber, representar 
alterações e condições climáticas dizem respeito a saberes atravessados pela experiência cotidiana que fazem parte de 
sistemas de classificações e ordenações específicos, culturalmente construídos e transmitidos de geração em geração.

A vila de Entre Rios localiza-se no município de Caroebe, no sudeste de Roraima, em área de Floresta Tropical Úmida. 
Moradores do Projeto de Assentamento Jatapu, criado na década de 1980 se dedicam ao cultivo da banana, dentre outras 
pequenas culturas. Outras atividades são também praticadas, além do trabalho agrícola: a pesca, a caça e a coleta de castanha. 
Tais atividades requerem o conhecimento e manejo de técnicas de observação de fenômenos atmosféricos e astronômicos. 
Assim, conhecimentos específicos sobre o clima são vividos, percebidos e até mesmo antecipados por moradores através do 
reconhecimento e interpretação de indicadores da natureza, que podem ser fenômenos astronômicos, botânicos e 
faunísticos. Interessam-nos, especificamente, saberes locais que sustentam prognósticos climáticos de moradores.

SESSÃO TEMÁTICA 5

1262 WILLIAM LESLIE OVERAL (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

O que eu aprendi com Darrell Posey no 
Projeto Kayapó

Quando, em 1976, despachei Darrell Posey num voo da FAB para a aldeia Kayapó de Gorotire no sul do Pará, não sabia que ele, 
então antropólogo e entomólogo, iria voltar um sábio ao ponto de ver nos conhecimentos indígenas a chave para a 
preservação da natureza e a valorização dos povos. Mas, pensando bem, isto era óbvio. Posey colocou a ciência indígena lado 
a lado com a ciência reducionista e fez a ponte entre as duas. Informações vindas de informantes indígenas são utilizadas para 
formular hipóteses que podem ser rigorosamente testadas. Logo, teremos que respeitar as culturas que geram as importantes 
ideias para assegurar nosso futuro comum. Respeitar aos informantes, respeitar aos povos. Posey usou o método generativo 
nas entrevistas com informantes no campo e (ele me dizia) até com a burocracia brasileira (seria isto o famoso “João-sem-
braços”?). A ciência indígena não é tão dividida em subdisciplinas como a nacional e isto justifica–não, requer–a múlti- e 
interdisciplinaridade para a interface entre as duas abordagens. Posey era moralista até o ponto de não querer surrupiar nada 
dos índios nem dos caboclos. (Lembrei-me do nosso piloto em Conceição do Araguaia que se disse a favor das reservas 
indígenas, pois “a gente vai precisar essas áreas mais tarde”.) Era natural que Posey iria se tornar líder nas campanhas para 
proteger o direito à terra e à propriedade intelectual dos povos tradicionais em todo parte. As lutas do Posey ainda 
continuam no Brasil e no mundo afora, mas agora são nossas.

SO 031ELISABETSKY

1263 MARCOS ALEXANDRE ALVES DA 
ROCHA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE MATO GROSSO), RENATA BATISTA 
DE MEDEIROS (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE MATO GROSSO), RAFAEL 
HENRIQUE DELFORNO (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DE MATO GROSSO), 
BRENO DIAS VITORINO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), ANGÉLICA VILAS BOAS DA 
FROTA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
MATO GROSSO), JOSUÉ RIBEIRO DA 
SILVA NUNES (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE MATO GROSSO)

Diagnóstico e conservação de aves 
cinegéticas no Pantanal Mato-Grossense

Aves silvestres ainda são utilizadas para a alimentação por meio da caça, principalmente por populações indígenas e 
tradicionais. Porém, as relações de populações humanas não dependentes desse recurso apresentam um impacto significativo 
para as espécies de aves. A falta de conhecimento relacionada às aves cinegéticas locais e o índice de predação de espécies 
nativas tem sido recorrente. Portanto, se faz necessários estudos com novas implantações metodológicas e políticas 
ambientais para manutenção e conservação dessas espécies. O objetivo desse estudo foi avaliar aves potencialmente 
cinegéticas que se encontram em uma área protegida na região da área úmida Pantanal e implicações ecológicas relacionadas 
para contribuir na conservação das espécies. O estudo foi conduzido por meio de revisões bibliográficas em plataformas de 
pesquisas com uma avaliação da lista de espécies de aves encontradas na Estação Ecológica de Taiamã (EET), uma Unidade de 
Conservação de proteção integral, localizada no município de Cáceres, Mato Grosso, Brasil. Nesta avaliação, foram 
encontradas 18 espécies de aves, pertencentes a 4 famílias e 5 ordens com potencial cinegético, o que equivale a 32.4% das 
espécies de aves protegidas na EET (n = 180). As famílias com maior número de espécies cinegéticas foram Columbidae (8), 
Cracidae (4) e Anatidae (3), sendo estas representadas por pombas, jacus e patos respectivamente.  Destaca-se a importância 
da conservação dessas espécies na área da EET, como os representantes da família Cracidae (arancuãs, mutuns e jacus) 
considerados frugívoros de grande porte com papel ecológico extremamente importante na dispersão de sementes e 
manutenção dos macrohabitats florestais nos ecossistemas de áreas úmidas. Portanto, torna-se necessário a conservação 
desses habitats naturais das espécies e a proteção das mesmas por órgãos de fiscalizações e controle de caças de animais 
silvestres.

Sessão Poster Tema 
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1264 ANA KARINA CAETANO DOS SANTOS 
MARQUES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), GUSTAVO 
TABOADA SOLDATI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA), ULYSSES 
PAULINO ALBUQUERQUE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO)

Hunting of seed dispersal birds alters the 
structure of plant communities

Bird hunting is a global activity performed both as a sport and as a source of protein. This practice has been affected the 
dynamics of plant communities and studies that intend to understand how the hunting effects on the dispersion of plants are 
already been carried out. We performed a systematic review of the Scopus and Web of Science databases, using the search key 
“(bird OR aves OR avian) AND (harvest* OR hunt* OR bushmeat) AND (seed* AND dispers*) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , ""ar"" ) 
)". In total, 165 results were found, published between 1988 and 2018, and, after screening of titles and abstracts, 55 results 
were found. Of these, 25 were excluded because of lack of data or tests evaluating the effect of bird hunting with seed 
dispersal, were excluded because they were not complete articles (revisions, conference summaries, book chapters) or texts 
written in a language other than English. We evaluated only the full text articles, which had control areas and compared areas 
of high and low hunting pressure. Results that evaluated the effect of hunting pressure (X-squared = 7.1429; p-value = 
0.007526) between areas with high and low hunting pressures indicate that the abundance of birds decreases with increasing 
hunting pressure. For the diversity of birds (abundance, richness, biomass, size), the result was significant (X-squared = 
6.2153; p-value = 0.04471), showing a trend between decreasing diversity of birds and decreasing rates of diversity 
and spatial distribution of plants dispersed by ornitozoocory. in general, the surveys indicate that ornithological depletion 
rates tend to affect the patterns of plant community structure. The results show an overall trend of the effects of hunting in 
large dispersers continue to alter the landscape, suggesting the need for ethnobiological studies to better understand how 
this activity occurs in tropical regions. 
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1265 DANIELY ALVES DE ALMADA 
(UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA - 
UNAMA), SILVANE TAVARES 
RODRIGUES (EMBRAPA AMAZÔNIA 
ORIENTAL), SEBASTIÃO RIBEIRO 
XAVIER JUNIOR (EMBRAPA AMAZÔNIA 
ORIENTAL)

Horto de Plantas Medicinais da EMBRAPA 
Amazônia Oriental: Levantamento, 
Organização e Informatização de Dados.

O conhecimento sobre plantas medicinais representa muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades. O uso 
de vegetais no tratamento e na cura de enfermidades é antigo. Porém, ainda hoje nas regiões mais pobres do país e até mesmo 
nas grandes cidades brasileiras, plantas medicinais são comercializadas em feiras e até mesmo encontradas em quintais 
residenciais. Devido a esta importância esta pesquisa tem por objetivo realizar o levantamento dos vegetais existentes no 
Horto de Plantas Medicinais da EMBRAPA Amazônia Oriental. Para o início de trabalho, com o auxílio de um parabotânico, foi 
realizado a coleta dos vegetais no horto de acordo com as técnicas usuais de coletas, em seguida, com os dados obtidos foi 
organizada uma lista com as espécies obtendo as seguintes informações: Família, gênero e espécie. Após o levantamento, as 
imagens e os dados obtidos de plantas medicinais foram organizados e informatizados no sistema BRAHMS. Para os resultados 
foram encontrados 161 espécies distribuídos em 47 famílias e 84 gêneros, onde Asteraceae A. Juss. (7 gêneros) e Lamiaceae 
Martinov (7 gêneros) foram as famílias mais representativas, Kalanchoe Adans.(5 exemplares), Piper L.(6), Croton L.(7) e 
Ocimum L. (7exemplares) foram os gêneros que mais se destacaram em quantidade de exemplares. Com isso, este trabalho 
auxilia em pesquisas relacionada à biotecnologia, fitoquímica, farmacologia além de demonstrarem a diversidade de plantas 
medicinais e a necessidade de continuidade de estudos nessa área, contribuindo para novos conhecimentos acerca dos 
vegetais na Amazônia.

Sessão Poster Tema 
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1266 LIN, YEN-PO (NATIONAL TAIWAN 
UNIVERSITY, INSTITUTE OF ECOLOGY 
AND EVOLUTIONARY BIOLOGY), JER-
MING HU (NATIONAL TAIWAN 
UNIVERSITY, INSTITUTE OF ECOLOGY 
AND EVOLUTIONARY BIOLOGY)

From homeland to new home, Vietnamese 
migrant’s traveling and adapting practice of 
herbs and vegetables in Taiwan

      In pace globalization, there are more and more immigration and emigration carrying on. Migrants go back and forth 
between their homelands and resettlement destination. As an example, there are many Vietnamese went to Taiwan for 
various reasons, and with them the Vietnamese cuisine as well, like “phở” or spring rolls.

     In addition to the well-known Vietnamese cuisines, herbs and vegetables on daily dining tables also hinted the needs and 
uses for the usually neglected components in their living. Through a Vietnamese social network in Taiwan, these plants were 
reintroduced to Taiwan and circulated among the Vietnamese communities. In this study, Vietnamese herbs, vegetables and 
fruits were documented in Taiwan, and the representation of practice about edible plants in daily lives were examined. 
Furthermore, this study intended to reveal how Vietnamese migrants accommodated their eating habits during their stay in 
Taiwan. Consistent styles of practices were retained in many cases, while there are several differences of herbs and vegetable 
used among the Vietnamese people.

     In the preliminary surveys, the types of Vietnamese herbs and vegetables were documented and categorized, including 
some of which being re-introduced to Taiwan even though they are present in Taiwan. The results were also compared with 
the situation in Vietnam through interviews and a brief survey in northern Vietnam. Participant observations were conducted 
by joining the interviewees from farms, food stand vendors, and the customers, to understand the underlying meaning and 
the associated social network of utilizing Vietnamese herbs and vegetables. We believe that the daily practices of these 
vegetables would provide a continuous re-connection to the homeland for the migrants; and in the meantime, create a new 
platform for the interactions with the mainstream communities in Taiwan.

SO 040TSAI

1267 SHAJI THOMAS (UFPA/NAEA), ORIANA 
TRINDADE DE ALMEIDA (UFPA/NAEA), 
ELYSÂNGELA SOUSA PINHEIRO 
(UFPA/NAEA), SÉRGIO RIVEIRO 
(UFPA/ICSA), MARIANA PIVA DA SILVA 
(UFPA/NAEA), FERNANDO RABELO 
(UEPA), BENEDITO FRANCIANO 
FERREIRA (IFPA)

Normas de planejamento urbano e cidades 
resilientes às mudanças climáticas na região 
Amazônica.

Uma das características importantes das pequenas cidades Amazônicas é predominantemente feito em bairros aterrados que 
foram ilegalmente ocupados em terras públicas ou privadas. Essa ocupação espacial de áreas urbanas na região amazônica 
expõe vários impactos negativos sobre a população. Desde na década de 1990, houve uma intensa migração da população 
rural para áreas urbanas. Destacam-se os fatores relacionados às mudanças climáticas, implementação de grandes projetos 
hidrelétricos, mineração em grande escala e indústrias madeireiras na região que causaram dessa movimentação. Os eventos 
climáticos extremos, como inundações e secas, são mais frequentes para a população urbana (SZLAFSZTEIN, 2014, ESPIRITO-
SANTO, SZLAFSZTEIN, 2016). Ainda assim, a urbanização auxilia a desenvolver estratégias de mitigação e adaptação para lidar 
com a mudança climática, especialmente por meio do planejamento e do projeto urbano. O presente trabalho analisa os 
principais instrumentos legais de planejamento urbano no Brasil e sua implicação no processo nas resiliências das cidades 
afetadas pelas mudanças climáticas. Para este trabalho, foram analisadas as principais normas legais federais, estaduais e 
municipais relacionadas ao planejamento urbano. A pesquisa mostrou a infraestrutura dos municípios são altamente 
vulneráveis e incapazes de suportar os impactos das mudanças climáticas. Também a análise da legislação indicou que, até o 
presente momento, as normas sobre o planejamento urbano elaboradas pelos governos federal e local são ineficientes e 
carecem de regulamentação necessária para se constituírem como instrumento capaz de minimizar os atuais problemas 
causados pela mudança climática. As leis estatutárias urbanas são necessárias para construir cidades resilientes às mudanças 
climáticas.

Sessão Poster Tema 
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1268 NELMA BISPO SILVA (IFBA) Conhecimentos tradicionais no ambiente 
das casas de farinha em Vitória da Conquista, 
na Bahia

 

As Casas de Farinha presentes na comunidade Campinhos, em Vitória da Conquista, na Bahia, aproximam-se muito do modelo 
perpetuado no Nordeste brasileiro. São casas de estrutura artesanal, maquinários rústicos, que estão próximos do método 
tradicional de produção.

Durante visita a uma casa de farinha com os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
(IFBA,Vitória da Conquista), tivemos a oportunidade de conhecer a sua estrutura e o seu funcionamento. Ao depararmos com 
aquela estrutura rústica, o maquinário antigo e com pessoas simples e muito calorosas, logo veio á nossa mente o quanto de 
história deveria existir naquele lugar e com aquelas pessoas trabalhadoras anônimas. Começamos a fazer os seguintes 
questionamentos: Quem introduziu o cultivo da mandioca e a casa de farinha na comunidade Campinhos? Como acontece a 
cadeia produtiva dos produtos da mandioca, como a farinha, o beiju, a goma e os biscoitos? Até então, nós só tínhamos o 
conhecimento do produto final vendido no comércio e nas feiras livres. Como aquelas pessoas conseguem trabalhar tão 
alegres num local tão simples e sem conforto?  Aproveitamos cada minuto que passamos na casa de farinha, sem pressa, para 
ouvimos o depoimento oral e as explicações da proprietária, D. Zélia, que nos apresentou com memória a casa de farinha e o 
passo a passo de como acontece a produção da farinha de mandioca e do biscoito chimango.

Para a coleta de dados, utilizamos filmagens, gravação do depoimento oral com a memória da proprietária da casa de farinha 
e um questionário com questões objetivas e subjetivas foi respondido por seis trabalhadores de casas de farinha da 
comunidade Campinhos, de Vitória da Conquista – BA.

Observamos que na casa de farinha estudada, apesar de todas as dificuldades socioeconômicas enfrentadas pelos farinheiros, 
ainda existe a cooperação entre as pessoas e o reconhecimento da importância dos conhecimentos tradicionais e das casas de 
farinha para comunidade Campinhos.

Sessão Poster Temas 
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1269 DEYVSON PEREIRA AZEVEDO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
HUELITON PEREIRA AZEVEDO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
DADIBERTO PEREIRA AZEVEDO 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)

O manejo do Igarapé Marintuba na Ilha do 
Capim: uma experiência agroecológica em 
contexto de comunidade tradicional

A presente sistematização de experiência foi realizada na Ilha do Capim (S 01º34.971’ W 048º52.932’) localizada no 
arquipélago do município de Abaetetuba (distante 60 km de Belém, capital do Estado do Pará) que pertence à Mesorregião do 
Nordeste Paraense e à microrregião de Cametá no Estado do Pará. A intenção fundamental deste exercício reflexivo é, a partir 
do enfoque agroecológico, construir as bases para o diálogo de saberes etnoculturais e a transformação da realidade do 
manejo dos igarapés, buscando reconstruir a memória do processo de manejo do Igarapé Marintuba realizada por uma família 
camponesa neste local para transformar o conjunto de práticas desenvolvidas ao longo da experiência em técnicas, de forma 
que o saber acumulado seja alterado de uma condição tácita para outra que possa ser formalizada e generalizada. Esta 
sistematização estrutura-se com (a) uma contextualização da região e o levantamento das circunstâncias adversas que 
motivaram a construção da experiência; (b) descreve a trajetória tecnológica, as práticas desenvolvidas e suas implicações 
levando em consideração as diferentes dimensões da realidade e (c) realiza uma reflexão sobre as lições apreendidas no 
desenvolvimento da experiência bem como os desafios a enfrentar. A experiência de manejo do Igarapé Marintuba possibilita 
utilizar o recurso para a alimentação em uma quantidade bem abaixo da capacidade de carga, representa um fator de 
mudança no arranjo institucional de acesso ao recurso, revela um avanço significativo na superação dos fatores de 
degradação ambiental, é uma resposta adaptativa resultante de um ajustamento a diferentes dimensões da realidade, 
demonstra uma superação da limitação tecnológica para o manejo do igarapé e se expressa como estratégia de aumento 
continuado da base de recursos autogestionada.
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1270 ELSON PEREIRA DE ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), MARIA RITA VIDAL 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ)

ETNOECOLOGIA DAS PAISAGENS: USOS E 
PROTEÇÃO DA FLORESTA PELO POVO 
KYIKATÊJÊ

Resumo

A partir dos estudos da etnoecologia pode-se entender a dinâmica, os usos, relações e os conhecimentos de um determinado 
local, como também perceber de que maneira determinados grupos interagem, utilizam e protegem o meio onde vivem. O 
trabalho tem como objetivo analisar como o povo Indigena Kyikatêjê utiliza a floresta, como também de que maneira os 
mesmos protegem a cultura e os modos de vida no qual possui uma forte relação com as suas florestas. Para tal a análise utiliza 
o conceito de paisagem segundo as concepções da Geoecologia das Paisagens, fazendo uso de desenhos produzidos pelos 
alunos da Escola através de oficinas que possibilita no contexto humano a interação com o meio. Desta maneira, a população 
indígena se apropria e usa a floresta para a sua própria sobrevivência, como também para sua autodeterminação e garantia 
dos espaços históricos e tradicionais de sua floresta. São esses alguns aspectos que levam ao desenvolvimento dos estudos 
sobre Etnoecologia das Paisagens. O uso e proteção de sua floresta se dá a partir de estratégias que visam a preservação da 
floresta e dos costumes da população atual, como também da população futura. Dentre os usos da floresta pelo povo 
kyikatêjê tem-se a coleta da Castanha, cupuaçu, açaí, roça tradicional com a plantação de milho, feijão, mandioca entre 
outras plantações. Utiliza-se a floresta para a prática da caça do povo kyikatêjê, que adentram a floresta a procura de porco, 
jabuti, veado, anta e tatu. Todos esses animais abatidos na caçada servem também de matérias-primas para a produção de 
artesanatos, como brincos, enfeites de cabeça, produção de cintos para as suas práticas culturais e para a produção das 
flechas. Portanto, a etnoecologia se apresenta como importante ferramenta na análise dos usos e proteção das comunidades 
indígenas sobre sua floresta a partir dos conhecimentos tradicionais que os mesmos possuem sobre sua floresta que incorpora 
as vivências da comunidade e a história da mesma.
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1271 ERALDO MEDEIROS COSTA-NETO 
(UEFS)

Bioxamanismo: conectando-se com o 
Sagrado por meio da Natureza

Tendo como base a leitura do livro Práticas Bioxamânicas, de Samuel Souza de Paula (Editora Alfabeto, 2014) e experiências 
vividas em diversas práticas xamânicas no Brasil, Colômbia e México, apresenta-se o que vem a ser Bioxamanismo e algumas 
de suas principais características, correlacionando as implicações das práticas xamânicas com a proteção da diversidade 
biocultural. Durante a sessão, os participantes vivenciarão práticas que os levem a um estado meditativo de consciência 
buscando uma conexão plena (Self), promovendo um equilíbrio entre corpo, mente, espírito e emoção. Espera-se contribuir 
para inspirar novas formas de entender a relação entre sociedade e natureza e estimular abordagens de pesquisa e gestão que 
favoreçam essa imprescindível reconexão.  

SO 034PINTO

1272 MIQUEIAS RODRIGUES FERREIRA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
(UEPA)), MAYCOM DOUGLAS FERREIRA 
DO NASCIMENTO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ (UEPA)), DANIEL DE 
LIMA ARRUDA (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), SERGIO ROBERTO 
MORAES CORRÊA (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ (UEPA))

MOVIMENTOS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO 
NA AMAZÔNIA: O QUE A "TRAVESSIA" 
AGROECOLÓGICA DO MST REVELA?

O presente trabalho se propõe apresentar resultados preliminares de uma pesquisa desenvolvida pelo Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), intitula-se “Movimentos Sociais, Educação do Campo e Desenvolvimento na Amazônia em 
disputa um estudo sobre a experiência do MST sob o enfoque das Epistemologias do Sul”, que vem sendo desenvolvida como 
parte associada aos estudos do Grupo de Estudo e Pesquisa em Desenvolvimento, Educação e Trabalho na Amazônia 
(GEPDETAM) da Universidade do Estado do Pará , vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED). O projeto 
tem como foco delimitante: analisar e compreender se o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ao inserir na 
sua agenda o discurso agroecológico, imprimiu, também novos diálogos e, em particular, com os Povos e Comunidades 
Tradicionais na Amazônia? É um estudo de abordagem qualitativa, envolvendo: trabalho de campo, pesquisa bibliográfica, 
documental. Como referencial teórico-metodológico, a pesquisa se assenta na proposta e abordagem crítica do Sociólogo 
Boaventura de Sousa Santos, em diálogo com autores/as brasileiros/as e latino-americanos/as. Essas formulações se inscrevem 
no que esse autor vem denominando de Epistemologias do Sul, onde pode ser identificado o debate do pós-colonialismo e 
decolonial. Como lócus delimitamos o Assentamento João Batista II e o Mártires de Abril, ambos vem desenvolvendo a 
experiência da agroecologia na produção da Agricultura Familiar de subsistência e de mercado. Como resultado analítico 
inicial por meio de pesquisa bibliográfica e documental apontamos alguns “sinais” e “indícios” que evidenciam este diálogo 
entre esses atores, a partir da troca de experiências, conhecimentos nas feiras de agricultura familiar e reforma agrária e em 
eventos promovidos pelas instituições de ensino e pesquisa, a exemplo, do Congresso Brasileiro de Agroecologia, que dão 
lugar à Ecologia de Saberes e a Tradução Intercultural de suas práticas, lutas e resistência.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1273 JONATHAN FERREIRA LISBOA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), LENIVALDO MANOEL DE 
MELO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS), CARLOS HENRIQUE 
TAVARES MENDES (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE ALAGOAS), ITAMARA 
THUANE CONCEIÇÃO COSTA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
ALAGOAS)

A experiência de implantação de uma horta 
medicinal no semiárido alagoano e a 
perspectiva de pesquisas transdisciplinares 
na dualidade da ação extensionista.

No ano de 2017 o curso de ciências biológicas do campus II da Universidade Estadual de Alagoas em Santana do Ipanema – AL 
iniciou a implantação de uma horta medicinal em parceria com a comunidade de seu entorno e agentes locais de saúde 
pública (PSFs).  A pesquisa original que deu start para tal ação aponta para um razoável conhecimento campesino do uso de 
ervas pelo grupo populacional estudado cuja origem é rural, e, atualmente ocupa o subúrbio municipal. A condição de 
suburbano potencializa ainda mais a exclusão ambiental sofrida por esse grupo uma vez que ocupa uma região sem 
saneamento, pavimentação e outros capitais físicos indicadores de qualidade de vida, nesse sentido, sua constituição espaço-
identitária de camponês fractaliza-se, e o mesmo não tem definida outra, de urbano, em virtude da dupla exclusão de cidadão 
e ambiental sofrida. Esta realidade constitui-se como um desafio para a identificação, apropriação e valoração simbólico-
cultural de elementos que compõem o ambiente e de como as populações interagem com os mesmos. A perspectiva dessa 
ação extensionista demanda habilidades no olhar científico para perceber conexões dos diversos sentidos atribuídos pelas 
populações aos elementos ambientais. A interdisciplinaridade, mas, sobretudo, a transdisciplinaridade surge como uma 
ferramenta para além da lógica utilitarista na relação grupo humano versus ambiente, para além do manejo e conservação do 
ecossistema, possibilita um instrumento de interpretação e compreensão das identidades de grupos de camponeses que 
ocupam subúrbios das pequenas e grandes cidades e encontra-se em processo de recampenização. Nessa perspectiva, a 
contribuição de ciências sociais como a antropologia e a sociologia rural amplia a ação extensionista e abre possibilidades 
para sistematização de novos saberes de “fora” da academia, mas, construídos historicamente pela lógica campesina. Ora 
averiguado pela etnobiologia.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1274 ALZIRA ALMEIDA DE ARAUJO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

A PESCA ARTESANAL VIGIENSE COMO FORMA 
DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE NA 
AMAZÔNIA

Este trabalho teve como objetivo principal análisar as práticas de pesca artesanal do município de Vigia-PA, e a sua relação 
com a proteção da biodiversidade, sendo traçada por pesquisa de campo, com informações obtidas em entrevistas realizadas 
junto a pescadores e dirigentes da categoria, o estudo comporta a pesca artenanal como sendo uma das mais antigas 
atividades humanas desenvolvida em áreas costeiras na amazônia paraense, e a segunda maior produtora de pescado do 
Estado do Pará, que vem sofrendo serias modificações devido a atitudes impensadas do ser humano, comprometendo de 
certa forma a simbiose existente entre homen e natureza. Neste sentindo podemos inferir que a relação entre os pescadores da 
comunidade vigiense e seu ambiente de trabalho as águas, se desenvolvem baseadas em saberes cotidianos que lhes permitem 
ter certo respeito e cuidado quanto ao uso e ao manejo dos recursos naturais marinhos. Desse modo a concepção dos 
pescadores a cerca do cuidar ambiental e pemeada por saberes, muitos dizem “não enteder de educação ambiental”, haja 
vista que esse termo não faz parte do cotidiano, mas demonstram na prática cuidados com o ecosistema em suas atitudes e 
praticas cotidianas. Convém ressaltar que a visivel preocupação quanto ao uso de materiais de pesca inadequado dentro das 
águas, onde revelam um conhecimento particular, levando-os a uma inquietação sobre a forma pedratória de pesca, que afeta 
sem duvida o futuro daqueles que dependem dos recursos naturais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1275 CLARA LUZ MUNOZ DORADO 
(UNIVERSIDADE DE BRASILIA, CENTRO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
GRUPO DE PESQUISA EN 
ETNOBIOLOGÍA), RIGOBERTO 
BANGUERO (UNIVERSIDAD DO VALLE, 
GRUPO DE PESQUISA NARRATIVAS 
COLOMBIANAS DA FACULDADE DE 
HUMANIDADES), DORIS SAYAGO 
(UNIVERSIDAD DE BRASILIA, CENTRO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL)

Impactos emocionais e representações do 
ambiente frente ao conflito mineiro em San 
Antonio e Zanjón de Garrapataro, Cauca, 
Colômbia

O objeto desta apresentação são as comunidades afro-colombianas localizadas nas veredas San Antonio e Zanjón de 
Garrapatero, departamento do Cauca, as transformações do ambiente e seus impactos emocionais. As duas comunidades são 
vizinhas e próximas a ecossistemas hídricos, localizadas às margens dos rios ou microbacias da região. Nesta apresentação 
priorizamos um enfoque subjetivo para compreender as interações sociais entre os habitantes do território e a natureza. 
Incluímos alguns aspectos sócio-políticos do contexto com o intuito de propor o conceito ambiente e ter uma aproximação à 
complexidade socioambiental do estudo. A pergunta que norteia a pesquisa é:  quais são as condições socioambientais onde 
ocorrem as transformações da natureza e os impactos emocionais nas comunidades de San Antonio e Zanjón de Garrapatero?. 
As ferramentas metodológicas usadas para a coleta de dados, identificam-se com propostas de pesquisa ação, participativa, 
abordagens etnográficas e historicidade. Nos resultados apresentam-se alguns perfis comunitários de representações como a 
representação da natureza nefasta, natureza em nostalgia, saudades da natureza, indiferença ou apatia em relação à natureza 
e, por último, representações da natureza sentida e pensada. Dentro das condições socioambientais nas quais se geram as 
transformações da natureza, destaca-se uma organização política fortalecida nos últimos quinze anos com movimentos como 
o Grupo de mulheres em defesa do território e da água, em resistência aos modelos da grande mineração. Também, os atores 
das instituições educativas interessadas na construção de planos curriculares baseados na recuperação das memórias, das 
práticas e saberes ancestrais relacionados à natureza, rituais, danças, músicas e tradição oral.    

 

SO 027CASTRO

1276 GUDO BAI ARMANDO MAIDJELELE 
(ESTUDANTE DA UNB)

ACUMULAÇÃO POR ESPOLIAÇÃO E A 
PRODUÇÃO DAS INJUSTIÇAS 
SOCIOAMBIENTAIS: TECENDO TEIAS DE 
DEBATES

Gudo Bai Armando Maidjelele1 Edgar Manuel Bernardo2, Lucas Alberto Nerua3, Augusto Jose Drummond4

O Sul global, em particular o continente africano, após longos séculos de colonização, seguido de independências 
conquistadas a partir dos finais da década de 50 do século passado, presencia na atualidade a reconfiguração do imperialismo 
que se manisfesta pelos processos da acumulação por espoliação camuflada pela ideologia do desenvolvimento. Empresas 
transnacionais expandem-se pelo continente pilhando bens naturais, causando pesados ônus na população que é 
desapropriada de terras, perdendo todos os meios de reprodução socioeconómica, política, espiritual, cultural, para além de 
receber uma grande sobrecarga dos impactos ambientais. Entretanto, o debate em torno dessas questões, quando não é 
ausente, é pusilânime no contexto moçambicano. É partindo desta constatação que o presente texto almeja tencionar 
debates que tenham a questão das injustiças ambientais, notabilizadas no contexto da acumulação por espoliação levada 
avante pelo capitalismo globalizado em simbiose com os Estados nacionais, na centralidade. Só assim, é possível caminhar 
rumo à justiça ambiental.

SO 027CASTRO
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1277 BARBARA CRISTINA SANTOS DE BRITO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ROBERTA SÁ LEITÃO BARBOZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Saberes e experiências dos pescadores 
artesanais da Vila Que Era, Bragança (PA) no 
manejo e conservação da biodiversidade.

Na Amazônia, a pesca artesanal possui grande relevância, especialmente, para comunidades tradicionais, uma vez que essas 
comunidades exploram o seu ambiente natural para autoconsumo e reprodução sociocultural. As práticas de atividades em 
ambientes naturais as tornam detentoras de uma complexidade de conhecimentos e estratégias de uso dos recursos naturais 
existentes em seus territórios. A Vila Que Era,localizada em Bragança, litoral amazônico, se encontra no entorno da RESEX 
(Reserva Extrativista) Caeté-Taperuçu, cujo objetivo principal, de acordo com SNUC ((Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação) é proteger os meios de vida e a cultura de suas populações extrativistas, e assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais da unidade utilizada por populações extrativistas tradicionais. O presente estudo caracterizou a pesca 
artesanal realizada na Vila Que Era, através de um diagnóstico participativo, analisando os saberes e experiências dos 
pescadores sobre a influência da sazonalidade na atividade. Para tal, foram realizadas entrevistas, com aplicação de 
formulários semiestruturados, acompanhadas de observação participativa, além do método de mapeamento participativo. 
Identificou-se que o caranguejo é a principal fonte de renda para a comunidade além de ser uma atividade, 
predominantemente, feita por homens. Sobre os apetrechos de pesca mais utilizados destacaram-se espinhel, tarrafa, paneiro 
de filho e rede malhadeira.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1278 ALINE DO ROSARIO E ROSARIO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CRISTINA MARIA ARÊDA-OSHAI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

O Estado que reconhece direitos, também 
promove sua violação: conflitos e resistência 
na comunidade quilombola Monte Alegre

Coletivos quilombolas vivem em territórios étnicos e têm seus direitos territoriais reconhecidos pelo Estado. Porém, o 
mesmo Estado que reconhece direitos, também apoia projetos de infraestrutura e de exploração de bens da natureza nos 
territórios, que impactam a sociobiodiversidade. O resumo problematiza as mudanças ocorridas na Comunidade Quilombola 
Monte Alegre, desde que foi rasgada pela alça viária e por um ramal, por onde é transportada areia, extraída do território 
quilombola Guajará, próximo à Monte Alegre. Trata-se de resultados parciais do estudo “Noções de Saúde e Itinerários 
Terapêuticos entre Coletivos Quilombolas da Amazônia Paraense” em desenvolvimento nas comunidades quilombolas Monte 
Alegre e São José, situadas no Pará. Observa-se grande impacto na sociobiodiversidade, decorrente da intensa extração de 
areia, realizada no “areal”. O impacto ambiental causado no “areal” se estende a outras comunidades. O fluxo de caminhões 
transportando areia, deixa rastros de poeira no verão e lama no inverno. A erosão alterou a aparência do entorno da 
comunidade, plantas, igarapés se ressentem. O livre ir e vir dos caminhões dificulta o ir e vir dos moradores para as suas roças 
e a redução no rendimento dos cultivos trás prejuízos. A poeira tem afetado a saúde das pessoas com incidência de doenças 
respiratórias. O trânsito de pessoas desconhecidas também é motivo de preocupação pelo potencial de violências e a 
liberdade e espontaneidade que havia nas relações sociais estão comprometidas. Conclui-se que o modo de viver na 
comunidade e sua forma de organização social foram afetadas. Apesar dos questionamentos a sangria permanece pois os 
empresários são apoiados pelo Estado e por alguns da própria comunidade onde situa-se o “areal”, por almejarem uma nova 
fonte de renda. Sob a alegação do “direito de ir e vir”, feita em tom de ameaça, empresários desenvolvem livremente suas 
práticas econômicas fazendo da comunidade quilombola Monte Alegre, apenas um lugar de passagem.

SO 107RAVENA

1279 KAIO KELVIN BARROS DIAS (UFPA), 
MÔNICA NAZARÉ RODRIGUES 
FURTADO DA COSTA (UNAMA), 
CLÁUDIA NOGUEIRA CORRÊA (UEPA), 
IVANETE CARDOSO PALHETA (UFPA), 
PAULO ALEXANDRE PANARRA 
FERREIRA GOMES DAS NEVES (UEPA), 
BRUNO SANTANA CARNEIRO 
(INSTITUTO EVANDRO CHAGAS), 
KELSON DO CARMO FREITAS FAIAL 
(INSTITUTO EVANDRO CHAGAS), ANA 
CLÁUDIA CALDEIRA TAVARES-
MARTINS (UEPA)

DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS TRAÇOS EM 
PLANTAS MEDICINAIS USADAS NO 
TRATAMENTO DE DOENÇAS DO SISTEMA 
CIRCULATÓRIO NA COMUNIDADE SÃO 
SEBASTIÃO, ABAETETUBA, PARÁ

A interação do homem com as plantas possibilitou um acúmulo de conhecimentos que são propagados através da cultura das 
sociedades humanas. Os vegetais necessitam obter do ambiente, nutrientes necessários para seu desenvolvimento, como os 
elementos traços que ocorrem em baixas concentrações no solo, porém alguns desses elementos podem ser considerados 
tóxicos aos humanos quando ingeridos em altas concentrações. O uso de chás medicinais no tratamento de doenças do 
sistema circulatório é comum na Amazônia, entretanto tais utilizações não obedecem dosagens específicas que assegurem sua 
ação curativa. Objetivou-se determinar o teor de elementos traços (Fe, Cu, Zn e Mn) em plantas medicinais utilizadas no 
tratamento de doenças do sistema circulatório em São Sebastião, Abaetetuba-Pa. Para preparação das amostras foram 
coletadas folhas de Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson, Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, Cinnamomum verum J. 
Presl, Pluchea sagittalis Less e frutos de Morinda citrifolia L. Para determinação dos metais (Fe, Cu, Zn e Mn), 
aproximadamente 0,2 g de cada amostra foram digeridas utilizando 3 mL de HNO3 concentrado e 2 mL de H2O2 30% (v/v) e 
levado ao forno de micro-ondas. A determinação dos metais foi realizada por Espectrometria de emissão ótica com plasma 
acoplado indutivamente com configuração axial. Em relação aos teores Cu e Zn todas as espécies investigadas apresentaram 
valores dentro da faixa de consumo diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Sobre o teor de Fe L. alba 
e P. sagittalis apresentaram valores acima do recomendado pela OMS (24 mg e 21 mg). Com relação ao elemento Mn, 
constatou-se que C. citratus, C. verum e P. sagittalis apresentaram valores acima do recomendado pela OMS (5,22 mg, 9,13 
mg e 6,82 mg, respectivamente). A partir dos resultados obtidos é necessário realizar o estudo de biodisponibilidade para 
avaliar se o teor de metais contido nas amostras in natura é transferido para o chá durante o preparo.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1280 GUSTAVO LEMES PINTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA), NIVALDO PERONI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA)

ANÁLISE COMPARADA DO USO DE PAISAGENS 
E ESPÉCIES VEGETAIS POR COMUNIDADES 
LOCAIS DE DESCENDÊNCIA ALEMÃ E PELO 
POVO INDÍGENA LAKLÃNÕ-XOKLENG NO 
ALTO VALE DO RIO ITAJAÍ.

Departamento de Ecologia e Zoologia Universidade Federal de Santa Catarina

Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica,

Bolsista PIBIC

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma análise comparada quanto ao grau de domesticação de plantas usadas por 
comunidades locais de descendência alemã, e pelos Laklãnõ-Xokleng localizados geograficamente próximos. Foram estudadas 
similaridades, diferenças e complementaridades quanto ao grau de domesticação de plantas entre os grupos. Foi utilizado um 
banco de dados elaborado no Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica (ECOHE) referente à quatro dissertações de 
mestrado focadas no uso de plantas por estes grupos. As plantas foram categorizadas como alimentícias, medicinais, lenha e 
outros. Foram usados dados sobre família, espécie, nome em Xokleng e em português, forma de vida, origem e grau de 
domesticação. O grau de domesticação foi inferido baseado na classificação de Clement (1999). Foi calculado o índice de 
Jaccard entre os grupos, utilizando as espécies conhecidas e usadas. Na comunidade Xokleng, 42,8% das plantas identificadas 
utilizadas podem ser consideradas como domesticadas. Nas alimentícias 66,6% das identificadas são domesticadas e nas 
medicinais 48,7%. Já nas comunidades de origem alemã 66,1% das plantas identificadas são domesticadas. Do total das 
plantas identificadas, utilizadas para a alimentação e medicinais, 71% e 75% são domesticadas, respectivamente. Nos dois 
grupos predomina a família Myrtaceae. Os grupos se assemelham em aproximadamente 30% (SMJ=0,30) quanto as espécies 
domesticadas. Essa baixa similaridade pode ser explicada devido as origens étnicas dos grupos, pois mesmo em locais 
próximos com vegetação semelhante, as formas de uso e plantas utilizadas diferem entre as comunidades. É possível verificar 
que nas alimentícias ocorre o maior número de plantas domesticadas, possivelmente a seleção de variedades que mais 
agradam ao paladar, ou as espécies onde predomina o uso de frutos (CNPq).

SESSÃO TEMÁTICA 20

1282 GIZELE MELO UCHOA (IFAM) O ir e vir nos agroecossistemas amazônicos. Analisamoa a mobilidade do trabalho nos agroecossistemas amazônicos, nas comunidades dos Lagos do Paru e Calado.  
Descrevemos a historia ambiental desses agroecossistemas, identificando os processos de trabalho e a pluriatividade. 
Caracterizamos a mobilidade do trabalho nesses agroecossistemas, verificando a conservação dos agroecossistemas diante das 
transformações da mobilidade do trabalho recursiva. Sob a perspectiva da abordagem da dialética da complexidade sistêmica 
e da teoria da mobilidade do trabalho, utilizou-se o método de estudo de caso em 23 famílias nas referidas comunidades. Os 
procedimentos metodológicos corresponderam ao levantamento de dados secundários; pré-teste e campo, a partir de 
entrevistas via questionário, diário de campo, mapas mentais e imagens de satélites para comparação de dados. O diagnóstico 
foi feito em paralelo ao campo por meio da triangulação de dados, diferentes fontes (análise) e de prognóstico via tabulação e 
criação de gráficos e tabelas. Os resultados demonstraram que no Paru e Calado têm ocorrido transformações ambientais de 
uma comunidade de produção agrícola familiar que produzia em consonância com o ambiente para comunidades que 
apresentam estratégias para coexistir nas novas realidades da região metropolitana de Manaus, dentre elas, destaca-se a 
pluriatividade, como causa e consequência das diferentes mobilidades do trabalho, impulsionadoras do ir e vir dos 
agricultores. Essa dinâmica apresenta-se como resistência as pressões capitalistas de ocupar os lugares rurais em uma 
mobilidade recursiva, pois embora ocorram transformações no modo de viver e produzir, os agricultores persistem em 
conservar os agroecossistemas e se sentem parte dele, mantendo a sustentabilidade ambiental.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1283 MAIRA IRIGARAY CASTRO 
(UNIVERSIDADE DA FLORIDA)

TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA CIVIL NÃO-
VIOLENTA

Ação não-violenta é uma 'guerra' não-violenta e pode ser tão ou mais eficaz do que as operações paramilitares, atos terroristas, 
insurreições armadas e outras formas de engajamento militarizadas. A luta não-violenta não se baseia em crenças e sim, em 
decisões estratégicas de comportamento. Há uma variedade de fatores e habilidades que podem influenciar o resultado de um 
movimento, mas para uma melhor compreensão resumida, esta proposta visa explorar 3 fatores principais que são 
considerados o tripé de sucesso de um movimento: união, planejamento e disciplina não violenta. A proposta também visa 
explicar o Por que da campanha não-violenta ser tão importante; princípios para se mudar relações de poder; como definir 
objetivos, estratégias e táticas e como criar e manter um movimento. O intuito maior é conscientizar as pessoas de seu poder 
e do fato de que as suas ações podem fazer a diferença em uma mudança efetiva.

SESSÃO TEMÁTICA 47
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1284 IEDA RIBEIRO RODRIGUES (UFPA), 
ELIANA TELES RODRIGUES (UFPA)

Biodiversidade, saberes e sabores do campo: 
Conversa de crianças da comunidade 
Murutinga, Abaetetuba-PA

Muito se fala da diversidade biológica e social existentes na região amazônica. No entanto são temas que se percebem 
abstratos, quando são trazidos para o âmbito do cotidiano escolar. Por isso torna-se importante na inclusão no currículo 
escolar da Educação do Campo, temas voltados a cultura e diversidade socioambiental que perpassam o cotidiano e as 
especificidades do lugar onde o aluno está inserido. A revista “Biodiversidade: Saberes e Sabores do Campo - conversa de 
crianças da Comunidade de Murutinga/ Abaetetuba-PA”, em formato HQ, foi criada a partir de atividade durante o Tempo 
Comunidade do curso Educação do Campo, com intuito de trazer à compreensão, sentidos da biodiversidade, valorização dos 
recursos do lugar onde vivem as crianças, estudantes do Ensino Fundamental da referida localidade. Incluiu-se na revista, as 
utilidades e importância de alguns produtos existentes na comunidade de Murutinga, com base nos desenhos criados pelas 
crianças, e interpretados e produzidos pelos autores com minuciosidade. Foi através do mapa situacional da comunidade, 
que sua biodiversidade tomou outra dimensão e teve um caráter de denúncia, pois nos croquis desenhados pelos adultos 
foram destacadas as mudanças ocorridas na vegetação, a perda de terras, a partir da implantação do monocultivo de 
palmeiras de dendê (Elaeis guineensis), por grandes empreendimentos. O objetivo da atividade foi demonstrar que o uso e os 
sentidos da biodiversidade estão presentes no cotidiano dos educandos, da família, da comunidade. E que a escola pode 
demonstrar o tema, através do reconhecimento e valorização de suas culturas e do modo de vida. O trabalho teve como 
resultado o conhecimento e valorização da biodiversidade existente na comunidade local, cuja intenção visa a relação 
harmônica entre sociedade e meio ambiente na luta pela preservação das espécies e para que estas não sejam reduzidas ou 
extintas, causando assim prejuízos ao meio ambiente.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1285 MAIRA IRIGARAY CASTRO 
(UNIVERSIDADE DA FLORIDA)

RESISTÊNCIA, JUSTIÇA GLOBAL E PROTEÇÃO 
DE TERRITÓRIOS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA: O 
Movimento Ipereg Auy do Povo Munduruku

Ipereg Ayu, que em Munduruku significa “somos fortes; sabemos como nos defender,”  é o nome que esse povo altivo do 
Tapajó deu a um novo movimento social autônomo que desenvolvem em resistência aos planos destrutivos do governo para a 
Amazônia, garantindo os direitos legais à auto-determinação e a seu modo de vida. Ipereg Ayu surgiu intencionalmente, 
diferenciando-se dos movimentos transnacionais ativos na região, com um repertório de ações que giram em torno da 
solidariedade e propósitos comuns. Esta pesquisa doutoral visa investigar esse movimento indígena, seu surgimento, lutas e 
desafios. Ipereg Ayu hoje enfrenta um contexto politico extremamente complexo em resistência às iniciativas governamentais 
que seguem investindo fortemente em projetos de infraestrutura, em detrimento de direitos internacionalmente 
reconhecidos. Além de grandes projetos na região, novas propostas legislativas buscam reverter radicalmente os direitos 
indígenas assegurados pela Constituição de 1988, abrindo efetivamente reservas para assegurar reivindicações de interesses 
privados, bem como de governos locais e estaduais. Embora alguns projetos na região do Tapajós tenham sido interrompidos 
nos últimos meses, a experiência ensinou a Ipereg Ayu que projetos “engavetados” só proporcionam um alívio temporário, e 
o movimento devem permanecer vigilante.
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1286 ULLIANE DE OLIVEIRA MESQUITA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), GEYSIANE COSTA E SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ANTONIO DA CONCEIÇÃO 
LOBATO NETO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), MAYRA FERNANDA 
MONTEIRO BARROSO (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ), FLAVIA 
CRISTINA ARAÚJO LUCAS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), KATRYNNE RAQUEL ABREU DO 
ESPÍRITO SANTO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), LÍVIA MARIA 
CAVALCANTE VIEIRA (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ), LORENA DE 
ALMEIDA MACHADO (UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ)

ARTEFATOS BIOCULTURAIS DO HERBÁRIO 
MFS PROFA. DRA. MARLENE FREITAS DA SILVA

Os herbários não são apenas centros depositórios que identificam espécies de plantas, algas e fungos de determinados 
ecossistemas. Além dessa função, podem também acervar objetos e produtos de singular valor biocultural para povos e 
comunidades tradicionais. No herbário MFS Profa. Dra. Marlene Freitas da Silva, Universidade do Estado do Pará, encontra-se 
uma coleção biocultural formada por diversos itens que inclui drogas vegetais, artesanatos, produtos alimentícios, dentre 
outros. A categoria artesanato é formada por produtos feitos a mão, confeccionados com matéria-prima vegetal e de uso 
cotidiano por populações em diversas partes do mundo, principalmente da Amazônia. Diante do exposto, o trabalho 
objetivou apresentar os objetos da coleção biocultural do herbário (MFS) valorizando os saberes tradicionais e as identidades 
associadas. Por meio de consultas ao banco biocultural efetuaram-se filtros para a obtenção de dados de designação do nome 
popular dado ao artefato, espécie/família botânica, finalidade de uso, local de origem, parte da planta, além dos dados de 
autoria. Identificaram-se 60 materiais advindos de comunidades ribeirinhas, mercados e feiras de exposição. As categorias 
mais representativas foram artefatos de trabalho (60%) que incluem objetos para transporte e armazenamento de frutos, 
pesca, instrumento de caça, navegação no rio etc., e outros (40%) constituídos por instrumentos musicais, brinquedos, etc. 
Os municípios de maior procedência foram Abaetetuba, Altamira e Belém. A família Arecaceae (40,62%) e a espécie Mauritia 
flexuosa L. (41,46%) são bastante empregadas como matéria prima, sendo a tala (fibra mais externa do pecíolo) a parte da 
planta mais utilizada. Dessa forma os artefatos da coleção expressam identidades culturais das comunidades de origem e 
indicam os amplos usos dessas espécies nas tarefas diárias e na economia local. Por tanto, a conservação desses materiais 
constitui um registro de patrimônio biológico, cultural e histórico.   

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1287 WANE CRISTINA PICANÇO 
FORTUNATO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ), ANA BEATRIZ 
NUNES RIBEIRO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAPÁ), ADRIANI 
CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ), NEUCIANE DIAS BARBOSA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ), PAULIANA LEÃO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ), ALINE SOUZA RAPOSO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ), DIEGO RANGEL DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAPÁ)

Características e perspectivas para o manejo 
da pesca nas áreas portuárias de Macapá e 
Santana, Amapá, Amazônia, Brasil

Este trabalho analisou aspectos socioeconômicos de pescadores nas áreas portuárias de Macapá e Santana. Foram aplicados 
30 questionários no Igarapé da Fortaleza (10), Igarapé das Mulheres (07) e Porto do Açaí (13), onde 96,7% dos entrevistados 
foram homens com idade entre 23 e 81 anos. Dos entrevistados 78,6 % trabalham com a pesca e desenvolvem a atividade 
aproximadamente 20 anos, sendo esta atividade a principal fonte de renda dos entrevistados (57,1%). Quando questionados 
sobre recebimento de benefício ou auxílio do governo para a atividade, 62,1% responderam que recebem. Em relação ao 
transporte na pesca, 43,3% dos entrevistados são proprietários da embarcação; a maioria que respondeu não possuir 
embarcação informou que as utilizam através troca/mutuo; sendo as mais citadas, o geleiro e catraio. Os portos mais 
utilizados pelos entrevistados para desembarque são porto do Açaí, Igarapé da Fortaleza e o Igarapé das Mulheres; e para os 
usuários dos portos a melhor época para pescarias, desembarque e comercialização é o verão. As técnicas usadas na pescaria 
são: espinhel ou estiradeira, arrasto de camarão, malhadeira ou rede de emalhar. As principais espécies capturadas e 
comercializadas pelos pescadores e feirantes são o aracú (Leporinus sp.), dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), filhote 
(Brachyplatystoma filamentosum), pescada (Cynoscion sp.), piaba (Curimatopsis evelynae), tamuatá (Megalechis thoracata, 
Hoplosternum spp.), sendo a principal forma de conservação do pescado o gelo. Sobre os aspectos legais, as leis de Crimes 
Ambientais e Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais não são muito conhecidas, diferente da lei do Seguro 
Defeso. Conclui-se que a atividade pesqueira local ocorre em ambiente complexo, desconhecido e sujeito a efeitos intensos, 
internos e externos, cujo crescimento não se evidencia pela perspectiva dos pescadores devido à dificuldade de projeção da 
atividade em detrimento a atividades de maior movimentação de capital.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1288 LEONARDO VIANA BRAGA (INSTITUTO 
DE PESQUISA E FORMAÇÃO INDÍGENA, 
IEPÉ)

Aroma demais. Aproximações entre caça e 
maestria entre os Zo'é

Essa apresentação propõe uma aproximação entre os temas da caça e da maestria. Baseando-se em pesquisa realizada com os 
Zo’é, povo tupi-guarani que vive no noroeste do Pará, procura-se inserir as características da maestria apontadas por estes em 
um quadro comparativo inicial. Atenta-se para os diferentes modos de existir das caças e, em segundo plano, dos vegetais e 
peixes. Por sua vez, para os diferentes modos de existir enquanto potencial caçador, desde homens vistos como grandes 
caçadores até homens panema. Aventa-se esboçar um estilo de maestria pensado pelos Zo’é, argumentando-se que, no âmbito 
da caça, não há donos controladores, mas sim mestres conhecedores. E que isso reflete no modo como os Zo’é se relacionam 
com os viventes das matas: não há a necessidade da mediação desses mestres, e sim, da realização de uma série de ações 
cotidianas que colocam em evidencia os aspectos sensíveis, sobretudo, olfativos. Destarte, propõe-se contribuir, desde uma 
perspectiva etnográfica, à questão ecológica das florestas antropogênicas. 

SO 075APARÍCIO-B

1289 ROSÂNGELA DOS SANTOS SOUZA 
(IDEFLOR-BIO), RENATA EMIN-LIMA 
(INSTITUTO BIXO D'AGUA), SHISLENE 
RODRIGUES DE SOUZA (UFRA), 
AMANDA PAIVA QUARESMA (IDEFLOR-
BIO), ALZIRA ALMEIDA DE ARAUJO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), CLARISSA MIRANDA 
RODRIGUES (IDEFLOR- BIO)

REABILITAÇÃO, SOLTURA E MONITORAMENTO 
DE UM PEIXE-BOI-MARINHO (Trichechus 
manatus) NA APA DO MARAJÓ/PA

O pretende trabalho enfocar o projeto “Omar”, que tem como objetivo a reabilitação, soltura e monitoramento de peixes-boi 
na APA Marajó, projeto este que realiza campanha de sensibilização ambiental ao longo das comunidades da costa leste da 
ilha de Marajó, com ênfase na conservação dos mamíferos aquáticos e ecossistemas costeiros. O peixe-boi marinho 
(Trichechus manatus manatus) é considerado pela “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção” uma 
espécie “Em perigo” (EN). A espécie é classificada como “Vulnerável” pela IUCN (União Internacional para a Conservação da 
Natureza). Esta categoria baseia-se no declínio de pelo menos 20% da população nos últimos 10 anos, determinado por 
fatores como diminuição da área de ocupação, degradação dos habitats e a caça predatória. A costa norte do Brasil apresenta 
a singularidade da presença dos peixe-boi-da-Amazônia (Trichechus inunguis Natterer) e o peixe-boi-marinho (T. manatus 
Linnaeus). Nesse contexto, a instalação de um semi-cativeiro em ambiente natural na costa leste da ilha de Marajó, no 
município de Soure, torna-se uma medida importante quando oferece condições de desenvolvimento e aclimatação das 
espécies no ambiente natural, reabilitando-os mais rapidamente para soltura. O Projeto Omar é uma iniciativa do Instituto de 
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará- IDEFLOR-Bio sob a coordenação da Gerência da APA 
Marajó, em parceria com o Instituto Bicho D’água: Conservação Socioambiental. O referido projeto foi submetido e aprovado 
pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal do Pará – FUNDEFLOR para aplicação no ano de 2018. Sua execução 
ocorrerá nas etapas de sensibilização das comunidades locais sobre as espécies, construção de um semi-cativeiro e, na soltura 
e monitoramento dos peixes-boi no ambiente natural. Espera-se com a ação aumentar as chances de sobrevivência das 
espécies e promover, através da educação ambiental, a conservação dos mamíferos aquáticos na região.

sessão temática 32



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

1290 PAULA CHAMY PEREIRA DA COSTA 
(NEPAM/UNICAMP)

Conexão Ser Humano - Sobrenatural e o 
Conhecimento Ecológico Local

Mitos, lendas, crenças, histórias de natureza mítica explicam muitos fenômenos naturais que afetam os seres humanos. O 
mundo fantástico e abstrato que encanta o ser humano também influencia práticas de manejo e conservação dos recursos 
naturais e essa complexidade de interpretações abriga muitas informações ecológicas que funcionam como protetoras dos 
ecossistemas. Muitos autores consideram o conjunto de crenças e cosmologias das diferentes sociedades humanas como um 
tipo de saber ecológico que garante adaptações bem-sucedidas. Esses saberes decorrem de associações entre valores 
espirituais e o uso da natureza e abrigam argumentos éticos da conservação que ultrapassam razões econômicas. Vínculos 
emocionais com seres sobrenaturais influenciam sentimentos e comportamentos das pessoas em qualquer ambiente (natural 
ou não). Em muitos locais, divindades religiosas oficiais convivem com seres encantados concebidos localmente formando 
um universo híbrido de criaturas míticas que punem, vigiam e recompensam os atos humanos. Sem descartar a importância 
do mundo espiritual para todas as sociedades (urbanas e não urbanas), a apresentação se dirige à reflexão das conexões seres 
humanos e mundo sobrenatural para conservação dos espaços e recursos naturais.

SO 034PINTO

1291 LUCIANA BATISTA LIMA (IFMA), LUIZA 
DAIANA ARAUJO DA SILVA FORMIGA 
(UEMA), ALYNE FREIRE DE MELO (UFPI)

Camponesas quebradeiras de coco babaçu: 
protagonismo feminino e práticas 
tradicionais sustentáveis em Caxias-MA

Estudo trata da apropriação sustentável do coco babaçu por mulheres quebradeiras de área de assentamento em Caxias – MA. 
Objetivou demonstrar as relações destas camponesas com o ambiente natural em que vivem, os babaçuais e a importância da 
atividade feminina na economia familiar. A construção dos dados deu-se por observação, entrevistas, questionários, revisão 
bibliográfica e sites. As camponesas quebradeiras de coco babaçu participantes se caracterizam como populações tradicionais 
identificando-se traços de indígenas, ribeirinhos e quilombolas. No trato com o babaçu e seus produtos, percebeu-se que há 
um diálogo de saberes entre a dimensão mítica e a técnica, pois segundo assentadas, o resultado satisfatório ou não do óleo 
extraído do babaçu pode estar relacionado não a um conjunto de técnicas ou receitas sistematizadas orientadas 
objetivamente, mas por condições particulares subjetivas, da pessoa que o extrai, que podem ser transmitidas através das 
gerações–de mãe para filha, já que em geral, a extração do azeite é uma atividade feminina. As orientações para o momento de 
coleta do babaçu estão estreitamente vinculadas aos fenômenos naturais, como as fases do ciclo lunar. A tarefa do 
extrativismo compõem um leque de atividades realizadas pelas mulheres no assentamento, somadas à cuidar da casa e dos 
filhos, cuidar da roça, fazer carvão, apanhar coco e outras. Apesar de duros esforços e diversas atividades às quais se 
desdobram, o trabalho das mulheres é sempre visto como ajuda entre populações camponesas. Entretanto, nas narrativas de 
assentados/as, percebeu-se que o verbo “ajudar” em relação ao trabalho da mulher, soa não somente como 
complementaridade, mas como participação essencial nas tarefas e na reprodução familiar. A percepção ambiental é 
demonstrada no cuidado com os babaçuais, o entorno do ambiente do assentamento é vivido e representado por diferentes 
alternativas de apropriação, transformação e utilidade, na socialização motivada do mundo natural.

Sessão Poster Temas 
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1292 MARIVELTON RODRIGUES BARROSO 
(FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
INDÍGENAS DO RIO NEGRO (FOIRN)), 
PEDRO LOLLI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR)

Mapeamentos em conflito no Alto Rio Negro: 
mineração e lugares sagrados.

A apresentação tem como objetivo contrapor dois movimentos políticos que têm se desenvolvido na região de São Gabriel da 
Cachoeira. O primeiro diz respeito à execução do Plano de Gestão Territorial e Ambiental que está sendo coordenado pela 
FOIRN com parceria com FUNAI e ISA. O segundo diz respeito à obtenção de licenças para a liberação de exploração de 
mineração na região que estão sendo solicitadas, e algumas atendidas, por diversas empresas junto ao poder público. Em 
ambos os casos se têm elaborado um mapeamento da área do Alto Rio Negro que, quando comparados, evidenciam um 
potencial conflito de interesses. De um lado, parte do trabalho do PGTA tem aprofundado o mapeamento dos lugares 
sagrados na região; de outro, verificamos que várias dessas áreas sagradas aparecem nos mapas de mineração como liberadas 
para iniciar o processo de pesquisa. Mediante esse impasse iremos refletir do ponto de vista do movimento indígena quais os 
desafios e problemas a serem enfrentados com essa pressão para liberação de mineração em terras indígenas e com a possível 
destruição de lugares sagrados. 

SO 061MEIRA

1293 IRIS GOMES VIANA (INSTITUTO 
FEDERAL DE MATO GROSSO), 
CAROLINA JOANA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), MARCOS SILVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE)

O território, a biodiversidade e a 
alimentação de comunidades quilombolas 
no Alto Guaporé

Este estudo descreveu os processos de uso e ocupação do território e a biodiversidade para a alimentação, a partir do 
conhecimento tradicional de quilombolas, Vila Bela da Santíssima Trindade-Mato Grosso. Com a aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Unemat, parecer número 801.438/2014, e de acordo com o Termo de Anuência Prévia e do 
Consentimento Livre e Esclarecido dos sujeitos envolvidos, a pesquisa etnobiológica qualitativa foi desenvolvida com base na 
observação participante, entrevista semiestruturada e mapa falante. A trajetória de vida, associada aos processos históricos 
de uso e ocupação do território, possibilitaram aos quilombolas, tanto conhecer, como manejar as unidades de paisagem 
nesses espaços. Os 20 quilombolas participantes da pesquisa conhecem 94 espécies vegetais e 59 de animais de uso alimentar 
que ocorrem nos macrohabitats da região de transição Amazônia-Cerrado do Alto Guaporé. Para os vegetais destacaram a 
importância dos sistemas agroflorestais, onde a diversidade de vegetais é coletada, selecionada e cultivada nesses espaços. E as 
matas foram consideradas um dos importantes espaços para a atividade da caça, uma das principais fontes de proteínas.  Os 
quilombolas têm percebido como ameaças os processos associados à conversão dos macrohabitats em agropecuária, que 
estão modificando suas interações e estratégias de uso. O conhecimento tradicional desses quilombolas tem representado 
outras possibilidades de uso e ocupação do território, compreendido por suas representações simbólicas e históricas, 
pautadas nos laços de afetividade e de reciprocidade. A compreensão dessas relações revelam indicativos importantes para o 
desenvolvimento de planos de gestão socioambiental participativos para o manejo da biodiversidade, garantia da soberania e 
segurança alimentar e de seus territórios tradicionalmente ocupados, onde se autorreconhecem como quilombolas e 
pertencentes a estes espaços, ainda vulneráveis por não apresentarem titularidade própria.
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1295 JEANINNE CHRISTINE DE SÁ TENÓRIO 
(UEA), MARIA OLÍVIA DE 
ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMÃO 
(UFAM), DEOLINDA LUCIANNE 
FERREIRA GARCIA (UEA)

Compartilhamento de saberes quanto ao uso 
de plantas medicinais nas associações de 
moradores de duas comunidades rurais de 
terra firme, Itacoatiara-Am.

O uso de plantas medicinais apresenta destaque significativo na qualidade de vida de pessoas que residem em comunidades 
rurais e populações de baixa renda, devido a grande disponibilidade e diversidade, pouco ou nenhum risco de efeitos 
colaterais e principalmente aos baixos custos quando comparado aos medicamentos alopáticos. Este trabalho identifica as 
reuniões das associações comunitárias de duas comunidades de terra firme, no município de Itacoatiara como formas de 
abordagens quanto ao uso de plantas medicinais. Nas comunidades Boa Esperança e Sagrado Coração de Jesus foram 
realizadas no período de agosto de 2016 a junho de 2017, visitas, observação participante e registros em diários de campo das 
atividades realizadas durante as reuniões das associações onde eram discutidos e compartilhados saberes sobre o uso de 
plantas com intuito terapêutico. Observou-se o acesso a várias espécies de plantas medicinais através do compartilhamento 
de saberes, mudas e experiências entre os participantes das reuniões, tais como o uso de mangarataia (Zingiber officinale) e 
óleo elétrico (Piper callosum). Em Boa Esperança são realizados encontros para confecção de pomadas, usadas no tratamento 
de reumatismo e distensão nervosa elaboradas com amor crescido (Portulaca pilosa), crajiru (Fridericia chica) e urtiga (Urtica 
dioica). A elaboração de xaropes para asma e bronquite são elaborados com hortelã grande (Mentha villosa), mangarataia 
(Zingiber officinale) e pirarucu (Kalanchoe pinnata). No Sagrado Coração de Jesus é elaborado um xarope que une várias 
plantas: manga (Mangifera indica), jucá (Libidibia ferrea), saratudo (Justicia calycina), raiz de rinchão (Stachytarpheta 
cayennensis), laranja da terra (Citrus aurantium) e anador folha (Plectranthus barbatus). Foram identificadas pessoas que 
possuem saberes sobre o uso de plantas medicinais e as reuniões das associações comunitárias estão sendo fundamentais para 
o compartilhamento e a manutenção desses saberes.

Sessão Poster Temas 
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1296 SILAS MOURA REPOLHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
JANICE MURIEL FERNANDES LIMA DA 
CUNHA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

Análise multitemporal e interferência 
antrópica na Mata do Bacurizal Salvaterra- PA

Este estudo teve como ponto de partida analisar as ações antrópicas que vem sendo praticadas ao longo do tempo na Reserva 
Ecológica Mata do Bacurizal e Lago Caraparu,  criada por meio da Lei Municipal nº 109, de 19/06/87, por meio de concessão 
ambiental, com o objetivo de conservar a área  de 1.044 km², e incentivar a manutenção da biodiversidade local. A Reserva 
está localizada no município de Salvaterra-PA, pertencente à mesorregião de Marajó e à microrregião do Arari, que em sua 
extensão possui sete bairros e a zona rural com 53 localidades distribuídas em quatro distritos: Jubim, Joanes, Condeixa e 
Monsarás. Essas áreas estão cada vez mais atraindo visitantes e residentes, aumentando assim a população local, passando de 
15 para 21 mil habitantes de 2000 a 2014. Essa crescente urbanização traz consigo alterações ambientais e, 
consequentemente modificações da paisagem e do modo de vida tradicional das comunidades que vivem nesta área. Na busca 
por compreender as diversas formas de antropização que vem ocorrendo na referida Mata do Bacurizal e o Rio Caraparu, faz-se 
uma análise multitemporal do uso da terra e da cobertura vegetal, utilizando imagens do Satélite Landsat 5, diponibilizadas 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e dados do Instituto Brasileiro de Geografia  e Estatística (IBGE), 
objetivando identificar as alterações ocorridas, subsidiando futuras políticas de utilização do espaço para uso equilibrado e 
de interesse das comunidades tradicionais trilhas, caminhadas e o turismo ecológico, com práticas de Educação Ambiental, 
minimizando assim alterações negativas quem vem se excedendo. Comparamos imagens de satélite dos anos 1986, 1998, 
2008 e 2011, onde pode-se perceber que houve uma diminuição da área de cobertura vegetal da Reserva Ecológica Mata do 
Bacurizal que deu lugar a áreas de pasto, monocultura e a própria expansão urbana não planejada.
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1297 OLIVIA BEATRIZ MORAES DIAS DE 
AGUIAR (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA), CHARLES 
ROLAND CLEMENT (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA), SONIA SENA ALFAIA 
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
DA AMAZÔNIA)

Etnoconhecimento Sateré Mawé e a 
Influência de fatores ambientais e antrópicos 
na distribuição de espécies florestais de 
interesse da etnia

Os povos originários da Amazônia manejam secularmente os ecossistemas amazônicos favorecendo espécies úteis e 
domesticadas. A distribuição de espécies está relacionada com o histórico de uso, ocupação e manejos pré-colombianos e 
atuais, bem como fatores edáficos, ambientais e evolutivos. Levantamos com coletores de sementes Sateré-Mawé 12 espécies 
prioritárias para a etnia e estudamos como estas espécies estão distribuídas na TI Andirá-Marau, levando em consideração 
atributos edáficos, ambientais e antrópicos. Para isso analisamos a abundância e área basal de populações de espécies 
domesticadas e não domesticadas. Para uma melhor compreensão dos resultados e do histórico de uso do território 
estudamos o conhecimento indígena sobre os usos e manejos das espécies e sobre os solos. As práticas de manejo Sateré-
Mawé foram classificadas em nove categorias que influenciam a distribuição dessas espécies, favorecendo o crescimento e a 
reprodução de espécies úteis e domesticadas. Foram descritos seis etnosolos por meio de atributos de rápida percepção, 
como cor, textura e vegetação dominante. A assembleia estudada é mais abundante nas regiões mais próximas das 
comunidades, em solos com mais fósforo e carvão e menor teor de ferro. A distribuição das espécies domesticadas foi 
explicada por atributos sensíveis às modificações antrópicas, como maior quantidade de carvão no solo, maior pH e soma de 
bases. As espécies não domesticadas tiveram maior abundância em solos com mais fósforo e ferro, e maior área basal em solos 
mais ácidos. Os conhecimentos Sateré-Mawé permitiram uma melhor compreensão e interpretação dos resultados, o que nos 
leva a ressaltar a importância do diálogo entre a ciência moderna e o conhecimento indígena. Este diálogo possibilita 
aprofundarmos na compreensão sobre a estrutura e a história das florestas amazônicas, assim como pensarmos juntos em 
sistemas produtivos mais resilientes e coerentes com as realidades locais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1299 FABIANA N FONSECA (NEW YORK 
BOTANICAL GARDEN)

Plant-knowledge adaptation in an Urban 
Setting: a Candomblé Ethnobotany in New 
York City

Candomblé is an African-Brazilian religion that resulted from the adaptation of West African (especially Yoruba) beliefs in 
Brazil during and after the slave trade, and it is now practiced in New York City (NYC). To understand the current evolution of 
Candomblé ethnobotanical knowledge in NYC, we identified which Brazilian plant species are still in use, which are being 
incorporated and/or replaced, and what factors are contributing to its ethnobotanical adaptation. To accomplish this, we 
compiled an inventory of liturgical plants used by five highly skilled Candomblé practitioners living in NYC and then 
compared the vernacular and binomial Latin names of these plants to inventories previously published in Brazil by other 
authors. By doing this, we were able to distinguish patterns of knowledge continuity, assimilation, or substitution. 64% of 
the species identified in NYC’s inventory were cases of knowledge continuity, where most plants were used by at least four 
practitioners. Many of these frequently used species have survived the adaptation process from Africa to Brazil, and now from 
Brazil to NYC. Practitioners also assimilated (20%) and substituted (16%) some species. Assimilations were mainly influenced 
by Santería, another Yoruba-derived religion widely practiced in NYC. Substitutions, however, were driven by two distinct 
forces. In one cohort (7%), species were morphologically and organoleptically similar to the original material, and 
replacements were mostly influenced by the easy accessibility of botanical materials. The other cohort (9%) was marked by a 
logical substitution process based on Yoruba rules of plant classification. Our results show that Candomblé practitioners in 
NYC are maintaining a notable level of cultural continuity, while cautiously assimilating new species and consciously or 
subconsciously replacing others. Although accessibility and cultural forces play a role in the adaptation mechanism, the 
latter appears to be the most relevant.

SO 089VOEKS

1300 LISLEY PEREIRA LEMOS NOGUEIRA 
GOMES (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), LUIZ FRANCISCO 
LOUREIRO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAZONAS), CAETANO 
LUCAS BORGES FRANCO (INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), JOÃO VALSECCHI 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ)

A TOPONÍMIA DAS MATAS E IGARAPÉS COMO 
ELEMENTO PARA O ZONEAMENTO DE 
TERRITÓRIOS DE CAÇA EM UMA RESERVA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 
AMAZÔNIA

Este trabalho é uma reflexão sobre a toponímia dos locais de caça nas matas e corpos fluviais da região do Lago Amanã. 
Considerando a importância de conhecer e incluir noções locais na elaboração de estratégias participativas de conservação e 
uso sustentável dos recursos naturais, analisamos a estrutura dos topônimos relatados ao Sistema de Monitoramento do Uso 
da Fauna por caçadores de duas comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, na Amazônia Central. A 
estrutura padrão dos 196 topônimos registrados é uma formação onomástica composta por duas categorias, sendo a 
primeira uma referência a características morfológicas da paisagem, e a segunda um nome próprio, que distingue cada uma 
das outras do gênero, remetendo principalmente ao uso histórico (e.g. Enseada do Zé Galo, Ponta do Bengala) ou a atributos 
do local (e.g. Estirão da Beleza, Volta Grande). Assim, é por meio da articulação de uma categorização morfológica de pontos 
marcantes da paisagem com um nome particular, distintivo, que os topônimos têm seus significados funcionalizados para as 
atividades das populações locais. A natureza antrotoponímica foi mais frequente com 53 (26,11%) registros, seguida pela 
hidrotoponímica (n = 37; 18,23%). No entanto, naqueles ambientes relacionados aos corpos d’água (n = 54), predominam 
topônimos de natureza zoo (n = 12; 22,22%) e fitotoponímica (n = 12; 22,22%). Estes elementos nominativos, elaborados e 
reproduzidos pelos grupos sociais que utilizam as matas e os igarapés de Amanã, podem ser marcadores espaciais úteis no 
ordenamento do território extrativista. Além de servirem para a orientação dos moradores do lago, as formas locais de 
classificar e nomear o território foram empregadas como balizas para o zoneamento das áreas para manejo de caça. Como 
marcos funcionais já existentes, esperamos que sua adoção contribua na apropriação e implementação do manejo por parte 
dos caçadores amanãenses.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1301 JOSUÉ BATISTA CAMARÃO FURTADO 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ), 
DANIEL DE OLIVEIRA FERRAZ 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ), 
MILTON DE PAULA (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ), ITALO 
CHIARINI (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO PARÁ), JUAREZ CARLOS BRITO 
PEZZUTI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

Tecnologia inovadora baseada no 
conhecimento ecológico local para o 
monitoramento participativo da fauna na 
Amazônia

Os ecossistemas tropicais contém a maior parte da biodiversidade do planeta, que os torna naturalmente uma prioridade 
para conservação. Nas duas últimas décadas observa-se um aumento de iniciativas de monitoramento da biodiversidade, que 
tem incorporado comunidades locais nestes sistemas. Também, tem sido frequente o uso de novas tecnologias para 
monitoramento da biodiversidade, possibilitando coleta de dados georreferenciados em larga escala espacial e longo período 
de monitoramento, e com rápida transferência de dados. Os usos dessas tecnologias tem possibilitado também monitorar 
áreas com lacunas de conhecimento sobre biodiversidade e empoderado comunidades para maior participação nas tomadas 
de decisões sobre questões sociais-ecológicas. Nesse contexto, apresentamos uma adequação de uma tecnologia inovadora, o 
Cybertracker, baseada no conhecimento ecológico local de populações ribeirinhas em duas Unidades de Conservação na 
Amazônia, para o monitoramento participativo da biodiversidade local, focada nas espécies cinegéticas e de importância para 
conservação. O Cybertracker é um software com uma tecnologia acessível de fácil operação e interpretação por pessoas com 
baixo nível de escolaridade ou até mesmo analfabetas, e que permite a coleta de dados georreferenciados. O software foi 
customizado com um banco de dados contendo imagens de 70 espécies alvos do monitoramento, bem como imagens 
associadas aos tipos de registros (visuais ou sinais: pegadas, fezes), sexo, idade, e quantidade. Serão possíveis também registros 
de imagens associados aos dados coletados. Para o uso dessa tecnologia, serão disponibilizados smartphones para os 
monitores capacitados. Dados coletados serão utilizados para discussões sobre conservação e manejo local das espécies alvos. 
Espera-se que essa ferramenta também possa subsidiar a formação de recursos humanos altamente qualificados para pesquisa 
e monitoramento, valorizando o conhecimento e cultura das populações tradicionais na Amazônia. 

SO 102SOUZA

1302 IRIS GOMES VIANA (INSTITUTO 
FEDERAL DE MATO GROSSO), MARCOS 
SILVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ACRE)

Conhecimento tradicional e uso alimentar 
de vegetais por quilombolas do Alto 
Guaporé-Mato Grosso, Amazônia 
Meridional, Brasil

O estudo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unemat, parecer número 801.438/2014, e do Termo de Anuência 
Prévia e do Consentimento Livre e Esclarecido dos sujeitos envolvidos, abordou o conhecimento tradicional sobre vegetais 
utilizados como alimento por quilombolas em Vila Bela da Santíssima Trindade-Mato Grosso. Por meio da pesquisa 
etnobiológica qualitativa e de técnicas como a observação participante, entrevista semiestruturada e o levantamento da 
flora, o domínio cultural dos quilombolas compreendeu 94 espécies vegetais para o consumo in natura e preparo de pratos e 
bebidas da culinária regional. Presentes em seus territórios em macrohabitats que permeiam a Floresta Amazônica, o Cerrado 
e a área úmida do Alto Guaporé, indicaram dentre as espécies a canjiquinha (Byrsonima verbascifolia (L.) DC.), mangaba-do-
cerrado (Hancornia speciosa Gomes), pequi (Caryocar brasiliense A.St.-Hil.), bacupari (Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) 
Zappi) e o cajá (Spondias mombin L.), e as palmeiras açaí (Euterpe precatoria Mart.), bocaiúva (Acrocomia aculeata (Jacq.) 
Lodd. ex Mart.) e o babaçu (Attalea speciosa Mart.). Para as espécies cultivadas destacaram a laranja (Citrus sinensis (L.) 
Osbeck), o abacate (Persea americana Mill.), a manga (Mangifera indica L.), a goiaba (Psidium guajava L.), o mamão (Carica 
papaya L.), a banana (Musa paradisiaca L.) e suas variedades. O estudo revelou a importância dos sistemas de manejo 
agroflorestais como espaços para a conservação da sociobiodiversidade e para a oferta permanente de alimento, com a 
ocorrência de 61% das espécies. O estudo sobre os conhecimentos e práticas alimentares dos quilombolas, em seus processos 
históricos e simbólicos de uso e ocupação do território, traduzidos em saberes e práticas alimentares, podem constituir 
elementos importantes para a soberania e a segurança alimentar, espaços de conservação ambiental, economia local e de sua 
permanência e garantia das terras tradicionalmente ocupadas.

Sessão Poster Temas 
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1303 FLAVIA CRISTINA ARAÚJO LUCAS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), GERCIENE DE JESUS MIRANDA 
LOBATO (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), SUELLEM DO CARMO SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), VICTOR MIRANDA LEÃO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), MAYRA FERNANDA MONTEIRO 
BARROSO (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), HEVELIN CRISTINE DOS 
SANTOS DE PAULO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), MARIA ISABEL DE 
SENA NERY (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ)

Etnobotânica de plantas medicinais em 
comunidades do nordeste paraense: uma 
proposta de reflexão

Povos e comunidades tradicionais na Amazônia são grupos culturalmente diferenciados que transmitem conhecimentos de 
um valor substancial para a percepção, concepção e conceituação dos recursos naturais. Nesse contexto, a presente pesquisa 
objetivou mostrar os resultados de estudos etnobotânicas, com plantas medicinais, apreendidos em experiências realizadas 
ao longo de cinco anos em comunidades da região metropolitana de Belém e do nordeste paraense. Para isso, foram 
interpretados relatos orais apreendidos em técnicas de observação participante, entrevistas semiestruturadas, turnês guiadas 
e registros fotográficos. Desse modo, buscou-se refletir se as  novas cartografias sociais, que incorporam religiosidade, 
ancestralidade, economia, recursos vegetais e a produção de um saber de uma determinada comunidade; e a importância de 
se compreender e refletir a cerca do etnoconhecimento que as populações tem nos usos das plantas medicinais. Ao todo, 
visitaram-se 197 quintais peri-urbanos e 70 moradias ribeirinhas. Os levantamentos identificaram 220 espécies, a maioria 
pertencente a categoria medicinal. Algumas são frequentemente reportadas e exibem elevados indíces de concordância de 
uso medicinal: Plectranthus amboinicus ( Lour.) Spreng. (malvarisco); Plectranthus barbatus Andr. (boldo); Vernonia 
condensata Baker (boldo); Chenopodium ambrosioides L. (mastruz); Mentha arvensis (hortelã); Lippia thymoides Mart. & 
Schauer e Lippia alba (Mill.) N. E. Brown (erva cideira); Himatanthus sucuuba (Spruce ex üll.Arg.) Woodson (sucuuba); 
Cymbopogon citratus Stapf (cidreira; capim-santo); Copaifera multijuga Hayne (copaíba); Carapa guianenses Aublet 
(andiroba); Kalanchoe brasiliensis Cambess (coirama); e Ruta graveolens L. (arruda). Apesar da obtenção de longas listagens de 
plantas verificou-se que há necessidade de uma maior compreensão da sobrevivência cultural das populações com os recursos 
vegetais medicinais, bem como do seu potencial para  melhoria da qualidade de vida.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1304 BERNARDO TOMCHINSKY 
(UNIFESSPA), ANA PAULA MAIA PAIVA 
(UNESP)

Diamond indicator plants in Brazil Plants have evolved in different environments and their occurrence may indicate determined environmental aspects. The 
humankind has learned to read these signs according to their needs. The aim of this work was to survey Brazilian plants 
considered as indicators of diamonds and to verify the relation of their distribution with the occurrence areas of this gem in 
Brazil. A literature review was carried out to raise species that are traditionally identified as indicators of diamond regions. 
The distribution of these plants was based on collections in the datebase of the Herbário Virtual (INCTI/SpeciesLink) and was 
compared to the occurrence of areas with diamond mining, according to data from the Brazilian Institute of Minerals and 
Energy Research and literature. Three species considered as indicators of diamond areas were identified: Lagenocarpus 
adamantinusNees (Cyperaceae), Schwartzia adamantium( Cambess.) Bedell ex Gir.-Cañas (Marcgraviaceae) and Norantea 
guianensisAubl. (Marcgraviaceae). The occurence of these three plants overlaps diamond mining areas in Brazil: L. 
adamatinus has a restricted occurrence in the diamond region of the state of Minas Gerais; S. adamantiumis distributed in 
other diamond areas over other Brazilian states; and N. guianesishas wide distribution throughout the country a in areas with 
no record of diamond occurrence. It’s not possible to confirm that just the presence of these plants is a good indicator of the 
presence of diamonds in a region. The distribution of these plants could also be related to anthropic activity since they have 
high ornamental potential (Marcgraviaceae). Despite this spatial overlaping, it's necessary to verify in situ if the occurrence of 
these plants is limited to areas with diamondiferous rocks (like kimberlite) or also other types of mineral formation.

 

SESSÃO TEMÁTICA 49

1305 JADE CASTILHO MARTINS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CINTHYA CRISTINA BULHÕES ARRUDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
FERNANDA NUNES DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
JOELLY CORRÊA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Plantas Medicinais de Quintais da Cidade 
Soure, Ilha de Marajó, Pará.

Resumo: O uso de plantas medicinais e de fitoterápicos tem aumentado em todas as classes sociais, no mundo todo, o que 
indica a necessidade de cada vez mais estudos para abranger as diversas questões ainda a serem descobertas ligadas às plantas. 
As plantas medicinais são utilizadas por diversos povos, há gerações, inclusive pelo povo marajoara, apesar de pouquíssimos 
estudos relacionados ao tema terem sido realizados nessa região, até hoje. Sendo assim, este trabalho visa conhecer a 
diversidade de plantas medicinais utilizadas pelos moradores da cidade de Soure e contribuir com a manutenção desse 
importante patrimônio natural e cultural, que é o conhecimento tradicional relacionado às plantas medicinais. Esta pesquisa 
está sendo realizada através de entrevistas semi-estruturadas e observação direta onde os moradores entrevistados são 
perguntados quanto à diversidade de plantas medicinais que cultivam e conhecem, bem como a utilidade das mesmas. Em 
seguida, efetua-se a metodologia de turnê guiada, onde a pessoa entrevistada, que é sempre o morador mais velho da casa, 
mostra ao entrevistador cada planta citada, as quais são fotografadas e tem amostras retiradas para posterior identificação 
taxonômica e armazenamento em coleção in vivo. Até o momento, foi construída uma lista preliminar de espécies com os 
nomes vernaculares e a frequência com que cada planta ocorre nos quintais. Ao todo foram citadas 90 espécies de plantas 
medicinais, cujo boldo e a erva cidreira foram as mais citadas (46%) e o alecrim e a unha-de-gato as menos citadas (3,33%). 
Dados complementares continuam a ser coletados para fim de aumentar a amostragem e concluir a pesquisa.

Sessão Poster Temas 
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1306 ADRIANA GUIMARÃES ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ORIANA TRINDADE DE ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ANA CAROLINA BARBOSA DE LIMA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CAROLINA FURTADO OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
NELSON DE OLIVEIRA FREITAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
MIGUEL LEITE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), SÉRGIO RIVEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

EXPANSÃO URBANA, RISCOS DE OCUPAÇÃO E 
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM 
PONTA DE PEDRAS, PARÁ.

O mais recente relatório do Painel Intergovernamental de mudanças climáticas (IPCC) publicado em 2014 prevê mudanças no 
clima mundial desencadeadas a partir do aumento do nível do mar, com a intensificação das chuvas, períodos de seca, entre 
outros. Diversas pequenas cidades do estuário amazônico, localizadas em planícies inundáveis, apresentam-se como áreas 
onde essas mudanças climáticas são verificadas mais intensamente. Isso se deve não somente devido às variáveis ambientais, 
mas também ao intenso processo de ocupação desordenada de áreas urbanas sem infraestrutura, como a construção de redes 
de saneamento básico, portanto sem o escoamento apropriado das águas servidas, esgoto e onde a população muitas vezes se 
encontra sem disponibilidade de água potável. Esse trabalho teve como objetivo avaliar os riscos da ocupação da população 
em Ponta de Pedras, estado do Pará, assim como a vulnerabilidade de residentes e estratégias de adaptação face a eventos 
extremos. Para isso foram feitas visitas in loco, mapeamento participativo e 49 entrevistas com população de um bairro da 
área de risco. A população ocupa áreas principalmente inundadas, construindo casas em palafitas que depois são aterradas 
pelo poder público, muitas vezes como reivindicação dos próprios residentes. Essa população está vulnerável a inundação 
acompanhada por outros agravantes, como a infestação de pestes (ratos, baratas, etc), e contaminação dos córregos por 
esgoto. Essa água é captada para limpeza das casas e muitas vezes utilizada para banho dos membros dos domicílios, criando 
um grande de propagação doenças infeciosas pela água, além de perda de bens decorrentes das alagações ou inundações. O 
trabalho mostra que são necessárias políticas públicas de longo prazo para o planejamento urbano, e também de curto prazo 
para atender emergências de saúde, no caso do último, especialmente a disponibilização de água potável para essas 
populações que vivem em áreas vulneráveis de pequenas cidades do estuário.

SESSÃO TEMÁTICA 4

1307 JUDITH DEL CARMEN ROSALES GODOY 
(UNIVERSITY OF GUYANA)

PhD Network of Biodiversity, Environment 
and Sustainability of the Guiana Shield

The Problem: Three workshops were conducted in IBG exploring the need to conduct academic networks between different 
universities with the support of research stations, research institutes, and Nature Conservation NGO’s  of the states at the 
Guiana Shield Ecoregion and HEI or NGOs institutions out of the region but with a long history of research involvement and 
support for increasing regional  capacities for local inhabitants in those themes related to biodiversity in order in order to 
fulfill three of the aspects seek for IBG at the Guiana Shield Ecoregion (http://ibg-society.blogspot.com/):

 Education and training programs in biodiversity and sustainable management issues for the Guiana Shield inhabitants and 
establishing networks among the countries involved;
 Inter-country research projects in biodiversity disciplines aiming to create local capacities, public awareness, and increased 
research infrastructure with equal opportunities across the Guiana Shield.
 Communication and thematic networks among members using the internet, scientific journals, and the Conferences on 
Biodiversity of the Guiana Shield.

Aim: To  create the IBG PhD Network with three doctorate programs of the Guiana Shield in  Biodiversity (UG University, 
Georgetown, Guyana), Environmental Sciences (UNEG University, Bolivar, Venezuela) and Sustainable Development in the 
Humid Tropics (NAEA University Federal doPara, Belen, Brazil) promoting participation of students among  the regional states 
of: 1) Brazil (states of Amapa-Para-Roraima), 2) Colombia (states of Caqueta, Vichada, Guainia, Guaviare, Vaupes), 3) Francia 
(French Guiana), 4) Guyana, 5) Suriname, 6) Venezuela (Amazonas, Bolivar, Delta).

Scope: To apply for a Research Project of Regional Importance supporting the Network with participation of Indigenous 
Communities and effective Gender equality. To integrate HEIs with Master programs of the Guiana Shield Ecoregion giving the 
possibilities to regional universities NGOs and Research Stations.

SO 055ROSALES
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1308 ALYNE FREIRE DE MELO (UFPI), 
LUCIANA BATISTA LIMA (IFMA), LUIZA 
DAIANA ARAUJO DA SILVA FORMIGA 
(UEMA), DOUGLAS RAFAEL E SILVA 
BARBOSA (IFMA)

Modo de vida de camponeses no Maranhão: 
a construção da sustentabilidade a partir de 
práticas tradicionais

Estudo trata da sustentabilidade socioambiental de camponeses assentados da zona rural de Caxias–MA. Objetivou apresentar 
a promoção de uma transformação ambiental positiva realizada pelas famílias camponesas, acontecida a partir da inserção 
das formas de uso tradicionais e ocupação da terra por elas/as, desde o momento de sua chegada à área, o que aponta para a 
presença de sustentabilidade ambiental a partir de suas práticas tradicionais de manejo e uso da terra. A construção dos 
dados deu-se por observação, entrevistas, questionários, revisão bibliográfica e sites. Os camponeses participantes 
identificam-se por descendentes de indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Como resultado tem-se que antes da chegada de 
agroempresários de outros estados nos anos de 1980 na área, as famílias moradoras do então Povoado Caxirimbu, usufruíam 
da terra para cultivo agrícola, extrativismo do babaçu, extrativismo vegetais alimentares e medicinais. A derrubada da 
vegetação original, pela chegada da cana-de-açucar teve como efeito a expulsão dos camponeses da área e a diminuição da 
biodiversidade. Com a implementação do assentamento, os camponeses retornam a Caxirimbu e atualmente promovem 
retorno de diversidade de utilização da terra, através do sistema de roça-de-toco, praticando manejo das áreas de cultivo, 
orientados por técnicas tradicionais ancoradas em um saber fazer que distingue características do solo, usos e práticas 
tradicionais de cultivo apresentando indícios de sustentabilidade ambiental local, revelando percepções de consciência 
ecológica. As práticas relacionadas com tradições culturais herdadas contêm elementos de grande valor sociocultural e são 
responsáveis pelo atual manejo dos elementos da natureza transformados em recursos para essas populações. Assentados 
revelam um cotidiano marcado pela preocupação com a manutenção da diversidade biológica, reconhecendo o quanto dela 
necessitam, estabelecendo laços com o meio natural, contribuindo com a manutenção deste.

Sessão Poster Temas 
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1309 SUELLEM DO CARMO SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), FLAVIA CRISTINA ARAÚJO 
LUCAS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), RUTH HELENA CRISTO 
ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA), VICTOR 
MIRANDA LEÃO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), PRISCILA RAQUEL 
DOS SANTOS MIRANDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA), MARIA ISABEL DE SENA 
NERY (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), HEVELIN CRISTINE DOS SANTOS 
DE PAULO (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ)

PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso 
de Biodiesel): impactos na agricultura 
familiar no município de Concórdia do Pará

Ao longo dos últimos anos, a agricultura familiar tem evoluído revelando-se como um agente de importância na estruturação 
econômica. Programas como o PNPB - Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel visam integrar os agricultores 
familiares à cadeia do biodiesel pela produção de dendê, com a finalidade de fortalecer a economia brasileira, por meio de 
uma política de inclusão social. O presente estudo objetivou identificar os problemas gerados com a prática da dendeicultura 
pelos agricultores familiares inseridos no PNPB no Município de Concórdia do Pará. Para isso, foi realizada pesquisa de campo 
em oito localidades do município de Concórdia do Pará, onde procedeu-se aplicação de 22 questionários semiestruturados às 
comunidades de agricultores. As perguntas aplicadas foram elaboradas com base nas diretrizes socioeconômicas do 
programa. Ao todo, foram entrevistadas 51 famílias inseridas na cadeia do biodiesel, as quais revelaram 3 importantes 
impactos variados que afetaram seus modos de vida e o meio ambiente em diferentes feições. Como impactos negativos, 
podemos listar: descampesinização, sendo caracterizado pelo mercado de terras, riscos à segurança alimentar com a 
racionalização do tempo; decaimento na produção e comercialização de alimentos, bem como na comercialização da farinha. 
Como ponto positivo, podemos citar: geração e distribuição de renda que se caracteriza pelo crescimento econômico que os 
agricultores obtiveram após a inserção da agricultura familiar ao programa. Foi evidenciado que para alcançar o 
desenvolvimento local proposto pelo PNPB, é necessária uma maior articulação dos grupos envolvidos na cadeia produtiva 
com a avaliação de diagnósticos que considerem os danos reais sofridos entre os agricultores, além de um monitoramento 
por parte do poder público no cumprimento das diretrizes do Programa, a fim de sanar os impactos negativos.

 

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1310 JOSÉ SOARES NETO (ECOVALE) Proteção dos quelônios amazônicos no Vale 
do Guaporé pela comunidade quilombola

No ano de 1999, ao perceberem que gaivotas, tartarugas e tracajás estavam sumindo da região do Vale do Guaporé, José 
Soares Neto e Jorge Felis Calazans tiveram a ideia de formar uma associação com o objetivo de preservar esses animais e, 
principalmente, preservar sua comunidade. A Associação Comunitária Ecologica do Vale do Guaporé – Ecovale foi fundada 
com a participação dos quilombolas da região. No início das atividades, durante a noite, as tartarugas voltavam 
imediatamente ao rio imaginando que a luz da lanterna era o bicho homem tentando captura-las. Hoje esses animais desovam 
durante  dia, numa total demonstração de confiança e respeito em nosso trabalho e em tudo que fazemos para protege-las. 
Hoje temos total convicção que estamos no caminho certo. Existem inúmeras praias em nossa região, porem desova só há nas 
praias que monitoramos. Ainda há uma ausência muito grande do poder público, em especial dos órgãos de fiscalização, 
turismo desordenado é uma realidade, mas cada vez mais percebemos que o número de tartaruga vem aumentando.

SO 083SAIKOSKI-A

1311 ESTEFANY BAIA FURTADO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ), 
THAIS MARIANNE MARTINS MARQUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ), 
CHARLY RIBEIRO SANCHES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ)

USO E POTENCIAL DE RECURSOS NATURAIS 
PARA PRODUÇÃO DE BIOCOSMÉTICOS PELOS 
RIBEIRINHOS DO ALTO RIO ARAGUARI – 
AMAPÁ

A produção de biocosméticos trouxe uma nova perspectiva quanto geração de renda para a comunidade ribeirinha do Alto 
Rio Araguari, região da Floresta Nacional do Amapá (FLONA do Amapá), que viram um potencial econômico grande na 
extração e beneficiamento de produtos florestais utilizados tradicionalmente in natura para fins medicinais. Os membros da 
Associação dos Agroextrativistas Ribeirinhos do Rio Araguari iniciaram em 2015 a produção e comercialização de 
biocosméticos. Esse trabalho visa demonstrar o potencial socioeconômico do manejo comunitário de produtos do 
extrativismo tradicional. Foi determinada a variação na capacidade de produção e comercialização dos produtos no período 
de 2015 a 2017, por meio da análise dos relatórios de venda e de questionários semiestruturados aplicados à 09 membros do 
grupo de trabalho (GT) responsáveis pela produção dentro da Associação. Em 2015 a arrecadação com as vendas foi de 
R$2.080,00, em 2016 de R$6.149,00 e em 2017 de R$11.155,00, culminando no aumento de 436,2% no total de vendas de 
2015 para 2017. A diversidade de produtos ofertados também aumentou de três (03) tipos de biocosméticos em 2015 para 
dez (10) produtos em 2017. O investimento no manejo e o beneficiamento adequado de produtos do extrativismo como os 
biocosméticos pode promover o aumento na renda das populações tradicionais, e, por conseguinte, em sua qualidade de 
vida, em especial em áreas de Unidades de Conservação da Natureza de Uso Sustentável como reservas extrativistas e florestas 
nacionais.

SESSÃO TEMÁTICA 11

1312 ORIANA TRINDADE DE ALMEIDA 
(FEDERAL UNIVERSITY OF PARÁ), 
CAROLINA FURTADO OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ANA CAROLINA BARBOSA DE LIMA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ADRIANA GUIMARÃES ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
SÉRGIO RIVEIRO (U), MIGUEL LEITE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
NELSON DE OLIVEIRA FREITAS 
(INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ), 
DALGISA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DA 
SILVA (DEFESA CIVIL), ÉRIKA RENATA 
FARIAS RIBEIRO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), MARIANA PIVA DA 
SILVA (LANCASTER UNIVERSITY E UFPA)

OS IMPACTOS AMBIENTAIS DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS: UM LEVANTAMENTO 
PARTICIPATIVO EM ABAETETUBA, PA.

Este estudo tem o objetivo de mostrar os resultados de um levantamento participativo de problemas associados às mudanças 
climáticas em Abaetetuba, no estuário Paraense.  Para a realização da pesquisa, foram feitas entrevistas abertas com pessoas 
chaves sobre os principais problemas ligados às mudanças climáticas. Com o auxílio de softwares livres, como o google maps e 
o google earth, foi possível estabelecer um diálogo participativo com a população local sobre os impactos das mudanças 
climáticas que lhes afetam. O levantamento mostrou que a população vê como problemas: a) alagações (rápidas) devido às 
grandes chuvas; b) a erosão da orla em frente à cidade; c) e as inundações por rio e marés. Estes problemas associados a 
intensificação do processo de urbanização no Estuário e Delta da Amazônia verificada nas últimas duas décadas causou 
transformações sócio-espaciais-ambientais na região, demandando estratégias de adaptação dos moradores de Abaetetuba. O 
trabalho mostra que às regiões mais periféricas das cidades estuarinas onde as populações são mais pobres e onde há enorme 
carência de infraestrutura são as que mais sofrem, principalmente relativa à disseminação de doenças relacionadas à falta de 
saneamento básico e água potável.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1313 YURI CAVALEIRO DE MACÊDO COELHO 
(UEPA), VICTOR MIRANDA LEÃO 
(UFPA), PRISCILA SANJUAN DE 
MEDEIROS SARMENTO (UEPA), FLAVIA 
CRISTINA ARAÚJO LUCAS (UEPA), 
SINAIDA MARIA VASCONCELOS DE 
CASTRO (UEPA)

POTENCIAL ETNOVETERINÁRIO DE PLANTAS 
MEDICINAIS DA COMUNIDADE RIO 
URUBUEUA DE FÁTIMA, ABAETETUBA, PARÁ

Historicamente, a utilização de plantas para cura e prevenção de enfermidades é uma prática comum e de ampla divulgação. 
Na etnoveterinária, mesmo com evidências empíricas e científicas da eficácia de plantas medicinais no tratamento e 
prevenção de enfermidades de animais, esses estudos ainda são recentes. Assim, objetiva-se investigar o potencial terapêutico 
de plantas medicinais da comunidade Rio Urubueua de Fátima, Abaetetuba, Pará, para uso veterinário. Para isso, consultou-
se o banco de dados biocultural do herbário MFS/UEPA, no qual se encontram catalogadas as informações etnobotânicas de 
drogas vegetais referentes à área de estudo, que atendem as necessidades de saúde humana da população com eficácia 
comprovada para diversas categorias de doenças. Para atestar o aproveitamento destas na etnoveterinária, consultaram-se 
bibliografias especializadas que explicitaram essa prática terapêutica em outras comunidades. Os espécimes coletados em Rio 
Urubueua de Fátima pertencem a 20 espécies, 16 famílias, com destaque para Arecaceae e Euphorbiaceae. Do total de 
espécies, 14 apresentam potencial etnoveterinário para tratar, principalmente, vermes, diarreias, carrapato e inflamações, 
em mamíferos e aves. A promoção da saúde animal com essas plantas ocorre de forma semelhante à dos seres humanos, 
utilizando as mesmas partes vegetais e técnicas de preparação de receitas. Indicações terapêuticas divergentes foram 
evidenciadas, como no Capim-Santo (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.), apontado como anti-hipertensivo para humanos, e 
anti-helmíntico para caninos. O Mastruz (Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants) foi o que apresentou maior 
versatilidade etnoveterinária e é recomendada para tratar vermes, inflamações, cólicas, tosses, diarreias e calcificação. 
Ratifica-se, então, o potencial medicinal dessas espécies na terapêutica humana e de outros grupos animais, sendo necessário, 
entretanto, orientar os comunitários sobre a administração correta destas plantas.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5
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1314 BATI KAIAPÓ (UEPA), ALINE DA SILVA 
LIMA (UEPA), CLAUDIO EMIDIO SILVA 
(UEPA)

ME BA JÔK: A ETNOGEOMETRIA PARA AS 
ESCOLAS MÊBÊMGÔKRÊ

A pintura corporal e muito importante para o povo Kayapó. Ela é usada por crianças, moças, rapazes, adultos para sua festa e 
faz parte da sociobiodiversidade do povo Kayapó. Quem procura as tintas no mato são os homens que trazem para a sua 
aldeia. São as mulheres que vão preparar a tinta com o jenipapo, corta e tira a semente, mistura com carvão e água e fica 
misturando com a mão. Para ficar preto deixa uns 5 minutos descansando e só depois que vai começar a fazer a sua pintura 
corporal. Pode ser as pinturas do jabuti (Chelonoidis sp.), da paca (Cuniculus paca), do tamanduá (Myrmecophaga tridactyla) 
e da jiboia (Boa constrictor). Quando termina de pintar com tinta preta vai logo pegando outra tinta vermelha do urucum. Se 
quiser pintar no dia a dia pode usar todo tempo. As pinturas corporais estão no centro da cultura Kayapó, devendo ser 
preservada com toda a suas relações com a natureza e devem ser passadas para as novas gerações. Deve fazer parte também do 
ensino na escola para ajudar as crianças a aprenderem mais. Não existe material especifico para trabalhar em sala de aula 
sobre esse tema. O melhor seria que o material didático fosse produzido de acordo com a vontade da população indígena das 
aldeias, como por exemplo: construir uma cartilha com as coisas da aldeia, a pesca e a caça, a roça, as danças, as pinturas, de 
forma a representar bem cultura Kayapó. O professor indígena precisa criar o seu próprio material para ensinar as crianças. Os 
principais objetivos desse trabalho foram: 1) Identificar quais os tipos de pinturas são utilizadas pelo povo Kayapó 
Mebêmgôkre nas festas e no dia a dia; 2) Registrar as principais pinturas Kayapó e seus significados na atualidade. 3) Montar 
material didático especifico sobre as pinturas para trabalhar a matemática e outras questões da cultura Kayapó. Foram 
identificadas 20 pinturas, suas relações com a natureza e seus significados simbólicos para o povo Kayapó.

SO 021SILVA-A

1315 NADENKA BEATRIZ MELO 
(UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS), GEILSA COSTA DOS 
SANTOS BAPTISTA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA), 
JAIRO ROBLES PIÑEROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA)

TEJIENDO BOLSOS: UM CAMINO PARA LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE INTERCULTURAL 
DE CIENCIAS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA 
WAYUU, GUAJIRA, COLOMBIA.

Presentamos y discutimos los resultados de un estudio cualitativo desarrollado en 2016, cuyo objetivo central fue identificar 
cuáles son las posibilidades para la enseñanza y aprendizaje de contenidos científicos que son trabajados en las escuelas de la 
comunidad indígena Wayuu durante el proceso de preparación del material y tejido de “mochilas” que son tradicionales de 
su cultura y constituyen un legado de sus antepasados. Para esto, analizamos entrevistas hechas con tres profesoras de una de 
las escuelas que atiende los estudiantes de la comunidad, así como pobladores, dos mujeres y un hombre; quienes están 
implicados en la confección de mochilas también. Los datos obtenidos, sirvieron de base para la construcción de Tablas de 
Cognición Contextual. Nuestros resultados indican que el conocimiento tradicional acerca de la preparación de los hilos para 
el tejido de las mochilas se encuentra en proceso de erosión, debido a que los hilos utilizados son ahora industrializados. A 
pesar de esto, algunas personas todavía mantienen estos conocimientos, pudiendo ser utilizados en las clases de ciencias para 
el diálogo entre los conocimientos científicos y locales en las escuelas de la comunidad, como, por ejemplo, sobre la 
nomenclatura científica de la planta utilizada para teñir los hilos; la reproducción de las angiospermas de las regiones áridas; 
la presencia de Tanino en la planta y reacciones químicas; colores y percepción humana; y desarrollo sustentable. 
Recomendamos el aprovechamiento de estos resultados como una vía para la motivación de la participación de los 
estudiantes dentro de las clases de ciencias; así como, el reconocimiento, fortalecimiento y rescate de su identidad cultural y 
conservación del patrimonio biocultural.

SO 045ROBLES-B

1316 PRISCILA SAIKOSKI MIORANDO 
(UFOPA)

Quelônios amazônicos: conservação e 
manejo comunitário

Os quelônios são importante fonte proteica para povos ribeirinhos desde antes da colonização europeia. Até os dias atuais, os 
quelônios são, além de alimento para quem vive na beira do rio, uma oferta sofisticada da cultura local em festividades e 
confraternizações sociais. Esta demanda acontece, inclusive, nos maiores centros urbanos amazônicos, exercendo forte 
pressão sobre as populações naturais. O alto valor de mercado e a impunidade sobre crimes ambientais são fatores que 
encorajam a captura e o comércio ilegais em toda a Amazônia. Se, por um lado, as populações humanas representam ameaça 
aos quelônios, por outro tem-se os mesmos agentes capazes de se envolverem positivamente para a conservação destes 
animais. Coordenados principalmente pelo governo, instituições de pesquisa ou ONGs, projetos de conservação tem 
crescentemente reconhecido o papel fundamental do envolvimento de comunidades locais para atingir os objetivos de 
conservação, principalmente através das diretrizes de uso sustentável. Enquanto o padrão cultural de consumo continua, o 
manejo comunitário de uso sustentável é uma possível via para conciliar objetivos de conservação e manutenção de 
populações com o atendimento da demanda local e comercial, para o qual foram historicamente incentivados os criatórios 
comerciais de quelônios na Amazônia. Os gargalos no território brasileiro são muitos, citam-se a mobilização e 
conscientização das pessoas que vivem em contato direto com os animais para se envolverem em projetos de médio-longo 
prazo, métodos e delineamentos para monitoramento populacional, legislação própria para o manejo de vida silvestre, e 
mecanismos de controle e fiscalização para a atividade. Tomando-se estes gargalos, faz-se necessário dar andamento a 
elaboração de metodologias e propostas diversas que venham a atenuar a pressão sobre as populações naturais de quelônios 
sem desconsiderar as atuais necessidades culturais, principalmente quanto a subsistência de populações tradicionais.

SO 083SAIKOSKI-A

1317 DINAEL CARDOSO DOS ANJOS 
(TAPAJOARA)

Parceria para o Desenvolvimento 
Comunitário Sustentável: os Encauchados de 
Vegetais da Amazônia na RESEX Tapajós-
Arapiuns

A Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns está localizada nos municípios de Santarém e Aveiros e foi criada em 1998, como fruto 
de uma luta intensa contra a exploração, sem desenvolvimento, dos recursos naturais, das comunidades locais e contra seu 
abandono pelo poder público. Em sua área, num total de 647,6 mil hectares, podem ser encontradas cerca de 50 mil 
seringueiras nativas, que se tornaram improdutivas após o encerramento das políticas públicas de fomento à atividade 
extrativista da borracha. A partir do ano de 2015, comunidades da RESEX foram beneficiadas com unidades produtivas dos 
Encauchados de Vegetais da Amazônia. O projeto promoveu o resgate da atividade extrativa do látex e o POLOPROBIO se 
colocou como um parceiro estratégico para o desenvolvimento sustentável local. Através da parceria estabelecida, que 
fomentou novamente o extrativismo da borracha, foram ministrados cursos de capacitação nos processos que envolvem a 
obtenção do látex, sua pré-vulcanização e conservação, a elaboração de produtos artesanais e até mesmo o incentivo ao 
acesso a mercados consumidores. Esses processos de capacitação se revelaram de fundamental importância para viabilizar a 
emancipação e autonomia das mulheres das comunidades, que passaram a obter renda através de produtos oriundos de itens 
da floresta, colaborando para sua conservação e manejo.

SO 052LEANDRO

1318 EMMANUEL PARKESUI (UNIVERSITY OF 
NAIROBI)

OGIEK PEOPLES AND THEIR DAILY LIFE 
ACTIVITIES LEADING TO THEIR SURVIVAL

The Ogiek People are found in forest areas in Kenya which they are hunters and gatherers. The community had been living in 
the forest since the past century decades ago for their survival since they majorly depends on hunting and gathering for their 
existence. The community are similar in terms of their population and they are scattered in different regions of the part of 
Kenya. The Ogiek community are minority and their indigenous rights violated by the majority community. The population of 
Ogiek community is still low and that’s why the majority communities are using that advantage to violate their rights. The 
Ogiek community there are some still leaving in forests while others are evicted out of the forest robbing Ogiek rights. Ogiek 
Community are forest dwellers since century up to date today. Therefore they are conservers of ecosystem. They always 
preserve the forest or natural resources for their survival. My presentation in Belem will majorly base on violations of 
indigenous rights and conservation of the biodiversity by the Ogiek community. How the community has really benefited 
from the natural resources around them. Also their daily activities they undertake within their environmental zone. For 
example the community has been partaking themselves in hunting and gathering across their ecological zone. During my 
presentation on the congress, I would also bring an update concerning or regarding climate change negotiations and how 
they had affected the indigenous people. Also the increasing need for the voices of indigenous persons with disabilities to be 
heard and many other challenges facing the indigenous community. The Ogiek activities in the forest for example hunting and 
gathering will be displayed and also their conservation of the ecosystem. Also their traditional ceremonies in relation to 
natural resources.
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1319 YURI CAVALEIRO DE MACÊDO COELHO 
(UEPA), FLAVIA CRISTINA ARAÚJO 
LUCAS (UEPA), PRISCILA SANJUAN DE 
MEDEIROS SARMENTO (UEPA), 
SINAIDA MARIA VASCONCELOS DE 
CASTRO (UEPA)

LAGOS DE MINERAÇÃO E SEUS PERIGOS À 
SAÚDE: PERCEPÇÃO DOS MORADORES DE 
OURÉM, PARÁ, BRASIL

Os agregados para construção civil (areia, seixo e brita) são recursos preciosos e indispensáveis para o desenvolvimento das 
sociedades urbanas. Dentre as diversas consequências ambientais da extração destes materiais, destaca-se a formação de lagos 
em cavas exauridas, preenchidos de forma natural ou artificial, que se caracterizam como um fator de risco a saúde para 
comunidades contíguas. Assim, objetiva-se analisar a percepção de moradores quanto aos prejuízos à saúde associados aos 
lagos decorrentes da mineração de agregados em Ourém, Pará, Brasil. Para tanto, os dados foram coletados através de 
conversas informais e formulários estruturados. Ao total, consultaram-se 154 pessoas, a maioria homens (51%) e moradores 
da zona rural (54%). Os resultados apontaram que alguns lagos são utilizados para captação de água, recreação e/ou 
piscicultura, outros são abandonados junto as montanhas de resíduos estéreis e reservatórios de rejeitos. Quanto aos perigos 
destes ambientes à saúde, os moradores relataram que, após a formação dos lagos, houve aumento do número de insetos, alta 
frequência de aparecimento de sapos e cobras em áreas próximas, além da preocupação com afogamentos em razão da 
profundidade. Os residentes descrevem que, após frequentação desses ambientes, manifestaram casos de urticárias e 
aparecimento de dermatomicoses, o que se pode contestar o potencial de balneabilidade desses espaços.  Os moradores 
ressaltam que a utilização humana destes locais associada à falta de políticas públicas, programas de monitoramento e 
campanhas de Educação Ambiental, estão os tornando pontos de proliferação de patógenos e transmissão de agravos. 
Dessarte, conclui-se que os lagos de mineração em Ourém se caracterizam como potenciais causadores de riscos 
socioambientais e à saúde coletiva. Recomenda-se, então, a realização de estudos detalhados sobre a qualidade físico-química 
e bacteriológica da água destes espaços para nortear suas formas de uso e informar a população.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1320 DIENE DO ESPIRITO SANTO NUNES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
IZABELA DASILVA TELES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
FRANCINEI BENTES TAVARES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE 
ABAETETUBA), EDENILZE CONCEIÇÃO 
SILVA DE JESUS (UNIVERSIDADE DA 
AMAZÔNIA-UNAMA), DAYANA 
PORTELA ASSIS OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA), 
IVANILDE DE SOUSA DO ESPÍRITO 
SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARA)

DISCURSO SOCIAMBIENTAL DA UTILIZAÇÃO 
DO INAJÁ COMO GERAÇÃO DE RENDA 
AUTOSSUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO DE 
CAMETÁ-PA

O inajá (Maximiliana maripa Drude) é uma espécie que vem sendo bastante estudada por apresentar um grande potencial 
oleaginoso e alta produtividade em diferentes ambientes de diversas regiões, crescendo espontaneamente nos roçados 
abandonados, desde as áreas fechadas até as úmidas, sendo encontrado em toda a Amazônia. Diante disso, o referente 
trabalho tem por objetivo, fazer um acompanhamento sistematizado a cerca da construção de uma possibilidade concreta de 
alternativa à cultura do inajá desenvolvido pela cooperativa COOPAMAZÔNIA e a empresa Óleos verde para a produção do 
Inajá na área alimentícia, a partir da experiência de extrativismo da espécie no Município de Cametá, no âmbito de um 
discurso socioambiental estabelecido nesse território. A pesquisa deu-se pelo fato de no período vim emergindo a 
possibilidade da produção de óleo alimentício do inajá, esse na maioria das vezes é proveniente de atividades baseadas no 
extrativismo vegetal, como uma contra proposta a expansão do Dendê. Uma vez que apresenta alguns potenciais em relação 
aos parâmetros agroecológico de extração da espécie. Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa foram, a 
observação participante, entrevistas semiestruturadas e a análise do discurso, buscando dessa forma investigar o 
posicionamento e entender os argumentos de justificação utilizados pelos diferentes atores para instalação do projeto. 
Diante dessa justificativa identificou-se, que os mesmos tem um forte discurso de viabilidade econômica para os agricultores, 
por se tratar de uma palmeira com abundância no local e grande potencial físico-químico para fabricação de óleos, segundo 
estudos já realizados sobre a mesma. Na dimensão socioambiental usou-se o argumento que a espécie tem um manejo 
diferenciado, com alguns benefícios por ser originário do bioma local, tornando viável e aceito pelos agricultores locais de 
modo a ampliar o conhecimento e o mercado do extrativismo de Inajá na região.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1321 PATKARE KAYAPÓ (UEPA), ALINE DA 
SILVA LIMA (UEPA), CLAUDIO EMIDIO 
SILVA (UEPA)

ME BA NHÕ KRĨ: CASAS TRADICIONAIS 
KAYAPÓ

Neste projeto de pesquisa será mostrado como o povo Mebêmgokrê constrói a sua casa tradicional, desenvolvida pela sua 
cultura. As casas tradicionais dos povos indígenas kayapó, segue o seguinte principio: primeiro o cacique chamas os 
guerreiros para entrarem em um acordo; depois, no primeiro dia começa construindo as casas, depois de decidirem o local da 
construção. Os nomes dos materiais tradicionais da casa são vigota, caibro, travessa, forquilha, cipó e palha ou folha de najá, 
embira, ubim. Em sala de aula os professores devem explicar sobre esse assunto e a importância de se preservar o meio 
ambiente para manterem os materiais que necessitam próximos de suas aldeias e para que os alunos não esquecerem a cultura 
do povo Kayapó. O interesse em realizar este trabalho surgiu a partir das dificuldades vivenciadas como professor indígena, ao 
me deparar com a falta de materiais específicos para o ensino de matemática na escola indígena. Também o que me motivou 
foi a constatação de que os materiais disponibilizados pelas secretarias de educação são em sua maioria descontextualizados 
da realidade socioeducativa dos alunos indígenas e inadequados ao projeto de educação da comunidade. A maioria dos 
materiais didáticos é distribuída pelas secretarias de educação e não tiveram a participação de professores indígenas em 
elaboração. Os principais objetivos desse trabalho são: levantar os materiais das construções das casas no passado e na 
atualidade; identificar os passos para a construção de uma casa tradicional Kayapó; criar material didático para uso na escola 
indígena Kayapó. A habitação de um povo indígena está ligada diretamente A autonomia. Esse conhecimento é essencial para 
a sobrevivência do povo Kayapó de sua cultura.

SO 021SILVA-B

1322 BENEDITO DE BRITO ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
YVENS ELY MARTINS CORDEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
JANNE PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
EDILANE DA COSTA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

EDUCAÇÃO DO CAMPO: PROBLEMAS, 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO 
DE IGARAPÉ-MIRI, ESTADO DO PARÁ

O desmatamento é um dos principais problemas ambientais da atualidade, é responsável pela destruição ou modificação 
significativa em florestas, matas e outros tipos de formações vegetais na Amazônia, além de causar prejuízos para a flora de seu 
bioma, pode também afetar a vida de várias espécies animais que vivem na floresta.O rápido processo de mecanização e o 
aumento de concentração fundiária da agricultura brasileira contribuíram para o intenso processo do desmatamento nas 
comunidades rurais na Amazônia, no entanto a educação do campo pode contribuindo para a redução deste processo, 
fazendo com que o homem tenha uma relação harmônica com a natureza, através das discussões geradas entorno deste 
assunto nos diversos campos da educação do campo.Com este trabalho queremos refletir sobre as contribuições da educação 
do campo para solução de problemas, desafios e perspectivas para a conservação ambiental no município de Igarapé-Miri e 
principalmente colaborar na implementação de políticas de desenvolvimento sustentável nas comunidades rurais. Para 
tanto, discutiremos sobre as concepções da educação do campo no âmbito das políticas públicas implementadas no meio 
rural do município de Igarapé-Miri, destacando as consequências para o meio ambiente, a agricultura familiar e a vida dos 
camponeses do avanço do desmatamento. Os dados do desmatamento de Igarapé-Miri/PA que foram utilizados neste estudo 
foram produzidos pelo PRODES para o período de 2012 a 2016. Em última análise foi discutido no texto, através de dados 
secundários, de como a educação do campo deve reconhecer e conscientizar os povos do campo da importância da 
organização comunitária na construção das alternativas de desenvolvimento local e na conquista de políticas públicas 
voltadas para a sustentabilidade no campo, evitando com isso o avanço do desmatamento.

SO 045ROBLES-B

1323 MARILIA DE JESUS DA SILVA E SOUSA 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), NELISSA 
PERALTA BEZERRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), RÔNISSON DE 
SOUZA DE OLIVEIRA (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ)

Regimes de conhecimentos e a produção 
sazonal do artesanato de cauaçu pelas artesãs 
da Reserva Amanã: cauaçuzais que vão e vem 
em territórios alagados.

O cauaçu (Calathea lutea) é uma erva perene de grande porte que atinge cerca de quatro metros de altura e cresce em restingas 
altas nos locais abertos pelos agricultores para prática das atividades agrícolas. O caule é a parte retirada pelas artesãs para 
extrair as “talas” empregadas na confecção dos artesanatos.  As artesãs da Reserva Amanã, localizada entre as bacias do Médio 
Rio Negro e do baixo Japurá, confeccionam artesanato feitos desta fibra vegetal. A cada ano o modo de acessar este recurso 
natural sofre modificações uma vez que sua disponibilidade é regida pela sazonalidade do ambiente amazônico que passa por 
níveis extremos de subida e descida dos rios, denominados de estações seca e cheia. O contexto ambiental exige das artesãs 
uma capacidade de transformação e adequação nos regimes de conhecimentos tradicionais a fim de garantir a obtenção da 
matéria-prima no processo que envolve toda a cadeia operatória da produção de artesanato. Nos anos que houve escassez do 
cauaçu em razão de grandes enchentes que atingiram níveis acima dos padrões locais, as artesãs tiveram limitações para 
acessar o cauaçu uma vez que a planta sofreu a redução total dos estoques. Este estudo tem o objetivo de examinar e discutir 
como as artesãs adotaram práticas de aprimoramento de saberes tanto para acessar a principal matéria-prima do seu 
artesanato como refinaram conhecimentos nas diferentes etapas da cadeia operatória. Vamos apresentar uma etnografia das 
etapas de produção e qualificar o conjunto de saberes tradicionais que ao longo dos anos foram aperfeiçoados e coletivizados 
entre as artesãs, especialmente quando necessitaram fazer a substituição de matéria-prima. Para tal, o trabalho coletivo 
exerceu um papel fundamental no refinamento das técnicas de produção. A pesquisa tem caráter etnográfico, cujos métodos 
consistem na observação participante e entrevistas abertas realizada com as mulheres associadas ao grupo de artesãs 
denominado de Teçume D´Amazônia.  

 

SESSÃO TEMÁTICA 33



ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

1324 THIAGO GOMES (UFSC), NIVALDO 
PERONI (UFSC)

"Our forests are coming back": 100 years of 
land use change at the Ibirama-Laklãnõ 
Indigenous Territory, southern Brazil.

Forest loss is an important threat to biodiversity, ecosystems' functions, services and cultural practices in tropical and 
subtropical regions. The Laklãnõ Indigenous People, southern Jê, have occupied coastal ranges and interior highlands of Mata 
Atlântica Rainforests for thousands of years. Amidst historical processes of colonization, land use change, and demarcation, 
the Laklãnõ had their territory severely reduced with official contact and establishment of a land reservation 100 years ago in 
the Upper Itajaí River Valley, Santa Catarina, southern Brazil. In order to understand land use change and conservation in the 
local scale, we carried a total of 260 interviews and two participatory workshops at the Ibirama-Laklãnõ Indigenous Territory 
(ILIT), which indicated that forest changes (cover, structure, composition) were the most significant transformations in the 
last 100 years, with historical trends of loss driven by timber exploitation and construction of a river dam, and forest recovery 
in recent years. Moreover, we used aerial photographs (years 1957, 1978, 2012) to provide spatiotemporal analyses of local 
forests, revealing that within the territory occupied for 100 years (demarcated), current forest cover (90.7%, decrease of 3%) 
is higher than adjacent areas (80.8%, decrease of 15%), and fragmentation is lower (patch density inside: 0.92 outside: 1.32). 
Forest loss was more pronounced from 1957 to 1978, when logging companies exploited forest resources commercially. 
Forest recovey was identified in both interviews and land cover analyses, as a result of legal and customary prohibitions in 
mid-1990s, culminating with a movement of Laklãnõ cultural rekindling and ecological restoration. These results 
demonstrate that within southern Brazil, where less than 20% of original Mata Atlântica forests remain, indigenous lands, 
such as ILIT, which resisted forces of land use change, serve as areas for maintenance and promotion of biological and cultural 
diversity.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1325 FABIANO CAMPELO BECHELANY 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ)

Conhecimento e técnica na caça dos Panará: 
aspectos antropológicos da atividade na 
Amazônia indígena.

O texto a ser apresentado desenvolve uma análise da caça entre os índios Panará (língua Jê), um grupo que vive no rio Iriri, na 
Terra Indígena Panará, que compõe o corredor de sociobiodiversidade do rio Xingu. A caça entre os Panará é realizada 
cotidianamente, por homens que se deslocam pelo território caminhando ou de barco. Apesar da principal entrada de 
proteína nas cinco aldeias panará do seu território vir do pescado, a caça possui valor alimentar e social diferencial. Os 
animais caçados são especialmente grandes mamíferos e a caça aí ainda é abundante para os padrões de consumo panará.

O objetivo deste trabalho é descrever as ações de caça panará, articuladas com o conjunto de ideias que sustentam sua 
prática. Embora a antropologia tenha contribuído com descrições a respeito das cosmologias venatórias amazônica, pouco 
esforço tem sido feito para descrever as ações da caça na mata. Busco contribuir com esses elementos a partir de trabalho 
etnográfico com o grupo que venho desenvolvendo desde 2013. A abordagem antropológica, por seu turno, oferece aqui uma 
perspectiva sobre as singularidades da caça panará em relação uma percepção geral da caça na Amazônia.

O trabalho busca descrever os usos do território a partir da caça e as relações de conhecimento engendradas na interação com 
a floresta. Utilizado uma abordagem da antropologia da técnica, procuro abordar as dimensões materiais da relação com os 
animais e outros seres na atividade. A intenção aqui é contribuir também ao debate da sustentabilidade e dos valores da caça 
na Amazônia. No contexto panará, a caça diz respeito não apenas a uma função alimentar, mas ela é sobretudo de suma 
importância para a experiência do território onde vivem, da relação com as populações animais e com a continuidade da vida 
do grupo nos seus próprios termos. É a partir desses aspectos que podemos acompanhar as transformações que afetam a caça 
panará no presente.

SESSÃO TEMÁTICA 11

1326 THIAGO GOMES (UFSC), NIVALDO 
PERONI (UFSC)

Biocultural Conservation at the Ibirama-
Laklãnõ Indigenous Territory, southern Brazil

Biocultural diversity is at risk as global environmental change affects local ecosystems and indigenous communities around 
the world. Understanding sociocultural and ecological transformations is central for indigenous communities to respond and 
adapt in this new ecological era. In this study, we investigated how the Laklãnõ Indigenous People of southern Brazil have 
responded to changes in their environments, livelihoods and ways of life, and how biocultural conservation emerged in the 
community during the last 100 years within reservation. We employed approaches of ethnoecology, ecological history and 
resilience thinking, and different integrated methodologies including interviews, participatory workshops, PGIS, 
ethnobotanical walks and forest inventories in order to better understand processes and drivers of social-ecological change. 
Including, responses and adaptations towards biocultural conservation using indicators such as species richness and 
abundance (trees and mammals) , forest cover, perceptions of ecosystem services, and language use. Laklãnõ perceptions 
indicated that changes in forests and rivers were the most significant; whilst the most cited drivers included the construction 
of river dam and timber exploitation. Adaptive responses to changes were highlited in the form of local regulations and 
practices regarding natural resources management and local livelihoods. Laklãnõ knowledge on species, their uses, 
indigenous names and distributionm in the landscape, along with forest cover and inventory analyses, and local responses 
based on Laklãnõ ecological knowledge confirmed capacity for adaptation within the community. Despite drastic changes 
since contact, the Laklãnõ have been demonstrating resilience as they remain engaged in issues of land rights, cultural 
rekindling and indigenous education, traditional management, protection and restoration of their forests, supporting 
traditional lifeways and promoting biocultural conservation in the region.

SESSÃO TEMÁTICA 43

1327 JAIRO ROBLES-PIÑEROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), 
GEILSA COSTA DOS SANTOS BAPTISTA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA)

TECENDO PONTES DE DIÁLOGO NO ENSINO 
DA ECOLOGIA A PARTIR DO TRABALHO 
COLABORATIVO COM COMUNIDADE 
AGRICOLA DE CORAÇÃO DE MARIA, BAHIA.

Neste trabalho são apresentados os resultados de um estudo cujo objetivo foi identificar quais são as possibilidades para o 
diálogo intercultural no ensino da ecologia a partir dos conhecimentos entomológicos e desenhos de estudantes agricultores 
do Colégio Estadual Dom Pedro II, localizado no município de Coração de Maria, Bahia, visando à produção de um recurso 
didático para o ensino da ecologia, produto de um trabalho colaborativo. O estudo se amparou no construtivismo 
contextual, no pluralismo epistemológico e no corpus metodológico da etnobiologia. Inscreve-se no paradigma do 
interacionismo simbólico; com um enfoque qualitativo, baseado na análise de conteúdo de entrevistas semiestruturadas, e 
análise de desenhos elaborados por eles, buscando indagar suas concepções sobre os insetos e seu papel ecológico; assim 
como, sobre o conceito de praga agrícola e os métodos que usam para controlá-las. Como fase final da pesquisa propõe-se a 
construção de um recurso didático em forma de quadrinhos de maneira colaborativa com os professores/as de biologia da 
escola sob estudo. A proposta foi feita conforme os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa de design educacional. 
Este recurso contém os conhecimentos locais dos estudantes em diálogo intercultural com os saberes científicos da ecologia 
ensinados na escola, incluindo, também, aspectos históricos na abordagem de conceitos e uma aproximação à natureza da 
ciência que possibilite entender a aplicabilidade do conhecimento científico. Contribui-se na geração de subsídios para o 
ensino da ecologia sensível culturalmente e que atenda às necessidades da população local, podendo ser aplicados a outros 
contextos.

SO 045ROBLES

1328 ELOIS ANN BERLIN (UNIVERSITY OF 
GEORGIA), OVERTON BRENT BERLIN 
(UNIVERSITY OF GEORGIA)

Memory traces from the 1st International 
Congress of Ethnobiology, 1988

The 1st International Congress of Ethnobiology marked a turning point in the direction of research on indigenous knowledge 
and use of the biological world. The responsibilities of ethnobiologists to the indigenous and peasant communities with 
whom they work was codified in the Declaration of Belém, a document that laid out a set of eight proposals aimed at 
guaranteeing the preservation and promotion of vital biological and cultural diversity. The Declaration of Belém would not 
have been possible without the foresight, courage, and sustained efforts of the founder of the Society of Ethnobiology, Darrell 
Addison Posey. Our contribution to the session will describe some of the key moments of the 1st congress focusing on the 
serious legal problems that confronted Darrell and two close Kayapó collaborators when they were accused of violating the 
Brazilian Foreign Sedition Act (punishable by one-to-three years in prison and/expulsion from the country), and the strong 
support of scientists and private citizens from scores of countries to the Darrell Posey Legal Defense Fund. We will then briefly 
discuss the challenges of implementing the clauses of the Declaration of Belém in the study of indigenous medical knowledge 
when such studies are attacked as biopiracy. We will draw on our own experience with the Maya ICBG, a large 
multidisciplinary project in Chiapas, Mexico. The significance of usurpation of community autonomy and prior informed 
consent by international NGOs will be central to our discussion.

SO 031ELISABETSKY
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1330 JOSEFINA CORTÉS (CENTER FOR 
INTERCULTURAL AND INDIGENOUS 
RESEARCH • CIIR, PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE), 
ISABEL UGALDE (CENTER FOR 
INTERCULTURAL AND INDIGENOUS 
RESEARCH • CIIR, PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE)

Gathering for what? The market and uses 
around the piñon in the La Araucanía Region, 
Chile

The monkey puzzle tree (Araucaria araucana), also known as Pewen, is a sacred tree of the Mapuche (Chilean indigenous 
people). For centuries, the piñon (Pewen seed) has been part of the Mapuche diet, being considered a staple food. In past 
times, its gathering during fall was an important instance of social cohesion and knowledge transmission for the whole 
community. Over the last decade an incipient market based on “ethnic” products has started over the piñon. The objectives 
of our study were to describe the market and current uses around the piñon, that Mapuche and no indigenous communities 
have developed. Over a period of four months we did an ethnographic research in Lonquimay and Curarrehue, two different 
towns in the Andean zone of the La Araucanía Region, Chile. These towns have been historically important for piñones 
gathering and consumption. We conducted participatory and non participatory observations and 27 in-depth interviews. 
Our results show that there is an emergent market around the piñon. There is a high demand for piñones and they are 
gathered in huge amounts and in an unregulated way to be sold in supermarkets and gourmet shops. The “uses” of the piñon 
have changed from being a basic familiar food to become a product of commercial importance. This comercial driver has led 
that the subsistence around the piñon has shift from a gather-eating use of the entire community to a gather-selling one of 
just a few. The market around the piñon is nowadays one of the main commercial activities in Lonquimay were a whole 
industry around the piñon has been developed mainly due to its geographic characteristics (i.e. isolation, climatic 
conditions). In Curarrehue, still with the development of a market around the piñon, it has kept its socio-cultural 
importance. We concluded that the piñon is still an important resource for these towns. However, nowadays it is not just an 
alimentary item with cultural meaning, but also a source of monetary income.

SESSÃO TEMÁTICA 34

1331 FRANCISCO SAMONEK (POLO DE 
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E USO 
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS 
NATURAIS)

A HISTÓRIA DOS ENCAUCHADOS DE VEGETAIS 
DA AMAZÔNIA E O RESGATE DO 
EXTRATIVISMO DA BORRACHA

Ao longo da história de ocupação da Amazônia o foco foi sempre a exploração dos recursos naturais. Dessa exploração, as 
populações indígenas em muito pouco (ou nada) se beneficiaram. Atualmente, os ainda residentes em terras indígenas vivem 
entre os extremos da miséria e a necessidade de assimilar práticas agropecuárias e extrativas introduzidas pelo capitalismo 
para a sobrevivência. Nas incursões do sistema capitalista na região, não se respeitou o saber popular nem os estilos de vida 
tradicionais, como é o caso da borracha. Historicamente, o seringueiro amazônico produz uma borracha bruta, por meio de 
uma técnica de extração que, salvo pequenas modificações, ainda é a mesma utilizada nos modernos seringais de cultivo. 
Enquanto foi bem remunerada, serviu de chamariz para a ocupação da terra. Após sua decadência, o capital sumiu e restaram 
as comunidades abandonadas. Em meados da década de 1990, uma ideia passou a ser impulsionada, com vistas ao 
desenvolvimento de tecnologias capazes de reduzir a secular dependência do seringueiro ao sistema tradicional de produção 
de matéria prima de baixa qualidade. O desenvolvimento dessas tecnologias está atravessando as primeiras décadas do século 
XXI com diversas premiações, contemplando, com recursos oriundos dos prêmios e de instituições de fomento, comunidades 
tradicionais e aldeias indígenas com a reaplicação da tecnologia social dos Encauchados de Vegetais da Amazônia. O desafio 
dessa apresentação é resumir essa história de luta em favor dos povos da floresta.

SO 052LEANDRO

1332 ANA PAULA MONTEIRO ALENCAR 
(UFPA), ÁUREA SILVA ALMEIDA (UFPA), 
EDUARDO RIBEIRO MARINHO (UFPA), 
LARISSE FERNANDA PEREIRA DE 
SOUZA (UFPA)

Relato de experiência: o compromisso 
coletivo de jovens com o uso dos recursos 
naturais na zona costeira da RESEX Marinha 
de São João da Ponta/PA.

Mediante o projeto de extensão “Entre Marés: compartilhando saberes” da Universidade Federal do Pará foi possível 
investigar e relatar a experiência vivenciada por 25 jovens com faixa etária de 12 a 18 anos, moradores do município de São 
João da Ponta, Nordeste do estado do Pará. Este grupo de atores está inserido em uma unidade de conservação e possuem 
seus modos de vida tradicionalmente ligados ao meio ambiente, pela atividade produtiva que sua família exerce. O projeto foi 
desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Antônia Rosa, localizada na Reserva Extrativista Marinha de 
São João da Ponta. A RESEX, que segundo as especificidades do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei 
9.985/2000 através de uma das categorias estabelecidas, se insere na área de uso sustentável, sendo um modelo voltado para 
o extrativismo o de subsistência, utilizado por populações tradicionais como o intuito de assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais. A atividade objetivou investigar o modo como os jovens vivenciam o uso dos recursos naturais e sua gestão. 
Utilizou-se Diagnóstico rural participativo (DRP) como ferramenta metodológica durante os dias 09 e 10 de junho de 2017, 
foram realizadas com esse grupo de jovens dinâmicas integradoras e lúdicas sobre temáticas ambientais como: paisagem, 
educação ambiental e poluição e foram divididos os jovens em grupos de 5 pessoas para posterior construção de mapa falado 
com a escola como referência inicial para compartilhar o exercício do olhar na paisagem costeira e suas recentes mudanças 
devido a poluição e mau uso dos recursos pesqueiros, para que através da ótica dos mesmos houvesse a compreensão do “seu 
lugar no universo” e valorização de opções de mudanças vivenciado por meio da paisagem local, seus modos de vida e o meio 
ambiente. . Como resultado, foi gerado um autodiagnostico sobre o uso dos seus recursos naturais pela comunidade, da 
necessidade de cuidado com zona costeira e proteção ambiental.

SO 020NUNES-B

1333 AURO CARVALHO GUAJAJARA (TI 
ARARIBOIA)

Fortalecimento da cultura indígena através 
da pintura corporal

Frederico Guajajara - Mestre de pintura corporal do povo Guajajara

Como povos indígenas situados na área de atuação do Mosaico Gurupi, temos uma preocupação muito grande dado que os 
nossos velhos estão indo (morrendo) e estamos perdendo muito da nossa cultura. Por isso pensamos que é importante fazer 
documentação cultural e registro audiovisual com os velhos. Sobre a nossa pintura corporal, a preocupação é que as pessoas 
estão deixando de se pintar, por isso precisamos fortalecer a nossa pintura. Nas nossas aldeias são as mães que pintam as 
crianças e na festa da menina moça. Precisamos valorizar o jenipapo, porque é a matéria prima de nossa pintura corporal e 
fazer pesquisas sobre os tipos de pintura que cada povo tem. Entre as atividades contempladas para o Mosaico, queremos 
fomentar oficinas de pintura corporal entre todos os povos indígenas, para fortalecer esses conhecimentos e trocar 
experiências.

SO 072MARTINS-A

1334 LUCIA HUSSAK VAN VELTHEM (MUSEU 
GOELDI)

“Desejadas pelos olhos”. As representações 
dos Wayana sobre as roças e a agricultura 
(Session 051EMPERAIRE)

O povo indígena Wayana vive no norte do estado do Pará e pratica uma agricultura tradicional. Como ocorre entre outros 
povos amazônicos, os homens derrubam e queimam um trecho de mata, as mulheres plantam, limpam as roças, e colhem os 
seus produtos. Os Wayana compreendem a roça como sendo uma “fabricação”, um produto artesanal semelhante a um 
objeto, criado pelos heróis culturais em outros tempos e que no presente, associa homens e mulheres para sua (re)produção. 
Enquanto um elemento fabricado, a roça compartilha com os artefatos uma mesma terminologia de identificação, além de 
ser passível de uma apreciação estética (formal, cromática, relacional e conceitual) sendo, assim, “desejada pelos olhos”.  Este 
sentido inclui uma consideração valorativa que recai sobre os sinais que indicam uma abundante colheita. Ademais, a roça é 
também uma paisagem construída, o solo sendo apreendido enquanto um “corpo”, masculino, dotado de força fertilizadora, 
o que permite o crescimento dos cultivares. A comunicação enfocará as representações dos Wayana sobre as roças, 
especialmente naqueles aspectos que as conectam à materialidade, às fabricações, ao simbolismo e à cosmologia.

SO 051EMPERAIRE

1335 RAQUEL VIEIRA SANTOS 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), SÍLVIA 
LAINE BORGES (UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA), ELIZA FABRICIO DE MELO 
BELLARD DO NASCIMENTO 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), 
ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), IGOR 
ASSIS CARVALHO SANTOS 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), RENATA 
CORRÊA MARTINS (UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA - CERRADO), CÁSSIA BEATRIZ 
RODRIGUES MUNHOZ (UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA)

Feiras como espaços do conhecimento 
etnobotânico: levantamento de plantas 
medicinais comercializadas no Distrito 
Federal

No âmbito da etnobotânica, o conhecimento sobre as plantas medicinais constitui a base para tratamento de diferentes 
doenças. Seu uso é fundamentado no acúmulo de informações repassadas de geração em geração, porém em áreas urbanas, as 
populações seguem perdendo paulatinamente esse conhecimento. Assim, as feiras e mercados públicos emergem como 
espaços de persistência e manutenção do conhecimento etnobotânico nas grandes cidades. O objetivo deste estudo foi 
realizar um levantamento das espécies vegetais comercializadas em feiras no Distrito Federal. Foram realizadas visitas em duas 
feiras de Brasília, onde foram implementadas entrevistas semi-estruturadas para o levantamento de informações sobre o uso 
das plantas em 8 bancas. Amostrou-se um total de 233 táxons, 190 gêneros e 87 famílias. Do total de táxons, 114 a estavam 
identificadas pelos feirantes até espécie, sendo 84 delas nativas do Cerrado. 35 espécies foram identificadas por especialistas, 
sendo 27 nativas do Brasil e 8 exóticas.   As famílias mais representadas foram Fabaceae (13 sp), Asteraceae (8 sp), Malvaceae (5 
sp), apocynaceae (5 sp) e poaceae (5 sp). As espécies identificadas mais vendidas foram Miconia albicans (Sw.) Triana, 
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, Lychnophora ericoides Mart. e Equisetum arvense L. A folha (51 sp) e a casca do 
caule (40) foram as partes vegetativas mais comercializadas, sendo o chá (80 sp) o principal modo de preparo indicado e anti-
inflamatório (50 sp) a principal indicação de uso. A principal forma de coleta das espécies é o extrativismo em regiões de 
Goiás, podendo contribuir para uma pressão crescente sobre as espécies nativas do Cerrado, em especial L. ericoides que se 
encontra na lista de espécies ameaçadas. Assim, esse estudo destaca a alta riqueza de espécies levantadas em feiras de Brasília e 
o extrativismo de coleta dessas plantas, especialmente das cascas, o que remete a preocupações sobre a conservação dessas 
espécies exploradas.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5
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1336 MARIA ZÉLIA MACHADO DAMASCENO 
(POLO DE PROTEÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE E USO SUSTENTÁVEL 
DOS RECURSOS NATURAIS)

“MELHORA A QUESTÃO DA ALIMENTAÇÃO, 
VESTIMENTA, TUDO...” – ENCAUCHADOS DE 
VEGETAIS DA AMAZÔNIA E POSSIBILIDADES 
DE EMANCIPAÇÃO FEMININA

Um dos desafios do desenvolvimento moderno está na promoção da justiça social. Esse desafio ganha contornos mais 
específicos no que tange a autonomia e emancipação da mulher e sua participação no mercado de trabalho. A proposta de 
trabalho subjacente à tecnologia social dos Encauchados de Vegetais da Amazônia tem essa característica. A partir do 
momento em que uma família ou comunidade é beneficiada com uma unidade produtiva, instalada a partir de projetos 
financiados por órgãos de fomento ou com recursos de prêmios concedidos ao POLOPROBIO, organização social de interesse 
público que é depositária da referida tecnologia e responsável por sua reaplicação, pessoas com capacidade produtiva passam 
a se integrar na atividade de extração de látex e fabricação de produtos prontos para o mercado, sem deixar de lado as demais 
atividades que já executam no seu cotidiano. No estágio atual do projeto, com técnicas de produção de artefatos prontos 
para o mercado e de produção de borracha para a confecção de sandálias, praticamente todos os membros da família, com 
tempo livre, são envolvidos nas atividades dos encauchados. O marido sai para colher o látex, as vezes a mulher vai junto. 
Quando retornam para casa, ele vai fazer a borracha para as sandálias e ela vai produzir os encauchados. Isso proporciona a 
melhoria da qualidade de vida da família, a mulher passa a ter papel relevante na formação da renda, o que eleva sua 
autoestima, proporciona autonomia e emancipação do homem, pois a livra da dependência dele para ter acesso a uma série 
de produtos que antes não podiam ter. Desse modo, ela internaliza uma luta em favor de sua inclusão no processo produtivo e 
pela conservação da floresta, pois é lá que ela extrai e produz sua autonomia financeiro e social.

SO 052LEANDRO

1337 IGOR ERICK DA SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

Entre corpos, paisagens e emoções: reflexões 
sobre a diversidade sexual e de gênero na 
Amazônia.

Pretende-se neste trabalho, compreender o universo simbólico, socialmente construído que vem servindo de referência para 
a construção da diversidade sexual e de gênero em contextos geralmente desconsiderados, silenciados ou pouco abordados 
no campo dos estudos sobre as sexualidade, como é o caso dos locais de sociabilidade amazônicos. Trata-se de apresentar, a 
partir das observações e descrições realizadas em uma pesquisa etnográfica em andamento no município de Santarém, no 
Pará, algumas reflexões e resultados agrupados em dois eixos. O primeiro, consiste nas formas de construções sociais do 
pertencimento, das experiências dos corpos, das memórias, das narrativas e dos sentidos nos espaços tendo como pano de 
fundo paisagens formadas por igarapés, barracões de festas da comunidade e da aldeia, campos de futebol, matas, margens do 
Rio Tapajós (praias) e estradas de chão batido. O segundo, nas particularidades das experiências nesses ambientes e suas 
relações a partir da ideia de sentidos e sensorialidades vivenciados pelos sujeitos indígenas, ribeirinhos e periferizados.

SESSÃO TEMÁTICA 47

1338 PALMIRA DA SILVA OLIVEIRA 
(PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS AO 
ALTO RIO ANAJÁS)

“DEPOIS DE MAIS DE 30 ANOS SEM 
SERINGUEIRA, OS ENCAUCHADOS DE 
VEGETAIS DA AMAZÔNIA TROUXERAM 
ESPERANÇA PARA A COMUNIDADE” – A 
REATIVAÇÃO DOS SERINGAIS EM 
COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE 
ANAJÁS

O município de Anajás está localizado no Arquipélago do Marajó, e já foi um dos principais tributários da antiga produção da 
borracha exportada pelo Brasil no século XIX. Contudo, após encerrado o ciclo da borracha e cessado os incentivos e políticas 
públicas de fomento àquela que foi a principal atividade econômica regional, as populações foram abandonadas e, para 
sobreviverem, passaram a desenvolver atividades econômicas predatórias, como a extração de madeira e de palmito de açaí. A 
partir do ano de 2015, através de uma parceria institucional entre o POLOPROBIO, a Caixa Econômica Federal e a Associação 
dos Pequenos Produtores Rurais do Alto Rio Anajás (ASPROAN), em um projeto piloto que envolveu 8 famílias, os seringais do 
municípios começaram a ser progressivamente reativados. Atualmente existem 38 famílias de 5 comunidades rurais 
cadastradas no projeto. Essas famílias receberam cursos de capacitação e infraestrutura para fomentar a produção de 
encauchados, o que contribuiu para a geração de trabalho e renda para pessoas que não tinham, se quer, esperança. Essas 
pessoas compreendem que para se extrair o látex e produzir o artesanato de borracha, é necessário manter a seringueira viva, 
ao invés de derrubar árvores, como se faz com a extração de madeira e palmito. Consideram, portanto, que a floresta é fonte 
de riqueza e que a atividade de produção dos encauchados, além de contribuir para a melhoria das comunidades de um modo 
geral, mantém a floresta viva.

SO 052LEANDRO

1339 MARIA ODALICE AVIZ DE JESUS 
(COMUNIDADE TRADICIONAL)

As Mulheres Pescadoras e Artesãs da Vila Que 
Era (Bragança, PA): construção de memórias 
e saberes

A Vila Que Era, por ter sido a primeira sede da capitania do Caeté, representa hoje um marco histórico na região. Situada na 
margem direita do rio Caeté, a pequena Comunidade de extrativistas estuarino-costeiros, usuária da Resex-mar Caeté-
Taperaçu, busca, para além das atividades de pesca, o auto- fortalecimento através do turismo de base comunitária. Neste 
processo, a organização cooperativa tem sido vislumbrada, por nós mulheres artesãs da Vila Que Era, como um meio para 
superar a precariedade nas condições de trabalho. Pretendo relatar minhas experiências na busca de capacitação profissional 
e sensibilização das mulheres da minha Comunidade para a inserção na cadeia produtiva do artesanato. As parcerias para a 
construção de um espaço de produção coletiva do artesanato têm sido o caminho trilhado.  As redes de relações culturais 
trançadas representam melhorias socioeconômicas para a comunidade. A valorização do trabalho da mulher, através da 
construção de memórias e trocas de saberes, contribui para a reflexão sobre o lugar da mulher na sociedade local.

 

SO 020NUNES-A

1340 MYRTLE PEARL SHOCK (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DE PARÁ), 
MARIANA FRANCO CASSINO 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), LAURA 
PEREIRA FURQUIM (MUSEU DE 
ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Historias humanas de castanha-do-Pará 
(Bertholletia excelsa) escrito nos sítios 
arqueológicos na Amazônia

A castanha-do-Brasil ou castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa - Lecythidaceae) é um dos principais produtos florestais não-
madeireiros da Amazônia, sendo que sua exploração constitui uma importante fonte de renda para muitas comunidades 
ribeirinhas e indígenas locais. A espécie ocorre em manchas conhecidas como "castanhais" em quase toda a extensão da bacia 
amazônica. Sua distribuição tem sido interpretada como um produto do manejo por populações indígenas pré-coloniais ao 
longo dos milênios de ocupação da Amazônia. No entanto, tal interpretação não é consenso e o grau de influência humana 
sobre a distribuição dos castanhais ainda é alvo de um grande debate. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
profundidade temporal de uso e manejo da castanha-do-Brasil em diversas áreas da Amazônia. Para tal, vestígios de plantas 
carbonizadas provenientes de 17 sítios arqueológicos nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia foram analisados 
(processados, triados e identificados conforme metodologia arqueobotânica usual). As cronologias dos sítios arqueológicos 
analisados são variadas e abrangem todo o Holoceno. Fragmentos da testa da semente de B. excelsa foram encontrados na 
maioria dos sítios analisados, indicando uma ampla dispersão espacial do uso e manejo da espécie, datando desde o Holoceno 
inicial até o Holoceno tardio. Nossos resultados indicam que as populações humanas da Amazônia possuem um longo 
histórico de relações com as castanheiras, o que corrobora a hipótese de que estas relações contribuíram para moldar a 
distribuição de Bertholletia excelsa ao longo da bacia amazônica durante milhares de anos de história.

SESSÃO TEMÁTICA 20

1341 RÔNISSON DE SOUZA DE OLIVEIRA 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), NELISSA 
PERALTA BEZERRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), JOSÉ CÂNDIDO 
LOPES FERREIRA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS), MARILIA DE 
JESUS DA SILVA E SOUSA (INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ)

CONHECIMENTO DE PESCADORES E FORMAS 
DE MANEJO NO SETOR CORACI – RDS AMANÃ, 
MÉDIO SOLIMÕES

Este trabalho discute aspectos relacionados ao manejo tradicional da pesca, a partir dos conhecimentos e práticas dos 
pescadores de comunidades do Setor Político Coraci, situado no curso médio do rio Solimões, na RDS Amanã, município de 
Maraã, AM. A pesca está entre as atividades mais praticadas nessa região e sua produção é voltada para o autoconsumo e para 
venda. Utilizamos o método etnográfico como sendo a forma de acesso e compreensão dos conhecimentos dos pescadores. 
Realizamos também notas de campo, registros fotográficos, entrevistas abertas, observações e conversas informais. 
Coletamos dados em três comunidades de várzea do setor: Nova Macedônia, Vila Nova e São Paulo.  Foi possível observar que 
os pescadores fazem uso de suas áreas, atentos aos sinais ambientais como o nível, o cheiro e a cor da água, as árvores 
frutíferas presentes no ambiente e, especialmente ao comportamento dos peixes. Para essa última questão foram catalogadas 
40 espécies que os pescadores identificam sua concentração em lagos, rios ou igapós. Indicam também o comportamento 
migratório dos peixes e os períodos do ano da migração. De posse deste conjunto de conhecimentos, os pescadores estão 
atentos aos períodos adequados para realizar a captura dos peixes, no tocante, principalmente, aos tamanhos e aos períodos 
de desova. São estes conhecimentos ecológicos que definem também os aspectos éticos da prática pesqueiras no cotidiano da 
atividade. A aplicação das técnicas de captura parte também do conjunto de saberes e habilidades corporais. O corpo dos 
pescadores demanda habilidade e equilíbrio para realizar os lances e os fachos. As malhadeiras e arrastões são lançados em 
lugares estratégicos no rio, reconhecidos como sendo passagens ou caminhos dos peixes. A armação de espinhéis no igapó 
também se dá em lugares estratégicos, com armação específica para a captura dos peixes maiores. Esse corpus de saberes 
demonstram os domínios que influenciam diretamente nas formas de manejo.

SESSÃO TEMÁTICA 33
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1342 AURO CARVALHO GUAJAJARA (TI 
ARARIBOIA)

Fortalecimento Cultural através da cantoria 
indígena

Milton Guajajara - Cantos Guajajara

Milton Guajajara, cantor, mestre indígena de 37 anos, casado, com dois filhos.Sua história de resgate cultural espelha o 
processo de ameaça de perda e a necessidade de ações positivas para garantir a identidade cultural dos indígenas das TIs que 
integram o mosaico. O processo de devastação florestal ao redor das terras indígenas do Nordeste paraense e Amazônia 
maranhense atinge muitos aspectos culturais indígenas, desde a carência de elementos da natureza, usados como artefatos 
ritualísticos até a perda de contato com a língua materna.A crescente interação, não necessariamente voluntária, com a 
sociedade circundante tem intensificado processos de deterioração cultural. Esta perda rompe laços históricos, desvincula o 
indígena da floresta e forja condições favoráveis ao aliciamento por exploradores interessados no arrendamento das terras e 
seu uso para retirada de madeira e outros ilícitos. A redução dos recursos naturais, somadas à baixa inserção dos indígenas nas 
cadeias produtivas locais, leva muitas aldeias à situação de penúria que se torna mais um agravante na desagregação cultural. 
Desta forma os indígenas do mosaico reconhecem como ação prioritária o fortalecimento cultural passando principalmente 
pela difusão das línguas maternas e das formas tradicionais de expressão como os cantos e as pinturas corporais. O magistério 
indígena entra em cena com os objetivos de levar um ensino bilíngue às aldeias com os cantos e demais práticas rituais. A 
valoração dos anciões e a manutenção da conexão com eles é elemento essencial a sustentação dos pilares culturais. Os cantos 
têm uma diversidade de funções: proteção, oração, de força, de guerra, de festa, de homenagem.   As ações de fortalecimento 
passam pela intensificação do intercâmbio entre os grupos e etnias, do registro áudio visual das festas e manifestações 
culturais, realização de oficinas para artefatos e equipamentos culturais, pinturas e pela conservação dos recursos naturais.

SO 072MARTINS-A

1343 JÉSSICA DOS SANTOS PACHECO 
PEREIRA (ADVOGADA), CLAUDIA 
AZEVEDO-RAMOS (NÚCLEO DE ALTOS 
ESTUDOS AMAZÔNICOS - NAEA. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Conflicts between scientific-based 
technologies and traditional knowledge in 
the use of forests: patronization or real 
concern?

Amazon traditional populations use timber for domestic or economic purposes using traditional logging techniques for 
generations. In the commercial timber management (communitarian or industrial), concerns about environmental 
sustainability led to the development of scientifically-based low-impact logging techniques, which were soon imposed as 
conditions for licensing approval for timber management in Brazil. A number of studies have reported concern about the 
difficulties faced by traditional populations in having to undergo unfamiliar techniques, jeopardizing the maintenance of 
their livelihood. This study evaluated the degree of difficulty faced in the use of these logging techniques from the perspective 
of the communities. Two areas with community-based forest enterprises were selected in the state of Pará, Brazil. In each 
area, approximately 40 community members were interviewed about their perception of the difficulty of using scientifically-
based techniques. The perception was evaluated applying 5-level Likert satisfaction questionnaires (from very unsatisfied to 
very satisfied). Both in the Tapajós National Forest (in operation since 2005) and in the Verde-Para-Sempre Extractive Reserve 
(since 2007), most of the interviewees did not perceive the use of the techniques as a problem (average of 4 in satisfaction) as 
long as a prior training is provided. Other elements, such business administration and bureaucratic licensing procedures, 
were pointed out as more relevant difficulties. In this respect, relying on external partnership has been an alternative for the 
communities to overcome those difficulties. The potential dependence resulted from this relationship still needs to be 
evaluated. Although the incorporation of traditional knowledge in community-based forest management should be 
encouraged in favor of an adaptive management, from the perspective of the communities, there are other issues that deserve 
more attention from technical and political actors.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1344 ROBERTA SÁ LEITÃO BARBOZA (UFPA-
BRAGANÇA), JUAREZ CARLOS BRITO 
PEZZUTI (UFPA), RAFAEL SA LEITAO 
BARBOZA (UFRPE), MYRIAN SA LEITAO 
BARBOZA (UFOPA)

Manejo comunitário de Quelônios no baixo 
rio Amazonas: uma experiência de saberes 
em três comunidades

Atualmente, um dos grandes desafios para efetivação do manejo de quelônios e outros recursos da fauna cinegética na 
Amazônia consiste no reconhecimento legal de seu uso. O presente estudo discute o histórico do manejo de quelônios na 
Amazônia e descreve diferentes estratégias de manejo comunitário de quelônios em três comunidades da várzea de Santarém: 
Ilha de São Miguel, Costa do Aritapera e Água Preta. Os primeiros relatos escritos de manejo de quelônios na Amazônia são 
datados da época do contato entre populações ameríndias e europeias. Na década de 70, o governo brasileiro implementou 
ações de manejo através do Projeto “Proteção e Manejo de Quelônios da Amazônia” fundamentado no gerenciamento 
centralizado no poder do Estado. Hoje, práticas de manejo comunitário de quelônios ocorrem em vários lugares na Amazônia, 
como nas comunidades do presente estudo. O sistema de manejo comunitário realizado nessas três localidades, mesmo 
pautados na demanda especifica local, apresenta perspectivas diferenciadas em virtude do variado grau de experiência de 
cada comunidade. A Ilha de São Miguel já realiza o manejo de quelônios há cerca de 40 anos com relativo grau de sucesso, 
enquanto na Água Preta o manejo vem sendo estabelecido há 22 anos de forma menos rigorosa e na  Costa do Aritapera não se 
obteve êxito em sua recente implementação. De modo geral, a inclusão dos principais usuários dos recursos naturais em seu 
manejo ainda se constitui uma tarefa de difícil execução.

SO 083SAIKOSKI-B

1345 IGOR ASSIS CARVALHO SANTOS 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), 
PATRÍCIA GOULART BUSTAMANTE 
(EMBRAPA), REGINA CÉLIA DE 
OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)

Raízes ancestrais: as mandiocas da 
comunidade quilombola Vargem do Inhaí

O surgimento de um sistema de produção sustentável a longo prazo depende da conservação dos recursos genéticos 
tradicionais. Em contrapartida, os povos tradicionais que conseguiram resistir à expansão cultural e tecnológica sofrem com 
conflitos e violência. Como é o caso da comunidade quilombola Vargem do Inhaí em Diamantina, Minas Gerais, formada por 
28 famílias com ascendência africana e indígena. Eles se reconhecem como “Apanhadores de Sempre-Vivas”. O extrativismo 
das sempre-vivas vem sendo pressionado. As principais atividades são a agricultura de subsistência e gado. Mapear as 
atividades agrícolas desta comunidade subsidia sua inclusão no Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) 
realizado pela FAO, o que seria importante na luta deste povo. Este trabalho teve como objetivo acessar o conhecimento 
quilombola da Vargem do Inhaí, relativo às etnovariedades de mandiocas e caracterizá-las com critérios tradicionais e da 
ciência formal e analisar a composição química das raízes. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e turnês guiadas com 
12 famílias, atividades participativas e coleta de material botânico das raças. Foi feita Análise dos Componentes Principais 
para verificar a relação entre as etnovariedades. Mulheres e homens com mais de 30 anos reconheceram 68% e 38%, 
respectivamente e os jovens, 22%. Os quilombolas citaram 34 tipos de mandioca. Três desapareceram. Seis foram 
mencionados como de introdução recente. A análise morfológica mostrou que a Vargem detém mandiocas com significativa 
diversidade. As análises químicas confirmam a diversidade e a importância nutricional diferenciada entre as raças. Os 
quilombolas de Vargem do Inhaí reportaram maior riqueza do que a encontrada em outras comunidades, desconsiderando 
indígenas. A difícil situação da comunidade causa a migração dos jovens, colocando em risco a transmissão do 
conhecimento. A comunidade é mantenedora da agrobiodiversidade, sendo importante a proteção de seus direitos.
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1346 CATHERINE DE CARVALHO MEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL), CAROLINA SILVEIRA 
COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL), RAFAEL FRIZZO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL), MATEUS ARNDT 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL), PAULO PFLUG 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL), BIBIANA 
DOMINGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL), JOSÉ 
OTÁVIO CATAFESTO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL), MARCUS ANTONIO 
SCHIFINO WITTMANN (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL), 
JULIANA KONFLANZ DE MOURA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL)

NHAEN’U E TEMBIPORU: Aspectos 
Socioambientais do Barro como Memória 
Biocultural Mbya Guarani

No ano de 2017, com intuito de refletir sobre práticas de feitio e modos de uso relacionados ao barro e a argila 
conjuntamente com os Mbyá Guarani, foram realizadas oficinas interdisciplinares entre estudantes, educadores e a 
comunidade da Tekoá Nhu Porã, município de Torres/RS. Este projeto de extensão, articulado pelo Laboratório de 
Arqueologia e Etnologia(UFRGS), foi construído e desenvolvido com a participação do cacique e comunidade escolar da 
aldeia. Em um primeiro momento buscou-se retomar aspectos da memória biocultural deste grupo através de fotos de feitio 
de cerâmica, livros, iconografias e artefatos. Após isto as kyringue (crianças) desenharam o que aquele momento representou 
ou os fez lembrar. Em um segundo momento houve uma jeguatá ao atual Parque Estadual de Itapeva, parte de seu território 
memorial, com troca de conhecimentos acerca da paisagem e tudo que a constitui, incluindo remanescentes arqueológicos 
presentes no caminho e sambaquis. Em um terceiro momento, com estas experiências como pano de fundo, as crianças 
partiram para a práxis em uma oficina livre de confecção de objetos de argila. Ao amassar o barro, em meio a brincadeiras e 
comentários dos mais velhos que observavam tudo, surgiram pratos e peças cerâmicas decoradas com grafismos hoje em dia 
usados na cestaria. O petyngua tem grande significado espiritual e ritualístico dentro das aldeias, sendo a peça mais 
confeccionada e desenhada. Alguns xeramoi (sábios), após as atividades, demonstraram interesse em falar com as crianças 
sobre como se dava a relação deles com o barro, na sua cultura. Os povos indígenas reproduzem e criam modos singulares de 
continuidade social e cultural. Os usos e as interações que os mbya tecem com a biodiversidade dos locais onde constroem as 
suas tekoa (aldeias – teko (modo de ser) + a (lugar) ) é fruto de uma estreita relação etnoecológica, que envolve práticas e 
saberes que significam suas relações cosmológicas e que refletem a/na memória coletiva deste grupo.
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1347 CARLYLE OLIVEIRA MARTINS (UFPA) OS GATEIROS DO PARU: Uma análise das 
mudanças na forma de interação entre 
humanos e animais no contexto da caça 
praticada em Almeirim-PA, entre as décadas 
de 1960 e 1970.

Este trabalho aborda o uso de recursos naturais de livre acesso, utilizando como fonte privilegiada de informações as 
narrativas de gateiros, termo utilizado para referir aos antigos caçadores de onça que habitam a região do rio Paru, município 
de Almeirim, estado do Pará. O objetivo é identificar e caracterizar o processo relacionado às mudanças nas formas de uso da 
fauna silvestre, os principais agentes envolvidos nesse processo, as formas de interação com esses animais; conhecimentos; 
técnicas e as habilidades envolvidas. Parto dessas observações para refletir a naturalização dos conceitos de “natureza” e 
“cultura” e considerar, ao mesmo tempo, novas experiências em torno dessa relação entre humanidade e animalidade A 
hipótese apresentada nesse trabalho é de uma malha de sociabilidades que resultaram em mudanças no plano moral-cultural 
(ou seja, dos valores que orientam a relação homem natureza), favoreceu o surgimento de práticas e ideias sobre regimes de 
apropriação dos recursos de acesso livre, onde se confrontam também códigos morais-culturais e sociabilidades várias.

Para elaborar a análise realizo um estudo empírico qualitativo sobre a atividade da caça comercial que ocorreu nessa região 
no período situado entre a década de 1960 e 1970, quando a caça para comercialização do couro da onça se tornou a 
principal atividade geradora de renda dos extrativistas da região que, até então, tinham como principal fonte de subsistência 
a atividade de coleta de produtos florestais.
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1350 THAÍS HELENA TEIXEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA), 
MARA CARVALHO NOTTINGHAM 
(INSTITUTO CHICO MENDES DE 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE), 
LILLIAN MÉRCIA BENEVENUTO 
ESTRELA (INSTITUTO CHICO MENDES 
DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE), BRUNA DE VITA 
SILVA SANTOS (INSTITUTO CHICO 
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE), NATÁLIA ARAGÃO 
DE FIGUEIREDO (INSTITUTO FEDERAL 
DO CEARÁ), JOSÉ AMBRÓSIO FERREIRA 
NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA)

Cultura, alimentação e renda nas reservas 
extrativistas na Amazônia Brasileira

As Reservas Extrativistas (Resex) fazem parte do grupo de Unidades de Conservação de Uso Sustentável com populações 
tradicionais e representam um conjunto de conquistas sociais pela garantia do acesso à terra por essas populações bem como 
a reprodução de seus modos de vida, aliadas à conservação ambiental e ao uso racional dos recursos naturais. Os atores 
principais dessas comunidades tradicionais são seringueiros, extrativistas, ribeirinhos, pescadores e castanheiros, 
representando grupos sociais vulneráveis, que têm em comum o fato de depender dos recursos naturais dos territórios em 
que vivem para obter a própria subsistência. A criação das Resex é resultado da atuação desses grupos, geralmente 
marginalizados, que, a partir de meados da década de 80 do século XX, passaram a atuar de forma organizada em defesa de 
seus territórios e seus modos de vida. As Resex são analisadas a partir das interfaces entre produção extrativista e agricultura 
de subsistência na manutenção e fortalecimento dos hábitos alimentares dessas comunidades em um contexto de grande 
transformação cultural no qual a comida do dia-a-dia, mesmo nas áreas rurais, vem perdendo características locais e 
assumido a homogeneidade do consumo orientado por hábitos urbanos. Argumenta-se que as práticas extrativistas e da 
agricultara familiar reforçam tanto os meios de vida das comunidades nas Resex, quanto seus hábitos alimentares 
culturalmente referenciados. Sustenta-se, também, a relevância da articulação entre produção, consumo e comercialização, 
destacando situações nas quais a pauta alimentar das populações nas Resex mostra-se extremamente rica e variada, graças às 
diferentes fontes de recursos acessadas. O trabalho toma como referência dados primários obtidos por meio de questionários 
aplicados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em parceria com a Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), às famílias em 28 Reservas Extrativistas federais no Bioma Amazônico.
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1351 ALAN CRHISTIAN QUADROS ALVÃO 
(UFRGS), CLAUDIA NUNES SANTOS 
(UFPA)

QUANDO A “MARÉ TÁ FRACA”: A PESQUISA 
EM DIAS DE ESCASSEZ

Apresentaremos parte da pesquisa em desenvolvimento “Trabalhadores do mar em Quatipuru-mirim”, buscando pensar 
como o cotidiano do pesquisado e do pesquisador, na comunidade, particulariza momentaneamente a fase de construção das 
fontes, isto é, como os dias de escassez se expressam na pesquisa. Nesse contexto, as visitas a campo foram distribuídas em 
dois períodos de 15 dias: a parte inicial do mês de janeiro, e a parte final de fevereiro e inicio de março. Esse período coincide 
com a escassez na pesca, que segundo os pescadores, até a “bóia” é difícil pegar. Ao falar da “fraqueza da maré”, referimo-nos 
às condições ambientais ligadas ao deslocamento dos estoques pesqueiros, como a intensa pluviosidade, e um evento 
definido localmente como “água escura”, uma corrente que leva o pescado em outra direção. Diante desses fatores, o 
cotidiano dos pescadores se reconfigura momentaneamente, assim como o cotidiano da pesquisa também é alterado. Já 
motivados por tarefas diárias no decorrer do ano (no mar e na terra), nos dias de escassez, estão envolvidos por tensões 
maiores oriundas da falta dos pescados, inclusive para alimentação. A conversa com frequência dava-se entre marteladas 
(consertos das moradias), manutenção dos petrechos e embarcações, a “mariscagem”, armazenamento de madeira, pequenas 
construções nos quintais. O que se percebe é que as tarefas na terra passam a tomar a atenção dos pescadores por tempo 
maior. Nesse período retoma-se uma organização antiga da pesca nos moldes das relações de “companha” e parceria, 
localmente chamada de “cabrita”, onde a formação da equipe obedece à disponibilidade de pessoas, e o produto é dividido 
igualmente entre eles, não cabendo parte a rede, nem a embarcação. Com frequência ouve-se dos entrevistados reclamações 
sobre a alimentação, que passa a constituir-se de enlatados e embutidos vendidos nos pequenos comércios locais. Essas 
tensões são manifestadas em desconforto, inquietações, e reclamações ao lembrar o trabalho.
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1352 BRENA DE NAZARÉ BARROS 
RODRIGUES (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), CAMILA NEVES 
LIMA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), DAYANE AZEVEDO MAIA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), IARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
NERY (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), LETÍCIA ALMEIDA DE 
ASSUNÇÃO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), GEOVANE DO 
ROSÁRIO RIBEIRO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), RAQUEL DE CÁSSIA 
DOS SANTOS ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), TAYNÁ ESTEFFANE SILVA 
ALMEIDA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), VITOR VILA REAL SANTOS 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), GABRIELE SANTOS DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

RELAÇÃO INTERPESSOAL: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA NA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM À UMA PACIENTE INDÍGENA

INTRUDUÇÃO: O processo do cuidado está ligado diretamente as necessidades bio-psico-socio-espirituais e à relação 
enfermeiro-paciente. A comunicação entre o enfermeiro e o paciente é imprescindível para o desenvolvimento satisfatório da 
relação terapêutica e uma assistência holística (SILVA, et al. 2016). Contudo, tal comunicação pode ser não verbal e cabe ao 
profissional compreender a peculiaridade de cada paciente, de forma a adequar os cuidados às suas necessidades. OBJETIVO: 
Ressaltar a importância da relação interpessoal na enfermagem para uma assistência de qualidade. MÉTODO: Estudo 
descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado por acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 
do Estado do Pará, a partir das aulas práticas na clínica pediátrica em um hospital público de Belém do Pará no ano de 2017, a 
qual, pôde-se dar assistência à uma paciente indígena acometida com glomérulo nefrite. Houve coleta da história clínica, os 
diagnósticos e intervenções foram norteados pelas Classificações da North American Nursing Diagnosis Association e das 
Intervenções de Enfermagem. RESULTADO: A criança estava acompanhada de sua avó e ambas não falavam o português, a 
comunicação com a equipe de enfermagem era intermediada pelo cacique, além da compreensão de gestos e expressões da 
curumim. Neste cenário, nota-se a dificuldade de haver a comunicação oral por divergência de idioma, entretanto, a 
assistência não ficou prejudicada, pois, a criança foi compreendida em sua forma integral, respeitando seu espaço, gestos e 
expressões. Interagir com o paciente, criando vínculo de confiança é uma forma de crescimento pessoal e profissional. 
CONCLUSÃO: Indubitavelmente, o enfermeiro necessita de conhecimentos acerca das populações tradicionais para que possa 
dar assistência à esta comunidade. Contudo, a equipe de enfermagem que lida diretamente com seus pacientes, deve criar 
vínculo de confiança afim de cada caso clínico obter um desfecho positivo e favorável.
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1353 HECTOR ASIZA (UNIVERSIDAD 
NACIONAL EXPERIMENTAL INDIGENA 
DEL TAUCA), NOEMI CHACON 
(INSTITUTO VENEZOLANO DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS)

The conuco from the Ye`kwana conception: a 
contribution to western knowledge on 
shifting cultivation

The conuco (defined here as a complex indigenous agricultural system of shifting cultivation) has been practiced since the 
Neolithic. Its base of knowledge lies in the culture of those who practice it. A conventional oversimplified western perspective 
recognizes only three phases in this agricultural system: felling and burning, cultivation and a fallow in which the ecosystem is 
abandoned to recover naturally. Despite the fact that it has been practiced for thousands of years, several authors claim that 
the conuco is environmentally destructive, causing deforestation, biodiversity loss, soil degradation and climate change. This 
perception has been increasingly questioned. In our view, this controversy derives from lack and misleading information, and 
biases against local and indigenous knowledge. In this study, the Yé’kwana conuco is described from the perspective of one 
the authors, an indigenous peasant, based on his own life experience. Several contributions can be highlighted: i) Ye’kwanas 
select the conuco location considering human-nature balance; ii) sites are selected using indicators based on the 
relationships between soil characteristics, natural vegetation and crops biology; iii) knowledge on weather cycles, seed 
selection, fire management and crop distribution according to the crop physiological requirements is essential for conuco 
management; iv) ecosystem recovery is an active process that begins from the foundation of the conuco through the 
establishment of a regeneration edge; v) there are very clear, although not totally exclusive, gender roles. While men are in 
charge of site selection and preparation (felling and burning); women are in charge of seed selection, plant care, harvest and 
area regeneration. This type of studies are very relevant for a much needed intercultural dialogue that can further a 
constructive and mutually respectful understanding towards real life workable alternatives to tackle the current 
environmental and food crisis.
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1354 ALICE ALEXANDRE PAGAN (UFS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE)

Cosmovisões etnocientíficas no ensino de 
Biologia: algumas reflexões

Partindo da tese de que o conhecimento construído acerca da natureza reflete nossas concepções acerca do que somos como 
humanidade, assumimos que aprender biologia nos provoca a construir relações de alteridade com os demais seres vivos. Essa 
premissa permite refletir sobre os objetivos do ensino dessa disciplina buscando um aprendizado que provoque a conexão 
entre nossa espécie e os demais seres vivos. Os atuais objetivos baseados na racionalidade da ciência padrão ensinada na 
escola brasileira, pelo contrário, podem fundamentar análises tecnicistas que colocam os demais seres vivos na posição de 
objetos para usufruto da espécie Homo sapiens sapiens, esse ensino tem atendido os anseios do mercado de capital, 
especialmente da indústria alimentícia e do agronegócio, promovendo desconexões: crianças começam a acreditar que a 
carne vem da bandeja de isopor e ou leite da caixa de papelão. O olhar puramente analítico que cria uma oposição conceitual 
entre ser humano e natureza está a serviço especialmente do controle. Por outro lado, propomos uma análise que não exclua 
a racionalidade da ciência ocidental, mas englobe racionalidades etnocientíficas, para compor os objetivos desse ensino, 
visando relações afetivas que não dissociam humano-natureza, humanizando os demais seres vivos. Partindo desse olhar, se o 
conceito de pessoa é constituído pela relação: sou apenas filha porque tenho pai, sou professora porque tenho alunos e etc, 
podemos compreender as demais espécies como pessoas em relação com a nossa. Não somos os únicos seres em relação 
dentro de um conjunto ecossocial. Esse ponto de vista, que considera cosmovisões, por exemplo, de que determinados 
animais são meus parentes e amigos, os humaniza e contrapõe ao modelo da comercialização e da objetificação, para a 
construção alteridades de respeito, em um aprendizado sobre a natureza que nos possibilita conexões afetivas, diplomáticas e 
sociais com as demais espécies.
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1355 JURANDIR SANTOS DE NOVAES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 
UFPA. PROFESSORA NA 
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AUTOCARTOGRAFIA DE POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS: Saberes e 
Práticas na construção do Mapa “Região 
Ecológica do Babaçu”

AUTOCARTOGRAFIA DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: Saberes e Práticas na construção do Mapa “Região Ecológica 
do Babaçu”.

 

                                                                        Jurandir Santos de Novaes

                                                                   Helciane de Fátima Abreu Araújo

 

Pretendemos com este trabalho apresentar experiência de construção de uma concepção de “região ecológica do babaçu”, 
como expressão de práticas políticas, econômicas, sociais e culturais enquanto saberes de quebradeiras de coco babaçu em 
quatro estados brasileiros, e que colocam em questão a noção de desmatamento apenas como a dimensão física de 
eliminação de espécies vegetais, notadamente, o babaçu (Attalea speciosa) . As representações cartográficas que 
consubstanciam o mapa realçam relações com os babaçuais que asseguram a reprodução física e cultural destas mulheres e 
luta cotidiana, forjada por um modo de vida ameaçado pela devastação empreendida por agentes que visam eliminar 
babaçuais e afrontam saberes tradicionalmente construídos que asseguram sua preservação. Na prática de uma nova 
cartografia social, o auto mapeamento é requisito, e ainda, se faz uso de fontes cartográficas secundárias analisadas e 
confrontadas com os resultados de trabalho de campo realizado por pesquisadores e movimentos sociais envolvidos de forma 
ativa. Assim foi possível elaborar o mapa que traz representações que atualizam conteúdos empíricos e analíticos diante de 
processos que nos possibilitam trazer a discussão sobre a formação de  floresta de babaçu  associada à percepção e atuação 
política das mulheres quebradeiras de coco na construção da denominada “região ecológica do babaçu”, que se distinguem 
dos mapas oficias e coaduna saberes, ocorrência de babaçuais e a luta pela sua preservação e reconhecimento.
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1356 TARCÍSIO DA SILVA SANTOS 
(OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA)

Uso de recursos naturais na Terra Indígena 
Apiakás do Pontal e Isolados: uma estratégia 
de uso e ocupação conservacionista no 
Pontal do Mato Grosso.

A TI Apiakás do Pontal e Isolados (982.324 ha) localiza-se na confluência dos rios Juruena e Teles Pires (formadores do rio 
Tapajós), e é majoritariamente habitada pelo Povo Apiaká. Este trabalho discorre sobre o uso de recursos naturais pelos 
Apiaká, a partir de dados obtidos entre 2008 e 2009, em oficinas com homens e mulheres adultos das aldeias Mayrowy e 
Pontal, observação participante nas aldeias, e incursões a campo por terra e água. O uso de recursos está estruturado nos 
conhecimentos/práticas tradicionais (roça, coleta, caça e pesca), que respondem por grande parte do sustento alimentar dos 
indígenas. No entanto, há compra de itens (sal, café, óleo, roupas, etc) com recursos de atividades remuneradas e benefícios 
sociais. As roças são “de toco com pousio”, e nelas plantam-se 4 etnoespécies de mandioca/macaxeira, 5 de cará, 2 de batata, 
2 de milho, 2 de jerimum, 10 de banana e outras frutas. A caça é feita com arma-de-fogo, utilizando as técnicas rastreando e 
espera; as etnoespécies comumente abatidas são mamíferos (porcão, cateto, tatus, cutia, paca, macacos) e aves (mutuns, 
cujubins, araras, patos). A pesca é feita utilizando-se caniço, linhada, arpão e zagaia; as etnoespécies de peixes comumente 
abatidas são 6 tipos de paboca, 4 de aracú, 4 de piranha, 2 de tucunaré, 2 de matrinchã, e peixes de couro (surubim, barbado 
e pintado). As coletas incluem 64 etnoespécies vegetais para uso na alimentação, 61 para construção de casas e utensílios 
(domésticos, caça e pesca) e 88 para fins medicinais. Dentre as atividades mencionadas, somente a roça demanda “desmate de 
áreas”, que em 2008 e 2009 somavam 20 hectares para atender aproximadamente 150 pessoas. As demais práticas são 
pautadas no Conhecimento Ecológico Tradicional dos Apiaká e viabilizadas pelos serviços ambientais (provisão e suporte) de 
ambientes naturais, que são historicamente mantidos em bom estado de conservação pelas estratégias tradicionais de uso, 
ocupação e vigilância do espaço pelos indígenas.
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1357 DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO), SUZANA GUIMARÃES 
LEITÃO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO)

Adaptógenos: Do conhecimento tradicional 
ao Mercado Farmacêutico

Na medicina tradicional, as plantas medicinais são usadas frequentemente de forma não específica, para melhorar as funções 
do corpo, especialmente em casos de redução da função muscular, cognição, desempenho sexual, ou resistência às infecções, 
fazendo com que as pessoas recorram às plantas tônicas, fortificantes e restaurativas. Estas plantas merecem maior atenção e 
investigação para que se encontre evidências científicas que sustentem seus usos populares. Na medicina moderna, o termo 
adaptógeno foi cunhado para uma classe de substâncias capazes de aumentar a resistência não específica do organismo, 
através da melhora da capacidade de se adaptar a fatores ambientais e agentes estressantes. As plantas adaptógenas podem ser 
usadas por indivíduos saudáveis para melhorar a performance física e cognitiva, ou como agentes geriátricos para prevenir ou 
minimizar os déficits físicos e cognitivos, a exemplo do ginseng (Panax ginseng). Através das evidências de eficácia e segurança, 
plantas conhecidas como afrodisíacas, energéticas, estimulantes, e rejuvenescedoras, ou que são indicadas para fraqueza e 
perda de memória, poderiam ser consideradas como potenciais adaptógenos, a exemplo do ginseng brasileiro (Pfaffia 
glomerata), maca (Lepidium meyenii), saracuramirá (Ampelozyziphus amazonicus), dentre outras.

OBS: O presente trabalho faz parte da divulgação do capítulo de livro: Oliveira & Leitão. Plantas Tônicas, Fortificantes e 
Rejuvenescedoras: o Conceito de Adaptógeno. In: Albuquerque, U.P. (Org.). Introdução à Etnobiologia, Vol. 2. NUPEEA, 2018.
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CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE), 
LILLIAN MÉRCIA BENEVENUTO 
ESTRELA (INSTITUTO CHICO MENDES 
DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE), THAÍS HELENA 
TEIXEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA), BRUNA DE VITA SILVA 
SANTOS (INSTITUTO CHICO MENDES 
DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE), NATÁLIA ARAGÃO 
DE FIGUEIREDO (INSTITUTO FEDERAL 
DO CEARÁ), JOSÉ AMBRÓSIO FERREIRA 
NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA)

O autoconsumo como estratégia de 
reprodução social nas reservas extrativistas 
na Amazônia Brasileira

As Reservas Extrativistas (Resex) na Amazônia representam clara materialização do conceito de pluriatividade pela conjugação 
do extrativismo, da pesca, da agricultura e da produção animal. Nas comunidades extrativistas a pluriatividade, além de 
adaptação às modernas condições da produção agrícola capitalista, é também estratégia de manutenção de seu modo de 
vida. Este trabalho argumenta que as Resex, pela inovação territorial, ambiental e sociopolítica que engendram, configuram-
se como alternativas de desenvolvimento sustentável à medida que possibilitam a melhoria das condições de vida de suas 
populações em sintonia com o uso racional dos recursos naturais, se inserindo numa nova perspectiva de desenvolvimento na 
qual a noção de sustentabilidade não se resume ao rendimento monetário dos produtos. A pluralidade da produção agro-
extrativista é analisada como resultado de amplo processo de organização social, econômica e cultural que fortalece o 
modelo de governança concebido para essa categoria de unidade de conservação, em termos da valorização dos modos de 
vida de suas comunidades. O trabalho utiliza dados coletados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) em 28 Resex no Bioma Amazônico. Partindo da perspectiva 
de que a Resex representam a possibilidade de usos múltiplos da floresta, argumenta-se que a diversidade de atividades 
realizadas nas comunidades extrativistas da Amazônia configura um contexto social e econômico no qual o autoconsumo é 
figura predominante. Tanto no que se refere à renda não monetária não dispendida, quanto no fortalecimento da segurança 
alimentar e também da sociabilidade e identidade social dessas populações, o autoconsumo tem importância crucial. A 
realidade produtiva, social e ambiental das Resex realça a necessidade de discutir a importância da produção para 
autoconsumo, caracterizada como estratégia típica de reprodução e de resiliência do campesinato.
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ISE 2018: Catálogo de Resumos / Abstract Catalog (Aug. 9  - Late Additions)

1359 SEBASTIÃO RIBEIRO XAVIER JUNIOR 
(EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL), 
DANIELY ALVES DE ALMADA 
(UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA - 
UNAMA), AILA YASMIN BRITO 
MOREIRA MAGNO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - 
UFRA), HELENA JOSEANE RAIOL SOUZA 
(EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL), 
CLAYTON MARCELLO FURTADO 
(EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL), 
SILVANE TAVARES RODRIGUES 
(EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL)

PLANTAS MEDICINAIS DO ACERVO DO 
HERBÁRIO IAN (EMBRAPA AMAZÔNIA 
ORIENTAL): DIVERSIDADE, PESQUISA E 
CONHECIMENTO.

As plantas medicinais são elementos que constituem parte da biodiversidade e são utilizadas desde a antiguidade por vários 
povos e de diversas maneiras. Logo, elas surgem como uma opção para a cura de diversas doenças, muitas das vezes esses 
vegetais representam o único tratamento disponível para muitas comunidades. Diante desse contexto, é crescente a 
preocupação em se conhecer espécies vegetais, suas potencialidades e usos. Tendo em vista essa importância, o presente 
trabalho tem por objetivo realizar um levantamento e organização dos exemplares existentes no Herbário IAN da EMBRAPA 
Amazônia Oriental. Para o início de pesquisa, foi realizado o levantamento das espécies existentes no acervo através de seu 
registro presente nas exsicatas. Em seguida, essas informações foram verificadas e confirmadas no banco de dados do Herbário 
IAN, após isso, foi gerada uma lista, organizada por família, gênero e espécie. A grafia correta dos nomes científicos foi 
verificada e corrigida utilizando sites específicos: MOBOT (Missouri Botanical Garden) e LISTA DE ESPÉCIES DO BRASIL. Deste 
levantamento, foram encontrados 372 exemplares distribuídos em 92 famílias 255 gêneros. As famílias mais representativas 
foram: Asteraceae A. Juss. (31 Gêneros), Apocynaceae Juss. (14), Euphorbiaceae Juss. (13), Bignoniaceae Juss. (8), Myrtaceae 
Juss. e Verbenaceae J.St.-Hil. (7 gêneros) respectivamente. Gymnanthemum Cass. (11 exemplares), Croton L. e Lippia L. (7) e 
Euphorbia L. (6 exemplares) foram os gêneros que mais se destacaram em quantidade de exemplares no acervo. Logo, ressalta-
se a relevância de se ter espécies medicinais nos herbários pois estas poderão subsidiar pesquisas direcionadas para indústrias 
farmacêuticas, perfumarias, fitoquímica e biotecnologia. 

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1360 SARA PACHECO VENTURA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO), LEIDIANI BINO DE CASTRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO), DANIELY MIELKE DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO), JULIANA DE LANNA PASSOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO)

Estudo morfológico, anatômico e 
histoquímico de Miconia affinis DC. utilizada 
em preparações terapêuticas por moradores 
de uma comunidade quilombola no Espírito 
Santo

Apesar do Brasil ser considerado um país megadiverso com uma das biotas mais ricas do planeta apenas uma pequena fração 
das espécies conhecidas de plantas foram investigadas pela ciência. As espécies medicinais permanecem pouco exploradas 
cientificamente e dados fornecidos por estudos etnobotânicos podem direcionar esforços para espécies consagradas pelo uso 
tradicional. Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo morfológico, anatômico e histoquímico em função do 
uso medicinal verificado para Miconia affinis em estudo etnobotânico realizado em Monte Alegre. A espécie foi selecionada a 
partir do índice de concordância do uso de espécies e a folha é utilizada no tratamento de fraturas ósseas e lesões musculares. 
Nas análises da morfologia externa e interna adotou-se as terminologias e metodologias usuais de cada área, respectivamente. 
As secções transversais da folha foram montadas em laminas semipermanentes para as análises anatômicas. O estudo 
histoquímico foi realizado em amostras frescas, submetidas a reagentes específicos para evidenciar a presença de substâncias 
do metabolismo secundário. M. affinis apresentou hábito arbustivo com folhas de margem glabra, face abaxial com tricomas 
estrelados concentrados nas nervuras. Panículas dicasiais, terminais. Flores pentâmeras, externamente com tricomas 
estrelados esparsos. A folha de M. affinis é hipoestomática com estômatos anomocíticos, tricomas ramificados, dendríticos e 
glandulares. A epiderme é uniestratificada, apresenta hipoderme, mesofilo dorsiventral e presença de drusas. A nervura 
apresenta um formato biconvexo com feixes vasculares bicolateral. A histoquímica revelou a presença dos seguintes 
secretados: lipídios ácidos, terpenóides com grupo carbonilo, lactonas sesquiterpênicas, compostos fenólicos gerais e 
taninos. Os dados obtidos podem servir de subsidio para novos estudos principalmente para a aqueles que visam a obtenção 
de novas moléculas bioativas.
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1361 SIDNEY TATA TEMBÉ (UEPA), CLAUDIO 
EMIDIO SILVA (UEPA), JOELMA 
CRISTINA PARENTE MONTEIRO 
ALENCAR (UEPA)

BRINQUEDOS TRADICIONAIS DO POVO 
TEMBÉ: CONSTRUÇÃO, UTILIZAÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE SABERES

Este projeto de pesquisa foi desenvolvido na Terra Indígena Alto Rio Guamá, Região do Gurupi, aldeia Cajueiro. O projeto 
buscou na memória dos mais velhos a tradição dos brinquedos que eles faziam/brincavam quando jovens. Esse conhecimento 
ainda está adormecido em suas memórias e os jovens na atualidade preferem os brinquedos industrializados. O projeto visou 
a construção de materiais didáticos que possam ajudar a suprir a necessidade do ensino de arte indígena de materiais 
específicos, bem como criar metodologias de trabalho nesta disciplina, além de buscar a valorização da cultura Tembé através 
dessas práticas ludicas. O projeto proposto foi desenvolvido em três etapas: 1) Na primeira etapa foi realizada uma pesquisa 
com os mais velhos onde eles foram discorrendo sobre os brinquedos que utilizavam quando criança além de explicar onde e 
como encontrar a matéria prima para fabricá-los; 2) Na segunda etapa todos os brinquedos foram confeccionados, e 
posteriormente desenhados para a construção da cartilha: “Brinquedos tradicionais do povo tembé” e do “jogo da memória 
dos brinquedos tradicionais tembé”; 3) No terceiro momento houve a aplicação dos materiais didáticos, para as crianças do 
quinto ano da escola da aldeia Cajueiro. Com o projeto foi possível sistematizar quinze brinquedos tradicionais Tembé 
(Aviãozinho de palha, Cobrinha de palha, Bacurau, Cavalo de guarimã, Perna de pau, Carrinho de pau, Pião de coco-babaçu, 
Biorra, Apito de taboca, Apito de palha, Arco e flecha, Peteca, Matraca, Relógio de palha, Zuador). Foi possível mostrar para a 
comunidade que os brinquedos têm um valor único para a cultura Tembé Tenetehar, pois foram desenvolvidos nesta cultura, 
para essas crianças. Essa busca pelo resgate dos saberes indígenas para uso na escola pode ajudar na manutenção da cultura 
como um todo e ajudar no relacionamento dos mais velhos com as crianças e jovens.

SO 021SILVA-B

1362 SUSAN ARAGON (UFOPA), RICARDO 
SCOLES (UFOPA)

Construção da paisagem e resistência 
cultural dos Quilombolas do Rio Trombetas

As pessoas das comunidades quilombolas do rio Trombetas possuem um amplo conhecimento ecológico tradicional, 
especialmente o ligado à exploração dos recursos florestais não madeireiros sendo castanha-do-pará (Bertholletia excelsa 
Bonpl.) a mais conhecida e importante; mais também inclui outros como copaiba (Copaifera officinalis (Jacq.) L. ), andiroba 
(Carapa guianensis Aubl.), uxi (Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.), açaí (Euterpe oleracea Mart.),etc; espacialmente este 
conhecimento ecológico tradicional expressa-se como detalhados mapas mentais da localização e caracterização de cada 
castanhal, ademais de um aguçado sentido de orientação geográfico na região. Neste trabalho em andamento, usaremos os 
conceitos desenvolvidos por Berkes (1999) sobre o complexo conhecimento-prática-creença; o conceito de redes de poder de 
Rocheleau & Roth (2007); e o de resistência de Scott (1985) para refletir sobre a construção simbólica e material da paisagem 
do rio Trombetas, e os diferentes tipos de resistência frente as intervenções do Estado e do Capital na forma de criação de 
unidades de conservação de proteção integral sem consulta prévia e de exploração mineral de seus territórios ancestrais. A 
resistência e organização política quilombola e os estudos sobre a biologia populacional da castanha-do-pará tem servido 
para que as instituições encargadas da gestão das unidades de conservação entrem em acordos e respeitem as práticas 
referentes à colheita das castanhas, mas são acordos temporais, dependentes da boa vontade dos administradores e não fruto 
de uma política institucional que reconheça aos quilombolas como co-manegadores das unidades de conservação no seus 
territorios; e por tanto, não tem assegurada sua continuidade no tempo. Concluímos propondo que para a conservação e 
manejo efetivo da paisagem e da castanha-do-pará especificamente, precisa-se que o conhecimento ecológico tradicional dos 
quilombolas seja mantido, respeitando-se suas praticas e direitos territoriais.

SO 013ROCHA-A

1363 NANI SURUÍ DA SILVA (UEPA), SUSANE 
RABELO DE SOUZA VIEIRA (UEPA), 
CLAUDIO EMIDIO SILVA (UEPA)

PLANTAS ÚTEIS PARA O POVO SURUÍ-
AIKEWARA

Este trabalho apresenta uma relação de plantas que são utilizadas pelo povo Surui-Aikewara para os mais diversos fins. As 
plantas na Amazônia garantem a sobrevivência dos mais diversos povos indígenas. Estes podem utilizá-las como estão na 
natureza ou ainda fazendo seleção de variedades de interesse através de cultivos sistemáticos ou ainda apenas aumentando 
suas densidades próximas às aldeias ou em seus sítios de caça e coleta. Esta pesquisa partiu do conhecimento dos mais velhos 
da comunidade sobre as plantas nativas, estabelecendo uma lista de 43 tipos diferentes, incluindo: bromélia, palmeiras, 
árvores e arbustos. Na floresta da TI Sororó, poucas são as espécies que os Aikewara não utilizam de forma direta, ou indireta, 
sendo muitas utilizadas para mais de um fim específico. Além das espécies nativas também foram relacionadas algumas 
espécies de frutíferas utilizadas pelos Aikewara e que entraram na comunidade após o contato com os não indígenas, como o 
coco-da-praia, o jambo, a manga, o abacate, a laranja, o limão, o caju e a jaca. É muito importante que os alunos conheçam as 
espécies nativas e as introduzidas, bem como os benefícios que trazem para o povo Aikewara, seja com a comercialização, seja 
com a utilização direta (alimentação) ou indireta (espera de caça). Com a apresentação das principais características das 
plantas, de suas funções e história, os alunos vão se aproximando melhor do conhecimento dessas espécies e da importância 
de preservá-las, bem como a forma de melhor utilizá-las. Após o levantamento das espécies e de suas principais características, 
cada espécie de planta foi representada através de desenhos, para a construção de uma cartilha sobre a ótica Surui-Aikewara. 
O material construído é para ser utilizado no ensino fundamental, mais especificamente com o quinto ano. O conhecimento 
das plantas é fundamental para sobrevivência física e cultural do povo Surui-Aikewara. 
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1364 NANI SURUÍ DA SILVA (UEPA), SUSANE 
RABELO DE SOUZA VIEIRA (UEPA), 
CLAUDIO EMIDIO SILVA (UEPA)

PLANTAS ÚTEIS PARA O POVO SURUÍ-
AIKEWARA

Este trabalho apresenta uma relação de plantas que são utilizadas pelo povo Surui-Aikewara para os mais diversos fins. As 
plantas na Amazônia garantem a sobrevivência dos mais diversos povos indígenas. Estes podem utilizá-las como estão na 
natureza ou ainda fazendo seleção de variedades de interesse através de cultivos sistemáticos ou ainda apenas aumentando 
suas densidades próximas às aldeias ou em seus sítios de caça e coleta. Esta pesquisa partiu do conhecimento dos mais velhos 
da comunidade sobre as plantas nativas, estabelecendo uma lista de 43 tipos diferentes, incluindo: bromélia, palmeiras, 
árvores e arbustos. Na floresta da TI Sororó, poucas são as espécies que os Aikewara não utilizam de forma direta, ou indireta, 
sendo muitas utilizadas para mais de um fim específico. Além das espécies nativas também foram relacionadas algumas 
espécies de frutíferas utilizadas pelos Aikewara e que entraram na comunidade após o contato com os não indígenas, como o 
coco-da-praia, o jambo, a manga, o abacate, a laranja, o limão, o caju e a jaca. É muito importante que os alunos conheçam as 
espécies nativas e as introduzidas, bem como os benefícios que trazem para o povo Aikewara, seja com a comercialização, seja 
com a utilização direta (alimentação) ou indireta (espera de caça). Com a apresentação das principais características das 
plantas, de suas funções e história, os alunos vão se aproximando melhor do conhecimento dessas espécies e da importância 
de preservá-las, bem como a forma de melhor utilizá-las. Após o levantamento das espécies e de suas principais características, 
cada espécie de planta foi representada através de desenhos, para a construção de uma cartilha sobre a ótica Surui-Aikewara. 
O material construído é para ser utilizado no ensino fundamental, mais especificamente com o quinto ano. O conhecimento 
das plantas é fundamental para sobrevivência física e cultural do povo Surui-Aikewara. 

 

SO 021SILVA-B

1365 WARIKATU SURUI (UEPA), SUSANE 
RABELO DE SOUZA VIEIRA (UEPA), 
CLAUDIO EMIDIO SILVA (UEPA), 
JOELMA CRISTINA PARENTE 
MONTEIRO ALENCAR (UEPA)

LEVANTAMENTO DOS MAMÍFEROS DA TERRA 
INDÍGENA SORORÓ E SUAS RELAÇÕES COM O 
POVO SURUÍ-AIKEWARA

Este trabalho apresenta os principais mamíferos da Terra Indígena Sororó. Os animais de uma forma geral estão relacionados 
com as populações indígenas da Amazônia, seja na sua mitologia, como animais de estimação ou para alimentação. Os 
mamíferos relacionados neste trabalho são de conhecimento do povo Aikewara (Suruí) e foram organizados a partir do 
conhecimento tradicional dos mais velhos da aldeia Sororó. Foram encontradas espécies nos seguintes grupos: Edentatas (8 
espécies); Roedores (7 espécies); Carnívoros (11 espécies); Marsupial (1 espécie); Primatas (6 espécies); quiróptera (1 espécie) 
e; Ungulados (5 espécies). Foi verificado que 11 das espécies existentes na TI Sororó estão na lista oficial de espécies da fauna 
brasileira ameaçada de extinção como: o cachorro-do-mato-vinagre, a jaguatirica, o gato-do-mato-grande, a lontra, a onça-
pintada, a onça-parda, o tamanduá-bandeira, o guariba, o cuxiú, o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira. Dessas espécies 
ameaçadas apenas o guariba e o tatu canastra podem ser utilizados para alimentação pela comunidade Aikewara. Além disso, 
devemos ainda considerar a TI Sororó uma “ilha” de vegetação em um “mar” de devastação onde a floresta amazônica foi 
transformada em pasto. Assim, a maior parte da fauna, e em especial os mamíferos, já desapareceram de grande parte da 
região. Daí a importância de se conhecer estas espécies e apresentar suas principais características aos alunos da educação 
escolarizada Aikewara. Isto pode ajudar em muito na sua preservação. Após o levantamento das espécies essas foram 
representadas em papel para construção de uma cartilha pela ótica do povo em questão trazendo as principais informações 
sobre as suas características e conhecimento Aikewara relacionados. O material construído é para ser utilizada no ensino 
básico, especialmente com o sexto ano, mas não exclusivamente, podendo ser aplicado em qualquer ano, dependendo de 
como o professor organizar a sua sequência didática.
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1366 LEONARDO DE SOUZA SILVA (UFPA), 
RAYANA ALEXANDRA SOUSA DA SILVA 
(UFPA), AYMÊE LARISSA LISBOA 
MARÇAL (UFPA), SUE ANNE REGINA 
FERREIRA DA COSTA (UFPA)

UMA PROPOSTA DE FOMENTO À 
SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
PALEONTOLÓGICO DA PRAIA DO ATALAIA, 
PARÁ, BRASIL

A região amazônica, no Brasil, possui o patrimônio natural reconhecido, porém outros ecossistemas ocuparam a região e 
estão registrados em rochas, como as da Formação Pirabas, na região litoral do Pará, na praia do Atalaia (Salinópolis). Os 
fósseis destas rochas detêm potencial social transformador quando bem usufruídos. Nesse sentido, e para compreendermos, 
inicialmente, os conhecimentos que os envolvem, utilizamos duas metodologias, em 2 momentos: O acadêmico, que 
abordou 4 bibliotecas e 8 ambientes virtuais, como sites, repositórios e portais vinculados a instituições e/ou órgãos de 
pesquisa, contribuidores para a divulgação científica e/ou salvaguarda desse patrimônio; e o do senso comum, com 150 
entrevistas a base de questionários fechados, com perguntas relacionadas aos  fósseis de Salinópolis, para problematizarmos, 
em diferentes perspectivas, o (re)conhecimento deste patrimônio na região. Há fragilidades na relação entre as informações 
acadêmicas e disponibilização ao público, que dificultam a preservação e o uso social dos fósseis. Contudo, sugerimos ações 
de educação patrimonial, em conjunto com a criação de pelo menos uma lei municipal que considere as apreensões 
científicas e populares, uma vez que há relações singulares, como o colecionismo de fósseis; e a implantação, a médio e longo 
prazo, de um museu de Paleontologia para a localidade, que impulsione a participação e novas formas sustentáveis de geração 
de renda para a comunidade local, sem comprometer a presença futura dos vestígios. Por fim, este trabalho dá margem a 
outras futuras pesquisas orientadas para a população da região, partindo do pressuposto de que os fósseis podem ser 
visualizados não somente como ferramentas de combate a baixos índices sociais, mas também, a danos ambientais e 
interesses de grandes empresários, que, desarmonicamente, sobreponham-se à conservação de uma paisagem destacada por 
conter a história do principal e mais visitado balneário do estado do Pará.
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1367 VANESSA DE FÁTIMA CARNEIRO DE 
ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA - CCP (UFRA - 
CAPITÃO POÇO - PA)), FELIPE FAJARDO 
VILLELA AMTOLIN BARBERENA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA - CCP (UFRA - CAPITÃO 
POÇO - PA)), FERNANDA CARNEIRO 
ROMAGNOLI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA - CCP (UFRA - 
CAPITÃO POÇO - PA))

Conhecimento etnobotânico sobre 
Crescentia cujete L. (Bignoniaceae) no 
município de Capitão Poço, Pará

Crescentia cujete L. (Bignoniaceae) é uma espécie árborea, cultivada, perene e que atinge até 12 m de altura. A espécie é 
utilizada na medicina popular e amplamente distribuída pela Mata Atlântica e Amazônia, sendo popularmente conhecida no 
Brasil como árvore-de-cuia, cabaceira, coitê, cueira, cuia, cuitê e cuiteseiva. No entanto, dados populacionais e 
particularidades ecológicas da espécie no estado do Pará são escassos. O presente estudo objetiva realizar um estudo 
etnobotânico sobre C.cujete no município de Capitão Poço (PA). Realizou-se a aplicação de uma entrevista semiestruturada 
com 14 perguntas para 50 entrevistados. Os participantes selecionados em sua maioria são àquelas com idade de 50 anos ou 
mais. A maioria dos entrevistados era do sexo feminino (60%), nascido em outros municípios do estado do Pará, Piauí ou 
Ceará (72%), com mais de 50 anos e Ensino Fundamental incompleto. A maioria dos entrevistados conhece C. cujete por coité 
(52%). A árvore é observada principalmente perto de igarapés e/ou rios (54%). Dentre os que fazem uso da planta, 86% 
utilizam a casca do fruto para utensílios e artesanato e os demais (14%) usam a casca, folha da árvore ou partes do fruto para 
uso medicinal, ou a casca do fruto como adubo para mudas de laranjeiras. Apenas 36% dos entrevistados cultivam a espécie 
atualmente, embora muitos tenham cultivado outrora. A dificuldade de encontrar indivíduos de C. cujete foi apontada por 
62% dos entrevistados e estaria associada à falta de uso econômico da planta e ao desmatamento. Ainda assim, 74% disseram 
que observam epífitas sobre a árvore, principalmente orquídeas, e que estas podem prejudicar ou matar a planta hospedeira. 
As informações dos entrevistados possibilitaram o reconhecimento de 25 indivíduos de C. cujete no município de Capitão 
Poço e favorecerão estudos ecológicos futuros, inclusive o manejo da espécie.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1368 MARK PLOTKIN (AMAZON 
CONSERVATION TEAM)

The Shaman's Apprentice Program: 
Intratribal Knowledge Transmission

Traditional healing wisdom seems to be one of the first aspects of tribal culture to disappear as Amerindian cultures come 
into increasing contact with the western world. Wisdom amassed over centuries - if not millenia - can vaporizer within a 
generation. The Trio peoples - in partnership with the Amazon Conservation Team - have managed a successful initiative to 
transmit their healing wisdom which has resulted in recording of their knowledge and in traditional medicine clinics. This 
session will describe these efforts and invite discussion of similar initiatives.  
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1369 GERALDO LUCIANO ANDRELLO 
(UFSCAR), ALINE SCOLFARO 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL)

Patrimônio Cultural e Manejo Ambiental: o 
caso da Cachoeira de Iauaretê

 

Em 2006, a Cachoeira de Iauaretê foi reconhecida como patrimônio cultural dos povos indígenas dos rio Uaupés e Papuri, 
abrindo o "Livro dos Lugares" do então recentemente instituído programa de registros dos bens culturais de caráter material 
pelo IPHAN. As atividades de documentação dos vários pontos da cachoeira associados às narrativas míticas dos Tariano e 
Tukano e outros povos que ali residem resultaram em um extenso catálogo das pedras e lajes que formam a grande corredeira, 
todas elas representando episódios míticos nos quais os demiurgos legaram à humanidade atual os lugares apropriados à 
colocação de armadilhas de pesca. Concentrando-se particularmente nos nomes e nos tipos de armadilhas a serem 
empregadas em cada uma dessas pedras, o mito de origem dos Tariano apresentou assim um conjunto significativo de 
coordenadas referentes à obtenção do pescado, o alimento mais apreciado  na região e que vem se tornando cada vez mais 
escasso de acordo com avaliações correntes. Atividades relacionadas a uma política de valorização do patrimônio cultural 
indígena desdobraram-se desse modo no interior dos debates locais referentes ao manejo pesqueiro, suscitando a re-
orientação de um projeto local de criação de peixes em cativeiro. O caso aponta para os dilemas que confrontamos no 
contexto da formulação de políticas e programas voltados para valorização cultural e manejo ambiental em Terras Indígenas. 
A questão de fundo, portanto, é a seguinte: como integrar essas "naturezas-culturas" em planos de gestão territorial de Terras 
Indígena? Como reconhecer e lidar com essas especificidades em contextos que demandam acordos pragmáticos?

SO 061MEIRA
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1370 NAJTE CRISTOBAL (UNIVERSIDAD 
NACIONAL EXPERIMENTAL INDIGENA 
DEL TAUCA), HERNAN GONZALEZ 
(UNIVERSIDAD NACIONAL 
EXPERIMENTAL INDIGENA DEL TAUCA)

PLANNING AS AN ORGANIZATIONAL 
INSTRUMENT IN THE ECONOMIC CULTURE OF 
THE E’ÑAPA PEOPLE

Planning within the e'ñapa people economy is a subject that has been little explored, if not completely ignored. Thus, that in 
the common people it is conceived that the economic activities of the e'ñapa are spontaneous and respond randomly. It 
should be noted that the research works consulted, do not show any evidence of planning as an instrument to organize the 
economic activities of this culture. Taking into account this lack of information, the objective of this work was to study e'ñapa 
planning as an organizational tool for the economic functioning of this culture. For this purpose, were identified the activities 
on which the e'ñapa economy is based. Additionally, it was determined the functioning of this economy consulting the elders 
of the Conoto community. From this study, we concluded that among the e'ñapa there is an economic calendar that 
guarantees the full and sustainable life of this culture. We expect, that this work can contribute to the understanding and 
diffusion of this economic calendar, which in the present, rests in the elder’s memory.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1371 MARLON COSTA DE MENEZES (UFPA), 
FLÁVIA RANARA DA SILVA E SILVA 
(UFPA), THAYNARA VIANA 
CAVALCANTE (UFPA)

USO DOS RECURSOS NATURAIS EM 
COMUNIDADE EXTRATIVISTA NA RESEX VERDE 
PARA SEMPRE

O uso de recursos naturais por populações locais, de origem rural, é orientado por um conjunto de conhecimento 
acumulado, resultante da relação direta de seus membros com o meio ambiente, motivada por um modo de vida que ainda 
guarda acentuada dependência da natureza. Objetivou-se descrever o uso dos recursos naturais pela comunidade Vila Bom 
Jesus na RESEX Verde para Sempre no município de Porto de Moz-PA, considerando as transformações sociais, econômicas e 
ambientais decorrentes de intervenções externas, para a exploração de recursos florestais madeireiro, a partir da década de 
80. Os dados da pesquisa foram coletados através de reunião em que foi utilizada a técnica linha da vida e, questionários 
semiestruturados para entrevistas aplicadas a 25 famílias. A compreensão do uso dos recursos naturais pela comunidade foi 
feita baseada no tempo (anos), em que constatou-se três ciclos. O primeiro foi de 1950 a 1969 e consistiu na atividade de 
extrativismo de Produtos Florestais Não-Madeireiros. No segundo de 1970 a 1985, iniciou-se o extrativismo madeireiro 
artesanal. Entre 1986 a 2003, configurou-se um novo quadro na economia da comunidade, que presenciou a entrada de 
empresas madeireiras trazendo perspectivas de obtenção de renda fácil com a extração de madeira mecanizada. A partir 
desses ciclos, conclui-se que a criação da RESEX serviu como proposta de ordenamento do espaço para o uso dos recursos 
naturais. A redução drástica dos estoques de madeira de valor comercial contribuiu para os moradores ampliarem atividades 
como a criação de gado e a pesca comercial para garantir geração de renda, e o abandono concomitante do extrativismo da 
madeira como fonte de reprodução social e econômica. Portanto, o resultado da relação empresa-comunidade na Vila Bom 
Jesus mostrou que os recursos florestais foram esgotados em pouco tempo e os moradores não obtiveram vantagens 
econômicas.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1373 GERSON CARLOS PEREIRA LINDOSO 
(IFMA SL-CH), LUCIANA RAILZA CUNHA 
ALVES (PPGA-UFPA), CHRISTIANE DE 
FÁTIMA SILVA MOTA (PPGSA-UFPA)

AS FORÇAS DO CAJUEIRO VEM DO EGITO: 
quando o espaço terreiro mobiliza 
politicamente uma comunidade pela luta e 
permanência no seu território.

O espaço sagrado do Terreiro do Egito ou o Morro do Egito, está localizado no território do Cajueiro, que fica na zona rural II 
da capital ludovicense na porção sudoeste insular, tendo seu acesso principal pela BR 135 nas proximidades da Vila 
Maranhão. Através do Egito foi difundida a religião de matriz africana no Maranhão, chamada de Tambor de Mina, desde a 
segunda metade do séc. XIX (1860-1870), data na qual esse espaço sagrado foi fundado pela negra Basília Sofia ou Massinokô 
Alapong de Cumassi/ Costa do Ouro-atual Gana, além de todo um legado de vasta profundidade patrimonial (material e 
imaterial) com mitos, ritos, rituais, memórias, simbologias afro, religiosidades. Nosso trabalho tem como objetivo fazer uma 
análise das narrativas construídas ao longo das relações conflituosas que a comunidade do Cajueiro vem vivenciando frente à 
construção de um porto privado em seu território, de modo mais acirrado desde o ano de 2014, tendo como instrumento 
político, o discurso ‘de que o Cajueiro detém o espaço sagrado do Egito’. Por meio da pesquisa “Cartografia Social da 
Comunidade do Cajueiro” vinculada ao Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, realizada entre novembro de 2016 e 
março de 2018, resultante em um mapa e boletim. Neste sentido, pudemos observar aspectos significativos relacionados aos 
discursos sobre o espaço sagrado do Egito como um elemento potencial nessa luta por preservação e permanência no 
território do Cajueiro

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1374 NORAH COSTA GAMARRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALAGOAS), RAFAEL DE OLIVEIRA 
SOUZA (COMISSÃO PASTORAL DA 
TERRA), VALÉRIA PEREIRA SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), VANÚBIA MARTINS DE 
OLIVEIRA (COMISSÃO PASTORAL DA 
TERRA), ANTÔNIA LAUDECI 
(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA), 
LORRANY LOURENÇO NEVES 
(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA)

O bem estar das mulheres do campo e sua 
relação com recursos da natureza

No Brasil, o cenário de conflitos no campo é crítico, com políticas de reforma agrária e regularização fundiária abandonadas, 
acentuados por medidas que favorecem o agronegócio e desconsideram o bem-estar das famílias camponesas. No Tocantins, 
os conflitos avançam em comunidades tradicionais e famílias assentadas, deixando-as sem acesso aos bens comuns, 
implicando na autonomia e na reprodução social. As mulheres camponesas, que apresentam uma relação específica de 
cuidado com a família e o ambiente, são as mais impactadas e tornam-se um dos públicos prioritários para ações 
emergenciais. Assim, o IV Encontro de Mulheres Camponesa-CPT/TO objetivou estimular o diálogo entre mulheres, esclarecer 
temas voltados à violência e também compreender quais elementos são fundamentais para o bem estar destas. Para o ultimo 
ponto, realizamos uma atividade com base no Índice de Felicidade Bruta, onde as participantes apresentavam possíveis 
estratégias e ações para melhorias em: Vida comunitária, Saúde, Lazer e Trabalho/Geração de renda. Os temas Saúde e 
‘Trabalho/Geração de renda foram os mais discutidos e a partir deles fazemos a relação com o ambiente. Foi possível 
evidenciar em suas propostas como os serviços ambientais são relevantes para saúde mental, assim como os recursos da 
natureza e suas relações com a terra são importantes. Além da agricultura de subsistência já desenvolvida por elas, as 
mulheres percebem os recursos naturais como principal fonte de renda alternativa, seja em artesanato, produtos medicinais 
ou alimentícios, demonstrando também interesse em produções agroecológicas. Ainda no tema saúde, problemáticas que 
envolvem monoculturas vão além da perda de território, quando relatam a poluição das águas, associadas a doenças de pele e 
outras. As problemáticas são grandes, mas por meio do diálogo e empoderamento, as mulheres são capazes de levar suas 
reivindicações para que possam se tornar prioridade na formulação de estratégias de gestão e políticas públicas.

SESSÃO TEMÁTICA 47

1375 CARLOS AUGUSTO PANTOJA RAMOS 
(ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS)

Educação ambiental no contexto marajoara Discutir a questão da Educação Ambiental no contexto do Marajó é fundamental para se pensar no que está sendo feito e em 
propostas mais adequadas. É preciso pensar sobre os impactos da falta de uma Educação Ambiental condizente com a 
realidade e pautas das comunidades do Marajó. É necessário apontar exemplos ed experiências bem sucedidas de iniciativas 
que, além de discutir o uso dos recursos naturais, promovam inclusão social. 

SO 050SILVAFILHO

1376 MARLON COSTA DE MENEZES (UFPA), 
FLÁVIA RANARA DA SILVA E SILVA 
(UFPA), JAISON PRESLEY MORAIS DA 
SILVA (UFPA), SUZANA LIGOSKI 
ZEFERINO (UFPA)

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DOS 
BATEDORES DE AÇAÍ NO MUNICÍPIO DE 
ALTAMIRA-PA

O açaí é hoje a mais conhecida das frutas típicas da Amazônia Legal, possuindo um forte apelo comercial no Brasil, pelo sabor 
único cada vez mais apreciado pelo consumidor brasileiro, se expandindo rapidamente para o mercado internacional, 
oferecendo ótimas oportunidades de negócios. Dentro dessa conjuntura, os batedores de açaí são agentes responsáveis pelo 
beneficiamento artesanal e venda do vinho e polpa do açaí no comércio local, pois conseguem favorecer um fluxo de 
consumo pela população, que se encontra em constante procura pelo produto. Objetivou-se caracterizar através de um 
diagnóstico os aspectos socioeconômicos dos batedores de açaí e a dinâmica do mercado do vinho no Município de Altamira-
PA. A pesquisa teve a adoção de um procedimento censitário, através da aplicação de questionários semiestruturados em 
forma de entrevistas e diálogo informal, totalizando 33 batedores de açaí entrevistados para obtenção de informações sobre a 
caracterização do estabelecimento, caracterização socioeconômica, origem dos frutos, condições sanitárias e 
comercialização. Utilizou-se nesse trabalho dados repassados pelo IFT - Instituto Floresta Tropical sobre o Diagnóstico 
Econômico e Ambiental realizado no Município de Altamira-PA. Desta maneira este estudo revela a preocupação em ampliar o 
acervo informacional acerca dos batedores de açaí. Com base nos dados levantados foi possível aferir que produção gerada e 
comercializada de açaí no ano de 2014 teve um fluxo correspondente a 82.164 latas, cerca de 1.478.952 litros de fruto de 
açaí. Os resultados mostraram que o batedor de açaí tem uma gestão precária, fator que afeta o seu desempenho na 
comercialização do produto, tanto em termos estéticos, onde os estabelecimentos em estruturas de madeiras desfavorecem a 
venda do produto, quanto em termos sociais, onde a baixa qualificação não permite que o pequeno produtor tenha uma 
evolução tecnológica do seu produto.

Sessão Poster Temas 
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1377 PATRICIA CARLA BARBOSA PIMENTEL 
(FTC), SOFIA CAMPIOLO (UESC)

POVOS DA FLORESTA: PERCEPÇÃO SOBRE 
POBREZA E CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE NO PARQUE ESTADUAL DA 
SERRA DO CONDURU

Este estudo baseou-se na percepção dos “povos da floresta” sobre pobreza e sobre o impacto da criação do Parque Estadual da 
Serra do Conduru (PESC), como ação de conservação da biodiversidade. Caracterizaram-se como “povos da floresta”, pessoas 
que vivem na área de influência do PESC no raio de até 10 km, e que mantém direta ou indiretamente relação de uso dos 
recursos naturais do parque. O PESC situa-se no Litoral Sul da Bahia, sendo a primeira Unidade de Conservação de Proteção 
Integral criada no estado (1996). Está entre um dos mais ameaçados biomas brasileiros, a Mata Atlântica, sendo ainda hotspot 
de biodiversidade. A criação do PESC foi permeada por conflitos, tendo em vista a sua criação ocorrer como medida 
compensatória à abertura da rodovia BA 001, cujo objetivo visava o desenvolvimento para a região Sul da Bahia. Para 
realização da pesquisa foram aplicados aproximadamente 280 formulários de pesquisa, os quais permitiram uma análise 
quantitativa sobre aspectos relativos à percepção sobre a pobreza ex-post a criação do PESC, bem como a percepção dos 
povos da floresta sobre o impacto causado por essa ação de conservação da biodiversidade. Muito embora a pobreza 
analisada por meio da carência de acessos e oportunidades revelou que os povos da floresta sofrem de privações, 54,8% dos 
entrevistados não se percebem pobres. Reconheceram-se inseridos no contexto de UC 83,4% - tendo em vista que a região é 
composta, inclusive por sobreposições de UC de Proteção Integral e de Uso Sustentável, e entre as UC mencionadas, 65,8% 
informaram o PESC. Este resultado sugere que os povos da floresta tem conhecimento e percebem o parque presente no seu 
cotidiano. Mesmo diante das limitações e conflitos impostos pela implantação do PESC e da pobreza multidimensional que se 
apresenta a realidade dos povos da floresta, 85% percebem-se felizes, o que levanta uma série de questionamentos sobre o 
conceito de pobreza, sobretudo no contexto de povos que vivem em ambientes naturais.
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1378 ROSA HELENA SARMENTO DE SOUSA 
(SEDUC), MARIA PÁSCOA SARMENTO 
DE SOUSA (ASSOCIAÇÃO DE 
REMANESCENTES DE QUILOMBOS DE 
BAIRRO ALTO)

BONECAS IAÇÁS: TRADIÇÕES DA CULTURA 
QUILOMBOLA NO AMBIENTE ESCOLAR

Este trabalho é resultado de ações educativas no âmbito do município de Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará, cujo objetivo foi 
trabalhar através de projetos educacionais a educação para as relações etnicorraciais a partir de elementos constitutivos da 
tradição quilombola, tendo como mote a produção de bonecas de vassouras de açaí, às chamadas IAÇÁS. Neste sentido a ação 
foi desenvolvida durante um semestre nas escolas Benedito Tomás Carneiro, no quilombo de Pau Furado e E. R. C Baha’i Olavo 
Novaes, na cidade de Salvaterra, entre março e julho. Assim, trabalharam-se aspectos como igualdade racial e combate ao 
racismo via música e dança; bem como produção textual enfocando e valorizando a cultura quilombola e a etnodiversidade. 
Considera-se exitoso o trabalho desenvolvido tendo em vista que resultou em produção de espetáculo de dança com dois 
números representativos da cultura quilombola, bem como apresentação dos resultados do projeto  no III Seminário 
Nacional de Educação Escolar Quilombola, em Brasília.    

Sessão Poster Tema 
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1379 ISABELLE AKEMI COSTA KIDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DA BAHIA), WALLAS GABRIEL DOS 
SANTOS CALAZANS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DA BAHIA), 
BEATRIZ GUIMARAES SOUZA 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DA BAHIA), LETICIA 
ZENOBIA DE OLIVEIRA CAMPOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DA BAHIA)

QUAL A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO 
ECOLÓGICO LOCAL (CEL) NA SELEÇÃO DE 
ESPÉCIES PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS? UM ESTUDO DE CASO NO 
CERRADO DA BAHIA, BRASIL

Estratégias de conservação do Cerrado, bem como de recuperação de áreas degradadas têm sido bastante discutidas nos dias 
atuais. O objetivo principal desse trabalho é responder os seguintes questionamentos:1)Quais espécies podem ser utilizadas 
na recuperação de áreas degradadas?2)Quais os locais de coleta de sementes das espécies indicadas pelos moradores? 3)Quais 
locais precisam ser recuperados com urgência? Esse trabalho vem sendo desenvolvido na comunidade de Malhadinha, 
Formosa do Rio Preto, Bahia. Em Malhadinha residem 47 famílias. A comunidade tem sofrido com o reflexo do arrendamento 
de terras para a implementação de monoculturas e criação de animais. O principal problema causado por essa prática é a 
queda na disponibilidade de água. Foram realizadas 35 entrevistas, a amostra foi composta por 45% de homens e 55% de 
mulheres com idade entre 23 e 85 anos. A respeito da primeira pergunta, foram citadas um total de 25 espécies que eles 
consideram que não podem faltar nas áreas onde serão implantados o projeto de restauração, entre estas, 75% são espécies 
nativas e 25% são espécies exóticas. Entre as espécies mais citadas se destacam as seguintes: Inga sp., Ficus sp., Mauritia 
flexuosa, Hymenaea sp. e Handroanthus sp. Já entre as espécies exóticas, todas são frutíferas, como manga, graviola, acerola, 
abacate e caju. Para a nossa segunda pergunta, os informantes indicaram os seguintes locais: Chapada (Cerrado sensu stricto); 
vereda (área com água); morro (transição entre Cerrado e vereda); áreas baixas, (áreas com espécies nativas e exóticas. Entre as 
áreas, a preferida é a Chapada pois, é a região em que se encontra maior diversidade de espécies. Sobre o último 
questionamento, eles foram unânimes em indicar áreas junto às nascentes e próximas ao riacho. Os resultados preliminares 
dessa pesquisa podem auxiliar em estudos ecológicos de longo prazo, reafirmando a importância de considerar o 
conhecimento ecológico local para a proposição de estratégias de conservação.

Sessão Poster Temas 
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1380 HELLE KAASIK (UNIVERSITY OF TARTU) Varieties of ayahuasca experience: sacred 
healing and underground business

Ayahuasca is a traditional medicinal brew made from tropical vine Banisteriopsis caapi. Usually also other plants that contain 
psychedelic N,N-dimethyltryptamine (e.g. Psychotria viridis) are added to the brew. Ayahuasca is traditionally used by 
Amazonian indigenous people for healing and divination. Use of ayahuasca has globalized, resulting in various practices: 
syncretic religions, scientific experimentation, retreat tourism, travelling shamans, ceremonies of new spirituality etc.

 A sample of European ayahuasca users is described using psychometric tests, questionnaires and interviews collected during 
2014-2018. Ayahuasca samples from different countries and traditions were chemically analyzed.

Main motives for ayahuasca use were found to be spiritual development, self-knowledge and spiritual experiences. No 
deterioration of mental health of ayahuasca users in comparison to non-users was found. No abuse of ayahuasca or addiction 
to it was found. Indicators of depression and anxiety were lower and indicators of life satisfaction and happiness about life 
were higher in the ayahuasca using group. Personalities of studied ayahuasca users showed lower neuroticism, higher 
openness and higher agreeability compared to test norms. Studied users saw their use of ayahuasca as a serious spiritual 
practice that had mostly beneficial effects on their mental health, social adjustment and personal development. However, the 
respondents reported also some difficult experiences and adverse consequences of ayahuasca use. Use of plant analogues and 
pharmaceutical substitutes of ayahuasca was detected in some European samples. Reasonable caution and awareness about 
safety, ethics and cultural impact of ayahuasca use is advised.

Sessão Poster Temas 
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1381 KATERINE VANESSA FLÓREZ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL), RUMI REGINA KUBO 
(UFRGS)

Trajetórias de vida e interações urbano-rural: 
O Caso da Horta Comunitária da Lomba do 
Pinheiro, Porto Alegre

Este trabalho apresenta elementos  da interação  entre a agrobiodiversidade e  as relações sociais geradas ao redor da Horta 
Comunitária Lomba do Pinheiro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.  Neste lugar há diversos processos de trocas de saberes e 
experiências que podem ser compreendidos como uma  ecologia de saberes, segundo a proposta de Boaventura de Sousa dos 
Santos.  A partir do trabalho de campo que está sendo realizado, tenho observado localmente uma diversidade de processos 
de aprendizagem sobre o uso  das plantas para fins medicinais ou alimentares, os quais culminam no reconhecimento da 
agrobiodiversidade no contexto urbano. Atividades como oficinas de reconhecimento de PANCS, ensino de feitio de xarope 
para a gripe e  a participação de estagiários da  faculdade de Biologia e Agronomia da UFRGS,  produzem a confluência de 
diferentes atores e áreas do saber  ao redor do reconhecimento das plantas na Horta  em relação aos diferentes usos que estas 
podem ter no contexto da vida urbana. Uma outra parte central nesta ecologia dos saberes são ar memórias dos 
conhecimentos tradicionais sobre plantas que alguns participantes da horta carregam, pois nasceram  e vivenciaram parte de 
sua vida no interior do estado, para depois migrarem para a cidade, levando consigo conhecimentos  sobre praticas de 
cultivo. Esta sabedoria é uma das razões  porque a horta comunitária se mantém em constante construção, além de isto a  
participação destas pessoas no local tem possibilitado a conversão deste conhecimento em práxis assim como o 
compartilhamento e renovação do mesmo. Neste sentido, a Horta tem se colocado como uma oportunidade de possibilitar  a 
reprodução destes conhecimentos trazidos do interior e revividos na cidade. A metodologia esta fundamentada num enfoque 
qualitativo baseado no uso de ferramentas de pesquisa como a observação, entrevistas, atividades grupais e revisão de 
informação documental relacionada com a temática.  

Sessão Poster Temas 
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1382 REINALDO DUQUE BRASIL (UFJF-GV), 
MARIA ELIANA BARBOSA PEREIRA 
VIEIRA (ATCT/NAGÔ), SHIRLEY 
ADILSON SILVA (KRENAK)

ETNOCIÊNCIAS, TERAPIAS TRADICIONAIS E 
TROCAS DE SABERES EM PROL DO BEM VIVER 
NO RIO DOCE

Este resumo socializa a experiência de realização das Rodas de Terapias Tradicionais e Saberes da Terra, que são eventos de 
extensão e troca de saberes organizados pelo Núcleo de Agroecologia da UFJF/Campus Governador Valadares, em parceria 
com a Associação de Terapeutas das Culturas Tradicionais, Majú Escola de Terapias Holísticas, Grupo de Consciência Negra, 
Centro Agroecológico Tamanduá e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gov. Valadares. Foram realizados 4 eventos em 
diferentes municípios do Vale do Médio Rio Doce: Tarumirim e Gov. Valadares em 2016, e Santana do Paraíso e Coronel 
Fabriciano em 2017. As entidades parceiras, junto às comunidades anfitriãs, organizaram os encontros na forma de 
intercâmbios, com rodas de conversa, vivências e oficinas, buscando a inclusão e participação dos mestres/as populares e 
grupos folclóricos locais. Os temas das oficinas foram definidos de acordo com os interesses das comunidades anfitriãs e as 
especialidades dos/as mestres/as locais, incluindo: terapia corporal; geoterapia; benzeções; plantas medicinais e alimentícias; 
sementes crioulas; terapia dos sonhos; cantigas de roda, cirandas, danças circulares; contação de histórias e mitos; temascal; 
e outras terapias, além de apresentações culturais, folias e batuques. Nos encontros, a alimentação também é feita com a 
participação da comunidade, valorizando sua agrobiodiversidade e tradições culinárias locais. As Rodas são frutos do 
trabalho coletivo e contribuem para a troca de saberes entre a universidade e as comunidades tradicionais, despertando 
novas estratégias para formação de educadores populares, terapeutas tradicionais e demais multiplicadores da filosofia do 
Bem Viver. Além disso, reforçam a necessidade da construção participativa de políticas públicas junto às comunidades 
tradicionais que ainda não foram incluídas com seus conhecimentos e práticas ancestrais nos sistemas de saúde e educação 
públicas.

SESSÃO TEMÁTICA 25

1383 JÔSY PONTES DA COSTA TAVARES 
(UFOPA), ELDRA CARVALHO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ)

Conhecimento e conservação de orquídeas 
nos mais variados ambientes naturais da 
Amazônia.

Jôsy Pontes da Costa Tavares-josypctavares@gmail.com-UFOPA[1]

 

Este estudo, faz parte do projeto intitulado Conhecimento e Conservação de Orquídeas Nos Mais Variados Ambientes Naturais 
da Amazônia, qual tem como principal objetivo levar às populações tradicionais na região de Oriximiná, Estado do Pará, 
conhecimento, modo de conservação, utilidade medicinal, além de demonstrar a beleza e o fascínio das orquídeas em seus 
mais variados habitats. O  município de Oriximiná possui uma área pouco explorada quanto a sua diversidade de espécies de 
orquídeas, havendo possibilidades de novas descobertas e construção de conhecimentos a partir dessas plantas para o meio 
cientifico, contudo, visitas e entrevistas nas comunidades ribeirinhas de Oriximiná, revelaram que esses povos poucos 
conhecimentos tem sobre essas espécies, e as identificam como “parasitas”. A partir dessa problemática pensamos no referido 
projeto, visando conhecimento e conservação dessas espécies e sua importância para o bioma amazônico. A metodologia foi 
organizada em dois momentos. No primeiro momento realizamos visita a três comunidades do município, bem como 
realização de entrevistas com os moradores a respeito de conhecimentos sobre orquídeas e no segundo momento realizamos 
intervenção com palestras sobre espécies de orquídeas encontradas no bioma amazônico, especificamente na região 
ribeirinha do município de Oriximiná, além de abordarmos cuidados necessários para conservação, função e importancia das 
orquídeas para a população ribeirinha. O projeto ainda está em execução, sendo expandido para outras comunidades, 
contudo as primeiras intervenções revelaram que as populações ribeirinhas ainda precisam (re) conhecer a importancia das 
orquídeas para o bioma amazônico, bem como para a população ribeirinha, devido seus diversos benefícios.

Palavras-Chave: Ecologia, Povos Tradicionais, orquídeas,Polinização, conservação.

 

 

[1] Acadêmica do curso de Bacharelado em Biologia e Conservação.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1384 ALINE PEREIRA CRUZ (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA), 
NIVALDO PERONI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA), LUCAS 
DE MELO REIS BUENO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA), 
JULIANA SALLES MACHADO BUENO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA)

Ecologia Histórica em Santa Catarina: 
Composição de Espécies Florestais em Áreas 
de Co-ocorrência com Sítios Arqueológicos

Seres humanos se destacam na modificação, transformação e domesticação de paisagens. Na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, 
estado de Santa Catarina, há registros de ocupação humana desde 8,090 ± 50 a.p. Buscamos entender os efeitos da ocupação 
no passado sobre a composição de espécies arbóreas nesta região, considerando que reconhecer a interação histórica entre 
humanos e florestas traz uma mudança de perspectiva para as estratégias de conservação, e no conhecimento sobre a 
estruturação de comunidades biológicas. Os dados da vegetação, que está inserida no domínio da Mata Atlântica, foram 
obtidos junto ao Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (IFFSC). A partir da localização geográfica de sítios 
arqueológicos e de variáveis ambientais topográficas e de disponibilidade hídrica, fizemos um modelo preditivo da 
distribuição de sítios de ocupação através do Software Maxent. Validamos o modelo com o método Area Under Curve AUC, 
que indica a probabilidade da identificação correta dos locais sem informação de presença. O AUC do modelo preditivo foi de 
0.842, considerado bom, com desvio padrão de 0.035. Com o mapa gerado foi possível indicar a probabilidade de cada 
unidade amostral de vegetação estar em co-ocorrência com sítios arqueológicos. Aplicamos um modelo linear generalizado 
multivariado em ambiente R, utilizando a biblioteca mvabund, com a matriz de abundância como variável resposta e a 
probabilidade de sobreposição com sítios arqueológicos como variável explanatória. O modelo indicou uma relação 
significativa (P

Sessão Poster Tema 
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1385 MEIRE JOISY ALMEIDA PEREIRA 
(UFRR), HIROSHI NODA (UFAM)

AGRICULTURA FAMILIAR NO PROJETO DE 
ASSENTAMENTO NOVA AMAZÔNIA: a vida no 
Lavrado em Boa Vista – Roraima – Brasil

Analisar as interrelações entre os agricultores familiares, práxis de trabalho, uso e conservação das águas e da terra no Projeto 
de Assentamento Nova Amazônia no período de 2000 a 2017, espaço agrário de Boa Vista-Roraima constituiu-se no objetivo 
geral do presente trabalho. Propósito traçado a partir observação das dinâmicas sociais, econômica e ambientais. A 
abordagem da dialética da complexidade sistêmica de Edgar Moran, combinada com o estudo de caso de Robert Yin 
integraram a estratégia metodológica e epistemológica da pesquisa, elementos escolhidos porque permitiram compreender e 
explicar o todo e as partes, a ordem e a desordem, o objetivo e o subjetivo. A percepção ambiental e as categorias de análises 
constituíram-se nos instrumentos de apreensão dos dados no mundo real. Assim, Lugar, programa, estratégia e trabalho 
imaterial, possibilitaram compreender, descrever e refletir acerca dos processos e o nascimento das organizações 
autopoiéticas no Assentamento. As análises quantitativas e qualitativas refletiram os resultados encontrados. Nessa trilha foi 
possível desvelar o movimento gerador das características identitárias dos agricultores familiares, identidade gestada das 
interações e relações, expressa na história ambiental. No assentamento, o sítio é o lugar de morada e a roça o lugar de 
trabalho, dotados de sentimentos topofílicos. A multifuncionalidade da propriedade, bem como a pluriatividade do trabalho 
foram evidências captadas na unidade produtiva familiar, onde a família é a centralidade, indutora dos processos produtivos 
e reprodutivos da vida social e biológica. Emergências que originaram as organizações sociais, políticas e econômicas, 
constitutivas de uma cultura em particular, reconstruída geracionalmente em torno de um objetivo comum, a luta pela terra 
nos rincões da Amazônia setentrional.
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1386 ROSA HELENA SARMENTO DE SOUSA 
(ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES DE 
QUILOMBOS DE BAIRRO ALTO), MARIA 
PÁSCOA SARMENTO DE SOUSA 
(ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTES DO 
QUILOMBO DE BAIRRO ALTO)

Bonecas Iaçás dançando a cultura 
quilombola

Espetáculo de dança que envolve as bonecas IAÇÀS como centro da performance. As boneças Iaçás são bonecas feitas de 
vassoura de açaí  e abacaba e que que sempre estriveram presente no universo infantil das comunidades quilombolas de 
Salvaterra, na Ilha do Marajó. Este municipio possui em seu território 18 quilombos em seu interior cujas histórias de 
formação e organização político social remontam ao ano 1850 em diante. Da perfomance fazem parte 15 mulheres do 
quilombo de Bairro Alto. O roteiro é das professoras quilombolas Maria Páscoa Samento de Sousa e Rosa Helena Sarmento de 
Sousa.  A coregrafia é da profesora quilombola Jeanne Fernanda Angelim.   

SESSÃO TEMÁTICA 12

1387 KATIANE SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ (UFPA))

Sacacas, religião e Estado: os saberes 
tradicionais, o messianismo e a resistência 
no Auati-Paraná, AM.

Esta proposta de apresentação oral tem como objetivo discutir as formas de resistência dos indígenas Cocama, localizados na 
bacia do Auati-Paraná (Alto Rio Solimões/AM), aos processos de intervenção estatal no conjunto de saberes tradicionais sobre 
cura e manejo de recursos naturais. Atualmente, área de estudo se caracteriza pela presença de duas Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável, a Reserva Extrativista (Resex) Auati-Paraná e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá.  A 
partir das narrativas (da primeira metade do século XX) sobre a figura do Sacaca, considerado um tipo de líder “espiritual” que 
transita entre a comunidade e o “mundo do fundo do rio”, pretendo demonstrar como a presença deste ator social foi e é 
importante na gestão dos conhecimentos sobre o meio ambiente. Pretendo também demonstrar como instituições religiosas 
e Estatais, muitas vezes relacionadas intimamente, se valem do monopólio legítimo da força, seja pela violência física ou pela 
forma “messiânica”, para tentar estabelecer relações de dominação, num contexto marcado pela economia extrativista da 
borracha e do pescado.  
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1388 GIORGIO ERCIDES CHIARINI 
NOGUEIRA (UFPA), RAELMA ALMEIDA 
DE CARVALHO (UFPA), MÁRCIA ORIE 
DE SOUSA HAMADA (UFPA)

USO DE PLANTAS MEDICINAIS NOS QUINTAIS 
URBANOS EM ALTAMIRA-PA

O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento das plantas medicinais presentes nos quintais urbanos em Altamira-PA, 
bem como o conhecimento dos moradores quanto ao uso. O levantamento foi realizado em 20 quintais no bairro Jardim 
Independente I (3°13'2.09"S; 52°13'23.30"O), onde foram realizadas entrevistas com questionários semiestruturados e turnê 
guiada, para a obtenção de informações socioeconômicas, levantamento das espécies e forma de uso. Também se calculou a 
Concordância de Uso (CUP) para determinar a importância relativa das espécies, bem como o Fator de Correção (FC) para 
corrigir e equalizar a CUP em relação ao número de informantes, o que gerou, a Concordância de Uso Corrigida (CUPc). Como 
resultado, a maioria dos entrevistados são naturais do Pará (40%) e Paraná (15%), e 50% dos entrevistados tem como renda 
aposentadoria ou pensão. Quanto a idade 45% dos entrevistados possuem mais de 60 anos e escolaridade com 40% dos 
entrevistados apresenta ensino fundamental incompleto. Foram registradas 61 espécies, distribuídas em 37 famílias 
botânicas, sendo as mais representativas Lamiaceae (11 espécies), Malvaceae (4 espécies), e Amaranthaceae (3 espécies) e 
Asteraceae (3 espécies). As espécies mais frequentes foram Erva Cidreira (Melissa officinalis L.), Capim Santo 
(Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) e Hortelã (Mentha arvensis L.), presentes em 11, 9 e 7 quintais respectivamente. Foram 
encontradas plantas com hábitos herbáceas (69%), arbusto ou arbustivo (19%) e arbóreas (12%). A parte mais utilizada para 
fins medicinais foram as folhas (90%), raiz (2%), flor (2%), casca (1%) e frutos (1%). Sendo o chá é a forma de preparo mais 
frente (74%). Como calmante, a Erva cidreira apresentou CUPc (100 %), e Capim Santo CUPc de 81 % e para gripe, Hortelã 
CUPc com 63 % de concordância. O levantamento realizado, mostrou que as plantas medicinais são importantes para os 
moradores de baixa renda e de menor escolaridade, importante complemente da saúde dos moradores.

Sessão Poster Temas 
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1389 CRISTIANE DOS REIS SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA - CAMPUS TOMÉ-AÇU), 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO 
PROGENE VILHENA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA -), 
MICHELE VELASCO OLIVEIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 
AMAZÔNIA - CAMPUS TOMÉ-AÇU), 
RISETE MARIA QUEIROZ LEÃO BRAGA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, 
INSTITUTO CIÊNCIAS BIOLÓGICA), 
JOSÉ FRANCISCO BÊRREDO (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

CARACTERIZAÇÃO DOS NUTRIENTES DOS 
SOLOS E RESÍDUOS ORGÂNICOS DE TOMÉ-
AÇU-PA, PARA O PROCESSO DE 
COMPOSTAGEM

Agricultura, agropecuária e as industrias produzem grandes quantidades de resíduos, os quais são fontes de degradação 
ambiental. Práticas de gerenciamento sustentável de resíduos são necessárias para manter o ambiente limpo e verde. 
Compostagem é uma técnica eficiente de minimizar a problemática ambiental e reduzir o volume de resíduos. Objetivo do 
trabalho é avaliar a composição dos compostos orgânicos (esterco de caprino e folha de dendê (E. guineenses) para auxiliar o 
uso na agricultura. As amostras de folhas, esterco e solo foram secas naturalmente e pulverizadas em gral de ágata. O 
fracionamento granulométrico, medição de pH, acidez potencial, análises dos cátions (Ca2+ e Mg2+) foram determinados por 
espectrometria de absorção atômica, (Na+ e K+) por fotometria de chama, Al3+, MO, C e N por titulometria o fosforo 
disponível extraído por extrator Mehlich no Laboratório de Solo do Museu Paraense Emilio Goeldi. O solo de Tomé-Açu é 
areno-argiloso, pH é ácido variando (4,7 a 5,0), os teores de MO variaram em média (21,4 g/kg), C (12,4 g/Kg) e N (0,9 g/Kg). Os 
cátions trocáveis Ca²+ e Al3+ (média 0,79 e 1,2 cmolc/Kg, respectivamente) foram os que apresentaram os maiores valores, K+ 
e Mg²+ (média0,03, 0,2 cmolc/Kg respectivamente), acidez (5,7 cmolc/Kg) e P disponível (média, 4,6 mg/kg). Os teores dos 
nutrientes nos solos são empobrecidos e, apresentam as mesmas características dos solos amazônicos. Composição das folhas 
contem altos teores de C (46,44%) e N (1,9%) e baixos teores de P (0,14%), K (0,14%), Ca (0,4 %) e Mg (0,3 %). O esterco de 
caprino apresentou teores elevados de C (20,27%) e N (2,01%) e K, P, Mg e Ca até 1,10%.  Os solos apresentaram baixa 
fertilidade.  Compostos formado por resíduos orgânicos (folha dendê e esterco de caprino) por compostagem pode fornecer 
quantidades consideráveis de nutrientes a planta, além de melhorar as características físicas e químicas dos solos, promove a 
diminuição do teor de alumínio trocável e modifica o pH.
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1390 RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 
MAUÉS (UFPA), SOLANA MENEGHEL 
BOSCHILIA (UFPA)

MODELOS APLICADOS E APLICÁVEIS DE 
MANEJO FLORESTAL PARA O AÇAÍ (Euterpe 
oleracea Mart.) EM FLORESTAS DE VÁRZEAS 
NAS ILHAS DE ABAETETUBA – PARÁ – BRASIL. 
Raimundo da Conceição da Silva Maués e 
Solana Meneghel Boschilia. Instituto de 
Geociências, UFPA – Belém/PA.

MODELOS APLICADOS E APLICÁVEIS DE MANEJO FLORESTAL PARA O AÇAÍ (Euterpe oleracea Mart.) EM FLORESTAS DE VÁRZEAS 
NAS ILHAS DE ABAETETUBA – PARÁ – BRASIL. Raimundo da Conceição da Silva Maués e Solana Meneghel Boschilia. Instituto de 
Geociências, UFPA – Belém/PA.

Este projeto tem por objetivo identificar as técnicas tradicionais de manejo utilizadas para o açaizeiro (Euterpe oleracea 
Mart.) por ribeirinhos no município de Abaetetuba-Pará e discutir os manejos florestais apontados como exitosos na 
literatura. Nesta região o manejo da floresta para o cultivo do açaí é feito por ribeirinhos que historicamente vivem do 
extrativismo da floresta. São realizadas entrevistas semiestruturadas, entre julho de 2017 a maio de 2018, com os produtores 
de açaí da região de estudo reunindo informações que elucidem o entendimento sobre suas relações com a floresta e suas 
práticas produtivas. Resultados parciais apontam para a existência de duas formas de intervenção: i) coleta de açaí em área 
com seleção maior ou menor de outras espécies vegetais e açaizeiro, visando permitir maior incidência de luz na mata assim 
como facilitar o acesso ao açaizal; e ii) coleta de açaí em área onde somente o açaizeiro é deixado, sendo retirado quase 100% 
das demais espécies vegetais. Para os produtores o primeiro modelo tem se revelado mais sustentável, embora, segundo eles, 
nas primeiras safras o segundo modelo apresente maior produção, gradativamente esta vá se mostrando prejudicial para o 
açaizal, pois “o solo seca demais, as árvores vão ficando finas, ocorre menor produção de cachos e com menos frutos”. Foram 
citados como problemas ocasionados pelo manejo o desaparecimento de nascentes e assoreamento de igarapés. Bem como 
erosão provocada pela retirada da mata ciliar. Os modelos encontrados na prática da população são fruto de conhecimentos 
empíricos, revelando carência de apoio técnico e financeiro às comunidades ribeirinhas naquela região de estudo.

Sessão Poster Temas 
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1391 JOSE DE NAZARE OLIEIRAS DA SILVA 
FILHO (UFRA- CAPITÃO POÇO)

EDUCAÇÃO NAS RESEX DO MARAJÓ: 
DIFICULDADES E POTENCIALIDADES PARA A 
FORMAÇÃO DE NOVAS LIDERANÇAS

Atuarei como mediador da roda de conversa sobre a educação nas RESEX do Marajó. A proposta é promover uma roda de 
conversa entre lideranças jovens do Marajó para debater vários temas referentes à educação e suas particularidades no 
Marajó: dificuldades, potencialidades, vantagens, desvantagens. Espera-se ao final da roda de conversa, propor ações para a 
melhoria da educação na região. 

SO 050SILVAFILHO

1392 JORGE LUIZ ALVES MAGALHÃES 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ), 
RAFAEL FAILACHE PAES (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAPÁ), SILDERSON 
FERREIRA CARDOSO (INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAPÁ), TOBIAS 
MARTINS JÚNIOR (INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAPÁ)

A inclusão da castanha do Brasil na merenda 
escolar e seus benefícios e malefício, por 
conta do alto teor do selênio.

A castanha do Brasil (Bertholletia excelsa) como é conhecida em território nacional, mas em seu nome existem variância de 
acordo com alguns estados, a castanheira é a arvore que dá o fruto, é uma arvore oriunda da américa do Sul especificamente 
da região norte do continente por onde se estende a floresta amazônica. Estudos foram feitos e comprovaram que, a 
capacidade de absorção do selênio do solo é possível, então a fixação deste nas amêndoas traz benefícios. Transformando-a 
em um potencial alimento nutritivo, a sua ingestão é benéfica para o organismo humano, tendo um papel importante na 
prevenção de doenças cardiovasculares, metabolismo do hormônio da tireoide, auxiliando na nutrição e é rico como 
antioxidantes. Pesquisa feita no extremo norte do pais na cidade de Laranjal do Jari. Contatou se que, todas as escolas 
municipais ofertam o biscoito da castanha do Pará Na merenda escolar. Com o intuito de incentivar a extração dos bens 
naturais e regionais. Mas que se deveria levar em conta são os agentes químicos que podem trazer benefícios ou ser prejudicial 
aos consumidores, dependendo da quantidade ingerida diariamente. Agentes bioquímicos podem gerar estresse oxidativo ate 
em pessoas saudáveis, então o consumo devem ter precaução com os potências riscos.
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1393 KATIUSCIA AMANDA FERNANDES DO 
NASCIMENTO MIRANDA (IEB), 
MANUEL ALMEIDA AMARAL NETO 
(IEB), ROMIER DA PAIXÃO SOUSA 
(IFPA), AILTON DIAS DOS SANTOS (IEB)

Organização comunitária para a gestão 
socioprodutiva dos recursos florestais em 
Unidades de Conservação na Amazônia

As comunidades que dependem diretamente das florestas, relacionam-se com esse recurso a partir de diferentes perspectivas. 
Contudo, a manutenção das práticas produtivas dessas comunidades enfrenta desafios políticos e econômicos que se 
complexificam a partir do processo histórico de ocupação desordenada dos territórios. As queimadas, o desmatamento para 
extração de madeira ilegal, os avanços da pecuária e da agricultura de larga escala, a mineração, as sobreposições fundiárias, a 
abertura de estradas, o planejamento e a construção de grandes barragens e, mais recentemente, a consideração da 
exploração petrolífera ameaçam a integridade do bioma. Esforços, ainda não efetivamente coordenados, para a conservação e 
uso sustentável dos recursos florestais compõem o cenário de ocupação e se propõem a modificar, ainda que timidamente, 
estratégias de desenvolvimento para a Amazônia que estão voltadas exclusivamente para o crescimento econômico. Exemplo 
disso é o fato de, nas duas últimas décadas, ter se intensificado processos de criação de Áreas Protegidas na Amazônia, seja por 
pressão dos movimentos sociais como é o caso das Reservas Extrativistas, seja pela pressão de organizações nacionais e 
internacionais como política para contenção do desmatamento. Até dezembro de 2010 as Áreas Protegidas na Amazônia legal 
ocupavam uma área de 2.197.485 km², ou 43,9%, constituindo-se como ferramenta importante para a assegurar o direito de 
permanência e a cultura de populações tradicionais e povos indígenas. No caso das Unidades de Conservação de uso 
sustentável, áreas manejadas são de uso coletivo e precisam ser gerenciadas por uma organização coletiva, seja associação ou 
cooperativa. Por conta disso, o referido artigo apresenta os resultados do trabalho realizado na Reserva Extrativista Verde 
para Sempre de fortalecimento de 6 empreendimentos comunitários para a gestão socioprodutiva dos recursos florestais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6
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1394 CAROLINA JOANA DA SILVA (UNEMAT), 
CARLOS TEODORO JOSÉ HUGUENEY 
IRIGARAY (UFMT), MAIRA IRIGARAY 
CASTRO (UNIVERSIDADE DA FLORIDA)

Pantanal Legal: A tutela jurídica das áreas 
úmidas e do Pantanal Mato-grossense

No contexto da crise ambiental planetária resultante da conjugação de diversos fatores de natureza econômica, política, 
cultural e social, emerge a necessidade de mudancas em diversos âmbitos da sociedade, tais como o direito, a política e a 
governança. Nesse quadro, o Pantanal Mato-grossense surge como um locus privilegiado de investigação, cujas peculiaridades 
refletem localmente o dilema socioambiental global. Embora contemplado por diversos tratados internacionais e 
reconhecido pela Constituição Federal como Patrimônio Nacional, dotado de riquíssima biodiversidade e lar de várias etnias 
indígenas e comunidades tradicionais,  o Pantanal mato-grossense segue cada vez mais ameaçado pelos impactos 
socioambientais Tais impactos são oriundos do avanço de diversas atividades econômicas levadas a efeito de modo 
inconsequente por atores sociais que se movem num quadro de deficiência institucional resultante da ineficiente aplicação 
das leis ambientais, somada à inadequada implementação de políticas públicas, dificultando-se sobremaneira, assim, a 
consecução de uma gestão capaz de harmonizar o incremento da qualidade de vida dos habitantes locais com a conservação 
do equilíbrio ecológico. Dentre as principais dificuldades para a superação desta conjuntura sobressai a inexistência de uma 
lei federal condizente com as peculiaridades deste bioma, tanto no que concerne à biodiversidade como no que toca ao 
amplo espectro sociocultural das populações que o habitam. Nessa conjuntura o Senado Federal discute Projeto de Lei 
visando regulamentar a proteção do Pantanal Mato-grossense (PLS 750) a partir de uma proposta de liderança ruralista, 
impondo-se o envolvimento da academia e sociedade civil para que tal iniciativa possa se transformar em uma lei federal 
adequada à eficaz proteção do Pantanal.

SESSÃO TEMÁTICA 11

1396 SUSANE RABELO DE SOUZA VIEIRA 
(UEPA), ANTÔNIA SILVANA DE MOURA 
ROMÃO (UEPA)

ETNOCONHECIMENTO DO POVO INDÍGENA 
TEMBÉ: OS VERTEBRADOS DA TERRA 
INDÍGENA ALTO RIO GUAMÁ

O presente estudo é um relato de experiência sobre um projeto aplicado na aldeia frasqueira, Terra Indígena Alto Rio Guamá, 
sobre a sistematização do conhecimento sobre os vertebrados existentes na região onde vive o povo Tembé Tenetehar. A 
questão principal do nosso trabalho foi a falta de materiais didáticos específicos para a escola indígena Tembé e a não 
valorização do conhecimento local diante do conhecimento escolar estabelecido. O projeto foi dividido em três etapas: 1) a 
primeira etapa foi o levantamento das espécies de vertebrados existentes, suas histórias relacionadas e relatadas pelos mais 
velhos como também as registradas em livros; 2) a segunda etapa foi a construção de materiais didáticos onde organizamos os 
dados da pesquisa em um livro para ser utilizado na escola e também um jogo de dominó com os respectivos vertebrados 
escolhidos; 3) na terceira etapa houve a aplicação do livro e do dominó para as crianças do quinto ano da EEIFM Anexo Ita 
Putyr. Com este projeto conseguimos sistematizar 41 vertebrados nas categorias de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e 
peixes. No desenvolvimento do projeto houve a participação dos membros da comunidade indígena Tembé da aldeia 
Frasqueira, especialmente durante a fase da pesquisa e posteriormente durante as atividades da aplicação do livro. 
Percebemos que algumas espécies estão em extinção local, o que pode prejudicar os Tembé uma vez que muitas são utilizadas 
para a alimentação: anta (Tapirus terrestris), guariba (Alouatta sp.), jabuti (Chelonoidis carbonaria), mutum (Crax fasciolata) e 
jacu (Penelope superciliaris). Os objetivos do projeto foram alcançados e os alunos tiveram um ótimo aproveitamento com o 
material organizado e a união dos saberes tradicionais com o conhecimento escolar sistematizado.

SO 021SILVA-B

1397 MATEUS HENRIQUE FREIRE FARIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
FRANCISCO IGOR RIBEIRO DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), ANÍBAL DA SILVA CANTALICE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
MARINA BARROS ABREU 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
NÉLSON LEAL ALENCAR 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
CLARISSA GOMES REIS LOPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

Percepção ambiental de alunos de uma 
escola municipal sobre a Floresta Nacional 
de Palmares, no município de Altos-PI

A Floresta Nacional (FLONA) de Palmares está localizada no município de Altos (PI), na BR 343. Dista dois quilômetros dela o 
povoado Vista Alegre, onde se encontra a Unidade Escolar Agostinho de Pinho. Este trabalho objetivou verificar a percepção 
ambiental dos alunos de uma unidade escolar em Altos (PI), afim de avaliar a percepção sobre uma Unidade de Conservação 
(UC) no contexto da educação ambiental. Foi desenvolvido um formulário com questões fechadas e aplicado a 33 alunos de 
sexto, sétimo e nono anos, com idades variando entre 11 e 19 anos. O formulário possuía questões de cunho social; acerca de 
questões básicas de conservação ambiental; e sobre o conhecimento dos alunos a respeito da FLONA. Os resultados 
discriminaram um conhecimento elevado dos alunos acerca dos conceitos básicos de educação ambiental, visto que 62% 
deles souberam diferenciar práticas prejudiciais de não prejudiciais ao meio ambiente e 64% afirmaram que suas atitudes 
podem afetar a FLONA. Na escolha de um ambiente através de figuras, 63% escolheram a imagem de uma floresta, mostrando 
proximidade pelo ambiente que caracteriza a UC. Entre os entrevistados, 69% responderam conhecer a FLONA, porém três 
quartos destes afirmaram nunca terem participado de uma atividade realizada pela escola na Floresta. A falta de atividades 
realizadas na Floresta pela escola está diretamente relacionada ao interesse dos alunos pela UC e pela conservação do meio 
ambiente. A UC já realiza um projeto socioambiental com crianças da comunidade, porém a expansão desse projeto é de 
essencial importância para uma maior alcance da mesma. Diante disso espera-se que a comunidade acadêmica também se 
engaje na elaboração de projetos visando estimular a educação ambiental em unidades de conservação.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1398 VIKTOR ULICSNI (MTA CENTRE FOR 
ECOLOGICAL RESEARCH), AKOS AVAR 
(ELTE BTK DEPARTMENT OF INNER-
ASIAN STUDIES), GANTUYA 
BATDELGER (INSTITUTE OF BOTANY OF 
THE ACADEMY OF SCIENCES OF 
MONGOLIA), DÁNIEL BABAI (MTA 
RESEARCH CENTRE FOR HUMANITIES), 
ZSOLT MOLNAR (MTA CENTRE FOR 
ECOLOGICAL RESEARCH)

Folk taxonomy, traditional usage and beliefs 
of invertebrate species in Mörön, Mongolia

Ethnozoological studies on invertebrates mainly focused on edible species and much less on the taxonomical, ecological or 
other cultural relevance of the total invertebrate fauna. Our main goal was to document the local ecological knowledge of all 
known invertebrate species among Darhat people in Mörön Region, Mongolia.

We studied which kinds of local invertebrates the interviewees know, which folk taxa they identify, what they know about the 
morphological, behavioral, and ecological characteristics, the economic impacts brought about by these species, and the 
invertebrate-related beliefs. We conducted detailed interviews with knowledgeable persons using picture-based and semi-
structured questions. Most of the invertebrate species which are locally present were taken into consideration and included 
into the questionnaire. Our consultants recognized almost all of the local species and could place all of them into their folk 
biological classification. Altogether more than 100 folk taxa were identified; 14 species were of direct use to humans (4 
medicinal, 2 consumed, 1 as bait, 7 as forecast/predictor of different natural phenomena). Frequently mentioned phenomena 
are species related to weather forecasts (e.g. if locusts arrive early, winter will come early), but also population changes (e.g. 
appearance of dragonflies in summer predicts soon disappearance of horsefly species - which are nuance species). There is also 
a great relevance of taboos related to invertebrates (4 species e.g. if someone kills a ladybird, there will be less sheep). We 
found only one mythical creature among invertebrate folk taxa.

The overwhelming majority of the species were known through personal experience. The effect of books and media was 
negligible.

This survey confirmed the presence of a significant amount of traditional ecological knowledge of invertebrates in the region 
and emphasizes the relevance of traditional knowledge of invertebrate species in the forest- steppe zone of Inner Asia.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1399 PATRICIA FARIAS RIBEIRO (RESEX-
MAPUÁ)

Perspectivas e vivências de alunos da Escola 
Comunitária Casa Familiar Rural da Resex-
Mapuá no município de Breves, Marajó, 
Pará, Brasil

Participarei como estimulador de um debate sobre as perspectivas e vivências de alunos da Escola Comunitária Casa Familiar 
Rural da Resex-Mapuá no município de Breves, Marajó, Pará, Brasil. Pretendo fomentar uma discussão sobre os aspectos 
positivos e negativos desta forma de ensino e chegar a propostas para sua melhoria. 

SO 050SILVAFILHO

1400 NALDO CARNEIRO TEMBÉ (UEPA), 
SUSANE RABELO DE SOUZA VIEIRA 
(UEPA)

ETNOBOTÂNICA INDÍGENA: PLANTAS ÚTEIS 
NA VIDA DO POVO TEMBÉ DA REGIÃO DO 
GURUPI

Este trabalho mostra o resultado de um projeto desenvolvido na aldeia Cajueiro, povo Tembé da região do Gurupi, sobre o 
conhecimento das plantas úteis para a comunidade daquela aldeia. Pela perspectiva da etnobotânica foi construído um livro 
ilustrado sobre as plantas nativas que são utilizadas, tanto no passado como na atualidade, pelos indígenas da aldeia Cajueiro. 
O trabalho se pautou em pesquisa de campo e entrevistas com os mais velhos para a construção do livro onde 30 espécies de 
plantas foram relacionadas, feitas uma breve descrição e descritas as suas principais utilidades. Cada espécie foi desenhada 
segundo a perspectiva indígena tanto a planta em si quanto o seu fruto, quando possível. As plantas selecionadas abrangeram 
as seguintes categorias: Árvores (andiroba - Carapa guianensis, cupiuba - Goupia glabra, jatobá - Hymenaea courbaril e etc.); 
Palmeiras (açaí - Euterpe oleracea, tucumã - Astrocaryum aculeatum, babaçu - Attalea speciosa e etc.); Cipós (titica – 
Heteropsis sp.); Arbustos (urucum - Bixa orellana, cuieira - Crescentia cujete e embaúba – Cecropia spp.); e Gramíneas. As 
utilidades das plantas foram arroladas em sete categorias: para uso medicinal; para uso em construções; para usos nas 
tradições culturais como em festas e danças; para uso nos alimentos; como alimento dos animais de caça; para uso nos 
utensílios de caça; e para a confecção de artesanatos. O estudo possibilitou não só a construção do TCC do primeiro autor 
como também contribuiu para o aprendizado dos alunos indígenas onde o livro construído foi aplicado e ainda percebemos 
que o projeto possibilita uma valorização do conhecimento tradicional do povo Tembé, uma vez que o livro traz um peso 
maior para uso desses conhecimentos na escola.

SO 021SILVA-B
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1401 MARINÊS DE MARIA RIBEIRO 
RODRIGUES (UFPA), ELIANA TELES 
RODRIGUES (UFPA), NELSON RAMOS 
BASTOS (UFPA)

REPRESENTAÇÕES CULTURAIS ARTICULADAS 
PELOS GRAFISMOS: FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO PARA GRUPO DE MULHERES 
NAS ILHAS DO BAIXO TOCANTINS

O trabalho resulta de um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar em Ambiente 
Território e Interculturalidade (GEPIATI) em parceria com o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA), sobre 
práticas socioculturais de um grupo de mulheres autodenominadas fazedeiras de cuia que habitam áreas ribeirinhas de 
Abaetetuba/Pa.Visa mostrar que o artesanato de cuia é fruto de uma territorialidade ancestral, e dar visibilidade ao “saber 
fazer” (CERTEAU, 1998) dessas mulheres, que enfrentam uma realidade marcada por condições adversas na sua reprodução 
material e simbólica. A pesquisa iniciou em fevereiro de 2017, a partir de uma oficina de croquis, e apresenta as narrativas das 
fazedeiras de cuia como instrumento metodológico de investigação. Os resultados revelam a relação que as fazedeiras de cuia 
possuem com o território onde vivem, com lógicas comunitárias de gestão da floresta e do rio que contribuem com a 
sustentabilidade local; os saberes homeopáticos relacionados a cuieira que servem para o tratamento de algumas doenças; a 
interação ecológica entre os ambientes de várzea e terra firme na produção das cuias pela utilização e manejo dos recursos 
naturais presentes nesses dois ambientes; o reconhecimento de outras formas de vida e trabalho, além das oferecidas pela 
ciência moderna; a visibilidade de um saber ancestral que é pouco valorizado no município de Abaetetuba, que tem o 
artesanato do miriti como ícone mais importante da expressão simbólica de sua cultura. A pesquisa fundamenta-se em fontes 
de estudo que tratam e refletem sobre as possiblidades de construção de novas epistemologias, que deem conta das práticas 
socioculturais locais, alicerçadas na vivência dos grupos em sociedades tradicionais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1403 OLENA V. KOVTUN (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO)

Os Ecossistemas do Estado do Maranhão: 
biodiversidade, propriedades econômicas e 
segurança alimentar

A pesquisa visa o levantamento teórico e estudo empírico de caracterização dos principais ecossistemas do estado do 
Maranhão: da biodiversidade, propriedades econômicas e o seu impacto para a segurança alimentar e bem-estar das 
populações locais, parte integrante destes sistemas. A pesquisa baseia-se na metodologia qualitativa. De acordo com os dados 
do Plano de ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas no estado do Maranhão (2011), o território 
do estado  é constituído por três biomas: Amazónia, Cerrado e Caatinga e, neles se distinguem os seguintes ecossistemas: mata 
de transição, cerrado, campos, floresta equatorial, manguezais, vegetação de restinga e costeiro marinho.

De acordo com a Classificação da Sociedade Britânica de Ecologia (1987), estes ecossistemas caracterizam-se pelos processos 
dialéticos nas relações que se estabeleceram historicamente entre seres vivos e não vivos em seus ambientes físicos e 
biológicos, nos quais o ser humano constitui a parte integrante. A particularidade desta interação revela-se nos intercâmbios 
recíprocos dos fluxos de nutrientes vitais na interação produtividade-diversidade que consiste numa combinação de efeitos 
responsáveis por um equilíbrio dinâmico evolutivo. No entanto, a expansão do sistema econômico global, na medida do seu 
avanço e da interação negativa com o meio ambiente, esta influenciar a modificação dos ecossistemas locais nesta região. 

De ponto de vista crítico sobre a irreversível alteração de funções e serviços ecossistémicos, procura-se neste estudo refletir 
sobre o impacto negativo destas mudanças nas dinâmicas da interação reciproca entre a natureza e as populações locais que 
procuram construir os seus modos de vida através dessa interação, utilizando os recursos naturais para sua sustentabilidade e 
segurança alimentar.  

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1404 TÁSSIA KARINA ALEXANDRE DE 
MEDEIROS (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA MAMORÉ), GABRIEL DA 
COSTA FERREIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO), 
MATHEUS MONTEIRO VARANDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
SEMI-ÁRIDO), NÍVEA DIAS DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
RIO DE JANEIRO), IVINNA KARINY DA 
COSTA VIEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO), 
CRISTINA BALDAUF (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
(UFERSA))

COMBINANDO CONHECIMENTO 
TRADICIONAL E ACADÊMICO NO MANEJO DE 
PRODUTOS FLORESTAIS E GERAÇÃO DE 
RENDA PARA COMUNIDADES LOCAIS NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA

Entre os produtos e benefícios da floresta amazônica, os produtos florestais não-madeireiros (PFNMs) se destacam por 
fornecer apoio considerável às comunidades locais. O principal PFNM comercializado em muitas Reservas Extrativistas na 
Amazônia é a castanha-do-brasil, uma atividade sazonal que frequentemente não gera renda suficiente para a reprodução 
social das famílias de extrativistas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi identificar, de forma participativa, outras espécies 
vegetais com potencial para o manejo sustentável na RESEX Rio Ouro Preto, situada no Estado de Rondônia, Brasil. Para tanto, 
selecionamos espécies com histórico de uso não-madeireiro pelas comunidades locais, bem como indicadores de 
sustentabilidade ecológica com o auxílio da literatura especializada. A coleta de dados acadêmicos sobre as espécies e 
indicadores foi realizada por meio de pesquisa em bases de dados, enquanto o conhecimento ecológico tradicional foi 
acessado utilizando a técnica de grupos focais durante oficinas participativas. Uma análise preliminar dos dados foi realizada 
utilizando estatística multivariada e demonstrou algumas convergências entre os diferentes sistemas de conhecimento. Tais 
convergências permitiram a identificação de espécies com potencial para manejo sustentável, tais como o açaí (Euterpe 
precatoria), o patauá (Oenocarpus bataua), o cupuí (Theobroma subincanum) e a pama (Pseudolmedia laevis). Divergências 
também foram registradas entre os sistemas de conhecimentos para as espécies babaçu (Attalea speciosa), genipapo manso 
(Genipa americana) e genipapo bravo (Tocoyena formosa). Mesmo havendo divergência, o babaçu pode ser indicado para o 
manejo sustentável, pela grande disponibilidade do recurso no local do estudo. Já as espécies genipapo manso e genipapo 
bravo demandam mais estudos para avaliar seu potencial para manejo. A exploração de novas espécies poderá contribuir na 
geração de renda para as comunidades, bem como na conservação da floresta amazônica.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1405 STEPHANIE NASUTI (CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA), 
ALESSANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA 
(CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL - UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA)

POLÍTICAS DE GESTÃO TERRITORIAL E 
AMBIENTAL: QUAIS PERSPECTIVAS PARA A 
AUTONOMIA DOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS E 
QUILOMBOLAS DO BRASIL?

Em 1988, a Declaração de Belém exortava as políticas públicas a fortalecer as populações tradicionais na conservação dos 
recursos naturais. No mesmo ano, a Constituição Federal consolidou bases jurídicas para os direitos territoriais dos povos e 
comunidades tradicionais, por meio do art. 68 do ADCT para os quilombolas, e dos artigos 231 e 232 para as populações 
indígenas.

Trinta anos depois, ao passo que o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas e quilombolas foi avançando, as 
preocupações com a proteção e com a “gestão” destes territórios ganharam espaço nas arenas públicas. 

No contexto indígena, o acumulo de experiências em projetos de desenvolvimento sustentável e proteção territorial resultou 
na criação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas (PNGATI) em 2012, soma de esforços 
conjuntos do movimento indígena, setores estatais, cooperação internacional e organizações não governamentais. 

Para além das diferenças conceituais sobre os significados da “gestão”, a PNGATI incentivou outras organizações da sociedade 
civil a reivindicar uma política pública baseadana participação social, visando a fortalecer a manutenção e a segurança dos 
espaços tradicionalmente ocupados, de forma integradacom os processos sociais e naturais que ali se expressam.Em 2013, 
sob a pressão do movimento social, um Grupo de Trabalho interinstitucional foi instituído para promover o diálogo e 
elaborar as diretrizes de um Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Territórios Quilombolas. Este processo está 
amparando diferentes iniciativas nesta agenda.

Esta apresentação almeja construir uma reflexão comparada acerca das perspectivas que esses marcos legais trazem para o 
fortalecimento da“autonomia sociocultural” destes grupos, já que ambas se baseiam na premissa da expansão do campo de 
ação da sociedade civil, e na proposta de tornar indígenas e quilombolas legítimos tomadores de decisão nos processos de 
gestão dos seus territórios.

SO 019KAHWAGE-B
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1406 JOHN H. FURLONG (UNIVERSITY OF 
BRIDGEPORT)

 Mexica concepts of humanity and the 
Cosmos…relevance in the modern world

 Mexica concepts of humanity and the Cosmos…relevance in the modern world.

                John H. Furlong

                A brief exploration of how a Mexica Elder’s use of symbols provides structure and a practical model to apply to critical 
aspects of modern life.   The experiences and traditions of older cultures provide important and hard-won lessons for current 
societies.   Our ability to appreciate the relevant teachings and world view of Indigenous groups, can help us realize important 
aspects of relationships to each other and to knowing ourselves and how we may better care-take the Earth.  These realizations 
are paramount to survival, as abundant evidence of our mistreatment of the planet and misappropriation of earth’s bounty. 
The talks and teachings of Tlakaelel (Francisco Jimenez), a modern Mexica teacher, provide inspiration for this exploration of 3 
central questions:

How do we order our lives?..........

Where do we come from/how do we connect with our origins?......

How do we fit into the world, both the microcosm and macrocosm of existence?............

These symbols are representations of principles, of active processes observed in nature rather than what may be portrayed by 
western conquerors as ‘gods.’  Rather than an anthropologic review of the proposed meanings of these symbols, this 
discussion takes the view that such representations provide a practical means to pursue science, self-understanding and 
relationships with others and the planet.   As we contemplate these questions and explore their relationship to the 
Mexica/Toltec symbols, we may begin to appreciate a world view that is helpful in todays’ complex society. Seeking answers 
to these three grand questions stimulates exploration of a sensible foundation upon which we may live with ability to 
respond, a sense of deep connectedness and active appreciation of our personal and collective/species history.

SESSÃO TEMÁTICA 25

1407 MONIQUE HELEN CRAVO SOARES 
FARIAS (GAPTA/UFPA), CHRISTIAN 
NUNES DA SILVA (GAPTA/UFPA)

Grandes projetos urbanos e planejamento 
territorial: análise sobre a formação do 
município de Novo Repartimento (PA)

Desde 1975 conferem-se profundas transformações sociais na “região de Tucuruí”, com o inicio do desvio e barramento do 
rio Tocantins para construção da hidrelétrica de Tucuruí. Esta construção deslocou, remanejou, expropriou povos indígenas, 
“colonos”, extrativistas, pescadores, trabalhadores rurais, moradores de ilhas, vilas e cidades à jusante, estimados na fase 
inicial da obra, em cerca de 70 mil pessoas. O presente resumo procura contribuir para a discussão sobre os Grandes Projetos 
Urbanos, como a implantação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, e seus efeitos na formação do município de Novo 
Repartimento (PA). Novo Repartimento foi fundado em 1991 e sua história se confunde com a do município de Tucuruí, do 
qual foi desmembrado. O povoado foi iniciado com um vilarejo às margens do Rio Repartimento. Por ser vizinho da primeira 
área demarcada como Reserva Indígena, Parakanã, denominaram o novo local de vila de Repartimento. Com a formação do 
reservatório de Tucuruí, parte da reserva onde viviam os índios foi inundada; a área restante foi cortada pela construção do 
desvio da Transamazônica (BR-230). Em 1981, as terras localizadas junto à fronteira leste da antiga reserva Parakanã foram 
utilizadas para relocar camponeses expropriados. A inundação do Reservatório de Tucuruí e o processo de relocação geraram 
indignação na população, que se viu obrigada a viver em acampamentos improvisados ou em superlotados imóveis de Novo 
Repartimento- núcleo urbano, na época, em implantação. Dedicada, em sua maioria, às atividades extrativas, parte dessa 
população foi relocada em loteamentos implantados às margens do reservatório. Lançados bruscamente no trabalho agrícola 
em áreas cuja paisagem natural desconheciam, os relocados não puderam estabilizar-se economicamente, o que favoreceu a 
reconcentração fundiária e o desmatamento.
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1408 RAYANA ALEXANDRA SOUSA DA SILVA 
(UFPA), AYMÊE LARISSA LISBOA 
MARÇAL (UFPA), LEONARDO DE 
SOUZA SILVA (UFPA), SUE ANNE 
REGINA FERREIRA DA COSTA (UFPA)

AFINAL, TEMOS OU NÃO, MUSEUS PARA 
REFLETIR A ASSIMETRIA DA MINERAÇÃO?

A natureza Latino-Americana, a séculos, convive com aspectos diversos da colonização, reproduzidos em pleno século XXI por 
elites, hegemonias globais e políticos. Um exemplo é o Neoextrativismo, que na Amazônia brasileira, o Estado do Pará adere 
em 1970, ao explorar a bauxita com a firma canadense Aluminium Limited of Canada (ALCAN), e desde então, lida com 
interesses políticos e econômicos de empresas de capital estrangeiro, que o tornam o maior exportador do norte, e também, 
um dos mais conflituosos, com relações assimétricas de poder e diversos confrontos. Os museus, atualmente, para além da 
guarda, são captados como locais de debate dessa realidade, fomentando a educação não formal, o lazer, a informação e a 
inclusão social, sobretudo pelas exposições. Focados no território paraense, conferimos notícias sobre tais conflitos, no site 
do Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), e de danos ambientais, na página do Centro de Tecnologia 
Mineral (CTEM); e posteriormente, buscamos no Google, no Facebook e na Rede Nacional de Identificação de Museus 
(Museusbr), a existência de museus que salvaguardem bens provindos da mineração, considerando que esses locais podem 
colaborar à sua medida, para o debate crítico e social. Há 7 informações no OCMAL e 11 no CTEM, e 5 museus encontrados, 
sendo 4 em Belém e 1 em Marabá. Em quadro geral, nas notícias, temos inchaços e conflitos populacionais, prostituição 
infantil, trabalho análogo a escravidão, remoção de famílias e populações tradicionais, urbanização desordenada, poluição 
(ar, som e água) e desmatamentos os quais afetam diretamente a subsistência local. Por conseguinte, vemos nos museus 
encontrados, potencial para expor essa realidade histórica e conflituosa, e no quanto ela influencia na vida econômica e 
social das comunidades onde ocorre a mineração. Entender a realidade em seus gritos e silenciamentos, acúmulos e 
decréscimos, ajuda a desnaturalizar assimetrias envolvendo reivindicações e direitos.
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1409 WALDILEIA RENDEIRO DA SILVA 
AMARAL (IEB), KATIUSCIA AMANDA 
FERNANDES DO NASCIMENTO 
MIRANDA (IEB), RUTH CORREA DA 
SILVA (IEB), MARCOS DOS SANTOS 
SILVA (IEB)

Da Floresta à Mesa: o protagonismo das 
mulheres na produção e comercialização de 
produtos agreocológicos para o mercado 
institucional

O artigo analisa a experiência de um grupo de moradores da comunidade Santo Ezequiel Moreno, localizada no município de 
Portel, na região do Marajó no estado do Pará, que tem se organizado - com base no protagonismo feminino na transformação 
dos alimentos agroextrativistas e da agroecologia -  para vender seus produtos ao Programa de Aquisição de Alimento (PAAA) e 
ao Programa nacional de Alimentação (PNAE). As atividades de pesquisa realizadas com homens e mulheres, que ofertam 
produtos beneficiados para o mercado institucional, fazem parte das ações realizadas pelo Instituto Internacional de 
Educação do Brasil junto a grupos locais de representação dos trabalhadores e trabalhadoras agroextrativistas para o 
fortalecimento de estratégias sócio organizativa, ambiental e econômica. A análise do artigo baseia-se num diálogo com 
elementos socioantropologicos da alimentação e de uma perspectiva de gênero; reflete a dimensão do trabalho, expressados 
na divisão sexual e social do trabalho, e da cultura alimentar local. Para obtenção das informações foram utilizadas 
ferramentas do diagnóstico rural participativo, entrevistas, conversas informais e registros fotográficos. Os resultados 
informam que os produtos transformados para a venda expressam a importância do trabalho das mulheres nas estratégias 
familiares para a manutenção do grupo familiar, da valorização das culturas alimentares locais e da memória alimentar, 
mesmo que esse produtos sejam transformados. Além da contribuição delas para a garantia da segurança alimentar e 
nutricional local.
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1410 VANDERLÚCIA DA SILVA PONTE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Saberes da Floresta: relações entre natureza e 
saúde indígena

Este estudo analisa o sistema de classificação dos saberes sobre as “plantas do mato”, a relação com o processo de saúde e 
enfermidade e a defesa do território Tenetehar-Tembé. Para os Tenetehar-Tembé a utilização das “plantas do mato” aciona um 
sistema classificatório (LÉVI-STRAUSS, 1962) capaz de produzir um sentido simbólico e mitológico eficaz no tratamento não 
só das enfermidades, mas também na forma como o grupo se relaciona com a natureza, seus recursos florestais e a ecologia 
local. O estudo foi realizado na Terra Indígena Alto Rio Guamá, no nordeste do Pará-Brasil, a partir de um projeto 
desenvolvido pelo próprio grupo com o apoio da Universidade Federal do Pará. Por meio da metodologia de pesquisa ativa 
(PACHECO DE OLIVEIRA, 2004) foi possível compreender as estratégias tácitas para fortalecer o sistema de saúde indígena, a 
identidade, o território e a territorialidade Tenetehar-Tembé (PACHECO DE OLIVEIRA, 1998). Como resultado preliminar da 
pesquisa percebeu-se como os Tenetehar-Tembé estabelecem as relações entre os diferentes ecossistemas, as “plantas do 
mato” e o sistema de saúde. Tais relações permitem aos Tenetehar-Tembé acionar um saber ancestral, socializar esses 
conhecimentos com os mais jovens, difundir esses saberes na escola, reforçar o modo de vida Tenetehar-Tembé, mas também 
fortalecer seu sistema de saúde tradicional em contraposição ao sistema de saúde oficial, garantindo, assim, a permanência, a 
revitalização e dinamização do território tradicional (CARNEIRO DA CUNHA, 2009).
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1411 NAICLÉIA SANTOS DE ALMEIDA (UFPA- 
CAMPUS ALTAMIRA), PEDRO TARCIO 
SOUZA ROCHA (UFPA-CAMPUS 
ALTAMIRA)

IMPORTÂNCIA DA PESCA ARTESANAL PARA 
RIBEIRINHOS DA RESERVA DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL VITÓRIA 
DE SOUZEL, RIO XINGU, PARÁ

Para a região amazônica, mais especificamente no rio Xingu, a relação das populações é tradicionalmente estabelecida  pelo 
fato de os ribeirinhos passarem grande parte de suas vidas se utilizando da pesca artesanal para consumo e renda, sendo uma 
atividade cultural e para muitos, é a única para sustento de suas famílias. Este trabalho tem como objetivo compreender a 
relação desta população com as atividades pesqueiras e quais as espécies mais rentáveis para os mesmos, levando em conta o 
conhecimento tradicional dos ribeirinhos que habitam a UC Vitória de Souzel, situada no município de Senador José Porfírio. 
Para esse estudo foram realizadas 30 entrevistas, com um representante de cada família residente na Unidade de 
Conservação.  A população ribeirinha entrevistada da RDS- Vitória de Souzel é constituída por famílias que vivem 
prioritariamente da pesca, e dentre as espécies mais rentáveis economicamente, foram mencionados o tucunaré (Cichla sp.), 
piau (Leporinus friderici) e filhote (Brachyplatystoma filamentosum), e são também as três espécies mais procuradas pelos 
consumidores em feiras e mercados. No entanto, ao serem indagados sobre quais espécies necessitam serem preservadas, os 
ribeirinhos citaram outras espécies que já foram mais abundantes em suas pescas, mas que são cada dia menos vistas. O 
presente estudo contribui para conscientização dos órgãos competentes sobre quais espécies necessitam de uma maior 
atenção e preservação, auxiliando no manejo das mesmas, ainda mais pelo fato de grandes empreendimentos, como usinas 
hidrelétricas e mineradoras, estarem afetando o rio Xingu e a sociobiodiversidade.
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1412 ALEJANDRO CAMINO DIEZ CANSECO 
(MUSEO DE PLANTAS SAGRADAS, 
MÁGICAS Y MEDICINALES)

La Etnobiología en los Andes y Amazonia del 
Perú treinta años después

El interés por el vasto y complejo conocimiento indígena de la región andina se presentó desde muy temprano en la 
ocupación colonial, con especial énfasis en la tradición de uso de la coca y de las plantas medicinales,  caso del árbol de la 
Quina (Chinchona sp.). El interés en el mundo vegetal se incrementó con la visita de la misión de Hipólito Ruiz y José A. Pavón, 
seguida, tras el fin de la colonia, por viajeros europeos interesados en llevar a sus colonias las semillas de especies valiosas. Un 
renovado interés resurge en la segunda mitad del siglo pasado y en especial a partir de 1970, con la revaloración de los 
cultivos y las plantas medicinales andinos. En esos años aparecen estudios de los conocimientos etnobotánicos y de la 
ancestral tecnología agrícola. Se inicia también un creciente interés por  los vastos conocimientos de la flora amazónica por la 
población indígena, generando espacios de estudio e investigación en universidades e institutos. En esos años difundimos en 
Perú la Declaración de Belem y luego el Plan de Acción resultado del congreso en Kunming. El desarrollo de la Etnobiología 
empieza a encontrar un espacio interdisciplinar con la medicina y farmacéutica, la agronomía, la botánica, la economía y las 
ciencias sociales en general. Surge un interés por numerosos y ancestrales cultivos andinos y su articulación con la 
gastronomía, el desarrollo del mercado para estos cultivos, y la revaloración de sus técnicas agronómicas. En 1992 se crea el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, y la adhesión del Estado a las 
convenciones internacionales de protección de los derechos indígenas a  la propiedad intelectual de sus conocimientos, 
formándose la Comisión Nacional contra la Biopiratería, desafortunadamente con un apoyo  marginal del Estado. A partir del 
presente siglo se incrementa el interés en la flora psiconáutica amazónica, y las tradiciones herbolarias.
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1413 GABRIELA PRESTES CARNEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ)

Múltiplas faces dos sistemas de pesca pré-
hispânicos: das áreas de várzea às savanas 
interfluviais

As possíveis fontes de obtenção proteína animal das sociedades pré-hispânicas amazônicas alimentaram um acalorado debate 
teórico tanto na Antropologia quanto Arqueologia ao longo de décadas. Neste contexto, no entanto, por conta da má 
preservação de registros orgânicos em contextos tropicais (entre outros fatores), em raras ocasiões os restos de animais 
oriundos de sítios arqueológicos puderam ser analisados e contribuir neste debate. Nesta comunicação pretendo apresentar 
os primeiros dados de estudos zooarqueológicas desenvolvidos em dois contextos arqueológicos amazônicos: a Amazônia 
Central (Sítio Hatahara-Amazonas) e o Sudoeste Amazônico (Sítio Monte Castelo-Rondônia). Em um exercício comparativo, 
apesar das diferenças cronológicas, ambientais e culturais destes dois contextos, foi possível observar que a pesca e o uso dos 
peixes aparecem como ações que persistiram na longa-duração da ocupação humana destes espaços. A alta 
representatividade dos restos de peixes desde as ocupações mais antigas de Monte Castelo, que remontam a 8.000 anos BP, 
sugere que a pesca foi uma atividade praticada desde os primeiros registros da presença humana na Amazônia.  Apesar desta 
continuidade do consumo de peixes no registro arqueológico, grandes diferenças foram observadas no espectro das espécies 
consumidas, nas técnicas e instrumentos de captura e nas escolhas dos locais e estratégias de pesca adotadas. No sudoeste da 
Amazônia estruturas específicas para a pesca como tanques de peixe e sistemas quilométricos de barragens em áreas de savana 
(recentemente descobertos) são exemplos desta grande variabilidade e das múltiplas faces que a pesca assumiu e ainda assume 
na Amazônia. Esta alta variabilidade na gestão dos ambientes aquáticos sugere que estas “pescarias” pré-hispânicas integram 
sistemas que ainda estão longe de serem compreendidos e que, para além dos ambientes terrestres, os ambientes aquáticos 
também foram transformados e manejados no passado pré-colonial amazônico.

SO 028NEVES B

1414 ALAIM ALVES VIANA NETO (UFPI), 
ROGÉRIO NORA LIMA (UFPI)

PERCEPÇÃO DE PESCADORES SOBRE O EFEITO 
DA REPRESA BOA ESPERANÇA E DO 
DESMATAMENTO NA PIRACEMA E 
DIVERSIDADE ICTIOLÓGICA NO CURSO MÉDIO 
DO RIO PARNAÍBA

PERCEPÇÃO DE PESCADORES SOBRE O EFEITO DA REPRESA BOA ESPERANÇA E DO DESMATAMENTO NA PIRACEMA E 
DIVERSIDADE ICTIOLÓGICA NO CURSO MÉDIO DO RIO PARNAÍBA

 

Alaim Alves Viana Neto1, Rogério Nora Lima2

 

1. Graduando - Biologia UFPI/CAFS; 2. Professor Associado I UFPI/CAFS

 

A piracema é um serviço ambiental que repõe populações de peixes, atua no controle de teias tróficas, na reposição de 
nutrientes e é forte indicador de qualidade ambiental. O comprometimento desse fenômeno tem origens principalmente no 
binômio desmatamento/assoreamento e na construção de represas hidrelétricas. Investigamos entre 10/2017 e 04/2018 a 
percepção de 09 pescadores tradicionais da região de Floriano-PI (entre 45 e 80 anos) por meio de entrevista sem intervenção 
nos relatos. Previamente foi apresentado um TCLE. Autorização: CAAE 48703515.0.0000.5660. Os pescadores mais idosos 
relatam que não observam mais a “subida da enxurrada” (piracema local), que ocorria após as chuvas, quando vários 
cardumes apareciam próximos das margens. Todos apontaram uma diminuição de espécies de peixes a partir de 1970 (Mandi, 
Sardinha, Piaba, Piranha, Curimba, Cari, Voador e Piau) e novamente de 1990 até atualmente. Após 2004 a abundância de 
várias espécies diminuiu (Pacu, Pataca, Fidalgo, Piranha, Pirambeba, Piau, Escama dura, Branquinha) e muitas delas não são 
vistas frequentemente. A represa Boa Esperança foi construída na década de 1960 (dista 100 Km a montante de Floriano-PI) e 
as mudanças ambientais coincidem com os relatos obtidos. A região de estudo passou por ciclos de desenvolvimento 
associado à agropecuária (e ao desmatamento) na década de 1990 e no início de 2000, estando de acordo com as percepções 
relatadas. Os pescadores associam a diminuição dos peixes nativos com a inserção de espécies predadoras (Tucunaré, 
Tambaqui e Tambatinga). Pesquisas associadas com educação ambiental são importantes para conhecer esse fenômeno e 
proteger os recursos naturais locais.
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1415 CAMILA OSCARINA CORREA AMORAS 
(UFPA), CLAUDIA NUNES SANTOS 
(UFPA/ESAC), ROBERTA SÁ LEITÃO 
BARBOZA (UFPA), ALAN CRHISTIAN 
QUADROS ALVÃO (UFRGS), INDIRA 
ANGELA LUZA EYZAGUIRRE (UFPA)

MAÇARICOS (AVES: CARADRIIFORMES) E 
“ORNITHOÁUGURE DITOSO” NO RIO 
URINDEUA (VILA DE SANTA ROSA, 
SALINOPOLIS-PA): CONHECIMENTO 
ECOLÓGICO LOCAL DE PESCADORES

A história oral de pescadores do rio Urindeua, que nasceram ou vivem há mais de duas décadas na Vila Santa Rosa, no Salgado 
Paraoara, revelam interessantes memórias e saberes sobre as aves limnícolas migratórias que visitam o local. A partir das 
entrevistas individuais, construiu-se uma lista de 17 etnoespécies.  A identificação, segundo eles, é baseada em classe, pinta e 
qualidades. Nos discursos, identificamos citações de variações em caracteres de coloração, tamanho, bico e vocalização. O 
sistema de classificação local apresenta tanto o nível genérico (Maçarico, Maçariquinho, Maçaricão), quanto específico (da 
perna preta, da beira do igarapé, encorujado). Esta percepção de detalhes revela a importância dessas aves na cultura local. No 
Teste Projetivo, coletivamente, atribuíram mais de um nome para a mesma espécie, utilizando características morfológicas e 
comportamentais. Porém, não foi atribuído o mesmo nome local para mais de uma espécie cientifica. Para a maioria dos 
pescadores, as aves são vistas diariamente, o ano inteiro, embora outros afirmem que somente o Maçariquinho (Actitis 
macularius) é presente o ano todo. O mapeamento participativo revelou ecozonas de alimentação e descanso (Enseada 
Grande e Porto do Macapá). A dieta variada dos maçaricos, constituída de Maracuanim (pequeno caranguejo vermelho), 
anelídeos, camarão, peixes e moluscos, é, eventualmente, acrescida de farinha e arroz, oferecidos pelos pescadores. Estas aves 
servem de alimento para gavião comum, gavião caburé, cobra e urubus. O uso dos maçaricos como alimento pelos pescadores 
foi relatado como memória, não sendo mais uma prática por conta da legislação atual. Representações sociais de beleza e 
valorização local revelam encantamento e admiração, bem como entendimento da importância da preservação. Os sabedores 
associam a vocalização do Maçaricão (Numenious hudsonicus) com o regime de marés, representando um “ornitoáugure” do 
tipo ditoso, aquele que se refere ao prenúncio de boas notícias.
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1416 JULIANA MACHADO ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA), 
NEYLAINE DA SILVA SANTANA 
(INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL- 
IPHAN), LUCAS NOBRE DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ- UFOPA), ALAN SILVA 
MAGALHÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ- UFOPA), VINICIUS 
SANTANA DE OLIVEIRA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ- UFOPA), SANDRA MARIA 
SOUSA DA SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ)

Cultura e Etnoecologia: Saberes e Práticas 
tradicionais nas comunidades 
remanescentes de quilombo Muratubinha e 
Silêncio

Os chamados quintais agrícolas apresentam-se como uma importante ferramenta de manutenção social e econômica para as 
populações da Várzea e terra firme Amazônica. A pesquisa foi realizada nas comunidades remanescentes de quilombo 
Muratubinha e Silêncio, localizadas no interior do município de Óbidos, no estado do Pará e teve como objetivo caracterizar 
e descrever a composição desses quintais produtivos situados nos complexos residências pela perspectiva da  Etnoecologia, 
para a compreensão da preservação e conservação ambiental, bem como a reprodução socioeconômica das localidades, 
tendo em vista que o estudo de quintais representa atualmente um importante campo de interesse da etnoecologia, pois é 
percebido como espaços destinados às práticas, usos, manutenção dos elementos naturais e dos conhecimentos tradicionais 
associados. Foram realizadas entrevistas com questionário semiestruturado contendo vinte e três perguntas que abrangiam 
acerca de quais espécies agrícolas são mais cultivadas, modo de preparo do solo e importância dessas práticas agrícolas no 
contexto comunitário. Diante dos resultados percebeu-se que ambas as comunidades utilizam o sistema de plantio próximo 
aos complexos residenciais, porém enquanto que para Muratubinha esses sistemas possuem papel de economia local sendo o 
carro chefe a produção de hortaliças em canteiros suspensos por causa do seu ciclo curto e da dinâmica de cheia e vazante do 
rio amazonas, na comunidade de terra firme Silêncio, os mesmos atuam principalmente como importante fonte de segurança 
alimentar, pois ainda predomina o sistema de roça coiavara, com cultivo tradicional da mandioca realizado com o puxirum. 
Esses sistemas tornam-se importantes meio de produção da população, que além de papel social, também contribuem para a 
dinamização da economia e preservação  dos saberes e praticas tradicionais que se perpetuam nas duas localidades.
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1417 MARIA ROSIMEIRE DA CRUZ TEMBÉ 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ELIANA RUTH SILVA SOUSA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), CLAUDIO EMIDIO SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

AS MEDIDAS NOS UTENSÍLIOS DE CAÇA E 
PESCA DO POVO TEMBÉ: POSSIBILIDADES DE 
USO DO CONHECIMENTO INDÍGENA NA 
ESCOLA

Este trabalho é resultado de pesquisa sobre o conhecimento das medidas utilizadas nas estratégias de caça e pesca do povo 
Tembé. Em tempos atuais o povo Tembé ainda preserva suas tradições e suas práticas cotidianas como caçar, pescar, 
confeccionar utensílios a partir dos recursos naturais disponíveis na Terra Indígena e ainda repassam seus saberes para as 
futuras gerações. Esses conhecimentos por serem muito úteis aos Tembé precisam estar sendo discutidos, priorizados e 
construídos materiais didáticos nas escolas para serem trabalhados com os alunos. Além, é claro, de se fazer na prática as 
atividades necessárias a sobrevivência do povo Tembé. Entre esses conhecimentos este trabalho procura demonstrar como os 
Tembé se relacionam com a caça e a pesca de que dispõe e utilizam para a sua alimentação. A partir de um questionário pré-
estabelecido foi possível realizar entrevistas com pessoas mais velhas das comunidades para saber como era essa relação no 
passado e como é na atualidade. Os dados foram sistematizados e apresentados os resultados onde foram também colocadas 
algumas fotografias para ilustrar os principais utensílios que ainda são utilizadas no dia a dia do povo Tembé. Durante o 
desenvolvimento do trabalho percebemos um interesse maior dos alunos pois a caça e a pesca são atividades que estão 
presentes em sua realidade, fazendo com que a matemática possa ter um melhor sentido para eles. Outra coisa que 
percebemos foi que os temas tradicionais e as atividades práticas quando contextualizadas podem propiciar um melhor 
aprendizado aos alunos e evolução dos conteúdos abordados. Também a relação com o meio ambiente pode se tornar mais 
comprometida, pois sem ele não se pode manter essas atividades de caça e pesca. Por fim, percebemos que manter as 
tradições e vincular essas práticas em sala de aula e na matemática pode ser uma forma de resistência a sociedade de cultura 
dominante com seus conhecimentos e técnicas modernas.

SO 021SILVA-B

1418 JOVANILDO DO SOCORRO FERREIRA 
TELES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ - UFPA), ANA DÉBORA DA SILVA 
LOPES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ -UFPA)

ETNOECOLOGIA: OS CRITÉRIOS, REGRAS E 
SABERES NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DA 
COMUNIDADE BOM JARDIM ALTO RIO ATUÁ, 
MUNICÍPIO DE MUANÁ NO MARAJÓ, PARÁ.

Neste trabalho, apresentaremos os critérios, regras e saberes que as pessoas utilizam para desenvolver as atividades produtivas 
na comunidade Bom Jardim alto Rio Atuá, Município de Muaná no Marajó, Pará. Os quais estão em observância a questões 
mágico-religiosas, sazonais, fases da lua, tipo da maré, geracional, entre outros. Há uma diferença de percepção entre os mais 
velhos e os mais novos no que se refere as atividades praticadas na comunidade, os mais velhos obedecem a risca as fazes da 
lua, para realizarem tarefas como; tirar madeira, palha, cipó, talas, fazer roças, caçar, pescar etc. Enquanto que os mais jovens 
nem sempre fazem do mesmo jeito. Os mais velhos, principalmente os que se declaram católicos, resguardam os dias santos e 
dificilmente praticam alguma atividade fora de sua residência nesses dias. Já os jovens, são poucos que fazem o mesmo. Existe 
uma tradição na comunidade que é praticada por todos, independente da idade ou religião, ninguém entra em plantações e 
nem pega nas plantas quando morre um parente, essa restrição é até o oitavo dia do falecimento. Os comunitários, trabalham 
com muita técnica as atividades agrícolas, plantam sempre cada cultura em um determinado período do ano e da lua, existe 
um cuidado também de se plantar em solos próprios. No que diz respeito a caça, estes sabem o período em que as diversas 
espécies estão reproduzindo, o hábito alimentar e habitat de cada uma, sabem também se estas estão magras ou gordas. Sobre 
a pesca sabem o período de reprodução e quais os primeiros peixes que sobem os rios para realizar a desova e quais os últimos. 
Além de conhecerem os hábitos alimentares e os principais habitats destes. Percebe-se que existe na comunidade um rico 
patrimônio biocultural e que as novas gerações, apesar de continuarem reproduzindo algumas práticas, não estão mais 
respeitando certas regras e itinerários que são realizados e respeitados pelos mais velhos.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1419 ADRIELE DE FÁTIMA DE LIMA BARBOSA 
(UEPA), SERGIO ROBERTO MORAES 
CORRÊA (UEPA)

AS EPISTEMOLOGIAS DO SUL E O DIÁLOGOS 
DE SABERES EM COMUNIDADES 
TRADICIONAIS NA AMAZÔNIA: A EXPERIÊNCIA 
DO GRUPO AMBIENTAL DE FORTALEZINHA

A presente proposta de trabalho está vinculada a uma pesquisa de mestrado em andamento inicial no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará. O contexto plural do espaço Amazônico e a realidade dos grupos 
sociais locais e suas particularidades pouco reconhecidas, encaminham para uma reflexão de crítica ao modelo de 
racionalidade e desenvolvimento ocidental hegemônico, que em seu processo histórico não considerou e excluiu os saberes e 
as experiências sociais de povos tradicionais da Amazônia. Nessas condições, colocamo-nos a seguinte questão-problema: "O 
que a história do Grupo Ambeintal de Fortalezinha tem a revelar sobre os saberes locais em um diálogo com as experiências 
dos grupos sociais tradicionais da Amazônia subalternizados sob a perspectiva das Epistemologias do Sul e do Pensamento 
Pós-Abissal de Boaventura Santos?". O GAF foi uma ação coletiva organizada na comunidade pesqueira inserida em uma Área 
de Proteção Ambiental (APA) de Algodoal/ Maiandeua, localizada no Município de Maracanã, também conhecida como zona 
do Salgado do Estado do Pará. Nesse direcionamento, o presente trabalho tem como objetivo cartografar os saberes locais 
que tangenciaram as ações do Grupo Ambiental de Fortalezinha (GAF), durante sua atuação na comunidade, sinalizando seus 
potenciais educativos e limites para a inscrição de novas territorialidades de reconhecimento e de sociabilidade. Para isso, 
esse trabalho toma como enfoque as Epistemologias do Sul e o Pensamento Pós-Abissal de Boaventura de Sousa Santos, 
sustentando indicativos epistêmicos que viabilizem o encaminhamento para o pensamento contra hegemônico, 
compreendendo em uma relação dialógica horizontal com com os saberes tradicionais dos povos locais, reconhecendo a 
existência de uma diversidade de experiências, norteado por dimensões específicas da região Amazônica. A pesquisa se fixa em 
uma abordagem qualitativa, cujo o trabalho envolve levantamento bibliográfico, documental e visita a campo.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1420 RAFAEL FRIZZO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL), 
RUMI REGINA KUBO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL), 
JOSÉ OTÁVIO CATAFESTO DE SOUZA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL)

Itapeva: Território Indígena e Unidade de 
Conservação na Mata Atlântica do Rio 
Grande do Sul

Está comunicação visa refletir alguns caminhos propostos à linha de pesquisa Territorialidades, Bem Viver, Alimentação e 
Saúde, no curso de mestrado (2018-2020), do Centro Interdisciplinar em Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento  
(CISADE) do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural  (PGDR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
(UFRGS). Parte do reconhecimento do Povo Mbyá Guarani como Território Indígena presente na Zona de Amortecimento do 
Parque Estadual de Itapeva  (PEVA), localizado no Município de Torres  (RS), e incide na complementação de duas avaliações: 
Como os serviços ambientais de gestão previstos no Plano de Manejo (em revisão) e Plano de Uso Público (em fase de 
publicação) do PEVA podem integrar o território da Área Indígena da Tekoá Nhü Porã (Aldeia Campo Bonito), considerando às 
atribuições legais específicas das unidades de conservação de proteção integral da natureza? Do mesmo modo, como o 
território da Área Indígena pode compartilhar um Plano de Vida com bases na Etnoconservação, considerando à 
ancestralidade originária da territorialidade e manejo do Povo Mbyá Guarani? Ao nomear Itapeva (ita = pedra; peba = chata) 
como interlocutora principal, dotada por direitos de natureza, nosso objetivo é potencializar narrativas locais que articulem 
artifícios - em comum - ao estabelecimento de ações interculturais de mosaicos e corredores ecológicos como experiências 
propositivas entre Terras Indígenas e Unidades de Conservação frente aos inúmeros desafios territoriais na Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. Nessa perceptivação de mundo, Itapeva é percebida como uma Itajá (guardiã das 
pedras), ente espiritual do mundo natural e da mais profunda cosmoecologia Mbyá ao sentimento de perceber e pensar nosso 
existir no mundo; aqui, então oferecida, como subsídio aos debates alternativos de desenvolvimento que concebam  
(re)pensar e (re)adequar nossas vidas e instituições.

SO 019KAHWAGE-B
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1421 EDILENO SCHMIDT ZEFERINO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CARLA GIOVANA SOUZA ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

AS PERCEPÇÕES DE AGRICULTORES SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DAS ABELHAS E O IMPACTO 
DOS AGROTÓXICOS

As abelhas são responsáveis pela polinização de ecossistemas agrícolas e naturais e são de extrema importância para a 
manutenção da vida no planeta, polinizando cerca de metade das plantas tropicais existentes. Devido à redução das fontes de 
alimento e de locais de nidificação, à ocupação intensiva das terras e ao uso de defensivos agrícolas, as populações de abelhas 
silvestres têm sido reduzidas drasticamente, colocando em risco todo o bioma em que vivem. Com isso, este trabalho tem 
como objetivo compreender as percepções e conhecimentos dos agricultores sobre as abelhas e sua relação com o uso dos 
agrotóxicos para orientar possíveis ações educativas. Foram entrevistados sete agricultores(as) da localidade da Vicinal da 20, 
município de Brasil Novo, Pará, no período de janeiro e fevereiro de 2018. Posteriormente, os resultados foram apresentados 
em forma de uma atividade na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Terezinha, localizada em Brasil Novo, com a 
turma do 7ª ano, pais dos alunos e entrevistados. Como parte da metodologia da aula foi realizada uma pesquisa de campo 
juntamente com os alunos em um estabelecimento agrícola próximo à escola. Todos os agricultores demonstraram que 
conhecem a espécie Apis melífera, mais observada nas lavouras, pelos nomes vulgares de “europeia”, “africana” ou “italiana”. 
Quanto à importância dada às abelhas, os mesmo destacam que elas são importantes para a polinização, produção das plantas 
e de mel. Já em relação ao uso de agrotóxicos, todos os entrevistados utilizam os produtos para o controle de pragas e 
doenças em suas lavouras. O presente estudo contribui para conscientização dos produtores rurais quanto à necessidade da 
preservação das espécies de abelhas, a sua importância ecológica e quanto o uso de agrotóxicos as afetam. E a metodologia da 
atividade na escola mostrou potencial para sensibilização das crianças para a responsabilidade ambiental visando proteger 
esses animais.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1422 ALEJANDRO CAMINO DIEZ CANSECO 
(MUSEO DE PLANTAS SAGRADAS, 
MÁGICAS Y MEDICINALES)

EL MUSEO DE PLANTAS SAGRADAS, MAGICAS 
Y MEDICINALES DEL CUSCO, PERÚ: UNA 
VENTANA A LOS POBLADORES LOCALES Y AL 
MUNDO DE LA RIQUEZA HERBOLARIA 
SUDAMERICANA

En el año 2011 se inaugura en la ciudad del Cusco el Museo de Plantas Sagradas, Magicas y Medicinales en Cusco, con nueve 
salas de exposición de las tradiciones de la medicina tradicional andina y amazónica, la etiología de las enfermedades, las 
técnicas de diagnóstico, y sus tratamientos. La primera sala aborda los conceptos de salud y emfermedad en el mundo 
indígena, seguida de cinco salas  dedicadas a igual número de plantas maestras (coca Erythroxylon sp., tabaco Nicotiana sp., 
Wachuma o San Pedro Echinopsis pachanoi,  willka Anadenanthera peregrina, ayahuasca o yage Banisteriosis caapi) , seguidas 
de dos salas destinadas a las mas representativas plantas medicinales de los Andes y la Amazonía., y una sala final relativo al 
desafío de la industria farmacéutica y la biopiratería.  El Museo de caracter privado abre sus puertas inaugurado por el 
Ministro de Cultura.

La ponecia explica como se transmite la información en el museo, a través de imagenes, textos, dioramas, exposiciones y 
videos. La ponencia pasa revista a las reacciones de los visitantes (pobladores locales rurales y urbanos, turistas globales), sus 
intereses y percepciones, así el impacto del Museo sobre la comunidad internacional interesada en la farmacopea herbolaria 
sudamericana, las plantas psiconáuticas, los prejuicios resultantes del desconocimiento de esta riqueza bio cultural ,en parte 
producto del narcotráfico y de la industria químico farmacéutica, y se revisan las políticas nacionales relativas a estos 
recursos milenarios. 

SO 031ELISABETSKY

1424 ISMAEL ALVES AMORIM 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), ANDREA HENTZ 
DE MELLO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO SUL E SUDESTE DO PARÁ), 
NATHÁLIA KAROLINE FEITOSA DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
SUL E SUDESTE DO PARÁ), 
ALYSSANDRA LIMA DE AQUINO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), THAÍS ESLLEM 
SILVA MATOS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ), 
ÉRICA MICAELLI DE JESUS E SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), DIEGO DE 
MACEDO RODRIGUES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ)

Estágio de campo em estabelecimentos 
agrícolas familiares: Uma experiência 
acadêmica agroecológica

A experiência aqui relatada é referente ao primeiro estágio de campo obrigatório da turma de Agronomia 2011 da Faculdade 
de Ciências Agrarias de Marabá - FCAM, que ocorreu em novembro de 2012, em um assentamento de Reforma Agrária, 
denominado Assentamento Alegria, o mesmo está situado na margem esquerda do rio Itacaiúnas no município de Marabá, 
Pará.  Segundo o Plano Pedagógico do curso o objetivo da disciplina Estágio de Campo é proporcionar ao discente em 
formação oportunidade de exercitar o confronto entre teoria e realidade, de se inserir no âmbito da realidade regional e de 
ser conduzido a uma participação ativa e efetiva na produção do conhecimento. Assim, o objetivo desse trabalho é descrever 
a vivência realizada em um estabelecimento agrícola familiar, relatando a relação entre agricultor , discente, estabelecimento 
agrícola e natureza. O estágio é realizado em duplas de estudantes e cada dupla permanece em um estabelecimento agrícola 
por cinco dias. Em cada estágio existem as disciplinas norteadoras, que segundo o Plano Pedagógico de Curso, orientam os 
trabalhos dos estudantes no decorrer do estágio de campo. Dessa forma, as atividades que devem ser realizadas durante a 
vivência no primeiro estágio são competências relacionadas às disciplinas de agropedologia I, botânica e ecologia. A 
metodologia utilizada neste trabalho foi a de observação participante e posterior organização dos dados em relatório. Foram 
observadas, algumas particularidades da família e o meio biofísico. Classificou-se o solo do estabelecimento em um Latossolo 
Amarelo, a maioria das espécies vegetais presentes no local corresponde a frutíferas utilizadas para consumo da família e o 
manejo agroecológico que o agricultor realiza é de forma empírica, mas consolida as bases da agroecologia. A oportunidade 
de vivenciar a realidade do agricultor resultou em uma interação positiva de conhecimento/aprendizagem e na valorização do 
saber e da experiência do agricultor.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1425 RAYANA BARBOSA DA SILVA 
(UNIFESSPA), CARLOS ALBERTO GAIA 
ASSUNÇÃO (UNIFESSPA)

PRÁTICAS DIALÓGICAS DE SABERES DO 
CAMPO: Reflexões para o ensino de 
matemática e ciências naturais na 
perspectiva da agroecologia

PRÁTICAS DIALÓGICAS DE SABERES DO CAMPO: Reflexões para o ensino de matemática e ciências naturais na perspectiva da 
agroecologia

Rayana Barbosa da Silva [1]

Carlos Alberto Gaia Assunção[2]

Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados parciais das atividades de um projeto de pesquisa PIBIC/CNPq, 
denominado de Práticas Socioculturais com Matemáticas em Espaços Rurais, em andamento. Insere-se ao Grupo de Pesquisa 
em Educação em Matemática e Práticas Socioculturais – GPEMAZON, vinculado à Faculdade de Educação do Campo da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Busca produzir conhecimentos científicos no diálogo entre saberes 
matemáticos, práticas socioculturais dos espaços rurais e ciências naturais.Utiliza aportes teóricos conceituais de tendências 
de pesquisa e ensino da Educação Matemática, da perspectiva política e pedagógica da Educação do Campo, e da Agroecologia 
no Desenvolvimento Rural Sustentável.Traz para a arena da Educação do Campo reflexões didático-pedagógicas para o ensino 
na perspectiva da agroecologia. Coloca nesse tecido teórico-metodológicoo ensino de matemática e ciências naturais. Em 
primeiro momento foram feitas revisões bibliográficas a cerca do tema do projeto que discutem Educação Matemática e 
Educação do Campo, e agroecologia. A etapa do trabalho de campo foi realizada em duas comunidades. O acampamento 
Eduardo Galeano, localizado na antiga fazenda Serra Dourada, PA-160, 06 km da sede do município de Canaã dos Carajás. A 
outra é a vila Diamante, que fica a 12 km de São João do Araguaia-PA.Nessas comunidades foram observadas algumas práticas 
de produção agrícola para o sustento das comunidades. 

[1] Discente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, Licencianda em Educação do Campo.Bolsista 
PIBIC/CNPq/2018.

[2] Doutor em Educação em Ciências e Matemáticas. Docente da Universidade do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1426 HELYANARA FERNANDA MARANHÃO 
DE SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO SUL E SUDESTE DO PARÁ), 
GLAÚCIA DE NAZARÉ SOUSA DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
SUL E SUDESTE DO PARÁ)

ÁGUA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
PATRIMÔNIO QUE GERA VIDA, A PARTIR DA 
PRODUÇÃO DO ASSENTAMENTO PRIMEIRO 
DE MARÇO EM SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA

Esta apresentação é fruto das pesquisas de campo realizadas no assentamento primeiro de março, município de São João do 
Araguaia-PA, que fica aproximadamente 35 km do mesmo. E a pesquisa realizada teve como tema -  segurança alimentar onde 
foi trabalhado com alguns sub temas, precisamente alimentação saudável e segurança alimentar e Água patrimônio que gera 
vida. Devido a necessidade recorrente da população referente a escassez d’água, decidimos realizar um levantamento 
envolvendo os alunos e a comunidade em geral, e a economia do assentamento girar em torno da produção de hortaliças, tal 
como se constatou mediante entrevistas gravadas e transcritas com moradores e lideranças do assentamento ao logo da 
pesquisa. Os subtemas foram trabalhados nas turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental da Escola Educar para crescer, 
obtendo como resultado da pesquisa a produção de cartilhas confeccionadas pelos alunos das turmas.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5
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1427 JOANA D’ARC DA CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), ELIANA RUTH 
SILVA SOUSA (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ)

AS PINTURAS CORPORAIS TEMBÉ: O 
CONHECIMENTO TRADICIONAL NA ESCOLA 
INDÍGENA

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa, realizado nas aldeias Sede e Itaputyr, onde buscou-se estabelecer as 
relações entre o conhecimento da cultura Tembé com o conhecimento cientifico escolar. O interesse em realizar o projeto, 
sobre as pinturas corporais Tembé surgiu devido à escola Indígena não ter um material didático diferenciado a partir de sua 
própria cultura. Assim foram estabelecidos os seguinte os objetivos: 1) Elaborar material didático para que o aluno perceba a 
importância dos traços das pinturas corporais indígenas Tembé no ensino da matemática; 2) Elaborar material didático a 
partir das necessidades do povo Tembé; 3) Levantar as pinturas corporais mais importantes utilizadas pelo povo Tembé. Para 
desenvolver esse projeto primeiro foi realizada uma pesquisa de campo nas aldeias, juntamente com uma pesquisa 
bibliográfica sobre o assunto. A pesquisa de campo junto aos mais velhos possibilitou organizar e sistematizar as informações 
sobre as pinturas corporais. Depois cada uma delas foi representada em papel com as respectivas explicações. Após a pesquisa 
foi elaborada uma cartilha sobre o assunto e aplicada para os alunos da turma do 5º ano do ensino fundamental na Escola 
Indígena Anexo Ituwaçu nos dias de sexta-feira durante cinco dias. A prática com a cartilha leva para a sala de aula a 
importância das pinturas corporais no ensino de geometria e para suas vidas enquanto indígenas. Os objetivos desse projeto 
foram atingidos de forma bem qualificada, pois, por meio do material elaborado os alunos puderam perceber importância 
que as pinturas corporais têm para o aprendizado nas escolas indígenas. Concluímos que o material didático elaborado 
despertou muito interesse nos alunos, que perceberam a importância das pinturas corporais em suas vidas enquanto parte de 
sua cultura e como meio de aprendizagem para o ensino de geometria, além de trazer grande conhecimento para a escola 
indígena como um todo.

SO 021SILVA-B

1428 FABIANA GONÇALVES BARBOSA (FURG) Predictions of potential geographical 
distribution of a native medicinal plant 
under climate change

Global climate change is recognized as one of the biggest threat to biodiversity.  In this context, there is a pressing need to 
understand the effects of climate change on the geographical distribution of species and habitat suitability. Here, I used an 
ensemble of climate envelope models (BIOCLIM, Domain, Mahalanobis distance, and Support Vector Machines) to forecast 
climatically suitable areas of Brazil for Maytenus ilicifolia under future climate conditions (year 2100). My results suggest that 
the climatically suitable areas for M. ilicifolia will reduce compared with the current distribution, mainly in central-western 
region of Brazil. These range reductions are associated with a spatial displacement toward south Brazil. 

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1429 CAROLINA JOANA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO)

Rede Bionorte de biodiversidade e 
biotecnologia da Amazônia legal.

Portaria MCT nº 901 de 04/12/2008 que promulgou a rede Bionorte, com objetivo integrar competências para o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação e formação de recursos humanos, com foco na 
biodiversidade e biotecnologia visando gerar conhecimentos processos e produtos que contribuam para o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia Legal. 2 editais foram desenvolvidos na perspectiva de aumentar esforços e recursos humanos para 
desenvolver pesquisas e inovação e responder a outras ações de política pública ou drives que levam ao desmatamento e 
perda da biodiversidade. Até este ano já contabiliza 700 alunos selecionado na pós-graduação, deste 200 já concluíram, na 
perspectiva que estes doutores venham somar ao corpo de pesquisadores em biodiversidade, biotecnologia e 
sustentabilidade. Nesse contexto algumas teses são desenvolvidas com ênfase em etnobiologia, etnoecologia e Etnobotânica 
contribuído com a formação nessa área de pesquisa, a atuarem com povos indígenas, comunidade tradicionais e não 
tradicionais. O desenvolvimento de pesquisa nesse campo tem sido diferenciado em diversos estados, no entanto, em Mato 
Grosso aproximadamente 50% das teses desenvolvidas está nessa área de conhecimento. No entanto algumas dessa pesquisa 
na rede Bionorte estão sendo comprometida na medida em que há diminuição de recursos para financiar pesquisa no país. 
Considerando que o pool da biodiversidade se encontra na Amazônia, que preserva sua matriz de paisagem florestal e local 
onde se encontra a maior diversidade sociocultural do país. A pesquisa e formação de recursos humanos estão 
comprometidos. Nessa perspectiva pesquisa que fomentem a manutenção da floresta em pé somadas à política pública 
também estão comprometidas por falta de recurso. Os drivers atuais comprometam a continuidade da floresta amazônica, a 
resiliência ecológica e cultural, pois as respostas governamentais não são compatíveis com a extensão dos impactos 
decorrentes das políticas públicas

SO 016DASILVA

1430 ALINE GAMA DE OLIVEIRA (UFRA), 
KAROLINA SOARES NASCIMENTO 
(UFRA)

Levantamento etnobotânico de plantas 
medicinais - O conhecimento tradicional 
influenciando na ultilização e conservação 
dessas espécies: Um estudo de caso em 
Capitão Poço- PA

RESUMO 

O uso de plantas medicinais por muito tempo foi o único meio de cura, desde as primeiras civilizações tinha-se a presença das 
plantas medicinais fazendo parte da cultura, rituais místicos, ou tidas até mesmo como seres espirituais, devido suas 
propriedades terapêuticas. A utilização dessas espécies vegetais na saúde, bem como seu cultivo é repassado por gerações.

O objetivo desse projeto foi obter dados através de um estudo inicial acerca das principais plantas medicinais utilizadas pela 
população do município de Capitão Poço, verificar se há uma relação do conhecimento tradicional 
influenciando na utilização e conservação dessas espécies pela população, por intermédio, de um levantamento 
etnobotânico.

Este trabalho teve como metodologia a realização de 100 entrevistas por meio de aplicações de questionários. O resultado 
obtido se igualou ao esperado, e foi possível constatar que cerca de 89 % da população entrevistada de capitão poço 
conhecem plantas medicinais, e as utilizam, mais da metade dessa porcentagem, possui algum tipo de plantio dessas espécies 
em casa, e acabando que de modo inconsciente ou indireto ajudando na manutenção e perpetuação desses espécimes, os 11 
% restantes não as utilizam, no entanto, possuem algum tipo de contato. De acordo com as entrevistas, as plantas mais 
utilizadas são: Melissa officinalis L. (nome popular: Cidreira), Mentha x villosa L. (nome vulgar: Hortelã), Cymbopogon citratus 
(D.C) (nome vulgar : Capim Santo) e Vernonia condensata Beker (nome vulgar: Boldo).

Foi possível concluir neste estudo inicial que a utilização das plantas medicinais pela população de Capitão Poço – Pa, possui 
uma ligação direta com o conhecimento tradicional e a conservação.
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1432 TEREZINHA DE JESUS SOARES DOS 
SANTOS (IEPA-INSTITUTO DE 
PESQUISAS CIENTÍFICAS E 
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ)

Conhecimento Tradicional e Conhecimento 
dos Produtos Tradicionais X Produtos com 
Ativos da Amazônia: A quem é dado o devido 
valor?

A popularização da Amazônia e dos produtos da Amazônia tornou-se expressivo desde o surgimento de bioprodutos, 
especialmente cosméticos, que passaram a ser vendidos por catálogos ou em lojas especializadas no mundo todo. A eficiência 
terapêutica ou cosméticas desses produtos são conhecidos tradicionalmente e se perpetuando por muitas gerações. Porém a 
transformação das espécies amazônicas remédios, em insumos ou produtos acabados está limitado aos povos da floresta que 
utilizavam esses produtos para suas subsistências e tratamentos ou prevenção de doenças. Só quem viveu na floresta e 
aprendeu a produzir óleos, extrair resinas e produzir polpas de frutas é que consegue identificar, sementes, folhas, flores, 
frutos ou cascas de frutas amazônicas. A população das cidades que conhecem os produtos amazônicos raramente consegue 
identificar as matérias-primas destes ou mesmo dizer se o mesmo é puro ou verdadeiro. Este trabalho descreverá os resultados 
de uma enquete feita com a população da cidade de Macapá, durante uma ação de serviços sociais, oferecidos à população no 
mês de março de 2017 pelo governo do estado do Amapá e onde expomos vários produtos amazônicos e suas matérias-primas 
e perguntamos há vários visitantes do nosso estande sobre o conhecimento sobre estas, cujos produtos são colocados à 
disposição para vendas em feiras livre ou de artesanatos locais, ou mesmo que fazem parte de produtos cosméticos como 
ativos e que muitas pessoas consomem sem entender os processos de extração. Os resultados mostrarão que o conhecimento 
tradicional não é o guardião dos produtos da biodiversidade amazônica e que ambos precisam ser salvaguardados para as 
próximas gerações que ainda usam os produtos como fonte de renda e desenvolvimento econômico e social de suas 
comunidades. Concluiu ainda que as populações das cidades não conhecem os produtos amazônicos e pouco se interessam 
em quem detém ou pratica o conhecimento tradicional na região.
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1433 LUCILENE LIMA DOS SANTOS VIEIRA 
(IFPE), MAÊLDA DE LACERDA BARROS 
(IFPE), LEIDIANA LIMA DOS SANTOS 
(IFBA), FÁBIO JOSÉ VIEIRA (UESPI)

“Saberes do mato”: um resgate sobre as 
plantas medicinais usadas por idosos em 
uma área no agreste pernambucano

O presente trabalho objetivou resgatar informações sobre a diversidade de plantas medicinais usadas por idosos, como forma 
de tratamento para as enfermidades. Para obter tais informações, foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas. Para analisar 
se a idade se correlacionava com o número de plantas citadas usou-se o teste de correlação de Spearman. Para comparar se a 
escolaridade influenciava as citações os entrevistados foram categorizados em: analfabetos, ensino fundamental e ensino 
médio e realizou-se um teste de Kruskal-Wallis. Quinze pessoas idosas, um homem e 14 mulheres, foram entrevistados, com 
um total de 63 plantas medicinais citadas. As plantas medicinais mais conhecidas são Lippia alba (9 citações), Cymbopogon 
citratus (7), Pimpinella anisum (6), Citrus aurantium (6), Myracrodruon urundeuva (5), Peumus boldus (5) e Mentha x villosa 
(5). O hábito predominante das plantas é o herbáceo (56%), a maioria é cultivada em quintais (53%) e são exóticas (61%). A 
parte mais utilizada é folha (66 citações), seguida de casca (26), sementes (8), flores (6), caule (5), raízes (4) e madeira (3). O 
modo de preparo preferencial é o chá (86 citações). As indicações terapêuticas registradas foram inflamação (17 citações), dor 
estomacal (12), calmante (9), gripe (7) e dor geral (4). Os entrevistados indicam que ainda utilizam as plantas, repassam esse 
conhecimento e que a família foi o meio em que obtiveram as informações sobre as plantas medicinais. Não houve correlação 
entre a citação de plantas e a idade dos entrevistados (rs=-0,05; p>0,05), e não houve diferenças significativas entre as citações 
de plantas pelas categorias de escolaridade (H=3,31; p>0,05). Observamos a relevância que as plantas medicinais têm na vida 
deste grupo de pessoas, tanto pelo conhecimento e uso, como pela satisfação em compartilhar esse conhecimento com os 
mais jovens no momento das entrevistas. Como atividade de retorno, foi elaborada uma cartilha com as plantas medicinais 
mais citadas.
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1434 ADEMIXI WAI WAI (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), SERGIO SEEXUCI 
WAI WAI (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), ELIANA RUTH SILVA SOUSA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

O CONHECIMENTO TRADICIONAL SOBRE AS 
CONSTRUÇÕES DAS CASAS INDÍGENAS WAI 
WAI: POSSIBILIDADES DE USO DOS SABERES 
INDÍGENAS NA ESCOLA

A escassez de material didático específico, diferenciado, intercultural e bilíngue foi um dos motes para esta pesquisa. 
Apresentamos os resultados da pesquisa realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Indígena Wai Wai nos anexos 
da Aldeia Tawanã e Aldeia Tamiuru junto aos alunos do 7º e 8º anos. Nosso objetivo maior foi verificar quais os resultados no 
processo de ensino com alunos indígenas do 8º Ano do Ensino do Fundamental, ao trabalhar o conteúdo de matemática, 
ciências e artes a partir de um material didático especifico para as escolas indígenas. Para isto, pesquisamos o referencial 
teórico acadêmico e nossas referencias indígenas para construir um material didático que relacionou a construção das casas 
tradicionais wai wai com o ensino especialmente o da matemática. Realizamos entrevistas, pesquisa de campo e a prática com 
o material didático construído e para registrar utilizamos câmeras, gravadores e caderno de anotações. Como resultados 
verificamos que o processo de construção do material didático e sua aplicação na escola indígena foi de grande relevância 
para nós professores, para os alunos e para a comunidade indígena. Identificamos uma mudança na relação entre os anciãos e 
os mais novos em que os estudantes estavam dispostos a aprender mais sobre a própria cultura e não apenas sobre o conteúdo 
escolar. Relacionar o conhecimento indígena da biodiversidade local é sempre muito construtivo possibilitando grandes 
aprendizagens tanto na escola como nas vivências diárias dos mais velhos com os jovens.

SO 021SILVA-B

1435 WILDIANEI CELINICLIS SOUSA GOMES 
(UNIFESSPA)

PROJETO “RESISTÊNCIA SEM TERRA” PROJETO “RESISTÊNCIA SEM TERRA”

 

Tempo Espaço Localidade V

Estágio Docência II

O acampamento Helenira Resende, vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), localiza-se na BR 155, 
a 52km de Marabá, sentido
Eldorado dos Carajás, no sudeste paraense. A região é marcada pela disputa territorial causada pelo o latifúndio da região que 
detém uma grande parcela de terra. O acampamento não está isento desta briga, a área que o acampamento está localizado, 
era o complexo Cedro (fazenda Cedro e fazenda Fortaleza) que um dia “pertenceu” a família Mutran e agora compõem umas 
das propriedades do grupo Agro Santa Bárbara.

No mês de novembro de 2017 o acampamento sofreu uma ação de despejo expedido pela vara agrária de Marabá, onde cerca 
de 700 famílias foram desabrigadas. Neste mesmo período acontecia um projeto de intervenção na escola que trabalhava 
diretamente com as crianças sem terrinhas, e tinha como tema “Resistência Sem Terra”. O projeto considerava os últimos 
acontecimentos como a violência no campo, a impunidade e os despejos acometidos na região, buscando uma forma que 
dialogasse com cultura local.

A princípio o projeto foi trabalhado com uma turma específica do ensino fundamental II, mas que ao decorrer das atividades 
foi-se expandindo e abrangendo 80% dos estudantes da escola, culminando em um Ato Político voltado para a comunidade, 
que tinha como caráter a denúncia contra todos tipos de violências acometidos nos últimos tempos. Para além da denúncia, 
o ato vinha também como ferramenta de mobilização da comunidade, que naquele momento precisava de mais união e 
coletividade entre si, e assim poder superar o despejo ocorrido no acampamento.

Hoje não somos mais despejados, após quatro meses conseguimos reocupar a área, e aos poucos estamos reconstruindo nossa 
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1436 FABIOLA ANDRESSA MOREIRA SILVA 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL), 
MOIRAH PAULA MACHADO DE 
MENEZES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

USOS TRADICIONAIS DA FLORA NATIVA NA 
RESEX RIOZINHO DO ANFRÍSIO, ALTAMIRA, 
PARÁ

O uso múltiplo dos recursos naturais é uma das estratégias de subsistência comum entre as populações que vivem na floresta. 
O presente estudo visou identificar as espécies vegetais úteis e seus usos na Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio, Altamira, 
Pará, localizada em um complexo de Áreas Protegidas, chamado de Terra do Meio. Foram visitadas 19 localidades. A coleta de 
informações se deu através da observação participante e da aplicação de formulários semiestruturados, onde se pesquisou as 
espécies úteis e a diversidade de usos na RESEX. Os Índices de Valor de Importância (IVs) e de Valor de Consenso de Uso (UCs) 
foram calculados para as análises qualitativas e para a quantitativa foi utilizado o Índice de Diversidade de Shannon-Wiener 
(H’). Identificou-se 161 espécies botânicas, pertencentes a 53 famílias. Fabaceae e Arecaceae foram as famílias com maior 
número de citações. As espécies castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa Humbl. & Bonpl.), babaçu (Attalea speciosa Mart.), 
andiroba (Carapa guianensis Aubl.) e açaí do morro (Euterpe precatoria Mart.) apresentaram os maiores Índices de Valor de 
Importância. Bertholletia excelsa apresentou os maiores valores de IVs=1 e UCs=2,1. Outras 122 espécies apresentaram 
valores de IVs  acima de 0,10, indicando um elevado uso destas espécies na RESEX. As categorias de uso mais citadas foram 
alimentar, medicinal e comércio. O índice de diversidade de Shannon-Wiener, foi de H’= 2,15, demonstrando uma alta 
diversidade de conhecimento das espécies. O grau de equitabilidade de Pielou foi de J’=0,92. Os índices de diversidade (H’) 
presente estudo, são considerados altos comparados à outros estudos. O que demonstra um alto conhecimento sobre a flora 
e sua utilidade no modo de vida das famílias da RESEX. O grau de equitabilidade de Pielou confirma a uniformidade e 
distribuição do uso das espécies entre as famílias participantes.

SESSÃO TEMÁTICA 13

1437 VANIA LOBO SANTOS (UEPA/UNESP), 
KOKOIXUMTI TEMBÉ JATHIATI 
PARKATEJE (UEPA), RITA DE CASSIA 
ALMEIDA SILVA (UEPA)

O USO DOS AGROTÓXICOS NA ALDEIA SÃO 
PEDRO: IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE DA TERRA INDÍGENA 
ALTO RIO GUAMÁ

Este artigo faz um relato da experiência realizada na aldeia São Pedro sobre a utilização indiscriminada de agrotóxico pela 
comunidade indígena. Na referida aldeia foi desenvolvido o projeto: “Agricultura saudável Tembé”. O projeto recebeu este 
nome porque é para ser pensada a agricultura saudável fazendo à oposição a agricultura que é feita a partir do uso de grandes 
quantidades de agrotóxicos. O trabalho iniciou a partir de uma pesquisa exploratória onde foi observado em vários 
momentos membros da comunidade indígena Tembé se deslocando para os roçados com grandes quantidades de defensivos 
agrícolas. Através de leituras sobre o tema percebemos o quanto é perigoso o uso dessas substâncias, mesmo que em 
condições de máximo cuidado e proteção, o que não é o caso das comunidades indígenas Tembé. Assim, para conhecer mais 
sobre o problema foi elaborado um questionário estruturado o que norteou toda a pesquisa. Em seguida foi estruturada uma 
cartilha com o título do projeto onde colocamos os principais aspectos da questão do uso de agrotóxico pelas comunidades 
indígenas. Um dos principais problemas da escola indígena é com relação a pouca quantidade de materiais didáticos 
específicos e que contextualizem suas realidades. O trabalho foi pensado considerando este aspecto também. Além da cartilha 
construímos um jogo sobre a questão da teia alimentar. Os objetivos do projeto foram atingidos onde percebemos dois 
pontos fundamentais: a falta de proteção e de conhecimento sobre o uso de agrotóxicos pela comunidade e os problemas de 
se importar modelos externos a comunidade.

SO 021SILVA-A
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1438 STÉPHANNO MONTEIRO (UFRJ), 
DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA (UFRJ), 
FLAVIA DO CARMO (UFRJ)

Diffused Traditional Knowledge: A Urucum 
(Bixa orellana) Case Study

The new Biodiversity Law has changed the domestic scenario regarding traditional knowledge associated (TKA), and the way 
different sectors of the civil society – academy, industry and communities – interact with these changes. Being it a new sphere 
of debate, there are still a lot of uncertainties on how to proceed in certain situations, specially the benefit sharing between 
the communities who hold a specific TKA. There are natural products that, for being from a broad knowledge, and historically 
diffused, can generate doubts on who to share the benefits, causing legal insecurities. So, the present work aims to discuss this 
situation, using the fruit urucum (Bixa orellana) as a case study. To study urucum’s diffusion of the TKA in Brazil, a 
bibliography and patent (use of Orbit® system for patents) research was conducted. The findings, up until now, indicate a 
strong diffusion of the use of this specie since colonial periods, where Pero Vaz Caminha (1500) described its use by the local 
natives as body paint, and in more modern periods, the use of the same fruit as supposed UV protection was reported by 
Gastão Cruls (1929), being used by Amazonian Indians. The patent findings confirm that urucum is an efficient UV protector, 
besides being used in the industry for pigmentation. These patents, that are registered in several countries, such as France, in 
which urucum is used in cosmetics precisely for its UV protection (patent: FR2620618), don’t need benefit sharing? With 
whom should it be shared with? There are also patents in China, where urucum is used as pigmentation in the food and textile 
industry (patent: CN102168385A). These patents not only reveal the importance of a biodiversity law, but also, such as in the 
urucum matter, the difficulty of pointing out a specific point of origin for the diffused TKA.
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1439 JOYCE HSIU-YEN YEH (NATIONAL 
DONG HWA UNIVERSITY)

Grow Food, Culture and Indigenous 
Knowledge: Participant Action Research on 
“Farm to Table” as Ways of Learning and 
Cultural Practices

This paper emphasizes that food and foodways as a cultural heritage itself is always understood as multiple modernities and 
embedded in wider social, political and economic contexts. It points to the need for highlighting the interests of the people 
involved in these processes, demonstrating the value of their own resources embedded in their life-world. 

The discussion of this paper is based on my participatory action research (PAR) on “Farm to Table” from 2012-2017. In this 
paper I want to present some examples of millet-growing as intergenerational and cultural learning experiences among 
indigenous elders and young mostly indigenous students to reinforce the community-university partnership. Through an 
examination of this millet growing project, I consider this movement of learning to farm as a cultural practice, as 
differentiation, as an ideology, and as a display of ethnic identity. It stresses the importance of using cultural knowledge, 
culinary traditions and local region agricultural resources to develop indigenous identity to exercise and implement their 
rights to promote indigenous food heritage and bring people back to their lands. Encouraging meaningful participation by all 
parties, together we explore how farming and food turn into edible heritage and become multiple resources for local 
economic development and sustainable cultural practices. Our initiative emphasizes indigenous people’s capacity for 
adaptability, resilience and restoration of traditional agriculture and food use and production in response to modern 
conditions. My aim is to enhance the visibility of the roles of the traditional indigenous culture, knowledge and foodways in 
the wider field of cultural heritage, global sociobiodiversity and indigenous studies.

SO 040TSAI

1441 TEREZINHA DE JESUS SOARES DOS 
SANTOS (IEPA-INSTITUTO DE 
PESQUISAS CIENTÍFICAS E 
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO 
AMAPÁ)

OS ÓLEOS VEGETAIS DA AMAZÔNIA COMO 
BASE DE COSMÉTICOS E ALTERNATIVA DE 
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 
PARA AS COMUNIDADES TRADICIONAIS DO 
AMAPÁ

A Amazônia tem sido fonte de inspiração para os últimos lançamentos no mercado cosmético em função da riqueza da sua 
biodiversidade, do exotismo de seus produtos e pelo fator de estimulo ao desenvolvimento sustentável das comunidades 
locais. Algumas comunidades do interior do Estado do Amapá têm apresentado grandes avanços nas tecnologias de produção 
de novos insumos para cosméticos, especialmente os óleos vegetais da Amazônia, levando em consideração práticas 
tradicionais empíricas do local, utilizando instrumentos/prensas eficientes para extração dos mesmos, feitas de material da 
própria biodiversidade local e que tem dado qualidade inigualável aos produtos extraídos. Até o ano de 2010 as principais 
espécies amazônicas encontradas no mercado de insumos para cosméticos eram a andiroba (Carapa guianensis) e a castanha-
do-brasil (Bertholletia excelsa), a partir desse mesmo ano, novas espécies foram descobertas como excelentes insumos para 
cosméticos, principalmente. Porém os detentores do conhecimento tradicional não conseguem desenvolver suas 
comunidades ou mesmo suas vidas a partir da exploração sustentável dos insumos vegetais em abundância na Floresta 
Amazônica, porque o mercado de cosméticos tem exigências de qualidade dos produtos que a maioria das comunidades 
tradicionais ainda não conseguem atender. Este trabalho mostrará e experiencia de uma comunidade tradicional do Estado 
do Amapá que vem extraindo alguns óleos vegetais amazônicos, mostrando que é possível extrair matérias-primas para 
cosmético, com uso de máquinas e equipamentos de baixo custo, fabricados no local, promovendo inovação industrial e 
dando qualidade à matéria-prima extraída de forma tradicional e desta forma impulsionar a produção e a comercialização de 
insumo para cosmético diretamente das comunidades tradicionais da Amazônia com um processamento que favoreça mais 
uma agregação de valor aos produtos locais.
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1442 GEORGE HENRIQUE REIS E SOUSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
UFPI), AMANDA CARVALHO DE 
BARROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - UFPI), JEREMIAS PEREIRA DA 
SILVA FILHO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ - UFPI), DANIEL PEREIRA 
MONTEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ - UFPI)

Uma revisão acerca de insetos na medicina 
popular no Brasil

O objetivo do trabalho foi reunir as espécies de insetos utilizadas na medicina tradicional do Brasil, bem como seus usos e 
formas de administração. Foi realizada uma revisão de literatura através das bases de dados científicos Periódicos CAPES e 
Google Scholar. A pesquisa incluiu as seguintes palavras-chave conjugadas: "insetos", "entomologia" e "invertebrados" + 
"medicina tradicional", "medicina popular" e "zooterapia". As mesmas palavras-chave também foram pesquisadas em inglês. 
Reuniu-se espécies de 6 ordens, distribuídos principalmente na região Nordeste do país. São elas: Hemiptera, Diptera, 
Orthoptera, Himenoptera, Coleoptera e Blatodea. Os usos relatados foram: problemas de visão, problemas no coração, 
calvície, melhora do sistema imunológico, problemas gastrointestinais. Dentre as principais formas de administração, estão: 
ingestão do animal inteiro torrado ou em pó; ingestão do chá de diversas formas e garrafadas. Constatou-se, pela análise de 
literatura, que o grupo dos insetos é comumente utilizado na medicina popular brasileira, porém ainda é pouco explorado. 
Desta forma, fica clara a necessidade de se realizar mais estudos na área de etnoentomologia, enfatizando a importância da 
conservação das espécies e da sabedoria popular.
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1443 LEONARDO HALSZUK LUIZ DE MOURA 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL)

Políticas públicas e a economia da floresta: o 
papel do Estado Brasileiro no fortalecimento 
das cadeias produtivas dos produtos 
florestais não madeireiros

A partir da década de 1980, os povos e comunidades tradicionais que habitam a floresta tem se organizado para lutar por seus 
direitos territoriais perante o Estado brasileiro, tendo desde então conquistado a criação de diversas áreas protegidas.

Na última década, a luta destas populações por direitos alcançou questões econômicas. O modelo econômico baseado na 
exploração de produtos florestais não madeireiros (PFNM) – como a castanha-do-pará, o coco babaçu, a borracha natural – 
começou a se apresentar como uma alternativa econômica para a região Amazônica com capacidade de manter a floresta em 
pé e fortalecer seus habitantes tradicionais.

Apesar de o governo brasileiro continuar direcionando boa parte de suas ações dentro do mesmo paradigma 
desenvolvimentista que durante o século passado foi incapaz de conjugar desenvolvimento econômico/social com 
conservação da natureza, causando não apenas um desastre ambiental mas uma grande tragédia social para as comunidades 
que habitavam a floresta, a pressão dos movimentos sociais dos povos da floresta fez com que nas últimas décadas alguns dos 
ministérios criassem políticas públicas direcionadas para fortalecer as cadeias produtivas da floresta.

O objetivo desta apresentação é analisar algumas cadeias produtivas de PFNM e os desafios para torná-las economicamente 
viáveis. Serão discutidas as políticas públicas já existentes no Brasil que tem potencial para fortalecer estas cadeias, assim 
como os ajustes necessários para que estas políticas sejam plenamente implementadas, o que ainda não tem acontecido com 
muita frequência.

A perspectiva desta discussão é a de um técnico do Instituto Socioambiental (ISA) que trabalha diretamente apoiando 
indígenas na bacia do Xingu em questões de geração de renda e no acesso às políticas públicas de apoio à produção.
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1444 ANA SHIRLEY PENAFORTE CARDOSO 
(UFPA), DENISE MACHADO CARDOSO 
(UFPA)

SOBRE SUBJETIVIDADES, PROTAGONISMO E 
COLONIALIDADE DO PODER ENTRE 
MULHERES TEMBÉ-TENETEHARA.

Desde o período colonial brasileiro, houve uma tentativa de generalização e de homogeneização sobre as identidades dos 
povos indígenas, sobressaindo-se um discurso marcado pelo exotismo, que atravessa diferentes temporalidades e, que hoje, 
aparece em vários espaços sociais, tanto em textos religiosos e jurídicos, assim como na web, na arte, representada pela 
literatura, pintura e, também, pela fotografia. Com base no trabalho etnográfico de pesquisa doutoral junto à sociedade 
indígena Tembé-Tenehara da Terra Indígena Alto Rio Guamá, TIARG, mais especificamente junto às mulheres deste povo, 
podemos observar as singularidades em suas ações. Baseadas nas experiências em campo e nas observações das representações 
sobre povos indígenas propomos, aqui, um debate sobre estes diferentes discursos que inscrevem verdades sobre o que é ser 
uma mulher indígena. Ao contrapormos algumas publicações e as práticas cotidianas dessas mulheres, é possível identificar as 
fraturas que se horizontalizam na história, mas que são invisibilizadas, talvez porque nossa sociedade esteja inserida no 
processo objetivado pelo sistema colonial que se atualiza, seja na proibição do registro de seus nomes indígenas, seja na 
invasão de suas terras. As mulheres em destaque atuam dentro e fora de suas aldeias como lideranças, ou como professoras e 
resistem na luta pela manutenção do direito à terra e à cultura de seu povo. Abordaremos aspectos da vida da cacique Célia 
Tembé que mora na aldeia Ka’apitepeha e da liderança Kuzã’í Tembé, que mora na aldeia Sede.  Esta comunicação visa realizar 
uma reflexão, a partir do conceito de colonialidade do poder, desenvolvidos por autores da América Latina como Anibal 
Quijano, (2005) e na perspectiva foucaultiana de subjetivação, (2010), que nos ajuda na compreensão dos processos 
históricos vivenciados por sociedades indígenas brasileiras e nas suas atualizações contemporâneas.  
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1445 SHANNON CLARKE (CARLETON 
UNIVERSITY), VIVIAN NGUYEN 
(CARLETON UNIVERSITY), MARIA 
CLARA BEZERRA TENÓRIO CAVALCANTI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE), PRISCILA LOPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE)

Using Local Ecological Knowledge to Assess 
Changes in Amazonian Fisheries Impacted by 
Hydropower Development

Large migratory catfishes, such as dourada (Brachyplatystoma rousseauxii) and piramutaba (B. vaillantii), support important 
subsistence and small-scale commercial fisheries in the Amazon River basin. However, these catfish have been threatened by 
overfishing, habitat degradation, climate change, and the construction of large hydropower dams, raising concerns about 
both the sustainability of catfish stocks and food security of the fishing communities. To understand changes in the Madeira 
River fishery, where two large dams, Santo Antônio and Jirau, were recently established, local ecological knowledge (LEK) was 
obtained through 81 interviews with local fish experts from 11 villages along approximately 300km of the river. Fishers’ 
perception on changes to the fishery and their livelihood in the last 3 years was assessed through questionnaires. Over half of 
the fishers reported decreases in fish captures and income, and changes in the level of the river. There was a significant 
decrease between the current (m= 92kg/week) and previous (m = 520kg/week) reported catch, and 57% of the fishers 
attributed the dam construction with changes in the fishery. Local ecological knowledge has greatly contributed to our 
understanding of the decline in this key fishery, and its impact on the communities reliant on these important catfish stocks.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1446 LORENA CAROLINA MARQUES 
MONTEIRO (UFPA- UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), LORENA GARCIA 
DA ROCHA (UFPA- UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

A pesca artesanal e as ações do ICMBio: a 
configuração de conflitos aquíferos na Resex-
Mar Mocapajuba, São Caetano de Odivelas 
(PA)

Este trabalho resulta da análise realizada pelo grupo de pesquisas Ecologia Humana, Natureza e Populações Amazônicas 
(EHNAPAM), da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ele emerge a partir da constatação de conflitos gerados pela aplicação de 
atividades governamentais de combate à pesca irregular em reservas no Pará, realizadas pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no território de pescadores artesanais do município de São Caetano de Odivelas, 
especificamente na Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba. Evidenciou-se, pois, que essas operações de combate à pesca 
têm se estabelecido fora do período de defeso, gerando por parte dos pescadores fiscalizados um certo descontentamento. 
Teoricamente, essa instituição deveria enveredar em direção à minimização e à resolução de conflitos territoriais em 
Unidades de Conservação (UCs), a fim de garantir que populações tradicionais tenham direito ao controle e ao manejo da 
biodiversidade. Porém, na prática diária de trabalho, muitos profissionais desse órgão acabam aplicando aos pescadores 
medidas de repressão e de penalidade através de condutas precipitadas, que por vezes podem ser caracterizadas como 
práticas abusivas por meio das violências física, simbólica e psicológica. Dessa forma, é gerada a invisibilidade dos pescadores 
artesanais, tendo os seus conhecimentos tradicionais negligenciados com da expropriação dos territórios aquíferos do 
estuário, bem como de recursos naturais. Ademais, mudanças substanciais têm se (re)desenhado no que concerne, sobretudo, 
à forma de realização de seus trabalhos e às suas identidades locais. 
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1447 BENEDITO EMÍLIO DA SILVA RIBEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ/CAMPUS DE BRAGANÇA), 
VANDERLÚCIA DA SILVA PONTE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ/CAMPUS DE BRAGANÇA)

Saberes e práticas tradicionais de cura entre 
os Tenetehar-Tembé do Guamá-PA

Este estudo problematiza a relação entre a transmissão e manutenção dos saberes sobre o uso das “ervas medicinais” e os 
processos de promoção de saúde, tencionada com a defesa do território, entre os Tenetehar-Tembé da Terra Indígena do Alto 
Rio Guamá (TIARG), situada na região nordeste do Estado do Pará. É resultante do projeto “Wà Zemukátuhaw: práticas 
terapêuticas, território e cultura”, finalizado em dezembro de 2017 e financiado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da 
UFPA. A etnografia serviu como base para a construção do presente trabalho, realizado a partir de atividade de campo in locus 
e de observação direta participante. Os procedimentos metodológicos adotados realizaram-se por meio do levantamento e 
mapeamento dos recursos culturais indispensáveis para a manutenção da saúde – sobretudo aqueles existentes na floresta e 
no entorno das aldeias onde a pesquisa foi desenvolvida –, de oficinas pedagógicas, de reuniões comunitárias, de entrevistas 
semiestruturadas e de observação direta do cotidiano Tembé. Tais procedimentos contribuíram para a análise dos processos 
sócio-históricos e cosmológicos das práticas de cura, identificando seus conhecedores culturais e os saberes referentes às 
práticas terapêuticas. Observamos que a medicina tradicional, ou xamanística, consiste em um sistema integrador, que 
conecta o homem com a natureza e com o sobrenatural. A floresta como lugar, por excelência, de morada dos espíritos 
carrega uma força gigantesca, sendo suas plantas e animais aqueles com maior potencial curativo. Desta forma, preservar a 
floresta e seus recursos ambientais, além de respeitar as entidades espirituais que ali habitam, também significa salvaguardar 
um patrimônio de alto valor terapêutico para os Tenetehar-Tembé e para a humanidade. E para preservar a floresta, é 
imperativo manter e defender ferozmente o território que a engloba. Portanto, lutar pelo território da TIARG é também lutar 
pela saúde e pela cultura do grupo.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1448 JULIEN BLANC (MUSÉE DE L'HOMME), 
MATTHIEU SALPETEUR (IRD PALOC), 
ESTHER KATZ (IRD PALOC), 
DOMINIQUE JUHÉ-BEAULATON (CNRS 
CENTRE KOYRE)

Ethnobotany and Natural History Museums: 
a sketch of history and challenges ahead

Since the beginning of the 20th c. and the establishment of ethnosciences in the academy, ethnobotany and its closely-
related sibling ethnozoology have always been standing between biological sciences and anthropology. A key factor 
explaining this in-between position lays in the fact that ethnobotany in many European countries emerged as a discipline 
within a specific institutional context, the natural history museums and botanical gardens. This intermediary position is 
reflected in the variety of research questions it address, in the variety of approaches implemented by researchers and in the 
multiple ways ethnobotany has been associated with other disciplines. In this paper we build on the example of the Muséum 
National d’Histoire Naturelle of Paris to examine how ethnobotany has been developping within this institution. As the 
Muséum is an institution hosting a wide range of scientific disciplines and pursuing several objectives, such as curating 
natural sciences collections, organizing public lectures and exhibitions, teaching and doing research, the development of 
ethnobotany within its walls has been deeply marked by this context. For example, the founders of the French school of 
ethnobotany were botanists who conducted extensive field surveys during naturalist expeditions, while exchanging with the 
nascent fields of linguistics and anthropology. Thus ethnobotany was developed to document the knowledge and uses of 
plants and of to constitute botanical collections. The practice of ethnobotany has greatly evolved at the Muséum, however. In 
this paper, we will show how ethnobotany is now convened in interdisciplinary research projects associating archaeology, 
geography, urban studies, to address a wide range of questions. We further discuss how ethnobotany is likely to make major 
contributions in contemporary research addressing key challenges such as food sovereignty, access to medical care, 
biodiversity conservation, perception of climate change and so on.
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1449 ÉRIKA FERNANDES PINTO 
(ICMBIO/MMA) (ICMBIO/MMA)

ENTRE SANTOS, ENCANTADOS E ORIXÁS: 
REVELANDO A IMPORTÂNCIA DOS SÍTIOS 
NATURAIS SAGRADOS NO BRASIL

Reconhecidos em diversas partes do planeta, os denominados sítios naturais sagrados(SNS) vêm ganhando visibilidade 
crescente nos debates internacionais sobre políticas públicas relacionadas a direitos de povos tradicionais e como um tema-
chave na perspectiva da reconexão entre sociedade e natureza. Em meio a um substancial conjunto de informações mundiais 
sobre o tema, chama atenção que sejam raras as referências a sítios brasileiros, país de grande riqueza biológica e cultural. 
Diante desse quadro, esse trabalho objetiva ilustrar a diversidade e principais características socioambientais de SNS no 
Brasil. A análise baseia-se em levantamento bibliográfico e documental, impulsionado por uma estratégia colaborativa de 
construção de conhecimento. Os resultados revelam que a recorrência da manifestação desse fenômeno nas diversas regiões 
do país e a sua importância para muitos grupos sociais – entre linhas religiosas/espiritualistas e tradições povos tradicionais - 
contrastam com o seu incipiente reconhecimento nas políticas públicas e nas pesquisas acadêmicas nacionais. As 
informações sobre o tema estão, em sua maior parte, dispersas em fontes bibliográficas não indexadas de várias áreas de 
conhecimento, desconectadas do debate internacional, e em materiais de divulgação popular como notícias e mídias 
sociais.A reflexão indica a necessidade de se avançar no reconhecimento da interdependência entre cultura e natureza, a 
partir de abordagens teóricas que promovam o diálogo entreconhecimento científico esabedoria popular e entrelacem 
aspectos técnicos, jurídicos e éticos. Nesse contexto, pesquisas etnobiológicas podem ter uma contribuição estratégica para 
acompreensão dessa problemática, apoiando o desenho de estratégias para o reconhecimento e a salvaguarda dos SNS no 
Brasil. Lança-se, assim, um convite a iniciativas que contribuam com a missão de desvelar os encantos e os mistérios das 
dimensões sagradas da natureza na terra brasilis.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1450 TRACIE LOCKLEAR (NORTH CAROLINA 
NATIVE AMERICAN ETHNOBOTANY 
PROJECT), JILLIAN DE GEZELLE (NORTH 
CAROLINA STATE UNIVERSITY)

Community-Driven Participatory Research 
on Native American Ethnobotany in North 
Carolina

The North Carolina Native American Ethnobotany Project works in local community partnerships to document knowledge of 
plants with a history of utilization by Native American communities in North Carolina for medicine, food, and other cultural 
purposes.  Research was initiated and driven by interest from the communities to conserve traditional knowledge and 
reintroduce the cultural relevance of local plants to the youth in particular.  Formation of the Community Advisory Board has 
been key in providing guidance throughout the project as the research progresses to interview elders, healers, and other tribal 
members from the Coharie, Haliwa-Saponi, and Waccamaw Siouan tribes.  Research will culminate with a workshop 
presented at the Tribal Centers detailing the compiled research results, and will include an opportunity for youth and other 
community members to participate in testing the biological activity of these species, including their antibacterial and 
antioxidant activities.  The results of the ethnobotanical and bioactivity research are the intellectual property of the 
participating tribes.  The Tribal Centers will receive a printed reference book and digital reference book on the ethnobotany of 
their tribe, full-size color photocopies of herbarium specimens of the plant species used by the tribe, and living plants or seeds 
of medicinal and other useful species to incorporate into the existing Tribal Center gardens. 
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1451 NAZIANE DOS SANTOS SOARES TEMBÉ 
(UEPA), VANIA LOBO SANTOS 
(UEPA/UNESP), RITA DE CASSIA 
ALMEIDA SILVA (UEPA)

A ÁGUA COMO UM IMPORTANTE BEM PARA O 
POVO TEMBÉ TENETEHAR

Este trabalho é um relato de experiência sobre o projeto desenvolvido na aldeia Ituwaçu sobre as relações do povo Tembé 
com a água. Os principais problemas com relação a água diz respeito a crise de água potável, a seca dos igarapés na época do 
verão e a falta de materiais didáticos específicos para as escolas indígenas sobre o assunto. Foram realizadas entrevistas com 
pessoas da aldeia e pesquisa de campo, onde foram observadas as fontes de água existentes nas proximidades da aldeia. Foi 
construída uma cartilha voltada para a realidade dos problemas com relação a água. A aplicação da cartilha deu-se com 
alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental na E.I.E.E.F - Anexo Ituwaçu, com o objetivo de desenvolver estratégias para 
pensar os problemas relacionados a água na aldeia. Este projeto de pesquisa apontou as principais causas dos problemas com 
a água potável tanto na Aldeia Ituwaçu quanto em todo o mundo, pois hoje o que se observa é que a cada ano esse problema 
vem aumentando, devido aos atos inconsequentes de toda a humanidade. Os objetivos do projeto foram: 1) Verificar como as 
pessoas da comunidade Ituwaçu se relacionam com a água; Levantar os principais problemas relacionados a qualidade da 
água dos igarapés, lagos, rio Guamá e poços localizados próximos a aldeia Ituwaçu;Discutir estratégias para a preservação da 
água potável na aldeia Ituawaçu;Construir materiais didáticos específicos para a educação escolar indígena sobre o tema. A 
água é um importante recurso para a soberania alimentar dos Tembé, pois sem uma água de boaqualidade, não podem fazer 
seus alimentos e outras atividades e usos essenciais.O projeto foi concluído, mas muitas perguntas ainda estão procurando 
respostas que devem ir ao encontro de um ‘bem viver’ indígena, na pequena aldeia Ituwaçu.
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1452 LANALICE RODRIGUES FERREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
IVANETE CARDOSO PALHETA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ANA CLÁUDIA CALDEIRA TAVARES-
MARTINS (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), CLÁUDIA NOGUEIRA 
CORRÊA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), TAINÁ TEIXEIRA ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS), 
ELIS RIBEIRO MAGNO SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

ETNOBOTÂNICA DE Morinda citrifolia L. EM 
COMUNIDADES DA AMAZÔNIA PARAENSE

Morinda citrifolia L. (Rubiaceae) popularmente conhecida como noni é uma árvore cultivada não endêmica do Brasil usada na 
medicina popular com citações de usos para diferentes preparados tradicionais no combate de câncer, diabetes, colesterol e 
gastrite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proíbe o uso e comercialização de qualquer produto derivado 
desta espécie em conformidade com a Resolução RDC nº. 278/2005, uma vez que registros farmacológicos e toxicológicos em 
humanos não foram completamente elucidados. Em comunidades amazônicas nota-se o uso de M. citrifolia para tratar 
diversas doenças. A pesquisa objetivou fazer um estudo etnobotânico de Morinda citrifolia L. em comunidades da Amazônia 
paraense. O estudo ocorreu de outubro de 2012 a setembro de 2014 em quatro comunidades, sendo realizadas 13 entrevistas 
na Comunidade Cajú-Una, 2 no Povoado do Céu, 9 na Vila do Pesqueiro e 40 em São Sebastião. Adotou-se o método de 
amostragem não probabilística e a amostra foi obtida por seleção racional, sendo entrevistados os sujeitos que se declararam 
usuários de M. citrifolia como planta medicinal. As doenças citadas foram agrupadas de acordo com a Classificação Estatística 
Internacional e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). M. citrifolia é usada para tratar Doenças Endócrinas, Nutricionais e 
Metabólicas; Doenças da pele e do Tecido subcutâneo; Doenças do Aparelho Digestivo; Neoplasias; além de Sinais e SIntomas. 
As folhas e frutos são as partes usadas nas receitas caseiras e a infusão, a decocção e o suco são as formas de preparo comuns. O 
elevado uso de M. citrifolia nas comunidades estudadas evidencia a necessidade de estudos farmacológicos e toxicológicos 
para sua utilização racional. O crescente uso da espécie na medicina popular aplica-se à problemática do uso irracional de 
remédios caseiros oriundos de plantas. Evidencia-se a necessidade de avaliação da relação risco/benefício do uso terapêutico 
seguro de M. citrifolia nas comunidades locais.
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1453 MARIA JULIA FERREIRA (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA), OLIVIA BEATRIZ MORAES 
DIAS DE AGUIAR (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA), RUBANA PALHARES 
ALVES (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA), SARA 
DEAMBROZI COELHO (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA), ANDRE PINASSI ANTUNES 
(REDE DE INVESTIGAÇÃO EM 
BIODIVERSIDADE, CONSERVAÇÃO E 
USO DA FAUNA SILVESTRE), CHARLES 
ROLAND CLEMENT (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA)

O que “ganhamos” desmatando a floresta 
Amazônica para virar pastagem?

O desmatamento da Amazônia avança com justificativas de investimentos no agronegócio. De 2004 a 2014, 13 % da floresta 
foi transformada em pastagens, sendo suprimidas da paisagem plantas alimentícias consumidas historicamente pelos povos 
tradicionais. Os objetivos deste estudo foram (1) estimar a quantidade de proteína produzida por seis espécies alimentícias 
hiperdominantes na Amazônia (Euterpe precatória, E. oleracea, Oenocarpus bataua, Mauritia flexuosa, Theobroma cacao e 
Bertholletia excelsa); e (2) contrastar a proteína vegetal perdida e a proteína animal obtida com a conversão da floresta em 
pastagem no período 2004 a 2014. A quantidade de proteína vegetal foi calculada, somando a proteína contida na polpa ou 
na semente dos frutos, considerando a produção anual média, multiplicada pela abundância total estimada das espécies. A 
proteína animal foi baseada na capacidade de suporte de pastos para criação de gado, considerando quatro anos de 
crescimento do boi para o abate. Em toda a Amazônia (629 milhões de hectares), as seis espécies vegetais produzem 9 milhões 
de toneladas de proteínas/ano, o equivalente a 219 milhões de bois. A produção proteica vegetal estimada foi de 0.015 t/ha 
por ano e a bovina de 0.007 t/ha por ano. Com a conversão de 6,4 milhões de hectares de florestas em pastagens no período 
de dez anos, 970 mil toneladas de proteína vegetal poderiam ter sido perdidas e 646 mil toneladas de proteína bovina 
produzidas, ou seja, uma perda estimada de 324 mil toneladas de proteínas. Neste estudo, encontramos que a produção 
proteica das florestas é superior à das pastagens, sem considerar a proteína proveniente das demais espécies vegetais e de 
animais silvestres (carne de caça). A transformação da floresta Amazônica em pastagem, além de gerar enormes perdas e 
ameaças à diversidade cultural dos povos tradicionais e dos recursos naturais que essas florestas abrigam, também gera perda 
proteica contrariando a propaganda difundida pelos ruralistas.
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1454 QUÉSIA DOS SANTOS ARAÚJO 
(UNIFESSPA)

História da Escola Criança Aprendiz na 
Comunidade P.A. João Vaz

Apresentar a dinâmica de luta e conquista dos moradores do P.A. João Vaz, na construção histórica da Escola Criança Aprendiz 
que busca alfabetizar crianças, para que eles se reconheçam não só como mão de obra da terra mais como sujeitos do campo 
capazes de sonhar e realizar seus sonhos. De todas as conquistas que uma sociedade pode alcançar, a educação é indispensável 
para a formação de cidadãos, segundo A Constituição Federal em seu Art. 6º, que são direitos sociais: “a educação...” No Art. 
205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade....” e quando essa aquisição se dá no campo é de fato a força e a união dos moradores em conjunto para manter 
vivar a esperança de um futuro melhor. “Conhecendo a história da escolar Criança Aprendiz” é um projeto que foi realizado 
por meio de relatos dos moradores do P.A. João Vaz, sendo alguns ainda estudantes outros ex-alunos, também com os 
funcionários da escola. Hoje a escola é uma realidade para os agricultores e seus filhos, no entanto a luta não pode cessar é 
preciso ter coragem para garantir que gerações futuras também desfrutem desse privilégio. A luta agora é pela permanência 
desta escola na comunidade que trouxe grande melhoria para o P.A., pois a mesma estar em risco de ser fechada, alguns pais 
estão levando seus filhos em outras escolas, pois questionam melhor organização assim a secretaria de Educação relata que 
não pode manter a escola com poucos alunos, no entanto a luta não pode parar a escola foi  conquistada através das lutas de 
homens e mulheres trabalhadores do campo, luta essa que está longe de terminar, porque não basta ter um prédio com o 
título de escola é preciso garantir um ensino de qualidade.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1455 DARCY FLEXA DI PAOLO (UFPA), 
CLAUDIA NUNES SANTOS (UFPA/ESAC)

“CADA UM NO SEU QUADRADO”: PARCERIA 
HUMANOS-BOVINOS, NAS PRÁTICAS 
AGROECOLÓGICAS DA COMUNIDADE 
CAJUEIRO, LUGAR DE HOMENS E MULHERES 
(BRAGANÇA, PA)

A proximidade dos campos alagados é a principal característica ambiental da Comunidade Cajueiro, diferindo-a das demais 
comunidades da Resex-mar Caeté Taperaçu, nas quais a pesca é a atividade econômica fundamental. Em Cajueiro, o plantio de 
mandioca e a produção da farinha são as atividades principais. Neste contexto agricultor, a criação de gado destina-se, 
principalmente, para “estrumar a terra” e apresenta peculiaridades locais. Durante o dia, o gado dos moradores pasta à 
vontade na comunidade, tendo os córregos dos Campos servindo de barreiras naturais. À tardinha, cada manada segue “para 
os seus donos, porque eles sabem onde está a ração deles, não dorme um gado solto. De dia eles são livres, mas à noite é cada 
um no seu quadrado”. Este ‘quadrado’ diz respeito à divisão do terreno de plantação da mandioca em partes iguais, chamadas 
‘quadras’, ‘caixa de curral’ ou ainda ‘curraizinhos’. O tamanho destes, depende do tamanho dos terrenos e da quantidade de 
gado. Após limpo e cercado, o gado dorme durante cinco noites consecutivas em cada quadrado, até que todos os 
“quadrados” estejam devidamente estrumados. Quem não tem gado próprio, toma de empréstimo ou aluga por dez, quinze 
dias ou até um mês para este serviço. A “educação do gado é uma tarefa que exige muita força mesmo”. Por isso, dizem os 
moradores homens e até algumas mulheres, não tem mulher trabalhando diretamente com o gado. Se necessário, as mulheres 
“participam no preparo da ração ou outra ajuda”. O manejo do gado, tal como outras atividades, é realizado em arranjos 
familiares, ancorados, por sua vez, nas relações sociais de gênero. E, não obstante as implicações de poder que a circunda, a 
referida comunidade, a exemplo da maioria das denominadas populações tradicionais, não se deixa sujeitar, renovando-se e 
resistindo em sua forma de viver, ainda que tal forma contrarie o contexto global vigente

Sessão Poster Temas 
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1457 ROGNANT (INSTITUTO MAMIRAUÁ / 
UNIVERSIDADE DE LYON)

Agricultura tradicional e Agroecologia num 
contexto de conservação florestal: dialogo 
entre dois registros de legitimidade

Nas últimas décadas, os princípios de agroecologia conseguiram se disfundir gradativamente, enriquecendo cursos de 
engenheria e projetos de extensão, e se tornaram ferramentas de conservação. Paralelamente observou-se também um 
reconhecimento progressivo dos direitos e do papel das populações indigenas e tradicionais na conservação do meio-
ambiente. Através de um estudo de caso da Amazônia central (RDSA Amanã, Amazonas), propomos analisar convergências e 
divergências entre essas duas tendencîas da sustentabilidade agrícola. Analisamos o conteúdo das orientações feitas a 45 
agricultores ribeirinhos da Reserva entre 2011 e 2014 por técnicos e pesquisadores do Instituto Mamirauá. Embasado nos 
princípios da agroecologia, este programa promovia o uso sustentável da floresta através a diversificação agrícola, a limitação 
do uso do fogo, aumento da agrobiodiversidade, como alternativas à agricultura local de corte-e-queima. Confrontamos 
as técnicas divulgadas no nosso estudo etnográfico (2013-2015) da agricultura migratória local. Descrevemos práticas 
baseadas na regeneração florestal: os roçados anuais de mandioca são enriquecidos com variedades perenes e resultam na 
formação de plantações de ciclo longo (

SESSÃO TEMÁTICA 33

1458 PRISCILA KELLEN ALVES DE LIMA 
(UNIFESSPA), SHEILA KALINE LEAL 
(UNIFESSPA), PRISCILA DIAS PINTO 
(UNIFESSPA), LUCIANA SANTOS DE 
MELO (UNIFESSPA), SILVIANE BATISTA 
MIRANDA (IDEFLOR-BIO), EVANDRA 
PRISCILLA SOUZA DA SILVA VILACOERT 
(IDEFLOR-BIO), MARICÉLIO DE 
MEDEIROS GUIMARÃES (IDEFLOR-
BIO), EIDE FRANCE RAMOS NOGUEIRA 
(IDEFLOR-BIO), ERNILDO CÉSAR DA 
SILVA SERAFIM (SEMAS/PA), 
CRISTIANE VIEIRA DA CUNHA 
(UNIFESSPA/ PPGSND-UFOPA)

Usando percepções para planejar a gestão 
adaptativa nas Unidades de Conservação da 
região do Araguaia, Amazônia, Pará, Brasil.

Este trabalho analisa as percepções locais como estratégia para formular gerenciamento adaptativo nas Unidades de 
Conservação (UC): Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM) e Área de Proteção Ambiental de São Geraldo 
do Araguaia (APA Araguaia), Pará, Brasil. Entre 2015 a 2017 várias atividades de pesquisa, ensino e extensão foram realizadas 
nas UCs pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará em parceria com a Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará e Conselho Gestor. As parcerias resultaram na “Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão da APA 
Araguaia e PESAM–Mopeex”. A Mopeex objetivou: 1. Analisar as percepções dos comunitários locais das UCs em relação as 
ações de ensino, pesquisa e extensão: 2. Planejar colaborativamente ações futuras de tais atividades. Foram apresentados na 
Mopeex 20 trabalhos desenvolvidos nas UCs e os diálogos resultaram: 1. As pesquisas realizadas nas UCs não atendem as 
demandas esperadas pelos comunitários, porém, as pesquisas participativas têm sido percebidas como alternativas de 
inclusão, a exemplo o monitoramento in situ da biodiversidade e mapeamento participativo de trilhas; O ensino se apresenta 
descontextualizado da realidade local, necessitando de programa de formação continuada (PFC) para professores; As 
demandas de extensão são atendidas de forma tímida e necessitam de maior articulação entre as instituições e comunidades. 
2. Foi planejado a partir das sugestões dos comunitários e acordado com a gestão das UCs: Solicitar aos pesquisadores que 
apresentem plano de trabalho para devolutivas de pesquisa; PFC aos professores das escolas da APA Araguaia contextualizado 
aos resultados de pesquisa; Apoio para a realização da Feira da Agricultura Familiar e articulação com o Sebrae para ministrar 
capacitação em empreendedorismo. A Mopeex se mostrou eficaz afim de garantir a construção de um gerenciamento 
adaptativo na APA Araguaia e PESAM a partir das percepções locais.

SO 036VILACOERT

1459 FELIPE JACOB PIRES (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), DÁVILA SUELEN SOUZA 
CORRÊA (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), FERNANDA MARIA DE 
FREITAS VIANA (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), JOSÉ CARLOS 
CAMPANHA JUNIOR (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), JOSENILDO FRAZÃO DA 
SILVA (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), OTACILIO SOARES BRITO 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ), ADEMIL 
VILENA REIS (INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
MAMIRAUÁ), SAMIS VIEIRA DE BRITO 
(FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - 
FASE), SEBASTIÃO OLIVEIRA DIAS 
(INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ)

Rede de conhecimentos sócio sustentáveis 
para beneficiamento de polpa de frutas: a 
Casa das Polpas na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Amanã

A estruturação das cadeias de produtos da sociobiodiversidade representa um processo de desenvolvimento socioeconômico 
local, integrando ações para: produção sustentável, conservação da biodiversidade e inclusão social. O desenvolvimento 
dessas ações é mediada por produção conjugada de conhecimentos, colocando em evidência a apropriação social como 
estratégia de inovação no Brasil. Neste contexto, na comunidade Boa Esperança, localizada na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Amanã, na Amazônia Central, a Casa das Polpas consiste em uma experiência de implementação de uma unidade 
de beneficiamento de polpa de frutas. O objetivo deste trabalho é descrever e refletir sobre três processos iniciais de uma 
cadeia de valor que permeia a circulação de conhecimentos internos e externos ao local.  A construção dessa cadeia de valor 
está pautada em processos metodológicos participativos, com o mapeamento do potencial produtivo e fluxograma de 
produção; a gestão e organização social para a produção e a construção e estruturação do espaço físico. O primeiro processo 
foi o diagnóstico de produção, para identificação das frutas potencias para a produção de polpa, assim como o calendário de 
colheita e a produção total de produtos nos sítios.  O próximo processo foi a identificação do grupo produtor, formado por 
26 agricultores e autodenominado de GPO (Grupo de Agricultores Organizados da Boa Esperança), que se estruturou através 
da construção de um Regimento Interno, instrumento de acordos, que define responsabilidades de participação no GPO. A 
Casa das Polpas é um local estruturado com tecnologias sustentáveis para o funcionamento do arranjo produtivo, com um 
sistema de energia solar fotovoltaica. Atualmente, o GPO participa de capacitações continuadas para “boas práticas” de 
produção e uso de equipamentos. Pode-se observar que cada processo exige reflexões sobre as abordagens empregadas para a 
circulação de conhecimentos e autonomia comunitária do arranjo produtivo local.
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1460 JOELSON MUSIELLO FERNANDES (PPG 
OCEANOGRAFIA AMBIENTAL- UFES), 
ERICA DUARTE SILVA (NPPBIO- DCAB-
UFES - CAMPUS SÃO MATEUS), 
HENRIQUE CAMPIÃO (LABORATÓRIO 
DE ECOLOGIA DE PEIXES 
MARINHOS.PPGBT- UFES - CAMPUS 
SÃO MATEUS/ PROJETO MEROS DO 
BRASIL), MAURICIO HOSTIM SILVA 
(LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE 
PEIXES MARINHOS. DCAB/ CEUNES / 
UFES. PROJETO MEROS DO BRASIL)

Diversidade biológica e cultural da orla da 
Ilha de Guriri-ES, Brasil: potencialidade para 
turismo ambiental e pedagógico

A UFES, campus São Mateus, se localiza no município onde está situado a Ilha de Guriri. Esta é menos utilizada para pesquisas 
se comparado ao vizinho Parque Estadual de Itaunas. O PEI possui maior diversidade biológica e étnica, contudo, menor 
acessibilidade as escolas da região. Objetivou-se realizar um inventário da flora e fauna de Guriri para avaliar seu potencial no 
tocante ao turismo ambiental e pedagógico. Para tal, foram realizadas uma análise ambiental e um trabalho do tipo 
etnográfico. De 2014 a 2018, realizou-se trabalhos de campo quinzenais, no horário da maré baixa. Todo novo organismo 
encontrado foi fotografado e categorizado nos clados estudados no currículo de Biologia do Ensino Médio, com auxílio do 
livro didático. Para conhecer as espécies oceânicas, observação participante, e entrevistas não estruturadas foram realizadas 
com pesquisadores do Projeto Meros do Brasil (abril de 2017  a 2018), totalizando 128 horas. Como resultados, a orla da Ilha 
de Guriri possui potencialidade para o turismo ambiental e pedagógico considerando seus três ecossistemas: a Restinga, a 
Praia e o Mar aberto; três patrimônios histórico-culturais, a Igrejinha de Nossa Senhora dos Navegantes, uma comunidade de 
pescadores costeiros, e uma base do Projeto Tamar em parceria com o Projeto Baleia Jubarte. A ilha conta com uma área de 
surf para a prática de turismo ambiental de aventuras. Quanto ao turismo pedagógico, se faz se possível o estudo dos seguintes 
conteúdos de Biologia: Ecologia sistêmica e evolutiva; Evolução de espécies vegetais; Genética de populações de golfinhos; 
Migrações de tartarugas e baleias; Zoologia e Botânica geral. Quanto a fauna, ocorrem na todos os filos zoológicos, exceto os 
seguintes filos que não foram ainda registrados: esponjas, platelmintos, nematelmintos e protocordados. Quanto a Botânica, 
ocorrem  fungos, líquens , algas pardas, algas verdes e angiospermas. Dentre elas, basais, monocotiledoneas, eudicotiledoneas 
rosídeas e asterídeas. 
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1461 ANDRE SANTACHIARA FOSSALUZA 
(FACULDADE DE CIÊNCIAS, UNESP, 
CAMPUS DE BAURU), DÉBORA LEAL 
(UNIVERSITÄT SIEGEN), JORGE 
ANTONIO ESPINOSA MILLS (GAIA 
UNIVERSITY)

A importância do diálogo de saberes, afeto e 
o cuidado com as pessoas na abordagem em 
Permacultura

Compartilharmos, aqui, nossa história com as pessoas da Associação de Produtores Orgânicos de Boa Vista do Acará 
(APOBV)/PA. Ela começou em 2015, quando Débora iniciou o planejamento de um evento, o IDDS Amazon 
(http://www.iddsamazon.org), que teve como base a Permacultura e propôs uma experiência em design participativo, com 
objetivo de co-criar tecnologias sociais. Na APOBV, Débora encontrou uma comunidade organizada, com infraestrutura 
necessária para receber participantes, próxima à capital e pessoas interessadas na troca de conhecimentos.

Em encontros prévios, a APOBV identificou a necessidade de reaprender a plantar alimento. Eles adquiriram a habilidade de 
plantar priprioca e pataqueira há mais de dez anos, mas elas são utilizadas na indústria cosmética. Assim, concordamos em 
organizar um Workshop de Floresta de Alimentos em março de 2016, como pré-evento do IDDS (que ocorreu em julho de 
2016). Nossa ideia foi contribuir com a comunidade na produção de alimentos para o evento, que reuniu mais de 80 pessoas 
durante 15 dias.

Este trabalho objetiva analisar o diálogo de saberes e experiências vividas nos 3 dias desse Workshop. Para tal, refletimos 
sobre nossa chegada à Acará, os primeiros contatos com a APOBV, os desafios e belezas da abordagem baseada na 
Permacultura e sua relação com os conhecimentos tradicionais da comunidade, além da quebra de paradigmas que esses 
encontros promoveram. Ali, aprendemos sobre o cuidado nas relações humanas e na proposição de qualquer tipo de 
intervenção, pois entendemos a importância de se buscar aquilo que é a essência de uma comunidade, que é pouco 
reconhecido e celebrado em projetos desse tipo; percebemos que o afeto criado entre pessoas desses dois universos - 
residentes da região e participantes externos do evento - é até hoje lembrado; e que as ações propostas no evento surgiram de 
um profundo diálogo de saberes: conseguimos superar a tendência a trazer receitas prontas à comunidade, tão comum na 
Permacultura.
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1462 MARILENE DE CAMPOS BENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE), 
ANDRÉA ALECHANDRE DA ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE), 
ELIANE LUIZA ALVES YAWANAWA 
(ASSOCIAÇÃO ASHANINKA DO RIO 
AMÔNEA APIWTXA)

Relato da parceria UFAC/SEMA/ASHANINKAS 
no Estado do Acre.

O povo Ashaninka vive na Terra Indígena – TI Kampa do Rio Amônea, Município de Marechal Thaumaturgo, estado do Acre, na 
fronteira com o Perue são organizados em associação – Apiwtxa e Cooperativa - Yõpare. Em atendimento à demanda desse 
povo para a comercialização de sementes florestais nativas da Amazônia seguindo as normas legais, desde 2016, foi realizada 
uma parceria entre a Associação Apiwtxa, a Cooperativa Yõpare, a SEMA, a UFAC, a Fundape e a Cootac.

Com o apoio técnico da UFAC e a participação de técnicos indígenas foi elaborado e protocolado no IBAMA/AC um plano de 
manejo de sementes florestais nos moldes dos arts. 31 e 22, do Novo Código Florestal Brasileiro, lei 12.651/12. O plano 
apresentado constou de duas Áreas de Coleta de Sementes (ACSs) com área de 550 ha com 496 indivíduos georreferenciados 
de 46 especies,  plaqueteados com identificação feitas pelos indígenas em nome popular e na língua ashaninka, e com os 
nomes científicos confirmados por especialistas em botânica e parataxonomistas.

O proponente do plano de manejo é a Associação Apiwtxa, e a Cooperativa Ayõpare seria responsável pela comercialização das 
sementes. Na sede de Thaumaturgo, no Centro Yorenka Ãtame, localizado a 4 horas de barco da TI, foi construído um Centro 
de Comercialização de Sementes que recepcionará os frutos e sementes coletados. No Centro, as sementes serão beneficiadas, 
armazenadas e posteriormente comercializadas conforme a legislação vigente.  O Laboratório de Sementes Florestais do Acre 
(LASFAC), abrigado no Parque Zoobotânico da UFAC, em processo de acreditação pelo Ministério de Agricultura e Pecuária e 
Abastecimento - MAPA, realizará as análises das sementes e emitirá o laudo técnico das sementes produzidas na TI e 
armazenadas no Centro de Sementes. Esse documento garante aos compradores a oferta de sementes de boa qualidade, 
exigência do MAPA/Renasem para a legalização da comercialização de sementes no Brasil.
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1463 MAÍRA BORGONHA (INSTITUTO 
MEROS DO BRASIL), ÁTHILA A. 
BERTONCINI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO), 
081.524.623-49 (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ), CASSIANO 
MONTEIRO-NETO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE)

Entre céu e água: elementos de navegação 
marítima dos jangadeiros da Caponga, litoral 
do Ceará

Pela observação e interpretação da natureza povos antigos descobriram e estabeleceram rotas para conquista de novos 
territórios, criaram e aperfeiçoaram a leitura de referenciais consolidando as bases da navegação marítima e da própria 
oceanografia. E, apesar do avanço tecnológico sem precedentes, em pleno século XXI, pescadores continuam apropriando-se 
de fenômenos naturais relacionados à atmosfera e ciclos temporais, fenômenos oceanográficos, geomorfológicos e biológicos 
sobre os quais constroem sua territorialidade. Em Caponga, litoral do Ceará, região Nordeste do Brasil, gerações de 
pescadores mantêm e transmitem seus conhecimentos sobre os astros, planetas; sobre as águas, suas propriedades, seus 
movimentos e sobre o que há abaixo delas. Investigam também a atmosfera, o tempo e os ventos e utilizam referenciais 
próprios de elevado aspecto simbólico, sagrado e/ou cósmico em suas vidas. Assim, na presente pesquisa, são apresentados e 
discutidos elementos que compõem os sistemas locais de navegação costeira e oceânica dessa comunidade tradicional 
marítima. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2006 e 2014. A proposta teórico-metodológica fez uso da Etnoecologia 
Abrangente (bases conectivas ser humano/mineral). A coleta de dados contou com a aplicação conjunta das técnicas de 
entrevista e observação participante/direta. Através da apresentação do sistema de orientação marítima praticado pelos 
pescadores de Caponga, se busca contribuir na construção de um diálogo equilibrado entre os conhecimentos da ciência 
oceanográfica, frente a disponibilidade, diversidade e riqueza do conhecimento local e tradicional. Por fim, traz subsídios 
para futuras discussões e interpretações dentro da proposta teórico-metodológica da Etnooceanografia.
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1464 JUCE SILVA DE SOUZA (UFRA), 
MARCELO OLIVEIRA DE LIMA (UFRA), 
FERNANDA CARNEIRO ROMAGNOLI 
(UFRA)

PERCEPÇÃO DE RIBEIRINHOS DO RIO IRITUIA 
SOBRE BOTOS, IRITUIA, PARÁ

Nas águas fluviais da Amazônia brasileira existem duas espécies de botos: Inia geoffrensis, conhecido como boto-vermelho e 
Sotalia fluviatilis, chamado de tucuxi, importantes predadores. Botos são conhecidos como seres misteriosos, causando 
diversas sensações nas pessoas que vivem à beira dos rios. Este trabalho buscou fazer um diagnóstico prévio da percepção de 
pescadores residentes às margens do Rio Irituia sobre os botos. Foi utilizada a metodologia bola-de-neve para definir seis 
pescadores com familiaridade sobre o assunto, para os quais foram aplicadas entrevistas semiestruturadas. Os resultados 
mostraram que os pescadores avistam botos no Rio Irituia durante todo o ano, com prevalência nos períodos de estiagem e 
nos poções, locais de maior profundidade. Foi possível identificar três etnoespécies: boto-vermelho, tucuxi e boto-preto. O 
boto-vermelho não é visto na região há anos. O tucuxi é visto com frequência, sempre acompanhado por filhotes ou em 
grupos. O boto foi considerado um beneficiador dos pescadores por indicar a existência de cardumes. Além disso, atua como 
protetor dos peixes, pois, segundo os entrevistados, preferem consumir os de maior tamanho, mantendo os menores, o que 
ajuda a garantir a renovação dos estoques pesqueiros. Por outro lado, são malvistos por danificarem apetrechos de pesca e 
por capturarem os peixes apreendidos nas redes.  Não foram relatadas capturas acidentais na região. Foram expostas 
narrativas sobre os botos encantados, que saem a terra vestido de branco com um chapéu na cabeça à procura de moças para 
namorar. Uma narrativa em particular foi relatada por todos os entrevistados: numa casa às margens do rio Irituia, uma moça 
chamada Neca namorava com o boto. Um dia Neca parou de se alimentar, ficou desorientada até morrer. Portanto, os 
próprios moradores da região consideram os botos animais importantes não só para a manutenção da ecologia do Rio Irituia, 
mas para a manutenção da cultura local.
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1465 PIERLUIGI BOZZI (INTERNATIONAL 
UNIVERSITY NETWORK ON CULTURAL 
AND BIOLOGICAL DIVERSITY), DIANA 
GABRIELA LOPE ALZINA 
(TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
- I T DE TLALPAN / WAGENINGEN 
UNIVERSITY / BIOVERSITY 
INTERNATIONAL), MARIA DE JESUS 
ORDONEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO - CENTRO 
REGIONAL DE INVESTIGACIONES 
MULTIDISCIPLINARIAS), LAURA 
MARGARITA QUIROZ RUIZ 
(TECNOLÓCICO NACIONAL DE MÉXICO 
/ I T S DE SAN MIGUEL EL GRANDE)

INTRODUCTION TO THEMATIC SESSION: 
INTERCULTURAL AND INDIGENOUS 
EDUCATION/RESEARCH, BIODIVERSITY 
POLICY AND SOCIETY

Although biodiversity is declining at an unprecedented rate affecting humanity and indigenous knowledge is recognized as an 
irreplaceable cultural richness - key factor for biodiversity conservation, sustainability and livelihood -, policy makers are far 
from adopting evidence and science/society-based views, processes, and decisions. Education and research – pillars of society 
and inseparable dimensions for the construction of science – suffer similar gaps and the lack of appropriate inclusive 
paradigms needed to overcome the limited vision of – and the disconnection between - education and science. Therefore, the 
preservation and evolution of intercultural and indigenous systems are affected, resulting in the loss of the educational and 
research social laboratories of biodiversity. The ultimate contradiction is the loss of the fundamental role played by cultural 
diversity - and intercultural/indigenous knowledge and education - in society and biodiversity policy making; the cultural loss 
generates lack of common understanding and ownership, and social and sectorial fragmentation of ineffective policy 
processes that finally marginalize indigenous communities. The international community has widely recognized the 
challenges in the relationships between science and policy as well as in the policy implementation processes. Efforts such 
as IPBES, CBD-COP and the 2030 Sustainable Development Agenda with special regards to Goal 17 on partnership for 
sustainability, are valid but limited efforts to tackle these challenges. Further analysis is needed on the interface between 
education science policy and society.  The  Intercultural University Network on Cultural and Biological Diversity IUNCBD) 
has anticipated these trends drawing up an advanced analysis in the IUNCBD Action Plan Biodiversity 2020: Linking Education 
Science Policy and Society. In this thematic session we aim to experiences from the participants to further enrich such an 
analysis.

SESSÃO TEMÁTICA 8

1466 WILSON MOREIRA SILVA (UFGD), 
ANASTÁCIO PERALTA (UFGD), MARIA 
LEDA VIEIRA DE SOUZA (UFGD), LAURA 
JANE GISLOTI (UFGD)

Peixe Para Além da Economia: A Cosmovisão 
Kaiowá

Este trabalho teve como finalidade um diálogo com a intenção de troca de saberes com a comunidade Kaiowá e Guarani, da 
Terra Indígena de Panambizinho, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, com o intuito de investigar os fundamentos 
históricos da piscicultura na comunidade, a fim de coletivamente trabalhar a importância das economias e a soberania 
alimentar deste grupo indígena. Como metodologia a utilizamos observação participante através da pesquisa de campo com 
imersão na comunidade objetivando experimentar vivências e trocar saberes com o povo Kaiowá e Guarani. Os encontros 
foram realizados de novembro de 2017 a janeiro de 2018. A amostra foi definida a partir dos encontros com a comunidade 
que permitiram um acréscimo de informantes por progressão em “bola de neve”. Obtivemos relato de doze pessoas da 
comunidade, desde jovens até anciãos. Todos os entrevistados relatam a dificuldade de se pescar nos córregos e rios da região 
por conta da retirada da diminuição da área de seu território tradicional. Os peixes mais apontados como benéficos para o 
consumo são: o “piau” Leporinus friderici (Anostomidae) o “jundiá” Rhamdia quelen (Pimelodidae) e o “dourado” Salminus 
brasiliensis (Characidae). Para crianças o consumo de “pacu” (Characidae), “traíra” Hoplias malabaricus (Erythrinidae) e 
dourado não é indicado. Para as mulheres gestantes são indicados o consumo da “enguia” Electrophorus electricus 
(Gymnotidae), por facilitar o parto. A forma indicada de consumo dos peixes é cozido no vapor, não sendo indicado a fritura. 
Este foi o primeiro estudo dessa ordem realizada com essa comunidade e voltada também, para além das informações , a 
discutir os processos de ensino nesta comunidade, contribuindo com o levantamento de dados ictiológicos e das 
culturalidades deste Estado pluricultural e plurilinguístico em natureza e pessoas, além de servir de base para orientar 
políticas públicas voltadas para a soberania alimentar desse povo, como por exemplo a psicultura.

Sessão Poster Temas 
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1467 DÉBORA LEAL (UNIVERSITÄT SIEGEN), 
ANDRE SANTACHIARA FOSSALUZA 
(FACULDADE DE CIÊNCIAS, UNESP, 
CAMPUS DE BAURU), JORGE ANTONIO 
ESPINOSA MILLS (GAIA UNIVERSITY)

Diálogos Regenerativos na Amazônia 
Ribeirinha

Desde 2015, estamos envolvidos em diferentes atividades em parceria com a Associação de Produtores Orgânicos de Boa Vista 
do Acará (APOBV)/PA. Em diversos momentos, estivemos imersos no cotidiano de ribeirinhos/as, e isso nos ajudou a perceber 
a importância da integração entre seres humanos e natureza. Esse artigo tem por objetivo chamar a atenção para questões que 
as políticas e leis precisam enfrentar para se tornarem mais responsáveis pelos direitos dos habitantes da floresta. Tendo uma 
compreensão desses assuntos, o Diálogo Regenerativo se torna uma ferramenta para criar um diálogo entre pessoas que 
enfrentam preconceitos sociais. Nele, há uma tentativa de superar essa situação, explorar as possibilidades de deixar a 
confiança entre duas culturas florescerem em uma nova maneira de ver e ouvir.

Entendemos que interações são tão valiosas quanto teorias, e a combinação delas é a base do nosso envolvimento como 
cidadão ativo. Identificamos que o acolhimento pelos membros da comunidade nos proporcionou uma melhor compreensão 
do que está faltando na interação entre ribeirinhos/as e instituições.

Nas imersões tivemos que suspender preconceitos quando esquecemos que temos muito a aprender. Sermos capazes de 
observar pensamentos como uma produção social, onde cada palavra pode ter diferentes significados em diferentes culturas. 
Ouvir profundamente o que eles/as têm a dizer. Expressar necessidades para não criar mal entendidos. Ser empática às 
necessidades trazidas. Reservar um horário diário para refletir sobre diálogos e perceber sentimentos. Durante todo processo, 
estávamos abertos para incluir novas práticas ao trabalho feito, e com isso, padrões se tornaram visíveis. E compreendê-los 
pode nos ajudar a resolver problemas e influenciar comportamentos mais profundamente. Acreditamos que a transformação 
que vislumbramos em um diálogo deve começar dentro de nós, como praticantes. Só assim poderemos envolver o outro para 
o processo íntimo do Diálogo Regenerativo.

Sessão Poster Temas 
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1468 ÉRIKA FERNANDES PINTO 
(ICMBIO/MMA) (ICMBIO/MMA)

O DEBATE INTERNACIONAL SOBRE VALORES 
CULTURAIS E ESPIRITUAIS DA NATUREZA: 
HISTÓRICO, ATUALIDADES E TENDÊNCIAS

Em meio ao debate mundial sobre os múltiplos valores da natureza e suas contribuições para o bem-estar e a qualidade de 
vida humana, as conexões entre espiritualidade e conservação da natureza vêm sendo reafirmadas como um fenômeno não só 
ancestral na história humana, como também contemporâneo e crescente em diversas regiões do mundo. Para seguidores de 
linhas religiosas/espiritualistas e entre tradições de povos indígenas e tradicionais, os componentes naturais também 
traduzem múltiplos significados espirituais, representados tanto no plano material - o visível - quanto na sua dimensão 
imaterial - o invisível.Essaarena de valores - que inclui, além da importância intrínseca da natureza, os saberes e as crenças que 
fazem parte do modo de vida dos grupos sociais – se traduz em diversas nuances para as políticas de gestão ambiental, onde o 
desafio de superar conflitos entre os esforços governamentais de proteção da natureza e as necessidades das populações locais 
ainda se fazem premente. Apesar do crescente debate internacional sobre a importância dos valores espirituais da 
natureza, esse é um tema ainda pouco conhecido no âmbito das discussões acadêmicas e da gestão governamentalem grande 
parte dos países. Assim, com o intuito de contribuir para a difusão e reflexão sobre essa temática,este trabalho tem por 
objetivo contextualizar criticamente os marcos do debate e os caminhos em curso para o reconhecimento e a salvaguarda dos 
valores culturais e espirituais associados à natureza em políticas públicas internacionais. A análise foi desenvolvida a partir da 
interpretação dos acordos firmados com esse objetivo, em nível mundial, embasada em pesquisa bibliográfica e documental. 
A complexidade que perpassa essa problemática delineia uma série de desafios a serem transpostos na implementação de 
políticas públicas e deve inspirar novos caminhos nas pesquisas para a leitura da indissociabilidade entre sociedade e natureza 
e para o resgate da sacralidade dessa relação.

SO 034PINTO

1469 ROSEANE BITTENCOURT TAVARES 
(UFPA/LEBIOS), LIGIA AMARAL 
FILGUEIRAS (UEPA/SEDUC/LEBIOS), 
ARIANA KELLY LEANDRA SILVA DA 
SILVA (UFPA/LEBIOS/SEDUC), HILTON 
PEREIRA DA SILVA (UFPA/LEBIOS)

The Rescue of Traditional Knowledge in an 
Indigenous Village through the More Doctors 
Program

One of the aims of the More Doctors Program (MDP) is the emergency provision of doctors to work in Primary Care in areas of 
difficult access. Many professionals came though a cooperation agreement between Brazil and the Pan American Health 
Organization/World Health Organization (PAHO/WHO). Thousands of Cuban doctors came to work in the program. Among 
the priority areas they were allocated to the indigenous territories. The objective of this study was to analyze the experience 
of recovery of traditional knowledge about the use of medicinal plants by a Cuban doctor working with the Kumenê 
Indigenous Population, in Oiapoque, Amapá State. The methodology included the analysis of a video produced by 
PAHO/WHO with the physician and bibliographical analysis about the MDP. With the arrival of the Cuban doctor, specialist in 
Family/Community Medicine, and post-graduated in Traditional Medicine, the rescue work began through exchanges about 
the relevance of the use of plants between the doctor and the group. The doctor sought the knowledge of the elders of the 
village, and supported by the chief, with the participation of the community planted the medicinal herbs that were already 
recognized/cataloged in old canoes at the center of the village. The unknown ones were taken to the Institute of Scientific and 
Technological Research of Amapá (IEPA) to be analyzed and afterwards returned. The medicine practiced in Cuba unites 
traditional and biomedical knowledge in a joint effort to improve health. Cuban doctors have a holistic view of the health-
disease process, strengthening the links between them and the patients, cooperating for a more inclusive medical system. In 
Brazil, it is necessary to recognize more the importance of traditional medicine and change the academic view in the health 
area in relation to interculturality, starting with the effective insertion of integrative practices in the Brazilian Unified Health 
System, in accordance to what is stated in the legislation.

Sessão Poster Temas 
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1470 RÉGIS ALFEU PAIVA (POLOPROBIO) Encauchados de Vegetais da Amazônia: Uma 
relação justa entre natureza, homem e 
desenvolvimento

 

Quando se fala de ocupação econômica da Amazônia todos tem em sua lembrança a exploração das seringueiras (Hevea spp).  
E aqui é preciso destacar que o extrativismo vegetal e as atividades de coleta de produtos naturais é a mais antiga atividade 
humana e antecedeu a agricultura, praticada através dos tempos até a atualidade.

O seringal nativo é considerado uma cultura multifuncional capaz de conservar o solo, melhorar o ambiente, gerando 
empregos e mantendo-se produtivo por longo tempo. Além disso, se o produto principal for remunerado pelo seu serviço 
ambiental, age como amortecedor dos impactos ambientais predatórios.

Com as novas formas de produção de borracha desenvolvida pelo Poloprobio, sejam elas na forma do artesanato de látex pre-
vulcanizado ou na forma de cernambi virgem claro, é possível obter rentabilidade da floresta e protege-la ao mesmo tempo. E 
isso tudo sem que haja impacto na forma de vida e ainda contemplando as diferenças de gênero, pois há uma tendência 
natural das mulheres optarem pelo artesanato e os homens pela produção de borracha.

Para a produção do artesanato, o látex é recolhido e pré-vulcanizado de forma artesanal, possibilitando o envolvimento de 
toda a família, especialmente das mulheres que obtém uma renda própria. Em seguida é misturado com pó de madeira e 
aplicado em moldes. Para a produção da borracha, o coágulo é recolhido no próximo corte (três dias), com pouca 
deterioração, lavado em água corrente e imerso em hipoclorito de sódio por 24h, detendo o a putrefação e deixando o 
coágulo com mais claro e sem o cheiro do CV.

Dessa forma, os encauchados são um meio de geração de renda para as comunidades ao mesmo tempo em que protegem a 
floresta sem afetar a cultura e a identidade dos produtores, tendo como ganho o empoderamento feminino com os 
artesanatos e a comercialização destes.

SO 052LEANDRO

1471 IOLANDA DA SILVA MOUTINHO (UEA) Fauna silvestre no Distrito Industrial de 
Manaus: a relação entre a população urbana 
e os fragmentos florestais remanescentes

O Distrito Industrial de Manaus, situado na zona sul da cidade, concentra a maior parte das indústrias da Zona Franca de 
Manaus. Com o passar dos 50 anos da existência deste bairro, sua expansão se deu principalmente pelo crescimento das 
fábricas localizadas na região e por invasões, realizadas por trabalhadores das indústrias que buscavam uma localidade e para 
morar próximo de seus empregos, além da falta de recursos para garantir uma moradia em melhores condições.  Diante deste 
cenário, em meio a fabricas e invasões, se observa um grande fragmento florestal urbano e uma grande diversidade de fauna 
silvestre perdendo seu habitat aos poucos. Mamíferos de médio porte e répteis fazem parte do convívio diário  da população 
que vive no entorno desse fragmento.  Apesar de ser algo do cotidiano dos moradores dessa região, pode ser observado que há 
uma sensibilização por parte das pessoas e das empresas em relação aos animais, solicitando resgate de fauna silvestre, 
se preocupando em proporcionar uma chance para que os animais sejam realocados para áreas de fragmento urbano que 
sofram menos impactos negativos;  ou  os realocando por conta própria. É interessante observar a preocupação, tanto dos 
moradores quanto das empresas, sobre a situação em que a fauna dessa área se encontra, com ambiente cada vez mais 
ameaçado pelo crescimento urbano desenfreado. 

Sessão Poster Tema 
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1472 RUTH ZAMIRA HERRERA RINCON 
(UNIVERSIDADE DE BRASILIA)

CONSULTA PREVIA, DESENVOLVIMENTO E 
CONHECIMENTO INDÍGENA

O texto que proponho baseia-se na preocupação com o lugar, uso e reconhecimento do conhecimento indígena e sua relação 
com a natureza, questionados na realização de Consultas Prévias (Convenção 169 da OIT), vinculadas ao direito de decidir 
sobre os processos que podem afetar sua sobrevivência. A fim de responder à preocupação delineada, alguns aspectos devem 
ser brevemente tratados; legal, origem do dito instrumento da OIT, a Constituição Política da Colômbia em vigor, a diferença 
cultural, povos indígenas como sujeitos de direitos; políticas econômicas e de desenvolvimento; políticos, a complexa 
transição da Colômbia para a paz. Um caso específico de Consulta Prévia na análise proposta baseia-se em uma de aquelas feita 
a dois povos indígenas no departamento de Meta, sobre a bacia de rio do mesmo nome, na Orinoquia colombiana e na qual as 
tensões para subordinar o conhecimento indígena achagua e piapoco sobre seu contexto ecológico e territorial às 
necessidades do desenvolvimento nacional, através de processos regulados, positivos e regulados que se constroem a partir 
de uma visão científica, racional e fragmentada que busca se impor para validar a objetivação da natureza que, dessa lógica, 
deve ser explorada. O conhecimento indígena, sua historicidade e sua importância como expressão da diversificação 
biológica e cultural são desconhecidos e invalidados e instrumentalizados sob o mandato desenvolvimentista. Faz-se 
necessário, então, refletir sobre a relação entre os direitos fundamentais dos povos indígenas, o lugar desse conhecimento nas 
Consultas Prévias e nas políticas de desenvolvimento, bem como as dimensões éticas, políticas, sociais, legais e 
epistemológicas no uso, manejo, gestão e proteção da biodiversidade 30 anos após a Declaração de Belém.

SESSÃO TEMÁTICA 36

1473 MARIA SANTANA SIMAS (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI), CLAUDIA 
LÓPEZ (MUSEU PARAENSE EMÍLIO 
GOELDI), BIANCA CRISTINA RIBEIRO 
VICENTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), SUZANA PRIMO DOS SANTOS 
(MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI), 
SIDNEY DE MELO DANTAS (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

COLEÇÃO KAYAPÓ DE DARREL POSEY NO 
MUSEU GOELDI: PERSPECTIVAS 
INTERDISCIPLINARES PARA O ESTUDO DE 
ARTEFACTOS PLUMÁRIOS

A preservação e a divulgação da cultura material dos povos indígenas à guarda dos museus geram questões interdisciplinares. 
Através de um projeto recente de exposição sobre a vida e obra de Darrell Posey e as suas repercussões contemporâneas no 
campo das ciências humanas e etnobiológicas, surgiu a proposta de uma análise mais detalhada sobre a coleção formada por 
Posey junto ao povo Mebêngôkre-Kayapó, em 1978, salvaguardada na Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju 
do Museu Paraense Emílio Goeldi. Revela-se a clara diversidade de tipologias de objetos com uso de plumária, pois além dos 
adornos corporais destacam-se também instrumentos musicais e armas. Qual é o uso da plumária?  Como é trabalhada? Quais 
são as espécies de aves e penas selecionadas? De que forma são as penas aplicadas no objeto? E como se têm preervado? Com 
base no estudo destes artefatos, no qual participaram profissionais da conservação, antropologia e ornitologia, documentou-
se a diversidade de técnicas de manufatura, efetuou-se a identificação taxonômica das penas utilizadas, bem como se fez o 
levantamento do estado de conservação das estruturas plumárias. Os dados obtidos visam ser acrescentados na 
documentação dos artefatos, 30 anos depois de serem coletados por Darrell Posey.

SO 078ROBERT

1474 LUIZ FARIAS DA SILVA (UNIFESSPA) Eco Toponímias dos município do estado do 
Pará

O Estado do Pará, segundo maior em extensão de área do país, é dividido oficialmente em 144 municípios. Existe o registro da 
ocupação da região pelos povos originários há mais de 10 mil anos, período pelo qual esta população conheceu as 
características dos mais diversos ambientes. Os estudo toponímicos são de grande importância para conhecer aspectos 
históricos e culturais de um povo, permitindo a identificação de questões bioculturais. O objetivo deste trabalho é, através da 
análise etimológica, identificar características ecológicas (geográficas, zoológicas e fitológicas) incorporadas nas toponímias 
dos municípios do Pará. A lista de municípios foi feita a partir de dados do IBGE e as toponímias foram desvendados a partir de 
diversas fontes consultadas (IBGE, fontes oficiais, dicionários e outras). Das 144 toponímias estudadas, 86 tem origem no 
idioma português, 56 em línguas indígenas (a grande maioria do tronco tupi), uma africana e uma não teve sua origem 
linguística identificada. Sobre o significado, 44 toponímias fazem referências à questões relacionadas à geografia ou ecologia 
da região, 22 à animais, 21 à plantas; além destas, 21 fazem homenagem a outras localidades, 26 a questões relativas a 
religiosidade (Católica), 15 homenageiam personalidade e outras 16 fazem outros tipos de referências.  Toponímias 
relacionadas à plantas e animais tem a maior proporção de palavras derivadas de línguas indígenas (76% e 81%), enquanto as 
relacionadas a outras localidades (100%), religiosidade (85%) e personalidades (93%) tem origem no português. Este tipo de 
estudo permite observar como os conhecimentos ecológicos (geográficos, vegetais e zoológicos) relacionados as toponímias 
do Pará tem origem nas populações indígenas locais. Entretanto este é um processo histórico e dinâmico, sendo que diversas 
destas localidades tiveram seus nomes alterados ao longo do tempo. Numa próxima etapa deste estudo seria interessante 
observar estas evoluções.
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1475 VICTOR SACCARDI (ICMBIO), MIGUEL 
SILVA DE CASTRO (RESEX RIOZINHO 
DO ANFRÍSIO)

Monitoramento da Biodiversidade na Terra 
do Meio e conhecimento de rastros e 
vestígios de seus moradores.

A conservação da biodiversidade e da fauna precisa incorporar as necessidades das populações tradicionais que habitam as 
florestas e dependem da caça de subsistência para sua segurança alimentar, da forma que envolve-las nas iniciativas de 
pesquisa e monitoramento é fundamental para garantir o sucesso de qualquer programa. A Terra do Meio situa-se no centro-
sul do Pará, na bacia hidrográfica do médio rio Xingu. A região recebe essa denominação por estar no interflúvio entre os rios 
Xingu e Iriri, representando um dos maiores blocos de conservação do Brasil, com território de 7,9 milhões de hectares, 
abrangendo cerca de 30 áreas protegidas entre. A Terra do Meio esta localizada a leste da BR-163 e ao sul da BR-230, 
recebendo grande pressão de desmatamento dessas rodovias. As populações tradicionais ribeirinhas que habitam essa região 
provêm da miscigenação entre índios e imigrantes nordestinos que vieram para região para trabalharem na extração do látex 
da seringueira, durante os ciclos da borracha. Hoje, essas populações sobrevivem da pesca, caça e extrativismo de castanha e 
copaíba, além da agricultura de subsistência, principalmente farinha de mandioca, possuindo uma estreita relação com a 
floresta e o uso de seus recursos naturais. O ICMBio-Altamira promove junto com os ribeirinhos um programa de 
Monitoramento Participativo da Biodiversidade, através de observações diretas das espécies alvo em 9 trilhas de 5km 
espalhadas pela região. Após as primeiras amostragens, foi constatada um grande potencial de monitoramento através de 
observações indiretas, notoriamente rastros e vocalizações, pelos monitores das comunidades locais, aumentado as 
informações, especialmente de espécies cinegéticas, de hábitos noturnos e crípticos.
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1476 RUTH ZAMIRA HERRERA RINCON 
(UNIVERSIDADE DE BRASILIA)

CONSULTA PREVIA, DESENVOLVIMENTO E 
CONHECIMENTO INDÍGENA

O texto que proponho baseia-se na preocupação com o lugar, uso e reconhecimento do conhecimento indígena e sua relação 
com a natureza, questionados na realização de Consultas Prévias (Convenção 169 da OIT), vinculadas ao direito de decidir 
sobre os processos que podem afetar sua sobrevivência. A fim de responder à preocupação delineada, alguns aspectos devem 
ser brevemente tratados; legal, origem do dito instrumento da OIT, a Constituição Política da Colômbia em vigor, a diferença 
cultural, povos indígenas como sujeitos de direitos; políticas econômicas e de desenvolvimento; políticos, a complexa 
transição da Colômbia para a paz. Um caso específico de Consulta Prévia na análise proposta baseia-se em uma de aquelas feita 
a dois povos indígenas no departamento de Meta, sobre a bacia de rio do mesmo nome, na Orinoquia colombiana e na qual as 
tensões para subordinar o conhecimento indígena achagua e piapoco sobre seu contexto ecológico e territorial às 
necessidades do desenvolvimento nacional, através de processos regulados, positivos e regulados que se constroem a partir 
de uma visão científica, racional e fragmentada que busca se impor para validar a objetivação da natureza que, dessa lógica, 
deve ser explorada. O conhecimento indígena, sua historicidade e sua importância como expressão da diversificação 
biológica e cultural são desconhecidos e invalidados e instrumentalizados sob o mandato desenvolvimentista. Faz-se 
necessário, então, refletir sobre a relação entre os direitos fundamentais dos povos indígenas, o lugar desse conhecimento nas 
Consultas Prévias e nas políticas de desenvolvimento, bem como as dimensões éticas, políticas, sociais, legais e 
epistemológicas no uso, manejo, gestão e proteção da biodiversidade 30 anos após a Declaração de Belém.
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1477 ANDRÉA DAS GRAÇAS FERREIRA 
FRAZÃO (UFPA), LUÍSA MARGARETH 
CARNEIRO DA SILVA (UFPA), IVANIRA 
AMARAL DIAS (UFPA), ISAMERILIAM 
ROSAULEM PEREIRA DA SILVA (UFPA), 
PAULA VALENTE LEÃO (UFPA), BIANCA 
DA CONCEIÇÃO CABRAL (UFPA), ANA 
LÚCIA DA SILVA RESENDE (UFPA), 
ROSA MARIA DIAS (UFPA)

SEGURANÇA ALIMENTAR EM UMA 
COMUNIDADE RIBEIRINHA NO PARÁ 

Objetivos: Descrever a situação de segurança e/ou insegurança alimentar e o perfil sociodemográfico de famílias de uma 
comunidade ribeirinha em Acará-PA. Metodologia: Estudo transversal descritivo. A coleta de dados ocorreu nos meses de 
outubro a novembro de 2013 e abril de 2014, na comunidade de Genipaúba-Acará/PA. Foram incluídas todas as famílias 
ribeirinhas que participaram das ações desenvolvidas no período.  Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará-FSCMPA, parecer número 163.036/2012. Os dados foram coletados por 
meio de entrevistas com o responsável pela família. Foram levantadas informações referentes ao domicílio e a família. Para 
avaliação da situação de segurança e/ou insegurança alimentar, utilizou-se a EBIA (Escala Brasileira de Insegurança Alimentar), 
composta por 15 perguntas referentes aos últimos três meses. Cada resposta afirmativa do questionário corresponde a “um 
ponto”, sendo o somatório final da pontuação classificado nas categorias: segurança (0 pontos); insegurança leve (1-5 
pontos); insegurança moderada (6-10 pontos); e insegurança grave (11-15 pontos). Para a análise dos dados utilizou-se a 
estatística descritiva. Resultados: Participaram 26 famílias, a maioria mulheres (96,2%), na faixa etária entre 20 e 30 anos 
(42,3%). Aproximadamente 57,7% recebiam de R$100,00 a R$ 400,00 reais por mês; 61,5% das famílias possuíam de 1 a 4 
moradores por domicilio e 69,2% apresentaram pelo menos um morador menor de 18 anos; 69,2% possuíam de 1 a 9 anos de 
estudo e a maioria se autodeclarou parda (84,6%). Em relação à segurança alimentar 19,2% das famílias estava em segurança 
alimentar, enquanto a maioria (80,7%) apresentavam insegurança alimentar, 19,2%  leve; 26,9% moderada e 11,7%  grave. 
Conclusões: A maioria das famílias ribeirinhas estava em condição de insegurança alimentar, com baixa escolaridade formal e 
renda familiar inferior a um salário mínimo.
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1478 ELIZABETE CAROLINA PINHEIRO 
ZARATIM (OPERAÇÃO AMAZONIA 
NATIVA), CAROLINA REWAPTU (TERRA 
INDÍGENA MARÃIWATSÉDÉ), IDALINA 
REDZA’RIWE TSERENHO’U (TERRA 
INDÍGENA MARÃIWATSÉDÉ), CLEUSA 
NUNES DE PAULA (PROJETO DE 
ASSENTAMENTO MACIFE), MARCELO 
SANCHES OKIMOTO (OPERAÇÃO 
AMAZONIA NATIVA), ALEXANDRE DE 
SOUSA MONTEIRO (OPERAÇÃO 
AMAZONIA NATIVA), ARTEMA 
SANTANA ALMEIDA LIMA (OPERAÇÃO 
AMAZONIA NATIVA)

Coleta de sementes na Terra Indígena 
Marãiwatsédé: cenários e desafios

No ano de 2011, poucos anos após os Xavantes da Terra Indígena (T.I.) Marãiwatsédé reconquistarem parte de seu território, 
que havia sido violentamente tomado por latifundiários, surge uma enorme preocupação para recuperarem suas terras, que 
haviam sido completamente devastadas, diminuindo os recursos naturais necessários para a reprodução e sobrevivência 
como povo e cultura autônomos. O interesse de criarem um grupo de coleta na T.I. e entrar para a Rede de Sementes do Xingu, 
veio como alternativa para resgatar a cultura A’uwe Uptabi, recuperar o território, além da venda de parte das sementes servir 
como geração de renda para comunidade. A coleta de sementes realizada nestes sete anos foi de quase três toneladas de 
sementes entregues para a Associação Rede de Sementes do Xingu (ARSX), estas coletas reverteram em aproximadamente 60 
mil reais para a comunidade, e parte das sementes foram revertidas em unidades amostrais de reflorestamento dentro da T.I. 
Alguns acordos comunitários foram construídos pelos indígenas, a fim de facilitar o trabalho. Nos últimos três anos tivemos 
avanços na gestão do trabalho, como investimento em formações, entrevistas individuais com cada coletora para divisão do 
pedido (considerando as áreas de coleta de cada aldeia), elaboração do catálogo das espécies coletadas com fotos e nome na 
língua xavante, participação direta das lideranças e de pelo menos uma jovem nas atividades de gestão de sementes, pesagem, 
formação e entrega de sementes realizada em cada aldeia e elaboração de lista potencial por aldeia. Estas mudanças 
metodológicas reduziram a quantidade de espécies coletadas fora do pedido (encomenda). Por outro lado, os principais 
desafios que vemos atualmente é facilitar a compreensão de pesos e medidas, alinhar a coleta de sementes com a lista de 
pedido, o passivo ambiental do território e os incêndios criminosos, que são ocasionados em sua maioria por não indígenas.

SO 111PINHEIRO

1481 MÔNICA NAZARÉ RODRIGUES 
FURTADO DA COSTA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ/MUSEU GOELDI), 
ELOISA HELENA AGUIAR ANDRADE 
(MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

Contribuição à Flora Aromática das espécies 
de Lamiales e a etnoconservação das 
fitofisionomias ocorrentes na Floresta 
Nacional de Caxiuanã, Pará, Brasil.

O presente estudo teve como objetivo principal de realizar um levantamento das espécies aromáticas da ordem Lamiales da 
flona de Caxiuanã, a fim de registrar as fitofisionomias das espécies para a conservação da floresta. A flora aromática está 
representada pelas espécies de plantas que produzem aromas ou odores, denominadas como plantas aromáticas ou 
odoríferas, estas produzem óleos essenciais, que são usados na medicina, alimentação, cosmética natural, perfumaria, na 
aromaterapia amazônica, dentre outras. É importante o conhecimento da flora aromática através do registro e levantamento 
de espécies produtoras de óleos essenciais para avaliar a caracterização química e  ensaios biológicos, com o intuito de 
disponibilizar os constituintes voláteis decodificados pela farmacologia, a qual comprova sua eficácia e os incluiu no arsenal 
de tratamentos disponíveis para o uso medicinal, cosmético e etc., além de contribuir para os estudos nas áreas da 
etnofarmacologia, quimiossistemática, conservação, manejo e outros. A ordem Lamiales possuí cerca de 22 famílias e 20.000 
espécies distribuídas nas regiões tropicais, temperadas e cosmopolitas, sendo que muitas delas com importância econômica, 
horticultural e cientifica. Na flona de Caxiuanã, foi possível levantar 12 espécies da Ordem Lamiales distribuídas em quatro 
famílias,  Bignoniaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae e Verbenaceae, que ocorrem em três fitofisionomias diferentes como 
floresta de terra firme, campos e matupás. A maioria delas ocorre na floresta de terra firme (Scoparia dulcis, Mansoa stlandeyi, 
Bignonia nocturna, Hyptis atrorubens, H. suaveolens, Scutellaria agrestis, Mentha sp., Ocimum campechianum, Lippia 
thymoides), a espécie Hyptis crenata ocorre nos campos e as espécies Conobea scoparioides e Bacopa monnirioides ocorrem 
exclusivamente nos matupás, sendo no atual estudo o primeiro registro fitofisionômico para estas espécies.
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1483 DAYANA PORTELA ASSIS OLIVEIRA 
(UFPA), MARIO SERGIO DA SILVA 
OLIVEIRA (UFRA), FERNANDO 
OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR (UFRA)

Aspectos do sistema de produção da farinha 
Bragantina: Uma abordagem sobre as etapas 
do plantio à comercialização

O cultivo de mandioca (Manihot esculenta Crantz) assume papel significativo na agricultura familiar ao contribuir para a 
segurança alimentar das famílias que vivem no meio rural, sendo consumida in natura ou na forma de farinha e seus 
derivados, bem como ao possibilitar a geração de trabalho e renda por meio da venda de sua produção. Dessa forma, a farinha 
bragantina se destaca pela sua coloração amarela, aspecto crocante e sabor intenso, e neste sentido o objetivo do trabalho é 
analisar as principais etapas do sistema de produção familiar da farinha bragantina, explorando as fases e métodos utilizados 
desde o plantio até chegar ao comércio. Como metodologia realizou-se a coleta de dados, com abordagem qualitativa, onde 
buscamos observar as práticas produtivas do produtor, por meio de pesquisa semi-estruturada através do uso de 
questionários com produtores de farinha nas vilas Quiera (coordenadas: S 01°02’06,5”; W 046° 49’44,6”) e Oitava Travessa da 
Montenegro (coordenadas: S 01°24’33,7”; W  046° 47’ 31.4”), nos meses de Junho e Dezembro de 2017, localizadas no 
município de Bragança-PA. Usamos alguns materiais de apoio como GPS, máquina fotográfica, gravador de som e prancheta. 
Como resultados deste processo de produção de farinha tem-se a comercialização da farinha bragantina que se destina em 
grande parte ao comércio interno, não apresentando valor relevante em escala Nacional e o abastecimento da família que 
utiliza a farinha para sua alimentação. Portanto o preparo da farinha é uma etapa decisiva que irá garantir maior valor 
agregado ao produto e desta forma assegurar boa renda do agricultor e garantir a alimentação de sua família.
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1484 ANDREICI MARCELA ARAÚJO DE 
OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), DENISE MACHADO CARDOSO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Identidade política indígena na Amazônia: 
ressignificação da democracia participativa.

A ideia da integração firmou-se na política indigenista brasileira até recentemente, persistindo, em sua essência, desde o 
período Colonial até o final dos anos 80, quando um novo marco se constrói com a promulgação da Constituição Federal de 
1988, que inaugurou a possibilidade de novas relações entre o Estado, a Sociedade Civil e os Povos Indígenas, ao superar – no 
texto da lei – a perspectiva integracionista, reconhecendo a pluralidade cultural. Em outros termos, o direito à diferença fica 
assegurado e garantido, e as especificidades étnico-culturais valorizadas, cabendo à União protegê-las. É diante desse cenário 
que o movimento indígena ganham cada vez mais espaço, seja com a participação das lideranças- que se tornam 
intermediárias entre o Estado e a aldeia-, seja por meio da construção de espaços de interetnicidades, como nas 
universidades, por exemplo. Em todo caso, as lideranças indígenas são importantes atores no processo de transformação do 
movimento indígena, atrelado à questão educacional, identitária e política. Com o objetivo analisar a participação política 
de algumas lideranças indígenas na Amazônia, a luz das teorias da democracia, esse trabalho aponta formas de atuação 
política e de representação indígena frente às instituições da esfera de poder por parte desses grupos. Novos atores políticos e 
novas formas de participação surgem dentro desse contexto, que dialogam com a identidade étnica e política- onde a 
identidade contém a dimensão individual e a coletiva, pode ser assumida por membros de grupos minoritários ou pode ser 
aquela de grupos majoritários, refletindo uma identidade contrastiva-, assim como sua reconfiguração diante das 
transformações sociopolítica e cultural dos Povos Indígenas.
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1485 POLIANE BATISTA DA SILVA (UFOPA), 
PRISCILA SAIKOSKI MIORANDO 
(UFOPA), WANDICLEIA LOPES DE 
SOUSA (UFOPA), PAULIANA VINHOTE 
DOS SANTOS (UFOPA), ANTÔNIA 
SOCORRO PENA DA GAMA (UFOPA), 
ANTÔNIO JOSÉ MOTA BENTES 
(UFOPA), FABIO SARMENTO DE SOUSA 
(UFOPA)

SITUAÇÃO DOS ESTOQUES PESQUEIROS NA 
REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS

A pesca artesanal é uma atividade de grande importância social e econômica no território do Baixo Amazonas, 
particularmente para as populações ribeirinhas. Este trabalho teve como objetivo investigar a situação dos estoques 
pesqueiros das espécies de interesse comercial no Baixo Amazonas. Foram realizadas oficinas com pescadores e representantes 
das Colônias em 11 municípios da região (Santarém, Alenquer, Prainha, Monte Alegre, Óbidos, Almeirim, Juruti, Oriximiná, 
Terra Santa, Curuá e Faro), totalizando 509 participantes. Na ocasião, os entrevistados aferiram nota para a importância das 
espécies para pesca (0 – nenhuma a 5 – muito importante) e a situação do estoque na natureza (0 – esgotado a 5 – muito 
abundante). Foram identificadas pelo menos 40 espécies capturadas para fins de comercialização, e as dez principais são o 
tucunaré, tambaqui, pacu, pirarucu, surubim, dourada, curimatá, acari, pirapitinga e taumatá. Entre essas espécies mais 
importantes para pesca, os pescadores indicaram que o pirarucu e acarí são as que possuem os estoques mais deplecionados. 
As espécies em melhor situação na natureza são a piracatinga, arraia e sardinha, no entanto estas não são indicadas como de 
grande relevância para a atividade pesqueira local. Quanto às espécies incluídas na Portaria do defeso, somente a branquinha 
está com estoque considerado regular, sendo esta uma espécie de menor importância na região. As demais espécies 
compreendidas no defeso seguiram o padrão de serem muito importantes, mas estarem com estoques sob algum grau de 
esgotamento, sendo os casos mais graves o das espécies acari, mapará, pirarucu e tambaqui (nota média próxima a 2, estoque 
próximo ao esgotamento), seguidas por pirapitinga e pacu com notas médias entre 2-3; e aracu e curimatá com estoques 
próximos a uma condição mediana (nota média 3). Os resultados indicam que diversas espécies de grande importância 
comercial estão com os estoques bastante reduzidos, e alguns a caminho do esgotamento.
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1486 SILVIANE BATISTA MIRANDA (IDEFLOR-
BIO)

Diversidade de espécies dos quintais 
agroflorestais contribuindo na alimentação 
de agricultores familiares do Baixo Irituia, 
Nordeste Paraense, Amazônia, Brasil.

Os quintais agroflorestais são agroecossistemas, que estão localizados próximos das residências, compostos de uma variedade 
de espécies vegetais e de pequenos animais, disponibilizando produtos que contribuem para uma dieta diversificada e 
saudável.  O estudo foi desenvolvido em quatro comunidades do Baixo Irituia em 30 unidades agrícolas familiares das quais 
possuíam quintais agroflorestais. Através das técnicas de entrevista estruturada e semi-estruturada, turnê guiada, observação 
direta e recall 24 horas foram realizados um levantamento das espécies (vegetais e animais) nos quintais agroflorestais e a 
verificação dos alimentos consumidos pelas 30 famílias entrevistadas. Nos quintais agroflorestais estudados levantou-se 125 
espécies de plantas e 5 espécies animais. Das 130 espécies vegetais e animais, 70 são plantas alimentícias, das quais 44 são 
frutíferas, 21 hortaliças e 5 de lavoura branca;  31 são medicinais; 17 são madeireiras; 7 são ornamentais e 5 são animais 
alimentícios. Das 70 espécies alimentícias, 94% estão sendo consumidas pelas famílias entrevistadas, especialmente as 
frutíferas (59% do total), seguidas das hortaliças (30% do total) e das de lavoura branca (11% do total).  As espécies frutíferas 
são consumidas sob a forma de sucos (especialmente após as refeições) ou in natura (durante as merendas ocasionais). Banana, 
caju, goiaba, cupuaçu, abacaxi, limão e laranja são as frutíferas mais consumidas dos quintais agroflorestais. A espécie animal 
mais encontrada e consumida foi a galinha, para o auto-consumo e venda. A diversificação nos quintais se relacionou com as 
consorciações entre plantas e animais.Dentro  quintais os espaços se diferenciam dependendo das categorias de uso de 
plantas e animais, das relações sociais, e do objetivo de cada espaço. Estes foram: o jardim, o viveiro, a horta, o galinheiro, o 
chiqueiro, a roça e a casa de farinha. Quintais agroflorestais são alternativas que contribuem para Segurança Alimentar das 
famílias.
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1487 SONIA MARIA SIMOES BARBOSA 
MAGALHÃES SANTOS (UFPA)

Hidrelétricas e Deslocamento Compulsório 
de Comunidades Locais e Povos Tradicionais 
na Amazônia

Esta exposição apresenta um panorama do deslocamento compulsório de comunidades locais e povos 
tradicionais  provocado por grandes hidrelétricas na Amazônia a partir dos anos 1980 e se detém sobre dois casos 
paradigmáticos: Tucuruí e Belo Monte

SO 099SANTOS-A/B

1488 GERBSON CORDEIRO NASCIMENTO 
(SECRETARIA ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO)

Movimento Indígena e a Conferência das 
Partes da ONU: trilhas para o 
reconhecimento

A relação entre os Estados Nacionais e os Índios é invariavelmente tensa. Na região Amazônica o investimento massivo do 
Estado e das empresas privadas foi calcado em um modelo de desenvolvimento predatório para a região que trouxe 
consequências às gerações futuras de mudanças socioculturais, ambientais em alguns casos desastrosas. No enfrentamento 
com o Estado e os diversos segmentos sociais, os povos indígenas buscam estabelecer no cenário democrático atual, novas 
formas de relacionamento e construção de alianças com atores sociais políticos e institucionais que possibilitem algum tipo 
de equilíbrio nas relações de poder, que permita a construção e efetividade de seus direitos, passos necessários para que a 
cidadania possa se tornar realidade. A luz deste contexto, o presente trabalho analisa a atuação das organizações indígenas da 
Pan-Amazônia, COICA e COIAB na Conferência das Partes sobre mudança do clima e a sua relação com as demandas das 
populações indígenas que delas fazem parte, na construção da proposta REDD+ Indígena e sua proposição para a garantia e a 
efetivação de seus direitos. Para tanto, utilizamos a categoria reconhecimento observada por Nancy Fraser, cuja preocupação 
é de que forma combinar a redistribuição e o reconhecimento. Para alcançar esta condição propõem um princípio normativo 
que incluam reivindicações de reconhecimento e de redistribuição de tal maneira que uma não exclua a outra. Tal princípio 
conforma-se na paridade de participação. Esta reflete uma justiça que requer arranjos que permitam a todos os membros 
adultos da sociedade interagir entre si como pares. A ideia central de nosso trabalho é que as demandas pautadas pelo 
movimento indígena da Amazônia brasileira se apresentam com uma determinada força política, mas ainda não constituem 
como resultado acordado com força de lei, devido entre outras variáveis o déficit institucional ocasionado pelo sistema ONU.

SO 107RAVENA
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1489 DAYANA PORTELA ASSIS OLIVEIRA 
(UFPA), MARIO SERGIO DA SILVA 
OLIVEIRA (UFRA)

A extração do Açaí Nativo na comunidade do 
Broca, localizado no município de Santa 
Luzia do Pará.

O presente trabalho visa entender a importância do extrativismo de açaí nativo para a vida econômica local e a reprodução 
social e cultural dessas famílias, que vivem através da coleta do fruto de açaí. A extração de açaí é uma atividade praticada por 
muitas famílias no interior do Pará e serve tanto como potencialização da alimentação quanto para a obtenção de renda 
financeira para o grupo familiar. O lócus da pesquisa localiza-se na municipalidade de Santa Luzia do Pará, tem como objetivo 
analisar como as famílias realizam a extração de açaí nativo para seu consumo e para obtenção de renda, na comunidade do 
Broca. Para obtenção desses dados foi utilizado uma metodologia com pesquisa qualitativa no período de safra do açaí nesta 
região, por meio de observação e entrevistas abertas, com famílias sobre o extrativistas de açaí nativo. Observa-se que apesar 
da comunidade do Broca, ser rodeada por pastagens, concentrada nas mãos de grandes latifundiários, ainda se tem famílias 
extrativistas que se reproduz a partir da atividade extrativa de açaí nativo.
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1490 ANTHONY BENNETT ANDERSON 
(EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DA 
AMAZÔNIA)

A Career Path After Darrell Posey I was trained formally as a botanist/plant ecologist. I had dabbled a bit in ethnobotany with the Yanomami Indians before I 
met Darrell Posey in 1982 at a congress in the U.S. I was heading to the Goeldi Museum, and Darrell asked me to join his team 
working with the Kayapó. Thus began a collaboration that lasted two years. One of the outcomes was a dogfight with 
anthropologists the likes of which I had never experienced either before or since: Darrell was nothing if not controversiaI. I 
decided to continue my research involving traditional populations, but in a more discrete way. In 1990 I departed from the 
Goeldi and moved into the habitat of development organizations, first with a stint at the Ford Foundation, then at the World 
Bank and finally at the World Wildlife Fund (US and Brazil). Yet even in the lofty chambers of debate about the latest 
development paradigm, I never forgot the world that Darrell had shown to me. Today, in my final professional gig, I have 
returned to that world, working for a small NGO dedicated to traditional populations in the Amazon. Darrell was nothing if 
not impressionable.

SO 031ELISABETSKY

1491 ELIANA CAMPOS POJO (UFPA - 
CAMPUS DE ABAETETUBA)

O TERRITÓRIO QUILOMBOLA DO RIO BAIXO 
ITACURUÇÁ-PA: aspectos da cultura e saberes 
do campo

O trabalho trata-se de um relato de experiência, sendo parte da minha tese de doutorado em Ciências Sociais, cuja 
investigação entre outros propósitos buscou caracterizar a comunidade quilombola do rio Baixo Itacuruçá-Abaetetuba/PA, 
na tentativa de conhecer e valorizar os saberes dos sujeitos do campo e, de alguma forma, colaborar para o mapeamento 
situacional da educação escolar em comunidades camponesas deste município. O estudo desenvolveu-se pautado nas 
discussões, nas leituras e nas incursões ao ‘campo’ cuja pesquisa esteve adensada na abordagem etnográfica. Especialmente, 
este território quilombola espraia uma paisagem amazônica poética adicionado aos vários elementos da prática cotidiana, 
através da qual os sujeitos reproduzem e revelam uma forma singular de produção de saberes e de organização social com foco 
na estruturação da subsistência familiar; também por seus modos e condicionantes socioculturais e de uma endoeducação 
quilombola. Em consequência, o estudo poderá contribuir tanto para se pensar a organização social de povos tradicionais na 
Amazônia paraense, no tocante a uma consciência política de luta no e pelo território, como também poderá ser útil para se 
pensar possíveis (re)configurações educacionais em contextos rurais na região do Baixo Tocantins/PA.
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1492 JULIANE DE SOUSA SILVA 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-
UPE), VANESSA MEYLA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-
UPE), WASHINGTON SOARES FERREIRA 
JÚNIOR (UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO-UPE)

UM ESTUDO SOBRE AS INTERAÇÕES ENTRE 
SISTEMAS MÉDICOS EM UM GRUPO HUMANO 
NO NORDESTE DO BRASIL.

Alguns trabalhos buscam entender como as pessoas utilizam recursos de diferentes sistemas médicos no tratamento de 
doenças, demonstrando a existência de vários tipos de interações/modos de uso nesse processo, porém pouco se tem 
verificado quanto a frequência e variação destas em um dado grupo humano. Nesse sentido, buscou-se analisar a frequência 
em que ocorrem essas interações (uso conjunto e separado) na utilização dos sistemas biomédico e médico local. O trabalho 
foi realizado em uma comunidade rural, denominada Sítio Coelho, localizada no distrito de Izacolândia em Petrolina-PE, no 
nordeste brasileiro. Foram entrevistadas 38 pessoas, afim de entender quais os tratamentos adotados para cada doença citada 
e a forma de uso. Identificamos e classificamos interações a nível de conhecimento (considerando se a pessoa conhece ou não 
tratamentos dos dois sistemas médicos) e a nível de uso (na situação em que a pessoa conhecia tratamentos dos dois sistemas, 
avaliamos o modo de uso desses tratamentos) e comparamos o número de citações para cada caso por meio do teste 
Wilcoxon. Foi verificado que as pessoas conhecem um maior número de doenças em que existe apenas plantas para o 
tratamento, quando comparado com o número de doenças em que plantas e medicamentos biomédicos são conhecidos 
(Z=2,3935; p=0,0083). Ao analisar apenas as doenças em que os dois tipos de tratamentos foram indicados, as pessoas tendem 
a indicar mais citações em que se utiliza os dois sistemas de forma separada, quando comparado com uso conjunto 
(Z=4,2615; p
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1493 JOYCE AVELINO DA SILVA (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO MÓDULO), THAIS 
FRAILE DOS SANTOS DEVIDE (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO MODULO), 
LEERODRIGUES10@HOTMAIL.COM 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO MODULO), 
PATRÍCIA CORREA DE SOUZA LIMA 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO MODULO), 
DILIAN DUARTE (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO MODULO), KAROLINA 
MARIE ALIX BENEDICTTE VAN 
SEBROECK DÓRIA (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO MODULO)

Levantamento de Plantas Medicinais no 
Bairro Jardim das Gaivotas em 
Caraguatatuba- SP

Plantas medicinais são aquelas utilizadas com o intuito de curar doenças, dores e promover a melhoria de saúde. São 
indicadas para inúmeros fins medicinais e preparadas de diversas formas. O objetivo do trabalho foi identificar as plantas 
medicinais utilizadas pelos moradores do bairro Jardim das Gaivotas em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo e as 
principais categorias terapêuticas tratadas por elas. A metodologia aplicada consistiu em visitas aos moradores e aplicação de 
entrevistas semi-estruturadas para compreender quais as plantas utilizadas e as doenças tratadas por elas. Foram identificadas 
também como é a forma de preparo a parte da planta utilizada. Partes das espécies citadas foram coletadas para herborização. 
Foram calculados os valores de Importância Relativa e Fator de Consenso dos Informantes. Nesta localidade foi possível 
observar que a utilização de plantas medicinais para tratar doenças, dores ou sintomas ainda é uma prática entre os 
moradores. Dentre as espécies mais populares estão a hortelã (Mentha spicata), o boldo (Plectranthus barbatus) e a erva 
cidreira (Melissa officinalis). A decocção foi a forma de preparo mais utilizada pelos moradores, sendo citada por 74% dos 
entrevistados, seguido pelo sumo com 9%, o xarope com 8%, a maceração com 7% e a infusão com 2% dos entrevistados. A 
hortelã apresentou maior Importância Relativa na pesquisa e 80% dos entrevistados citaram transtornos do sistema nervoso 
como a categoria terapêutica mais comumente tratada. Dados do Fator De Consenso dos Informantes, relacionado aos 
sintomas para quais as plantas foram indicadas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Concluiu-se que o uso de plantas 
para fins medicinais ainda é muito comum entre os moradores do bairro Jardim das Gaivotas em Caraguatatuba e que há um 
vasto conhecimento das propriedades atribuídas a cada planta. A grande maioria dos usuários é idosa e trazem esse 
conhecimento através de gerações, passando a diante essa prática tão importante. 

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1495 CAROLINA REWAPTU (TERRA 
INDÍGENA MARÃIWATSÉDÉ), IDALINA 
REDZA’RIWE TSERENHO’U (TERRA 
INDÍGENA MARÃIWATSÉDÉ), 
ELIZABETE CAROLINA PINHEIRO 
ZARATIM (OPERAÇÃO AMAZÔNIA 
NATIVA), MARCELO SANCHES 
OKIMOTO (OPERAÇÃO AMAZÔNIA 
NATIVA), ALEXANDRE DE SOUSA 
MONTEIRO (OPERAÇÃO AMAZONIA 
NATIVA), ARTEMA SANTANA ALMEIDA 
LIMA (OPERAÇÃO AMAZONIA NATIVA), 
LUCIANA REBELLATO (OPERAÇÃO 
AMAZONIA NATIVA)

Expedições de coleta e caça como forma de 
re-conhecimento do território e valorização 
da cultura Xavante na Terra Indígena 
Marãiwatsédé

O povo Xavante é considerado caçador/coletor, e as expedições de caça e coleta (Dzomori) para os Xavantes de Marãiwatsédé 
possibilitam resgatar a cultura deste povo, pois antes dos waradzu (não indígenas) invadirem suas terras, estes Xavantes saiam 
em expedições de caça e coleta frequentemente, e após serem transferidos de sua área, em 1966, foram proibidos de 
realizarem suas expedições tradicionais. A terra não é apenas fonte de alimento, medicina e recursos naturais para este povo, 
ela é um espaço de pertencimento coletivo, ligado ao mundo simbólico e mítico. Os xavantes de Marãiwatsédé fazem 
expedições de caça e coleta durante todo o ano, estas expedições são de extrema importância para o fortalecimento da gestão 
territorial deste povo, que retomou o território recentemente, permitindo trocas de saberes entre anciãos e jovens, 
ensinamento sobre o tempo das sementes nos meses do calendário tradicional, troca de informações sobre o uso dos 
recursos, tempo de produção das sementes, entre outras trocas de saberes. Estas expedições ocorrem principalmente na 
época de seca, dentro da Terra Indígena e seu entorno. As mulheres possuem conhecimentos específicos no que diz respeito às 
suas atividades de coleta e plantio, assim como os homens sobre a caça e pesca, sendo que a divisão de trabalho torna-se 
evidente. Nas expedições tradicionais, as mulheres reconhecem o território e fazem coleta de frutos, tubérculos (que utilizam 
na alimentação da comunidade), plantas medicinais, coletas para confeccionarem os adornos (utilizados em rituais e demais 
atividades culturais), além de coletarem sementes florestais para reflorestar as áreas degradadas da T.I. A tradição de coleta é 
forte principalmente entre as mulheres, e as espécies florestais coletadas por elas, estão presentes na alimentação, cultura e 
tradição deste povo.

SO 111PINHEIRO
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1496 ADRIANA NASCIMENTO CRUZ (UFPA), 
MARINA BARREIRA MENDONÇA 
(MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, 
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA), 
PABLO MENDONÇA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARA- CAMPUS SOURE), 
YOUSZEF OLIVEIRA DA CUNHA BITAR 
(LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DE 
COMUNIDADES, UFPA.)

ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DA PESCA DE 
ARRASTO DO CAMARÃO-LISO (Xiphopenaeus 
kroyeri HELLER 1862) E SUA CADEIA 
COMERCIAL EM SOURE, MARAJÓ-PA.

A pesca artesanal do camarão-liso (Xiphopenaeus kroyeri) é uma atividade de baixo impacto, pois sua produção é basicamente 
para a subsistência familiar e comercialização local. Entre as técnicas tradicionalmente utilizadas pelas comunidades 
ribeirinhas de Soure (PA) está a rede de arrasto de praia que captura camarões e diversas espécies de peixes e invertebrados. 
Pouco se conhece sobre o efeito dessa pescaria na fauna acompanhante. Objetivamos identificar as espécies coletadas 
acidentalmente no arrasto; comparar sua proporção ao pescado de camarão e identificar a distribuição da renda ao longo da 
cadeia de venda do camarão em Soure. A área amostrada é conhecida por Praia do Foguinho (Soure - PA), e durante o período 
de agosto a dezembro de 2017, foram acompanhados 24 arrastos, na maré enchente nos períodos de lua cheia e nova de cada 
mês, sendo o camarão e fauna acompanhante de cada arrasto pesados separadamente. Foram também realizadas entrevistas 
com 19 pescadores que atuam na região, visando levantar os dados pessoais; atividade pesqueira e preço do produto. Foram 
capturados 11,02 kg de fauna acompanhante e 19,44 de camarão, totalizando 30,46 kg. Registramos a captura acidental de 
3.652 peixes juvenis, distribuídos em 18 famílias e 32 espécies. O valor médio do litro do camarão vendido pelos pescadores é 
de R$ 5,00, já os atravessadores revendem em restaurantes por preços entre R$ 6,00 e 40,00. No mercado municipal a média 
é de R$ 7,00 e nos supermercados os preços podem chegar até R$ 59,90. Esses resultados indicam a desvalorização do 
extrativista e os maiores rendimentos econômicos restritos ao vendedor final. E que apesar da grande quantidade de espécies 
capturadas acidentalmente, o grau de impacto dessa atividade é pequeno quando comparado com outras formas de pescar 
camarão. A ausência de informações detalhadas do ciclo de vida das espécies associadas à pesca do camarão-liso indica que 
nossas conclusões necessitam de mais estudos para serem corroboradas.

Sessão Poster Temas 
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1497 MARIA EDUARDA COHEN DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ), ADEISIANE CRUZ SANTOS 
(UFOPA)

RELAÇÃO HUMANIZADA ENTRE 
PROFISSIONAIS DE SAUDE E COMUNIDADES 
AMAZONIDAS: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA E 
POSSIVEL.

Este trabalho de pesquisa, intitulado Relação Humanizada Entre Profissionais de Saúde e Comunidade: Uma Relação 
Necessária e Possível, tem como principal objetivo aproximar acadêmicos do curso de Bacharelado em Farmácia e 
acadêmicos do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde  da UFOPA, da realidade dos moradores da comunidade Santa 
Rosa, no Município de Santarém, Estado do Pará. A proposta inicial de pesquisa, surgiu a partir dos debates realizados durante 
a disciplina de Interação na Base Real (IBR), modulo II, em que problemáticas como falta de conhecimento da realidade de 
comunidades ribeirinhas na Amazônia, impediam ações de saúde mais eficazes para esses povos. A pesquisa de cunho 
qualitativo analítico utilizou como principal instrumento de coletas de dados roteiro de entrevista semi estruturado, 
aplicado aos moradores da referida comunidade, além de observação realizada in locu, no dia a dia dos comunitários. Deste 
modo, os dados coletados nas visitas serviram como via de informação e indicadores sociais para em seguida ajudar no 
desenvolvimento, junto à comunidade, de ações que viabilizem uma promoção de saúde para os moradores que ali residem. 
Com essa pesquisa, foi possível iniciar um Diagnóstico Rural Participativo, no qual todos os envolvidos participam de forma 
ativa na construção de ideias e indicadores sociais da região, além de oferecer conhecimentos e subsídios da realidade das 
comunidades amazonidas, mui necessárias para futuros profissionais da saúde que atuarão nesse contexto. A pesquisa, que 
realizou ainda sua primeira fase,  culminará com intervenção desses profissionais na comunidade estudada.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1498 JULIANA MACHADO ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA), 
HELIONORA DA SILVA ALVES CHIBA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ- UFOPA), IARA RAYANA LEAL 
DE SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ- UFOPA), 
SULINEIDE ROCHA DE SOUSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ- UFOPA)

Classificação utilitária dos solos na visão de 
agricultores familiares de Santarém-PA.

A etnopedologia permite a compreensão das relações estabelecidas entre agricultor e o solo. A pesquisa foi realizada no 
município de Santarém-PA e teve como objetivo identificar, descrever e analisar as lógicas classificatórias dos agricultores 
familiares em relação ao caráter utilitário dos solos. O publico alvo foram os estudantes da Casa Familiar Rural de Santarém 
que são filhos de agricultores familiares da região, e também indicaram os agricultores de suas respectivas comunidades para 
participarem da pesquisa. Foi realizada entrevista semiestruturada contendo 26 perguntas para identificar relação do 
agricultor com o solo. Os agricultores classificam o solo bom para o plantio a partir de características físicas como a cor, 
textura, dureza, drenagem, umidade, compactação, porosidade e desenvolvimento das plantas. Para 45% dos agricultores, o 
solo de boa qualidade é denominado de “terra preta’’ ou solos de cor mais escura com camada de matéria orgânica que 
favorece sua fertilidade. Quanto à identificação de solo ruim, 37% atribuíram a cor e 25,9% pela germinação, 
desenvolvimento das plantas e produtividade, se as plantas não conseguirem atingir esses parâmetros, o solo é considerado 
ruim. Em relação ao manejo, 89,5% enfatizam a importância da conservação dos solos, mas, a minoria respondeu que realiza 
atividades de conservação. Porém, a partir das suas falas é possível identificar estratégias de manejo que correspondem à 
conservação do mesmo, como uso de cobertura morta, adubação verde e incorporação de matéria orgânica, sendo que 90% 
informaram que apenas utilizam adubos orgânicos. A classificação utilitária do solo na visão dos agricultores parte do 
princípio das diferenças das características morfológicas como textura, cor, compactação, tipo de solo e matéria orgânica. A 
organização do saber local principalmente em relação ao solo é importante, pois podem ser utilizados na tomada de decisão 
com relação ao manejo a ser empregado por esses agricultores.

Sessão Poster Tema 
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1499 ALAN CRHISTIAN QUADROS ALVÃO 
(UFRGS), CLAUDIA NUNES SANTOS 
(UFPA), ROBERTA SÁ LEITÃO BARBOZA 
(UFPA), INDIRA ANGELA LUZA 
EYZAGUIRRE (UFPA)

NIDIFICAR E ARRANCHAR NAS ILHAS 
COSTEIRAS DAS REENTRÂNCIAS PARAENSES: 
ATIVIDADES COMPATÍVEIS OU EXCLUDENTES?

As reentrâncias paraenses são formadas por muitos ambientes que recebem influências fluviais e marinhas, incluindo grandes 
extensões de praias arenosas e manguezais, além das ilhas oceânicas. Aves, residentes e migrantes, utilizam os ambientes 
costeiros para forrageio e descanso, e as ilhas para nidificação. Pescadores artesanais interioranos do salgado parauara, 
utilizam estas mesmas ilhas (Canelas, Pilão, Baiaco, Lombo Grande, Maciel, Mariquita, Quatipuru Mirim e Otelina) para 
arranchar durante as atividades sazonais de pesca. O Conhecimento Ecológico dos pescadores revelou a ocorrência de 45 
etnoespécies de aves nas Ilhas. Os nomes atribuídos são relacionados a características morfológicas (“coleirinha, gaivotinha, 
galça morena, gaivota urubu”) ou comportamentais (“rola-pedra, pato mergulhão, bestinha, pato brabo”). As percepções 
sobre nidificação e predação não específicas apontam Quatipurú-mirim, Maciel, Baiaco, Canelas, Otelina, Carrapato e Ilha do 
Cachorro como locais de reprodução, de maio a agosto, com pico em junho. Os ninhos, contendo de um a três ovos, 
geralmente localizam-se distante dos ranchos e das casas. Os predadores dos ovos mais citados foram os cachorros, seguidos 
pelos gaviões, cobras e humanos. Mudanças geomorfológicas nas áreas de nidificação nas ilhas, e perseguição de aves por 
pessoas estão ocasionando a redução das comunidades de aves locais. A análise temática das enunciações foi aplicada no 
conjunto das entrevistas. Extraíram-se os temas transversais mais frequentes nos discursos, projetando-se sobre estes, uma 
grade de categorias constituída por diferentes aspectos cientificamente reconhecidos. Especificidades bioecológicas de 18 
etnoespécies foram organizadas. O montante de saberes sobre cada espécie foi bastante heterogêneo, indicando diferentes 
graus de significância cultural destas para os pescadores artesanais.
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1500 SUEYLA MALCHER BEZERRA (UFPA), 
ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA 
(UFPA), RENATA KELLY COSTA DE 
VILHENA (UFPA)

USO DE PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO 
CONVENCIONAIS NA TERRA AGROECOLÓGICA 
DE OFENSIVA CAMPONESA EM SANTA ISABEL 
DO PARÁ

As plantas alimentícias não convencionais (PANC) possuem uma ou mais partes utilizadas na alimentação humana, sendo que 
seu uso não é comum em determinadas região ou país. A utilização e consumo das PANC contribuem com a conservação da 
biodiversidade, soberania e segurança alimentar, além de ampliar a autonomia das famílias nas escolhas dos alimentos. O 
trabalho teve como objetivo analisar o uso das PANC na Terra Agroecológica de Ofensiva Camponesa (TAOCA). Para tanto foi 
utilizada entrevista não diretiva, observação participante, turnê-guiada e revisão bibliográfica. A TAOCA é uma experiência 
familiar de agroecologia, iniciada há um ano com área total de três hectares, está ligada ao Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, localizada no Acampamento Jesus de Nazaré, no município de Santa Isabel do Pará. Foram identificadas 63 
variedades etnobotânicas, pertencentes a 33 famílias, sendo que 54% foram introduzidas pelo camponês. Das 50 espécies 
identificadas por ele, 80% é utilizada na alimentação. A não utilização de todas as espécies na alimentação é justificada pela 
baixa palatabilidade, falta de conhecimento sobre o modo de preparo ou demasiado trabalho na preparação, segundo o 
camponês. Além da utilização na alimentação 43% das espécies são utilizadas em outros fins, a saber: embelezamento, 
medicinal, energia, artesanato, adubação e alimentação animal. Pode-se observar que o camponês possui preocupação em 
manter e diversificar as PANC, além possuir conhecimento sobre elas. Conclui-se que as PANC ajudam a diversificar a 
alimentação, sendo importante para manter a segurança e soberania alimentar,e carregam outras possibilidades de uso na 
agricultura camponesa, ao passo que o conhecimento sobre esses usos ajudam a manter a agrobiodiversidade.

Sessão Poster Temas 
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1501 TEREZINHA APARECIDA BORGES DIAS 
(EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E 
BIOTECNOLOGIA), NUNO MADEIRA 
(EMBRAPA HORTALIÇAS), NEIDE 
BOTREL (EMBRAPA HORTALIÇAS), 
MÁRCIA REGINA ANTUNES MACIEL 
(AUTONOMA)

Diálogo de Saberes entre Embrapa e Povos 
Indígenas: Experiências e Aproximações

De 2004 a 2017 parcerias da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa com a Fundação Nacional do índio – 
Funai e organizações indígenas e indigenista permitiu a organização em Brasília/DF, de 9 cursos no formato de diálogos 
agroecológicos para representantes de  12 etnias. Entre elas: Krahô (TO); Pareci (MT); Apinajé (TO); Canela (MA); Kayapó (PA); 
Xavante (MT); povos da terra indígena (TI) do Parque do Tumucumaque e TI Rio Paru d’Este no Amapá e Pará (Apalai, Akuriyó, 
Katxuyana, Txikiyana, Tiriyó, Wayana). Pela vivencia dos autores e consulta em relatórios foi possível resgatar as experiências e 
sistematiza-las em linha do tempo.   Os diálogos nos cursos buscaram estimular reflexões dos agricultores, lideranças e 
pesquisadores quanto a importância da conservação da biodiversidade e agrobiodiversidade local (in situ/on farm), as 
oportunidades de interação do sistema de conservação local (in situ) com a conservação institucional nos bancos de 
germoplasma (ex situ), bem como oportunizou o conhecimento de espécies de plantas alimentares não convencionais 
(PANC´s) e também práticas agroecológicas de plantio e revegetação.  Envolveram pesquisadores de 3 Unidades da Embrapa 
(Recursos Genéticos e Biotecnologia, Hortaliças e Cerrado), técnicos/coordenadores da Comunidade que Sustenta 
Agricultural – CSA (Aldeia do Altiplano) e do Sítio Semente: sistemas agroflorestais. A prática envolveu visitas a bancos de 
germoplasma da Embrapa onde ocorreram identificação de variedades agrícolas escassas e desaparecidas dos plantios 
indígenas e ações posteriores de repatriamento destas sementes.  Estas aproximações propiciaram na Embrapa construção de 
normas de disponibilização de recursos genéticos, o lançamento 2016/2017 da coleção Povos e Comunidades Tradicionais e 
a aprovação em 2017 do arranjo de projetos “Construção e intercâmbio de conhecimentos para o desenvolvimento 
sustentável de povos e comunidades tradicionais - ConPCT”, envolvendo 17 Unidades de Pesquisa.
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1503 BIANCA ARAUJO DE OLIVEIRA PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
FRANCILENE DE AGUIAR PARENTE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ANA DÉBORA DA SILVA LOPES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Acesso ao ensino superior e protagonismo de 
povos e comunidades tradicionais na 
produção de seus conhecimentos

 

O curso de Licenciatura e Bacharelado em Etnodesenvolvimento, ofertado pela Universidade Federal do Pará/Campus 
Altamira constitui-se como uma política afirmativa para a inclusão de sujeitos etnicamente diferenciados. Funciona a partir 
da pedagogia da alternância, com atividades em dois momentos: o tempo universidade e o tempo comunidade, no qual os 
educandos/as do curso fazem a pesquisa acerca do conhecimento tradicional das comunidades de pertença, pois é a partir 
desses dados que são construídos e embasados os tempos universidade. Parte desses conhecimentos está associada à 
biodiversidade e reflete-se sobre os mesmos a partir das convenções 169 da OIT e a CDB, bem como a atual legislação nacional 
acerca do tema, notadamente a Lei nº 13.123/2015, regulamentada pelo Decreto 8.772/2016. Tal se afirma em função da 
pesquisa acerca deste tema apresentar diversos desafios, dentre os quais a adequada proteção do conhecimento tradicional 
acessado pelos educandos/pesquisadores, a fim de evitar que o resultado de tais investigações sejam utilizados para a criação 
de produtos diversos por terceiros; ao tempo que há o desafio de não prejudicar o avanço das pesquisas científicas sobre o 
conhecimento tradicional associado. Entretanto, é neste espaço de debates e produção de novos conhecimentos que os 
povos e comunidades tradicionais vêm buscando ferramentas prático científicas para fazer frente aos trâmites burocráticos 
impostos pela legislação pátria, fazendo do consentimento prévio, livre e informado de seus povos e comunidades, associado 
às formas tradicionais de proteção dos mesmos, instrumentos para o protagonismo e autonomia de seus coletivos. Embora 
reconheçamos a importância dos trâmites para a defesa dos direitos desses povos e comunidades, a burocracia acaba por 
atrasar o andamento das pesquisas dos próprios povos e comunidades em seus territórios.
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1504 MÁRCIA REGINA ANTUNES MACIEL 
(AUTONÔMA)

Exu zelador da Natureza. A Umbanda é uma das expressões religiosas de matriz africana existentes no Brasil, neste universo diversas entidades 
espirituais incorporam nos médiuns durante as sessões ou giras como também é denominado o ritual. As entidades espirituais 
denominada Exú, manifestam-se nos vários cultos da Umbanda, vale observar que no Candomblé, outra religião de matriz 
africana, o nome Exú assume aspecto diferente, é para determinar um Orixá. Nas faces da Umbanda alguns “Exús” possuíram 
matéria, ou seja, foram encarnados. Essas entidades podem se manifestar com os mais diversos nomes: Exú Caveira, João 
Caveira, Tatá Caveira, Capa Preta, Caverinha, Exú dos Rios, Exú da Meia Noite, Exú Maré, entre outros, sendo que podem estar 
relacionados a linha a qual pertencem. E há na linha de Exú, as Ponda Gira ou Pombo Gira ou Pomba Gira, que se entende, seja 
o polo feminino da energia desta linha. Nos terreiros, ou centros de Umbanda, os Exús auxiliam aqueles que os procuram em 
diversos assuntos, fornecendo-lhes desde medicamentos a base de ervas para banhos e remédios, e orientações para os 
diversos temas, como os financeiros, os de saúde, os amorosos e até retirada de perturbações espirituais, despertando grande 
devotamento. A peça está baseada num conto de Exú, e mostrará um pouco deste universo, do momento da atuação dessas 
entidades que segundo alguns, são as que mais se aproximam da personalidade do ser humano. A encenação mesclará uma 
sessão dos caboclos índios (entidades também presentes na Umbanda), passando por um atendimento de Exú, e será 
finalizada com uma procissão do Sírio de Nazaré, demonstrando a fé do povo em Nossa Senhora, na ocasião Nossa Senhora de 
Nazaré, valorizando o respeito à mestiçagem da pele do povo brasileiro e a conservação dos ambientes através da fala do 
personagem principal, o Exú das Campinas.

Apresentação 
Artístico Cultural

1505 RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), CRISTIANE VIEIRA 
DA CUNHA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO SUL E SUDESTE DO PARÁ)

Exposição Etnociências: uma abordagem dos 
saberes e práticas na Feira da 28, Marabá-Pará

Este trabalho apresenta a exposição Etnociências: uma abordagem dos saberes e práticas na Feira da 28, qual constitui-se de 
registros fotográficos realizados nesta feira, situada no bairro Nova Marabá, município de Marabá, Pará. Exposição organizada 
a partir do curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e da 
atividade curricular Etnociências. Os trabalhos de campo e materiais resultaram de atividade que ocorreram em 2016, 2017 e 
em 2018. E neste último, com a proposta de montagem da exposição, tanto em caráter de devolutiva das pesquisas 
anteriores, como em estratégia de investigação. Em continuidade as observações dos saberes, práticas e das dimensões da vida 
presentes no espaço da feira, passíveis de análise a partir de diálogos entre os campos do conhecimento e em perspectiva das 
etnociências. O trabalho articulou ensino, pesquisa e extensão, materializando a exposição fotográfica e, de materiais 
produzidos na abordagem das Etnociências, e sobre a Feira da 28. A exposição tem como propósito realizar a devolutiva ao 
grupo pesquisado e, simultaneamente promover o debate sobre as problemáticas levantadas e, proceder a observações dos 
saberes e práticas dos feirantes e consumidores da feira. E principalmente, como eles realizam uma leitura e releitura sobre a 
feira mediante a visita a exposição e permitem conhecer essa experiência e a realidade local.

SESSÃO TEMÁTICA 14

1506 LAUTARO MAXIMILIAN HILBERT 
(UNIVERSITY OF EXETER), DAIANA 
TRAVASSOS ALVES (UNIVERSITY OF 
EXETER)

Evidências do manejo de plantas 
domesticadas durante o Holoceno Médio no 
sítio Tucumã, Ilha de Marajó-Baixo Amazonas

Os concheiros são construções monticulares produzidas por grupos pescadores/coletores pré-Colombianos. De modo geral, 
constituem-se de uma camada primária de carapaças de moluscos e ossos de peixes – dentre os quais artefatos feitos de 
conchas, ossos, cerâmica ou lítico podem estar presentes. Tipicamente distribuídos ao longo das linhas costeiras e regiões do 
interior do Brasil, os concheiros são uma das principais evidências de ocupação humana na América do Sul durante o 
Holoceno Inicial e Médio. Esses sítios são a materialização de estratégias de manejo dos recursos naturais e evidenciam modos 
de vida indígena que transformaram a paisagem habitada. Neste trabalho apresentamos o estudo do concheiro Tucumã 
localizado no município de Melgaço, na parte oeste do Arquipélago de Marajó, estado do Pará. Via análise de fitólitos, 
documentamos a presença de milho (Zea mays) e abóbora domesticada (Cucurbita sp.), em contextos datados em torno de 
4.000 cal. AP. Adicionalmente, plantas nativas comestíveis como araruta (Maranta arundinacea), tucumã/pupunha 
(Astrocaryum sp./Bactris sp.) e açaí (Euterpe oleracea) foram identificadas. Análises ictiológicas identificaram predominância 
de espécies estuarinas, em particular das famílias Sciaenidae e Ariidae.  Nossos dados indicam que os construtores do 
concheiro do Tucumã estavam engajados em práticas de horticultura concomitantes às práticas de forrageio. Estes são os 
primeiros resultados acerca do manejo de plantas em ocupações de concheiros nas áreas ribeirinhas do Marajó. Essa 
exploração integrada de recursos aquáticos e fontes diversas de plantas (domesticadas e selvagens) indicam um aprofundado 
conhecimento dessa paisagem ribeirinha.

SO 075APARÍCIO-B
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1507 MÁRIO MORAIS OLIVEIRA NETO 
(UFPA), RAYSSA LOPES DA SILVA 
(UFRA), WALDENIR OLIVEIRA DA SILVA 
JUNIOR (UFRA), YARA DOS SANTOS 
MONTEIRO (UFRA), RAQUEL DE JESUS 
COSTA (UFPA), HELTON KANIA 
ANDREATA (UFPA), RUTH HELENA 
CRISTO ALMEIDA (UFRA)

CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA REGIÃO 
DO BAIXO CAETÉ – PARÁ

O trabalho objetivou a caracterização socioambiental de uma população quilombola da região do Baixo Caeté. O estudo foi 
conduzido nas comunidades de Vila do Caeté, África e Laranjituba. Pertencentes à região quilombola do Baixo Caeté 
(municípios de Abaetetuba e Moju). Foram aplicados questionários (metodologia qualitativa), com 26 representantes das três 
comunidades, 27% dos entrevistados do sexo masculino e 73% do sexo feminino, com níveis de escolaridade variando do 
fundamental ao ensino superior. Em um cenário das três comunidades quilombolas, cada família possui em média cinco 
pessoas em sua residência. Todas as famílias realizam atividades de subsistência (agricultura familiar). A complementação de 
renda destas famílias decorre também de programas sociais governamentais como a Bolsa Família e o Brasil Mais Alfabetizado. 
Com a construção de estradas, o fluxo se tornou mais fácil, possibilitando os doentes serem tratados em hospitais e postos de 
saúde localizados nos municípios mais próximos. Contudo, ainda há o uso da medicina alternativa por meio de plantas 
medicinais e “garrafadas”. Os moradores relatam que a comunidade “é um lugar bom para se viver”, devido ao contato com a 
natureza, a tranquilidade e a ausência da criminalidade. Os entrevistados realizam atividades de limpeza em torno de rios, 
nascentes e igarapés. Há também a consciência da necessidade de reflorestamento de áreas desmatadas, realizando o plantio 
de espécies nativas como o Açaí, o que torna as áreas produtivas, servindo como complementação na renda familiar. Por fim, 
as populações quilombolas estudadas caracterizam-se com uma convivência em conformidade entre si, além de não 
divergirem nas condições de espaço, estrutura familiar e modo de subsistência. As lacunas de políticas públicas voltadas para 
a questão da sustentabilidade dos recursos naturais fazem com que esta área sofra sucessivos impactos por práticas da 
agricultura tradicional (corte e queima) e exploração dos recursos florestais.

SO 009BARROS

1508 CAROLINA SILVEIRA COSTA (UFRGS), 
ARACI DA SILVA (UFRGS), LAÉRCIO 
GOMES (UFRGS), IVANILDE DA SILVA 
(UFRGS), JOSÉ OTÁVIO CATAFESTO DE 
SOUZA (UFRGS), RUMI REGINA KUBO 
(UFRGS)

Yvy Nhamoū'ū - fazemos barro de terra: a 
relação etnoecológica entre os Mbyá Guarani 
e os diferentes tipos de barro

Os Mbyá Guarani possuem uma relação profunda com a paisagem em que vivem. Em conjunto com os Kaiowas e os 
Nhandevas, constituem as parcialidades étnicas dos Guarani no Brasil. Nos estados do sul e sudeste brasileiro, bem como nos 
países Argentina e Paraguai, estes coletivos procuram organizar-se social e territorialmente através de uma constante 
movimentação de pessoas neste território, onde a caminhada é a responsável pela continuidade da vida. Um dos elementos 
constitutivos da identidade Mbyá é a terra, pois é nela que se plantam os alimentos tradicionais. Entretanto, para alimentar o 
corpo, antes o Mbyá alimenta o espírito e é igualmente da terra que se retira o Yapó(barro), que reveste a Opy (casa de 
cerimônias). Da argila que há no fundo dos rios (ñae’u) se faz o cachimbo de barro para que haja uma comunicação com os 
deuses através da fumaça.Também é na Opy onde ocorrem os rituais importantes para a sociabilidade das comunidades. O 
barro acompanha toda a vida de um mbyá: quando ainda está na barriga, a mãe consulta com o karai para saber como se 
manter com o corpo, mente e espírito saudáveis; ao conceber seus filhos; ao pedir conselhos, sempre há o barro que  acolhe, 
abriga e protege. A cerâmica, ainda feita por algumas mulheres mbyá, já foi utilizada por seus antepassados para enterrar seus 
mortos.
Tendo como eixo condutor a relação etnoecológica entre os Guarani e os diferentes tipos de barro e em interlocução com 
comunidades Mbyá Guarani do Rio Grande do Sul (RS), este trabalho tem buscado compreender a importância desta 
substância mineral para o seu bem viver, assim como, problematizar em torno do direito e necessidade de acesso aos locais 
onde há barro. Para tanto, a coleta de dados se deu através de conversas sobre a memória individual e coletiva relacionada ao 
barro, com jovens mbyá guarani e com karais (lideranças espirituais) nas aldeias Nhu Porã, em Torres/RS e Estiva, em 
Viamão/RS, além de participações em atividades de extensão que envolvem o assunto

SESSÃO TEMÁTICA 48

1510 GIOVANI DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RORAIMA)

AGROBIODIVERSIDADE E SEGURANÇA 
ALIMENTAR NA COMUNIDADE INDIGENA 
NAPOLEÃO

O cultivo e o manejo das sementes nativas foram praticas dos povos indígenas por muito tempo. No decorrer do tempo às 
diversidades de sementes surgem através das trocas entre os grupos étnicos de regiões distintas.

Nas comunidades indígenas de Roraima as sementes nativas perdem o valor no cultivo e a entrada das sementes 
geneticamente ganham espaço por meio dos programas do governo que introduz para os agricultores indígenas. Assim a 
diversidade aos poucos corre o risco de desaparecer, pelo desestímulo do uso das sementes nativas.

Diante dessa realidade o presente trabalho procura desenvolver o diagnóstico da agrobiodiversidade e segurança alimentar na 
comunidade indígena Napoleão, localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol, município de Normandia, Roraima.

Foram realizadas 22 entrevistas na comunidade Napoleão o que possibilitou o levantamento de um total de 120 variedades 
de plantas tradicionais, respectivamente, sendo que a espécie com maior número de variedades foi a maniva (macaxeira e 
mandioca).

Introdução/Objetivo

A comunidade Napoleão sempre desenvolveu trabalhos com a agricultura de subsistência com o cultivo de: milho, mandioca, 
arroz, banana, cana, feijão, batata, cará, melancia, macaxeira, pimenta e cultivo de frutíferas: cajueiro, mangueiras, ata, 
goiabeira, laranjeira, limoeiro, acerola, tangerinas, hortaliças em geral.

O objetivo geral desse trabalho é realizar uma descrição do sistema de roça e um levantamento para diagnóstico da 
agrobiodiversidade e segurança alimentar na comunidade indígena Napoleão, localizada na Terra Indígena Raposa Serra do 
Sol, município de Normandia, Roraima.O resultado apresentado sobre trocas de sementes são essenciais para que não haja 
perda das sementes nativas do cultivo nas roças na comunidade e região, valorizar a alimentação local principalmente no que 
tange a agrobiodiversidade tendo acima de tudo  a segurança alimentar.

 "Que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio". Hipócrates.

SESSÃO TEMÁTICA 48

1511 RONALDO SOARES BARBOSA (UFPA), 
FRANCILENE DE AGUIAR PARENTE 
(UFPA)

O saber-fazer tradicional de embarcações na 
Comunidade Vila Espírito Santo do Tauá, PA 
– 242, em Santo Antônio do Tauá/Pará

O presente trabalho reflete sobre o conhecimento tradicional dos pescadores a cerca do saber-fazer na construção de 
embarcações utilizadas na pesca artesanal e no extrativismo na comunidade Vila Espírito Santo do Tauá, PA – 242, em Santo 
Antônio do Tauá, nordeste paraense. O trabalho objetiva fortalecer os conhecimentos e práticas na construção de 
embarcações como uma das estratégias para manter viva a tradição que, durante muito tempo, significou e significa 
rendimentos econômicos para a comunidade, mas acima de tudo a manutenção sociocultural dos conhecimentos técnicos 
repassados de geração em geração pelos mais velhos, chamados de mestres da construção naval, e simbólicos sobre a herança 
religiosa, cultural e artística. A pesquisa foi realizada por meio de entrevista com pescadores e os mestres da construção naval, 
observações in loco da realização das atividades, fazendo uso das narrativas e vivências dos autores da pesquisa. Por acreditar 
que a socialização dos conhecimentos seja uma ferramenta importante para sua manutenção, evidencia-se que o diálogo 
sobre a sociobiodiversidade constituinte no processo de construção de embarcações para uso tradicional, fortalece os 
saberes locais  e suas interfaces nas atividades produtivas realizadas na comunidade. 

 

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1514 DALZEMIRA ANSELMO DA SILVA 
SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA)

A sobreposição de territórios tradicionais e 
Unidades de Conservação, o caso da 
comunidade de pescadores artesanais da Ilha 
do Morro do Amaral, Joinville, SC.

O estabelecimento de Unidades de Conservação em territórios tradicionais gera a sobreposição de áreas protegidas, cuja área 
possui diversos atributos, principalmente, ambientais e culturais. A Ilha do Morro do Amaral, localizada na Baía da Babitonga, 
abriga uma comunidade de pescadores artesanais. Em1989, o município com base no art. 23 da CF transforma a ilha em 
parque municipal. O objetivo era integrar a população local ao desenvolvimento da cidade e dar melhores condições de vida 
e, ao mesmo tempo, permitiria a preservação dos ecossistemas e sítios arqueológicos. Quase duas décadas após sua criação, o 
parque não havia sido implantado e a comunidade passa a ser considerada uma ocupação irregular. Em 2007, ano da 
instituição da PNDS dos Povos e Comunidades Tradicionais, Decreto 6.040, o município reconhece a comunidade como 
população tradicional e inicia o processo de recategorização do parque. A metodologia empregada pela esquipe do órgão 
gestor, cuja autora do presente resumo integrara, foi a realização de reuniões abertas na comunidade. A Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável foi a categoria escolhida por unanimidade. Em 2012, a Lei municipal 7.208 institui a RDS 
municipal, com 200 famílias cadastradas e beneficiárias, e o Conselho Deliberativo paritário foi instituído, com a presidência 
do órgão gestor. Em 2018, o conselho encontra-se desativado, não há plano de manejo e a comunidade ainda espera por 
projetos que possam melhorar sua condição de vida. Como em outros casos no país, a população tradicional torna-se 
dependente dos gestores das UCs. No caso da UC municipal a gestão é local e a comunidade da ilha é mais uma entre tantas 
que carecem dos mais variados recursos. Desta experiência acreditamos que os territórios tradicionais devem ter sua 
autonomia garantida, cujo o empoderamento da comunidade pode ser promovida na parceria com ONGs e Universidades. E 
caberia à administração pública fornecer os meios necessários para a reprodução dos seus modos de vida.

SESSÃO TEMÁTICA 12
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1515 FERNANDO LUIZ TAVARES MARQUES 
(MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI), 
HELENA PINTO LIMA (MUSEU 
PARAENSE EMILIO GOELDI)

Cultura, Origens e Ambiente em “Uma 
Comunidade Amazônia”

Gurupá é um município do Estado do Pará localizado numa estratégica região de confluência, entre os rios Xingu e Amazonas, 
junto ao complexo estuarino marajoara. Nossas pesquisas arqueológicas e históricas conduzidas desde 2014 nesta região têm 
evidenciado uma longa história de encontros culturais que vai desde tempos milenares de ocupação indígena, perpassando o 
momento de contatos coloniais que incluem os europeus, missionários e soldados lotados nos fortes, os escravos vindos da 
África, e mais tarde os ribeirinhos que foram ocupando as margens dos rios e formando suas comunidades, enquanto 
imigrantes comerciantes ligados à venda das drogas do sertão e depois da borracha se estabeleciam na cidade. Essas 
comunidades, sempre assentadas sobre áreas previamente ocupadas (ou sítios arqueológicos), formam verdadeiros 
palimpsestos de centenas ou milhares de anos de amiúdes ocupações humanas formando verdadeiras paisagens 
domesticadas. Até o momento cerca de 50 sítios foram identificados, sendo alguns deles pesquisados em maior 
profundidade. Os vestígios arqueológicos compreendem uma variada gama de cultura material que inclui artefafatos líticos, 
cerâmicos, de louça, metal, vidro e etc.; os férteis solos de origem antropogênica, conhecidos como terras pretas de índio ou 
terras pretas arqueológicas; e as matas e florestas culturais. Sugerimos então que grande parte deste ambiente foi alterada por 
atividades humanas durante centenas de anos. Vemos nas comunidades mudanças no solo e na vegetação ocorrendo devido a 
várias ações como corte e queima (slash and burn) para fazer roças e o plantio de árvores frutíferas ao redor de domicílios 
(quintais) e casas de forno. Muitas vezes considera-se a criação de capoeiras como uma degradação da paisagem. Nossas 
pesquisas têm mostrado justamente o contrário: um mosaico de capoeiras de várias idades oferece uma grande variedade de 
frutas comestíveis.

SO 063MAGALHÃES

1516 JONATAS JOSÉ LUIZ SOARES DA SILVA 
(UFRJ), DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA 
(UFRJ), SUZANA GUIMARÃES LEITÃO 
(UFRJ), ESTELIO GOMBERG (UFBA), 
ANA CRISTINA DE SOUZA MANDARINO 
(UFBA)

ESTUDO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS E 
PREPARADOS TRADICIONAIS EMPREGADOS 
NO CANDOMBLÉ

O conhecimento dos vegetais pelos povos africanos que chegaram ao Brasil era de extrema importância nas relações que 
estabeleciam com o mundo que viviam. Com o processo de escravidão esses laços foram rompidos e novas estratégias de 
sobrevivência tiveram que ser criadas. Em casas tradicionais de candomblé do Rio de Janeiro e da Bahia, em regiões distintas 
do país, diversas espécies vegetais possuem grande importância cultural, seja no preparo do agbo, bebida fundamental 
empregada nos rituais de iniciação nas casas de culto religioso, seja em trabalhos de proteção. O objetivo geral desse trabalho 
é realizar um estudo etnobotânico qualitativo e quantitativo comparando a importância de plantas ritualísticas empregadas 
no agbo por especialistas locais, conhecidos como Babalorixá, Iyalorixá, Egbomi, Ogan, Ekeji, ou Olósányìn. Foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas para a realização do levantamento etnobotânico onde foi utilizado o método de amostragem 
“Bola de neve”, a partir de uma pesquisa exploratória. De forma a se observar o grau de importância das espécies listadas, foi 
realizado o cálculo de “Índice de Saliência”, tendo como ponto de partida a listagem livre. Considerando as identificações 
botânicas, 58 espécies foram reconhecidas e identificadas, agrupadas em 40 famílias botânicas, de um total de 28 
informantes. Dentre as espécies citadas, 8 são referidas na resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que 
lista diversas plantas medicinais e de uso tradicional, com efeito comprovado cientificamente. As famílias botânicas, com 
maior representatividade por número de espécies, foram: Lamiaceae; Asteraceae e Zingiberaceae. Dentre as espécies com 
maior índice de importância cultural destacaram-se Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl e Kalanchoe laciniata (L.) DC.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1517 MARCOS ROBERTO PAES LANDIM 
(UNIFESSPA)

XAMANISMO INDÍGENA: O CASO DA 
PERSPECTIVA RELIGIOSA NA ALDEIA 
PARKATÊJÊ

O presente estudo investiga a perspectiva religiosa (ocidentalização) inserida na aldeia Parkatêjê, em Marabá, contribuindo 
para a produção de conhecimento histórico local, considerando-se que o processo de colonização foi imposto às populações 
autóctones e houve, em menor ou maior grau, desvio de sua cultura original. Estuda os mecanismos que colaboraram para a 
“perda” de cultura e/ou adição de uma nova (estranha) cultura religiosa. Se essa perspectiva religiosa provocou a perda de 
identidade no indígena, indo ele buscar, em vários e notórios casos, refúgio no alcoolismo. Essa pesquisa contribui para 
elucidar alguns fatores como: perda / adição da cultura religiosa indígena, perda de identidade cultural, o “por que” de alguns 
para a fuga para o alcoolismo, a presença do sincretismo religioso. Tem como referência a obra de Egon Schaden, Aculturação 
Indígena, onde estuda-se os fenômenos de aculturação religiosa e também fases da aculturação religiosa dos Guaraní. 
Também a obra de Leslie Bethell, onde se diz da necessidade de “uma população indígena alfabetizada” e “a maioria das 
instituições educacionais instituídas pelos espanhóis para os índios estiveram associadas às campanhas de conversão 
religiosa”. Outro referencial é a obra de Luiz Carlos Jackson, onde se lê que “jesuítas, que aceitavam provisoriamente as danças 
indígenas para facilitar a aculturação religiosa”. Para a realização do mesmo adotou-se os seguintes materiais de apoio da 
Tecnologia da Informação e Comunicação: gravador, máquina fotográfica, editor de textos, entre outros dispositivos.

SO 096SANTOS

1518 ADRIELE FERNANDA ANDRADE 
PRÉCOMA (OPAN E CEPEDIS), MARTA 
TIPUICI MANOKI (ASSOCIAÇÃO 
WATOHOLI, POVO MANOKI), ANDREIA 
FANZERES (OPAN)

RIOS NA AMAZÔNIA ESTANCADOS POR 
BARRAGENS DE HIDRELÉTRICAS: ameaças 
contra as bacias dos rios Juruena e Teles 
Pires, suas vidas e suas culturas

O avanço de centenas de empreendimentos hidrelétricos planejados para os rios amazônicos - como os Rios Juruena e Teles 
Pires, componentes das principais sub-bacias do Tapajós -, ameaça a vida desses rios, as vidas e culturas que deles dependem. 
Sem transparência e sem participação social nas decisões acerca da política energética do país, também os processos de 
licenciamentos correm de maneira arbitrária, a despeito de a legislação garantir a participação da sociedade. Nem a 
população, nem os povos indígenas e tradicionais são suficientemente informados, o que é premissa para viabilizar uma 
efetiva participação social: povos indígenas e tradicionais atingidos são alijados da elaboração dos estudos e da tomada de 
decisões, estudos de impactos socioambientais são incompletos, fica desconsiderada a sinergia de impactos dos vários 
empreendimentos, circula desinformação sobre os resultados dos empreendimentos, são ocultados interesses privados 
debaixo do discurso de interesse público na geração de energia. Com o estudo dos licenciamentos de empreendimentos 
hidrelétricos nas bacias dos rios Juruena e Teles Pires pretende-se demonstrar como o desrespeito à legislação desde os 
momentos iniciais vicia todo o processo de licenciamento e abre as comportas para enxurradas de outras violações a direitos 
decorrentes das primeiras violações. Analisando, por exemplo, como lacunas nos estudos de impactos na fauna implicam em 
sérios riscos para a segurança alimentar dos indígenas e povos tradicionais e, como consequência, trazem sérios impactos 
culturais, revela-se uma prática etnocida do Estado, aliado com os empreendimentos. Viciadas desde a raiz, as obras 
deságuam em graves ameaças à vida dos rios barrados e à toda vida e cultura que deles emergem. De forma mais direta, são 
atingidos os povos indígenas e tradicionais que aos rios ligam-se de forma intrínseca; num olhar ampliado, o planeta e toda a 
humanidade, por também dependerem das águas para viver, são atingidos.

SO 099SANTOS-A/B

1519 ANTHONY BENNETT ANDERSON 
(EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DA 
AMAZÔNIA), RENATA FREIRE (EQUIPE 
DE CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA)

Industrial-Scale Mining as a Vehicle for 
Empowering Traditional Populations in 
Amazonia

Industrial-scale mining has caused devastating social and environmental impacts in the Amazon Basin. Yet in areas under low 
demographic pressure, industrial-scale mining holds the potential to act as a catalyst for sustainable development. This paper 
examines the case of Mineração Rio Norte (MRN), which since 1979 has operated Brazil’s largest bauxite mine in the 
municipality of Oriximiná, state of Pará. MRN has a long history of supporting social and environmental investments, yet 
these projects have had little long-term impact on GDP per capita or quality of life as measured by the human development 
index. To change this scenario, MRN decided to commit R$30 million during 2016-30 to an alternative approach to regional 
development called the Sustainable Territories Program (PTS).

Compared to many development initiatives in the Amazon, PTS stands out due to its long- term horizon and pursuit of 
ambitious goals of strengthening municipal governance, environmental management, economic development and social 
capital. For example, the program provides administrative, legal and technical assistance to 94 civil society organizations and 
has developed 15 indicators of social capital that, since the baseline survey in 2015, are already showing measurable 
improvement. In 2016-17 PTS also specifically targeted the Quilombola population of approximately 8,000 inhabitants 
scattered in 35 villages, by:

 assisting in the legalization of nine associations,
 training 115 association members in administration and project development,
 establishing a youth internship program,
 initiating the development of so-called Life plans for management of seven Quilombola territories including education and 
health, and
 defining plans for a Quilombola Fund, to be launched in 2018 with support from MRN, that will support priorities defined in 
the Life plans.
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1520 JUCIMEIRE ROCHA MACÊDO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ANTONIELLY OLIVEIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
NOÊMIA MARIA JOSÉ MAIA RAMOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ROSILENE ILMA RIBEIRO DE FREITAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS 
FERNANDES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), GISELA MACAMBIRA 
VILLACORTA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO SUL E SUDESTE DO PARÁ), EUZEBIO 
OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

O BOI DA MARÉ: PERSPECTIVAS DOS 
MORADORES CONDIENSES SOBRE O 
NAUFRÁGIO HAIDAR

O presente trabalho possui como proposta central de investigação compreender qual a percepção dos moradores de Vila do 
Conde, em relação ao naufrágio da embarcação Haidar, que culminou com a morte de, aproximadamente de 5.000 bois? A 
comunidade de Vila do Conde pertence ao município de Barcarena/PA e está situado na mesorregião metropolitana de Belém, 
abrange um complexo industrial, com empresas nacionais e multinacionais que extraem e exportam os recursos naturais da 
região, e posteriormente transformam em produtos rentáveis à economia global. Em contrapartida, acarretam profundas 
contradições na localidade, gerando desequilíbrios sociais, culturais, políticos e no meio ambiente.     

O maior desastre socioambiental do município de Barcarena, ocorreu no dia 06 de Outubro de 2015 quando o navio 
cargueiro "Haidar" de bandeira libanesa carregado com, aproximadamente, 5 mil bois, afundou no porto de Vila do Conde, 
ocasionando a morte dos animais mediante intenso sofrimento, o derramamento de 700 toneladas de óleo combustível no 
Rio Pará, 90 toneladas de fardo de feno e 50 toneladas de fardos de arroz destinados a alimentação dos animais durante a 
viagem. (BRASIL, 2015).

Desse modo, o objetivo central deste trabalho visa em recolher as narrativas dos moradores em uma escala temporal, antes, 
durante e após o acidente. Em virtude da natureza e os objetivos do estudo, o caminho teórico-metodológico que sustenta a 
pesquisa é abordagem qualitativa. As técnicas para a coleta de dados selecionadas foram entrevistas, diário de campo e análise 
de documentos. E por fim, os resultados evidenciados no estudo mostram que o desastre ocasionou e ainda causa prejuízos 
irreparáveis aos moradores.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério Público Federal, Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada, 2015.
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1521 ARIANE RAYARA DE SOUSA MINEIRO 
(UFPI)

USO POPULAR DE ESPÉCIES MEDICINAIS DA 
FAMILIA APOCYNACEAE NO NORDESTE DO 
BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A família Apocynaceae Juss. inclui cerca de 3700 espécies, é importante nos estudos etnobotânicos, entretanto sua relevância 
ainda não foi devidamente estudada, pois apresenta ampla distribuição e algumas espécies tem usos diferenciados. Objetivou-
se realizar o levantamento bibliográfico das espécies de Apocynaceae utilizadas na medicina popular Nordestina brasileira. 
Buscaram-se pesquisas científicas no Google acadêmico, utilizando-se as palavras chaves “Apocynaceae” + “Uso medicinal” + 
“Nordeste”. Os dados foram avaliados quanto aos estados do Nordeste, espécies, parte da planta utilizada e indicações de uso. 
Foram registrados 28 estudos, abrangendo os Estados do Piauí (nove), Paraíba (sete), Rio Grande do Norte (cinco), Bahia (três), 
Pernambuco (dois), Ceará e Sergipe (um). São citadas 14 espécies, distribuídas em 11 gêneros. Catharanthus roseus (L.) Don, 
Aspidosperma pryfolium Mart. & Zucc. e Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel destacaram-se como espécies com maior 
número de citações, 11, nove e seis, respectivamente. Foram relatadas 39 partes usadas, o látex e a casca são as partes 
utilizadas mais citadas. Dentre as 41 categorias de indicações de uso, as mais citadas estão relacionadas ao tratamento de 
enfermidades no sistema digestivo e respiratório, 11 e 12 citações respectivamente. Conclui-se que a família Apocynaceae é 
utilizada para fins fitoterápicos na medicina popular, ressaltando a necessidade de estudos bioquímicos e de suas 
propriedades fitoterápicas, principalmente das espécies de Catharantus G. Don.
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1522 ADRIELE FERNANDA ANDRADE 
PRÉCOMA (OPAN E CEPEDIS), MARTA 
TIPUICI MANOKI (ASSOCIAÇÃO 
WATOHOLI, POVO MANOKI), ANDREIA 
FANZERES (OPAN)

RIOS NA AMAZÔNIA ESTANCADOS POR 
BARRAGENS DE HIDRELÉTRICAS: ameaças 
contra as bacias dos rios Juruena e Teles 
Pires, suas vidas e suas culturas

O avanço de centenas de empreendimentos hidrelétricos planejados para os rios amazônicos - como os Rios Juruena e Teles 
Pires, componentes das principais sub-bacias do Tapajós -, ameaça a vida desses rios, as vidas e culturas que deles dependem. 
Sem transparência e sem participação social nas decisões acerca da política energética do país, também os processos de 
licenciamentos correm de maneira arbitrária, a despeito de a legislação garantir a participação da sociedade. Nem a 
população, nem os povos indígenas e tradicionais são suficientemente informados, o que é premissa para viabilizar uma 
efetiva participação social: povos indígenas e tradicionais atingidos são alijados da elaboração dos estudos e da tomada de 
decisões, estudos de impactos socioambientais são incompletos, fica desconsiderada a sinergia de impactos dos vários 
empreendimentos, circula desinformação sobre os resultados dos empreendimentos, são ocultados interesses privados 
debaixo do discurso de interesse público na geração de energia. Com o estudo dos licenciamentos de empreendimentos 
hidrelétricos nas bacias dos rios Juruena e Teles Pires pretende-se demonstrar como o desrespeito à legislação desde os 
momentos iniciais vicia todo o processo de licenciamento e abre as comportas para enxurradas de outras violações a direitos 
decorrentes das primeiras violações. Analisando, por exemplo, como lacunas nos estudos de impactos na fauna implicam em 
sérios riscos para a segurança alimentar dos indígenas e povos tradicionais e, como consequência, trazem sérios impactos 
culturais, revela-se uma prática etnocida do Estado, aliado com os empreendimentos. Viciadas desde a raiz, as obras 
deságuam em graves ameaças à vida dos rios barrados e à toda vida e cultura que deles emergem. De forma mais direta, são 
atingidos os povos indígenas e tradicionais que aos rios ligam-se de forma intrínseca; num olhar ampliado, o planeta e toda a 
humanidade, por também dependerem das águas para viver, são atingidos.
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1523 REINALDO DUQUE BRASIL (UFJF-GV), 
MARIA ELIANA BARBOSA PEREIRA 
VIEIRA (ATCT/NAGÔ), SHIRLEY 
ADILSON SILVA (KRENAK)

NAGÔ DO WATU: EDUCAÇÃO 
INTERCULTURAL E INCLUSÃO DE SABERES 
TRADICIONAIS NA UNIVERSIDADE PÚBLICA

Este trabalho apresenta experiências de extensão em educação intercultural do NAGÔ (Núcleo de Agroecologia da 
UFJF/Campus Governador Valadares) no vale do Rio Doce (denominado Watu na língua Krenak), visando inspirar a 
descolonização do pensamento acadêmico por meio do diálogo interepistêmico e da inclusão de saberes tradicionais na 
universidade. Nossa metodologia se baseia na concepção de ensino-aprendizagem participativa e simétrica, caracterizada pela 
interculturalidade e pelo diálogo interepistêmico. Entre 2016 e 2017, foram realizadas oito ações de extensão, incluindo 
quatro eventos de intercâmbio intitulados Rodas de Terapias Tradicionais e Saberes da Terra, em Tarumirim, Gov. Valadares, 
Santana do Paraíso e Coronel Fabriciano; uma Jornada Intercultural Indígena, com palestras e rodas de conversa com 
indígenas e indigenistas; duas excursões para a aldeia Geru Tukunã Pataxó; e um curso de História e cultura do povo Borum do 
Watu, ministrado por mestres/as Krenak. Mais de 400 pessoas participaram das atividades, incluindo estudantes de 
graduação e pós-graduação da UFJF e outras universidades, além de professores da rede pública federal, estadual e municipal, 
agricultores/as familiares, extensionistas, indigenistas, terapeutas e educadores populares. Também vale lembrar a 
organização da Caravana Territorial da Bacia do Rio Doce, que mobilizou mais de mil pessoas visando ao diagnóstico 
participativo da bacia após o crime da Samarco/Vale/BHP que matou o Watu. Uma década após a Lei 11.645/2008, que 
estabeleceu diretrizes para inclusão obrigatória de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo oficial da rede 
pública de ensino, ainda há uma grande lacuna na educação intercultural no Brasil. Ações de extensão podem contribuir para 
atender a esta demanda de modo pontual, mas ainda são insuficientes para garantir a inclusão formal dos conhecimentos 
tradicionais e de mestres/as indígenas, quilombolas e camponeses nas universidades.

SO 045ROBLES-B

1524 LOUIS CARLOS FORLINE (MUSEU 
GOELDI), MARLUCIA BONIFACIO 
MARTINS (MUSEU GOELDI), CLAUDIA 
LEONOR LÓPEZ GARCÉS (MUSEU 
GOELDI), ELOISA NEVES MENDONÇA 
(REBIO GURUPI)

Projeto REBIO Gurupi-Awá: experiências, 
reflexões e articulações na elaboração de 
políticas públicas para o meio ambiente e 
povos indígenas

A integração entre órgãos governamentais sempre se apresenta como um desafio no sentido de articular ações conjuntas para 
criar mecanismos na execução de políticas públicas.  Desde que a FUNAI sofreu uma redução em suas competências, o órgão 
vem sofrendo uma diminuição em suas reponsabilidades para com os povos indígenas do Brasil, administrados pelo 
Ministério da Justiça (MJ) em suas Terras Indígenas (TIs).  Por sua vez, o Ministério de Meio Ambiente (MMA) almeja conciliar as 
ações entres suas agências e Unidades de Conservação (UCs) para viabilizar uma execução coesa em seus objetivos.  Enquanto 
isso, há uma necessidade, também, de estender as ações entre os diferentes órgãos do governo para possibilitar uma política 
mais abrangente entre diferentes ministérios brasileiros.  Com o objetivo de viabilizar uma agenda mais ampla e efetiva em 
suas ações e políticas públicas, o MMA criou o Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) para estabelecer laços entre o 
MJ e MMA.  Desta forma, procurou unir esforços entre UCs e TIs visto as afinidades entre ambas no sentido de proteção 
ambiental, restauração, e fortalecimento cultural.  Neste trabalho gostaríamos de relatar as experiências realizadas na 
execução do projeto ARPA, REBIO Gurupi-TI Awá, elaborado por pesquisadores da área de ciências biológicas e antropologia.  
Este projeto criou subsídios para iniciar as articulações na criação do Mosaico Gurupi, projeto esse que abrange seis TIs e a 
Reserva Biológica Gurupi (REBIO Gurupi), nos estados do Pará e Maranhão.  Serão relatadas, também, os diálogos entre os 
diferentes órgãos governamentais e ONGs, envolvidos nesse processo, e as reflexões das comunidades indígenas contempladas 
nesse mosaico (Guajajara, Awá, Ka’apor, Tembé, e Timbira).  Deste modo, serão discutidas as possibilidades e desafios no 
estabelecimento do Mosaico Gurupi.

SO 072MARTINS-A
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1525 JAQUELINE RAQUEL CARDOSO 
MESQUITA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), LÍVIA DE FREITAS 
NAVEGANTES-ALVES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

O AGRONEGÓCIO COMO AMEAÇA A 
SOBERANIA ALIMENTAR E AFIRMAÇÃO DO 
TERRITÓRIO DE POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS: UM ESTUDO DE CASO NA ILHA 
DO CAPIM, ABAETETUBA, PA.

O agronegócio tem impulsionado a produção de grãos brasileira, utilizando para tanto um modelo de agricultura que não 
reconhece a importância do cuidado com o meio ambiente e o respeito às populações rurais. O chamado “corredor do 
Norte”, que liga Miritituba (Itaituba-PA) à Barcarena-PA tem sido uma via alternativa de transporte de grãos para as grandes 
empresas que atuam no setor. A ilha Capim, local de nosso estudo de caso, está situada no município de Abaetetuba – Pará e 
localiza-se na parte final do trajeto da hidrovia, onde as balsas ficam estacionadas por longo período, à espera do 
desembarque no Porto de Conde, em Barcarena. Este trabalho tem por objetivo analisar de que forma a apropriação e uso do 
território dos ribeirinhos da ilha capim, diante da utilização da hidrovia Miritituba-Barcarena, se constituem como ameaça a 
soberania alimentar dessa comunidade, atingindo não só o poder de escolha das preferências alimentares, mas também a 
possibilidade de afirmação do seu território. A metodologia utilizada baseia-se em entrevistas semi-estruturadas para 
entendimento do histórico da alimentação local; a elaboração de croquis em núcleos familiares, demonstrando os locais de 
disponibilidade de acesso aos alimentos em dois períodos: no momento anterior a implantação da hidrovia e no momento 
atual; e questionários para investigação das práticas alimentares. Verificou-se que as práticas alimentares foram notadamente 
alteradas após a implantação/utilização da hidrovia, visto que as balsas ficam estacionadas em cima dos pesqueiros, e que a 
circulação das embarcações trouxe mudanças nas práticas produtivas, que influi diretamente na diminuição do poder de 
escolha da alimentação. Também se notou que a escolha por alimentos que não eram anteriormente consumidos, como 
enlatados e industrializados, traz prejuízos para a comunidade, tanto em termos de saúde, como também em termos afetivos, 
onde a comunidade não se reconhece na prática de consumo desses “novos alimentos”.

SO 035KATZ-B

1526 SIMONE ATHAYDE (UNIVERSITY OF 
FLORIDA), ESTHER MIRIAN CARDOSO 
MESQUITA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), ELINEIDE E. MARQUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), KARLA SESSIN DILASCIO 
(INSTITUTO CENTRO DE VIDA - ICV), 
PAULA FRANCO MOREIRA (GIZ), BRENT 
MILLIKAN (INTERNATIONAL RIVERS), 
JOÃO P. SOARES DE ANDRADE 
(INSTITUTO CENTRO DE VIDA - ICV), 
CAROLINA R. C. DORIA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RONDÔNIA), VICTORIA ISAAC 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
HILTON SILVA DO NASCIMENTO (REDE 
DE PESQUISA EM BARRAGENS 
AMAZÔNICAS)

Governança socioambiental e 
monitoramento participativo da pesca em 
Terras Indígenas na Amazônia: reflexões 
teórico-metodológicas

Este trabalho é fruto de um esforço coletivo, inter-institucional e transdisciplinar, realizado entre 2015 a 2017 junto aos 
povos indígenas Xerente, Kaiabi, Munduruku, Arara e Juruna dos rios Tocantins, Teles Pires e Xingu, na Amazônia Brasileira. O 
objetivo é apresentar uma síntese de abordagens teórico-metodológicas, ilustrada por experiências práticas, sobre o tema dos 
monitoramentos participativos da pesca em terras indígenas afetadas pela construção de barragens hidrelétricas. A coleta de 
dados e evidências baseou-se em uma abordagem de métodos mistos, e incluiu a realização de entrevistas semi-estruturadas; 
oficinas de aprendizagem colaborativa e intercâmbio entre povos indígenas; definição de parâmetros e indicadores para 
atividades de monitoramento da pesca e de atividades diárias, bem como da participação das comunidades; e a realização de 
caravanas de monitoramento. Entre os principais temas e indicadores levantados para compor processos de monitoramento 
participativo da pesca pode-se citar: a) quantidade, qualidade e variação do nível da água; b) abundância, diversidade, 
tamanho e distribuição espacial de espécies de peixes; c) existência, acesso e respeito a locais sagrados; d) acesso a locais de 
importância estratégica no rio e na mata; e) insegurança alimentar e ameaças à soberania alimentar (ligada ao direito de 
produção e reprodução socio-cultural); f) segurança territorial; g) acesso a informações e participação em processos de 
tomada de decisão; h) empoderamento das comunidades em projetos e processos participativos; e i)ameaça à 
sustentabilidade de futuras gerações. Examina-se os principais desafios existentes para que indicadores construídos 
localmente possam conectar-se e dialogar com escalas regionais, nacionais e globais de gestão socioambiental. A partir dos 
resultados obtidos, oferecemos uma síntese de características desejáveis para iniciativas de monitoramento participativo da 
pesca, com ênfase em abordagens bioculturais.

SO 103SOBREIRO

1527 ARIANA KELLY LEANDRA SILVA DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ/SEDUC/LEBIOS), ROSEANE 
BITTENCOURT TAVARES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ/LEBIOS), LIGIA AMARAL 
FILGUEIRAS (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ/SEDUC/LEBIOS), 
HILTON PEREIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ/LEBIOS)

Implications of Traditional Knowledge as 
Complementary Therapy for Sickle Cell 
Anemia in the Amazon

Sickle Cell Anemia (SCA) is the most prevalent hemoglobinopathy in the world, and because it is a genetic disease difficult to 
manage and has severe clinical sequelae, it is essential that the control be done properly. This study analyzed the traditional 
knowledge of people with SCA in the State of Pará, Brazil as complementary therapy to the disease, in order to identify their 
therapeutic itineraries in addition to the allopathic treatment. We conducted semi-structured interviews at the regional 
Hemocenter with 60 patients, from 11 to 46 years old, for socioeconomic information, signs and clinical symptoms and 
complementary treatment to SCA. The results show people with SCA generally follow the allopathic standards established by 
the multidisciplinary team of Hemocenter, however, there are common reports about the use of teas for various symptoms, 
such as anemia, joint pains, nausea, headache, liver or stomach problems, which are common in the disease. The interviewees 
also described the use of balsams, bitter baths, vitamin C mixes (beet with lemon and honey), bottles with quinarana, picão, 
rosemary and other plants, made at home or ordered, and the search for spiritual healing. Some people reported adverse 
reactions after ingestion of these products and discontinued use. In the popular imagination, the disease remains obscure and 
the name "Anemia" generates diverse interpretations. We concluded the traditional knowledge culturally exercised by people 
with SCA can alleviate some symptoms in certain cases but in others, the consequences can be serious, since they already 
coexist with excess of iron in the organism due to blood transfusions that are part of the therapy, and taking traditional 
pharmacopoeia products can cause nausea, discomfort and potential worsening of the disease. The adequate follow-up by the 
hemocenter team, with information exchanges about the proper use of traditional products or recommendation of disuse is 
the most suitable one.
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1528 SILVIANE BATISTA MIRANDA (IDEFLOR-
BIO), EIDE FRANCE RAMOS NOGUEIRA 
(IDEFLOR-BIO), EVANDRA PRISCILLA 
SOUZA DA SILVA VILACOERT (IDEFLOR-
BIO), MARCIO EOKIN SIQUEIRA DAVID 
(SEMAS)

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE 
ESTADUAL DA SERRA DOS 
MARTÍRIOS/ANDORINHAS E ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SÃO GERALDO DO 
ARAGUAIA - PARÁ

A Educação Ambiental é um dos pilares da gestão de áreas públicas protegidas, como as Unidades de Conservação (UC) do 
Araguaia, este instrumento aparece com destaque em todas as políticas ligadas a preservação do ambiente. Este trabalho trata 
da sistematização de informações acerca das atividades de Educação Ambiental dentro das UCs do Araguaia, objetiva expor o 
esforço das diversas esferas e instituições envolvidas neste processo educacional, para provocar reflexões sobre o tema e 
fomentar ações que possam, cada vez mais, consolidar a Educação Ambiental como base nas reflexões sobre a gestão e relação 
com a natureza.  As atividades de Educação Ambiental analisadas são resultado de dois anos de ações de diversas instituições e 
sujeitos sociais que atuaram na APA Araguaia e PESAM. Para a sistematização destes dados serviu de base os relatórios oficiais 
do Ideflor-bio e leitura de projetos deprofessores das escolas da APA Araguaia.As informações analisadas dizem respeito às 
comunidades: Sucupira; Santa Cruz dos Martírios e Ilha de Campo e também os PAs Tira Catinga e Boqueirão, bem como. 
Segundo os relatórios oficiais do Ideflor-bio e dos demais materiais recolhidos e analisados, entre 2016 e 2017, os temas 
norteadores das atividades de educação ambiental realizadas foram: Impacto das visitações à Áreas Naturais Protegidas; 
Descarte de Lixo; Biodiversidade; Problemas socioambentais; Reciclagem; Monitoramento de praias; Limpeza dos Ambientes 
comunitários; Queimadas; Conscientização socioambiental.Seguindo uma construção coletiva, entre gestores das UCs do 
Araguaia, professores e comunitários, foram utilizadas, como instrumentos de efetivação das ações educacionais 1. palestras; 
2. oficinas; 3. cinema; 4. mutirão; e 5. gincana. Os números de alunos envolvidos nas atividades de educação ambiental se 
caracterizaram da seguinte maneira: Nº de Alunos: Palestras – 176 participantes, sendo alunos das escolas das UCs do Araguaia 
das escolas das cidades circunvizinhas.

SO 036VILACOERT

1529 AWAI PAULA ERDOO (POLE 
SCIENTIFIQUE AT D’LNNOVATION DE 
L’UNIVERSITÈ FÈLIX HOUPHOUET-
BOIGNY SIS A BINGERVILLE(ES-ESIE),)

Integrating Indigenous and Local Knowledge 
(ILK) in Education: An approach to revitalise 
ILK on traditional medicine in Benue State, 
Nigeria.

The rapidly changing land use and cover patterns, caused by changes in food production and consumption patterns, are 
placing huge pressure on ecosystem services, thereby leading to biodiversity loss, which in turn affects the livelihoods of rural 
people. Indigenous and Local Knowledge (ILK) gained from long human interactions with nature is intrinsically dependent on 
the local biodiversity and the loss of such biodiversity may result in the decline or the end of its practice. Particularly, ILK on 
medicinal plants in general has not been well documented in literature. Thus, the on-going biodiversity loss will likely result 
in the erosion and extinction of ILK. Nevertheless, quite interestingly, large numbers of rural dwellers still depend on 
traditional medicine as their major source of health care. It is therefore important to halt biodiversity loss to preserve ILK and 
its contributions to people’s wellbeing. This research aims to propose options and new perspectives for improving the 
protection of ILK. Rigorous scientific research and social science methodologies were used for the data collection. These 
include (i) the IUNCBD Strategy ‘Learning from the people, with the people and for the people’, which allows complete 
immersion, ownership and (ii) in-depth interviews conducted with six ILK holders on traditional medicine. Respondent’s 
main challenges included trust, difficulty in finding some medicinal plants, adding that, they have to travel long distances in 
search of some of the plants (Kigelia africana, Commiphora kerstingii). Integrating ILK in education will provide options for 
restoring ILK on biodiversity and will bridge the gap between science and traditional practices, thereby helping science find 
more meaning to nature. Such policy measures that seek to strengthen links between formal education and ILK are of 
immense importance.

, ,
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1530 THIAGO SERRANO DE ALMEIDA 
PENEDO (JARDIM BOTÂNICO DO RIO 
DE JANEIRO), ALEXANDRE QUINET 
(JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO), ARIANE LUNA PEIXOTO 
(JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE 
JANEIRO)

Plantas medicinais dos índios Huni Kuin, do 
rio Jordão, Acre, Brasil: Etnobotânica e 
cosmovisão

As cosmovisões de populações indígenas são plurais, em especial na Amazônia. Para o povo Huni Kuin, o estado de 
saúde/doença é imanente ao espírito e ao corpo físico. Doença pode ser entendida de acordo com sentido de alteridade, ou 
seja, “estar doente significa estar em um estado transformativo de perda do “eu”, adquirindo alteridade”. Estudos 
antropológicos apontam que fatores externos podem tornar-se ativos no corpo Huni Kuin através de comida ingerida, de 
odores inalados, ou um estado emocional vulnerável que a pessoa se encontra; o corpo pode ser entendido como uma 
entidade constituída de conhecimento acumulado através das experiências físicas e sensoriais que o indivíduo percorre ao 
longo da vida. Neste sentido, as plantas podem agir como agentes facilitadores de absorção desse conhecimento. O presente 
trabalho tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre o uso das plantas medicinais pelos Huni Kuin que habitam 
terras indígenas do rio Jordão, Acre. A coleta de dados foi feita em 2012, através de entrevistas e grupos focais com 27 
participantes, e as plantas citadas Livro da Cura do povo Huni Kuin do Rio Jordão. Os tipos de uso das 109 espécies 
identificadas foram classificados nas categorias: Aprendizado (9%), Comportamental (28%), Curativo (72%), Espiritual (36%), 
Preventivo (7%), Promoção de saúde (8%). As plantas citadas nas categorias Aprendizado (espécies citadas para “favorecer a 
caçada”, por exemplo) e Espiritual (no sentido de “trazer sorte”, por exemplo) são identificadas, listadas, ilustradas e 
comentadas. Os dados corroboram a cosmovisão relatada para os Huni Kuin, demonstram a importância de contextualizar a 
cosmologia em estudos etnobotânicos, e sugerem que mais estudos sejam conduzidos para elucidar outros aspectos sobre o 
conhecimento tradicional desse povo.

SO 096SANTOS

1531 RAYANA LEAL DE SOUSA (UFPI) HISTÓRIA DA CAATINGA Cordel história da caatinga

 

Escute meu amigo essa história que eu vou contar

De uma região que hoje é rica, mas antes só era mar

E de mar virou terra firme

Por que as placas tectônicas decidiram se desintegrar

Mas hoje eu te digo que terra mais bonita não há.

 

É um bioma brasileiro

Bem preservado em alguns lugares pra lá de aconchego

Que é a Serra da Capivara e São Raimundo Nonato, meu nego.

Ali existiam nossos conterrâneos

Que contava todo o seu cotidiano

Através de pinturas rupestres que hoje é nosso patrimônio.
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1532 JUAN MARCELO DUJAK RIQUELME 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ASUNCIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES), MARIA VERA 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ASUNCIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES), BONIFACIA 
BENÍTEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ASUNCIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES), PAMELA 
MARCHI (UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ASUNCIÓN, FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS Y NATURALES), MARIANA 
MARTINEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE ASUNCIÓN, FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES), 
SARA NUÑEZ (UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ASUNCIÓN, FACULTAD 
DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES)

Conhecimento tradicional dos Mbyá Guaraní 
do Paraguai: Dioscorea spp. e Dichorisandra 
hexandra (Aubl.) Standl., aspectos 
alimentares e simbólicos

Os Mbyá Guaraní são um povo indígena da família linguística Tupí Guaraní. Estão distribuídos geograficamente entre o 
nordeste argentino, o sudeste brasileiro e a região leste do Paraguai. Esses territórios correspondem à ecorregião da Mata 
Atlântica, considerada área crítica para a conservação da biodiversidade (hotspot), devido às mudanças frenéticas sofridas, 
modificando-a em mais de 70%. Os Mbyá têm uma economia tradicional baseada na agricultura, caça, pesca e coleta, além de 
outras atividades econômicas atuais complementares. A coleta de vegetais ocorre na natureza, principalmente são frutas 
comestíveis e brotos de palmeiras e bambu. Na área da alimentação existem outras espécies silvestres que não foram 
estudadas sistematicamente, são as plantas silvestres com órgãos de reserva subterrâneos comestíveis. O presente trabalho faz 
parte dos primeiros resultados de uma pesquisa sobre as espécies de plantas silvestres comestíveis dos Mbyá Guaraní da 
Reserva para Parque Nacional San Rafael - RPPNSR, Itapúa, Paraguai. Metodologias etnobotánicas: caminhadas y coleta de 
espécies na floresta, registros de etnotáxons, determinação taxonômica, entrevistas e observação participante foram 
aplicadas. Apresentam-se as espécies silvestres registradas até o momento, cujos órgãos de reserva subterrâneos são utilizados 
na alimentação, Dioscorea spp. (1 e 2) e Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl. As espécies de Dioscorea correspondem ao 
etnotáxon karachĩ e Dichorisandra hexandra a kyrýũ. Ambas espécies não são de uso diário ou de conhecimento geral, pois 
todas as três apresentam restrições alimentares (tabus) de ordem social e simbólica relacionadas à sexualidade e ao ciclo de 
vida. A coleta de plantas que em aspectos materiais são fundamentais para a subsistência, por exemplo, alimentos, acarreta 
outras necessidades de ordem social, cultural e simbólica igualmente necessárias e que, a partir da visão de mundo indígena, 
fazem parte de um complexo.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1533 FABRICIO RODRIGO SILVA DE ARAUJO 
(FAPESPA), ANDREICI MARCELA 
ARAÚJO DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E DIREITOS 
HUMANOS: Aplicabilidade e Limites

Todo processo educativo é transversalizado por valores e princípios de cada sociedade onde o mesmo é desenvolvido. Ao 
refletir sobre a educação escolar indígena, percebe-se a não observância das especificidades culturais e cosmológicas das 
diversas etnias, visto que as políticas educacionais são, na maioria das vezes, externas pedagogicamente, mas principalmente 
trazem no bojo os valores da cosmovisão do homem branco expressos, por exemplo, em instrumentos políticos e jurídicos 
internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Comumente compreende-se os direitos humanos em 
caráter universal, refletindo os valores da sociedade global não contemplando as especificidades dos povos. A Educação 
Escolar Indígena vem se consolidando nas políticas educacionais brasileiras concomitantemente à organização coletiva desses 
povos, que busca a prática de uma política multicultural à medida que fomenta uma educação escolar bilíngüe e 
diferenciada. Entretanto, a adoção de uma política educacional multicultural nos remete à uma outra problemática, a 
universalização defendida pelos Direitos Humanos não relativizando as particularidades culturais de cada povo da sociedade 
global, a exemplo dos povos indígenas. A escola pensada dentro de uma perspectiva universal pode reproduzir o discurso 
colonialista de integração à sociedade nacional bem como reforçar a visão de barbárie dos povos indígenas, pois uma 
educação enviesada pelos Direitos humanos universais não permite a expressão relativa de valores éticos e morais no processo 
educativo indígena. Ao mesmo tempo em que a Declaração dos Direitos Humanos defende o acesso à educação, à 
participação política, entre outras coisas, o seu caráter universal pode tornar-se extremamente dogmático e minimamente 
relativista. A participação das lideranças indígenas na formulação de políticas educacionais torna-se imprescindível para a 
garantia de uma educação que valorize a diversidade cultural.

SO 025LOPE-B

1534 DAIANA TRAVASSOS ALVES 
(UNIVERSITY OF EXETER)

Legacies on the ground beneath our feet. 
Assessing plant diversity on Amazonian Dark 
Earth sites at the Lower Amazon

Plant management is intrinsic to human development in Amazonia where landscape transformations such as anthropogenic 
forests and soils are found associated with archaeological sites. Amazonian Dark Earths (ADEs) figure as a major human 
footprint in Amazonian landscapes. At Santarem region, numerous ADEs are found in ancient Tapajó settlements dated to the 
Late Pre-Columbian period (AD 1000-1600). This paper presents the main results from an archaeobotanical study in three 
sites (Porto de Santarem, Serra do Maguari and Cedro). Phytolith analysis carried out in samples from domestic contexts and 
test pits profiles revealed a diversity of food and non-food plants. Domesticates included maize (Zea mays) and squash 
(Cucurbita sp.) whereas palms (peach palm/tucumã, açaí palm), roots (Marantaceae) and fruit trees (Annonaceae, Burseraceae 
and Celtis sp.) were the main native plants recovered in samples from the three sites. I approach these phytoliths as legacies 
from past human plant uses given that they were recovered either from domestic contexts or anthropogenic soils. I explore 
the potential of this data in light of traditional known uses of some plants inventoried in ethnobotanical studies.

SO 006WYATT
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1536 RUBANA PALHARES ALVES (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA), CHARLES ROLAND 
CLEMENT (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA), CAROLINA 
LEVIS (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA), ANA 
FLÁVIA FRANCISCONI (ESCOLA 
SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ), JULIANA SCHIETTI 
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
DA AMAZÔNIA)

Piquiá (Caryocar villosum) é mais usado onde 
é mais abundante?

A abundância das espécies na paisagem pode influenciar o número de pessoas que as utilizam (hipótese da abundância), a 
quantidade de usos que ela possui (hipótese da versatilidade), e a percepção da sua importância (hipótese do valor de uso). O 
nosso objetivo foi testar essas hipóteses, considerando o uso do piquiá (Caryocar villosum) em duas regiões com diferentes 
abundâncias da espécie. Para tal, entrevistamos 33 moradores da Floresta Nacional (FLONA) do Tapajós, onde existem 
adensamentos do piquiá (piquiazais); e 31 moradores da Reserva Extrativista (RESEX) Rio Ouro Preto, onde ele ocorre mais 
espalhado na paisagem. As entrevistas envolveram: listagem livre das plantas florestais conhecidas e usadas; caracterização 
dos tipos de usos e manejos (zelos); e ordenamento, pelos informantes, das dez espécies mais importantes. Os dados foram 
analisados através de proporções, do valor de diversidade de uso (VDU), e do ranqueamento rápido pelo informante (RIR). Na 
FLONA todos informantes mencionaram o piquiá nas listagens livres e na RESEX 68% dos informantes o mencionaram. Na 
FLONA o uso da espécie está mais distribuído entre as categorias de uso, sendo seus usos principais: alimentício (VDU=0,28), 
medicinal (VDU=0,28) e construtivo (VDU=0,22). Na RESEX o uso principal foi o alimentício (VDU=0,48). Considerando os 
informantes que citaram a espécie como útil, ela apresentou uma maior importância para os usuários da FLONA, mas com 
zelo similar ao da RESEX (FLONA: RIR = 2,15 e 79% zelam; RESEX: RIR = 1,60 e 71% zelam). O piquiá é mais usado, mais versátil e 
mais importante onde é mais abundante; e independente da sua abundância as pessoas que usam, zelam pela espécie. A 
conservação do piquiá, e de outras espécies vegetais, a partir do estímulo aos usos não madeireiros é uma boa estratégia a ser 
adotada.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1537 MARIA RAIMUNDA DIAS BARBOSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), RITA DE CÁSSIA 
PEREIRA DA COSTA (UNIFESSPA)

Vila Diamante: trajetória histórica e práticas 
socioecológicas em linguagem de cordel

Este trabalho trata da Vila Diamante, município de São João do Araguaia, sudeste do Pará. E tem por objetivo discutir sua 
trajetória histórica e as práticas socioecológicas a partir da linguagem de cordel. O interesse está voltado para um olhar acerca 
das práticas que marcam a relação humana com natureza. E busca-se conhecer aspectos da história da comunidade e também 
das experiências do contexto atual, atento para as transformações ocorridas nesse espaço. Significa entender o processo de 
ocupação, as formas de acesso e controle da terra e dos recursos naturais e seus usos, entendo as relações com as práticas 
produtivas e socioecológicas. Ademais, esta abordagem se volta a compreender essa realidade com interesse na produção do 
conhecimento e de maneira estes guarda importância para discutir as práticas pedagógicas no ensino de ciências nas escolas 
da comunidade da Vila Diamante. Este trabalho se apoia em dados bibliográficos, narrativas e, dados de pesquisas 
socioeducacionais do curso de Educação do Campo. E também em dados produzidos em oficina de mapa e elaboração de 
croquis realizada junto a comunidade e, no processo dessa pesquisa. E a análise desse material é apresentada através da escrita 
em linguagem de cordel, e permite conhecer aspectos importantes da trajetória da Vila e das relações socioecológicas 
estabelecidas no lugar.

SO 087COSTA

1538 IRACADJU KA'APOR (ASSOCIAÇÃO 
KA'APOR TA HURY DO RIO GURUPI), 
MARIA SUELY DIAS CARDOSO 
(INSTITUTO POPULAÇÃO E NATUREZA - 
ISPN)

O cocar do tempo Ka’apor O presente trabalho propõe uma reflexão acerca da noção de tempo para o povo Ka’apor, na qual podemos em princípio 
considerar como o tempo ecológico, que é influenciado e dependente das suas relações com o ambiente físico, com as suas 
relações ecológicas. Para tanto, será apresentado o calendário Ka’apor representado ciclicamente pela figura do cocar, um 
elemento da sua identidade.

O conceito de tempo ka’apor extrapola a ideia de sucessões de acontecimentos e alcança o sistema social, influenciando as 
suas relações sociais, como será descrito na apresentação. Os rituais, a forma de trabalho produtivo, a caça, a pesca e a 
confecção de artefatos estão intrinsicamente relacionados à sua classificação e conceituação de tempo. A classificação do 
tempo para os Ka’apor aponta as variações existentes quanto ao acesso à alimentação – fartura de caças ou períodos de 
restrições à caça; e outras varaiações – bem como define as dinâmicas das relações sociais e culturais.
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1539 TEREZINHA APARECIDA BORGES DIAS 
(EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E 
BIOTECNOLOGIA), CAMILA BATISTA 
MARINS CARNEIRO (SECRETARIA DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL - SESAN / MDS)

X Feira Krahô de Sementes Tradicionais: 
Conservação da Agrobiodiversidade e 
Segurança Alimentar

O povo Krahô vive no Tocantins, em 30 aldeias, em um território de cerca de 302.000ha nos municípios de Itacajá e Goiatins, 
demarcado na década de 40. Perderam variedades tradicionais de milho e buscaram o banco de germoplasma da Embrapa, no 
ano de 1994, onde conseguiram identificar e resgatar quatro variedades desta espécie. Motivados por este fato, desde 1997 
lideranças Krahô se mobilizam, buscam apoios institucionais e realizam de forma periódica suas feiras de troca de sementes 
tradicionais.  A realização destas feiras incentivou diversos agricultores e lideranças de outras etnias que estimulados pela 
experiência vivenciada no território Krahô, passaram a realizar feiras de troca de sementes em seus próprios territórios. Neste 
contexto estão os Xerente/TO, Pareci/MT, Kayapó/PA entre outros. No ano de 2017 lideranças Krahô buscaram apoio da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, da Fundação Nacional do Índio – Funai, e também da Secretaria de 
Segurança Alimentar e Nutricional -  SESAN/ MDSA e realizaram a X Feira Krahô de Sementes Tradicionais na aldeia Manoel 
Alves. Participaram lideranças e agricultores de 15 aldeias Krahô e destas 10 levaram sementes e participaram direto da troca. 
Professor indígena realizou a contagem do número de variedades de sementes nas esteiras das aldeias o que permitiu realizar 
um momento de reconhecimento aquelas aldeias com esteira mais rica, em termos do número total de variedades agrícolas. A 
contagem por aldeia constatou : Manoel Alves (43 variedades), Mangabeira (23), Pê de coco (23), Riozinho (19), Barra (15), 
Porteira (11), Morro do boi (11), Santa Cruz (9), Kenpoj Kre (4), Cachoeira (3). A realização da X Feira permitiu momentos de 
amplo diálogo e reflexão das lideranças indígenas sobre a perda local da agrobiodiversidade tradicional. As feiras de troca de 
sementes promovem o manejo comunitário da agrobiodiversidade, sendo assim um método de fortalecer a conservação in 
situ/on farm dos recursos genéticos.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1540 LUAN HAMON COSTA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE ALAGOAS)

Difusão e relação dos conhecimentos 
existentes na produção de embarcações 
tradicionais no litoral de Maceió Al

Desde os tempos mais remotos o ser humano vem utillizando as plantas para inumeras finalidades, gerando um rico 
conhecimento empirico sobre o reino vegetal. Neste trabalho, destaca-se a transmissão de conhecimento para construção de 
embarcações tradicionais e sua relação com as áreas de extração, uma prática já existente nas comunidadades indígenas 
brasileiras antes da colonizaçao europeia. Com o passar do tempo, diversos fatores influenciaram as mudanças nas técnicas e 
recursos madereiros empregados para a construção de embarcações tradicionanais como as jangadas. Que se faz presente 
tanto na pesca quanto no turismo, assumindo importância cultural,socioeconômico e ambiental. Neste estudo, objetivou-se 
conhecer as experiências e formas de transmissão de conhecimento dos produtores de embarcações tradicionais no litoral de 
Maceió/AL, bem como sua ligação com areas extrativas e manejo de especiees utilizadas por eles na produção, como forma de 
gerar informações úteis para a elaboração de estratégias de conservação que levem em consideraçao seus saberes e práticas.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1541 JUAN MARCELO DUJAK RIQUELME 
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA), LAURA RODRIGUEZ 
(FUNDACIÓN MOISÉS BERTONI)

Mudanças no nível da paisagem: o atual 
ambiente de uma comunidade indígena Aché 
no Paraguai

Os Aché tem sido tradicionalmente um povo nômade de caçadores-coletores que tem uma história marcada de eventos 
trágicos: genocídio, perseguição e mudanças forçadas a um estilo de vida sedentário. Atualmente os Aché estão distribuídos 
em 7 comunidades da região leste do Paraguai; esses territórios estão na ecorregião “Bosque Atlántico del Alto Paraná” 
(BAAPA), este ecossistema faz parte do complexo regional da Mata Atlântica. As áreas naturais estão diminuindo, e se 
ampliando principalmente as fronteiras agrícolas (monocultura), um fenômeno que se intensificou a partir dos anos 70´ até 
hoje. Este trabalho discute como, num contexto territorial diferente do ancestral, estão as mudanças no uso da terra do 
território comunal de uma comunidade indígena Aché de Canindeyú, Paraguai, expandindo a analise a uma grande escala a 
nível regional, á “Reserva de la Biosfera del Bosque de Mbaracayú”. A metodologia consistiu em: a) uma análise multitemporal 
entre 2000 e 2018, através de imagens de satélite Landsat, avaliando as mudanças no uso da terra, nas áreas de cultivo de 
autoconsumo, na monocultura e na cobertura vegetal da área de estudo. Para comparar tendências no nível macro, as 
avaliações foram estendidas para os limites do RBBM; e b) uma avaliação das atividades sócio económicas, formas e meios de 
vida, e percepções sobre a gestão corrente da terra comunal e da paisagem (RBBM). Para tanto, aplicou-se o método 
etnográfico, a observação participante e entrevistas semiestruturadas. Para comprovar, comparar e ter um panorama 
diacrônico, foram consultadas fontes bibliográficas de pesquisa realizadas no passado na área. Este trabalho apresenta 
resultados parciais de um projeto de doutorado, que busca definir o ideal de bem-estar (construído pelos mesmos atores 
locais) em relação ao território. Para tanto, é necessário conhecer quais são as concepções de território, as percepções, 
motivações e fatores que influenciam a tomada de decisão na gestão do território comunal.
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1542 LUAN HAMON COSTA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE ALAGOAS)

Difusão e relação dos conhecimentos 
existentes na produção de embarcações 
tradicionais no litoral de Maceió Al

 

Desde os tempos mais remotos o ser humano vem utillizando as plantas para inumeras finalidades, gerando um rico 
conhecimento empirico sobre o reino vegetal. Neste trabalho, destaca-se a transmissão de conhecimento para construção de 
embarcações tradicionais e sua relação com as áreas de extração, uma prática já existente nas comunidadades indígenas 
brasileiras antes da colonizaçao europeia. Com o passar do tempo, diversos fatores influenciaram as mudanças nas técnicas e 
recursos madereiros empregados para a construção de embarcações tradicionanais como as jangadas. Que se faz presente 
tanto na pesca quanto no turismo, assumindo importância cultural,socioeconômico e ambiental. Neste estudo, objetivou-se 
conhecer as experiências e formas de transmissão de conhecimento dos produtores de embarcações tradicionais no litoral de 
Maceió/AL, bem como sua ligação com areas extrativas e manejo de especiees utilizadas por eles na produção, como forma de 
gerar informações úteis para a elaboração de estratégias de conservação que levem em consideraçao seus saberes e práticas.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1543 MARIA ALBENIZE FARIAS MALCHER 
(CENTRO DE ESTUDOS E DEFESA DO 
NEGRO DO PARÁ - CEDENPA), AURÉLIO 
DOS SANTOS BORGES (COORDENAÇÃO 
DAS ASSOCIAÇÕES DAS 
COMUNIDADES REMANESCENTE DE 
QUILOMBO DO PARA - MALUNGU), 
VALERIA DE JESUS ALMEIDA CARNEIRO 
(COORDENAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 
DAS COMUNIDADES REMANESCENTE 
DE QUILOMBO DO PARA - MALUNGU), 
JAQUELINE ALCÂNTARA DA 
CONCEIÇÃO (COORDENAÇÃO DAS 
ASSOCIAÇÕES DAS COMUNIDADES 
REMANESCENTE DE QUILOMBO DO 
PARA - MALUNGU)

Quilombolas do Pará: uma experiência de 
sociobiodiversidade e segurança alimentar e 
nutricional

O modo de vida das comunidade quilombola esta embasado na relação com que seus membros tem com a terra, o trabalho, e 
a família. Em relação à permanência no território, a propriedade da terra se constitui enquanto elemento de fundamental 
importância, possuindo um significado de existência e sobrevivência para os que nela habitam. Os limites e possibilidades da 
produção sustentável, através de propostas de intervenção local, elegendo manejos adequados e alternativas de renda a estas 
comunidades, ligadas a conformação ecológica e sócio-cultural peculiares. Determinadas práticas sócio espaciais se 
territorializam neste espaço sob a égide da grande propriedade, do agronegócio, da mineração, da especulação fundiária e da 
produção do agrocombustível ligadas diretamente ao paradigma do desenvolvimento do capitalismo do campo, dos 
objetivos da acumulação sobre os da distribuição, que sustentam o capitalismo global. Outras práticas já são regidas por uma 
mescla de territorialidades, da apropriação de pequenas propriedades, baseado na produção da segurança alimentar, se come 
o que se planta, e se planta produtos básicos para viver bem e comercialização do excedente. Um dos pressupostos teóricos 
que abordaremos neste artigo perpassa pelas práticas agro-extrativas que se opõe ao agronegócio e afirmam a identidade 
coletiva. O modo de vida das comunidades quilombolas é voltado para sustentabilidade como estratégia de reprodução e 
segurança alimentar do núcleo familiar na qual a prática da agricultura e do extrativismo- mesmo não sendo explicitada pelas 
mesmas- se baseia na filosofia da existência, traçando modelos de produção denominados de agroecossistemas, que inserem 
recursos, conhecimentos e insumos locais para sua reprodução.
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1544 IRACADJU KA'APOR (ASSOCIAÇÃO 
KA'APOR TA HURY DO RIO GURUPI), 
MARIA SUELY DIAS CARDOSO 
(INSTITUTO POPULAÇÃO E NATUREZA - 
ISPN)

A representação do tempo Ka apor como 
imagem

O trabalho propõe refletir como o povo Ka apor representa imageticamente o tempo. O cocar “verdadeiro” do Ka apor, 
artefato importante para a sua cultura, é bom, segundo seus conhecimentos,  para ver quando cada tempo acontece: o tempo 
do bacuri; o tempo do jabuti; o tempo do ipê, até completar o cocar. No desenho do cocar há a descrição de todas as coisas, 
sejam acontecimentos das relações sociais ou da ordem natural, que acontecem em cada tempo reconhecido.

O cocar como um dos elementos da identidade Ka apor, com sua plumária expressiva e  significados singulares. O tempo Ka 
apor expresso na imagem do cocar guarda um conceito de tempo baseado na suas relações com a ecologia local, 
demonstrando um conhecimento muito específico e profundo com a fauna, flora e todos os recursos da natureza que os 
rodeiam.
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1545 MARCOS ANTONIO MORAES VIEIRA 
FILHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ/CMRV), JORGE IZAQUIEL ALVES 
DE SIQUEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ/CMRV), ROSEMARY DA 
SILVA SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), JESUS 
RODRIGUES LEMOS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ/CMRV)

DIVERSIDADE BIOCULTURAL ASSOCIADA AO 
USO ATUAL DE PLANTAS MEDICINAIS EM UMA 
COMUNIDADE RURAL NO LITORAL PIAUIENSE 
(NORDESTE DO BRASIL)

A Etnobotânica como ferramenta multidisciplinar nos permite compreender as inter-relações entre comunidades humanas e 
plantas desde uma perspectiva biocultural. Objetivou-se reconhecer os saberes atuais sobre o uso de plantas medicinais na 
comunidade rural Barro Vermelho, compartilhada entre os municípios de Ilha Grande e Parnaíba, norte do Piauí.  Para 
selecionar os participantes da pesquisa, empregou-se a técnica conhecida por “bola-de-neve”. A documentação das 
informações socioeconômicas e etnobotânicas foi auxiliada por meio de formulários semiestruturados, turnês-guiadas e 
visitas à comunidade. Para análise dos dados, calculou-se o Índice de Importância Relativa (IR) para cada espécie, o Fator de 
Consenso do Informante (FCI) e as afecções agrupadas conforme o CID 10. Quatorze informantes-chave colaboraram com esta 
pesquisa, os quais indicaram 34 espécies medicinais de uso atual distribuídas em 24 famílias botânicas.  Lamiaceae sobressaiu-
se em número de etnoespécies (cinco spp.) usadas localmente.A folha destacou-se como parte da planta mais utilizada nas 
preparações. Sobre o método de preparo dos remédios, sobressai o chá, e por consequência, a via oral como meio de 
administração. Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants (mastruz) e Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 
(corona) destacaram-se como espécies com máximos valores de IR (2.0, cada). As plantas são usadas para tratar 30 finalidades 
terapêuticas, agrupadas em 12 sistemas corporais, com evidencia para a categoria relacionada a consequências de causas 
externas (S00 - T98; FCI= 1,00). A dinâmica sobre o uso atual de plantas de medicinais na comunidade está diretamente 
associada à rotina e necessidades locais, além das condições sanitárias do povoado. Esses achados apontam a importância 
biocultural do uso de plantas medicinais localmente e conjuntamente reforçam a ideia de padrões de uso entre diferentes 
comunidades, apesar do isolamento geográfico, social e cultural. 
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1546 BRENA DE NAZARÉ BARROS 
RODRIGUES (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), LIGIA AMARAL 
FILGUEIRAS (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), PÂMELA 
KAROLYNE SILVA CALIXTO 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), IARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
NERY (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), HADRYA MARIA VIANA LOPES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), JULIANA ROSÁRIO DE MORAES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), CAROLINE MARTINS DA SILVA 
MOIA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), GEOVANE DO ROSÁRIO 
RIBEIRO (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), CÁSSIO FREITAS DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), RITA DE CÁSSIA GÓES 
BRABO (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ)

FRESHWATER STINGRAY ACCIDENTS IN THE 
AMAZON REGION: REVIEW OF LITERATURE 
AND NURSING ACTION CASES

INTRODUCTION: Freshwater stingrays are found in the rivers of the Amazon region and are part of the group of fish that cause 
an accident called ictism. They use the tail with stingers as a defense, resulting in its penetration in the body of the victim and 
consequently poisoning it. In addition to the venom, the stinger causes a laceration and can cause secondary infection and 
necrosis. Such accidents are common in the Amazon region, so it is important to investigate whether there are specific 
actions for this type of accident, especially involving the riverine population. OBJECTIVE: To analyze the possible nursing 
actions for the accidents caused by stingrays in the Amazon region. METHOD: Literature review in the databases Scielo and 
Lilacs, which search criteria including Portuguese consultations, accidents in the Amazon region, ictism, Potamotrygon and 
nursing as keywords, from 2013 to 2018. A total of 74 articles were found and only 2 reported on venom and preventive 
measures, none about nursing actions in the cases. RESULTS: There is still no specific treatment for such accidents. The nurse 
needs to use epidemiological data to elaborate educational and prevention activities (MESCHIAL et al., 2013). The nurse 
should advise the person to immerse the wound site in water (45 ° C), thus neutralizing the toxins, washing the area with soap 
and water, avoiding infections, assessing the need for a vaccine, and medical referral to the prescription of suitable drugs. 
These procedures allow a quick and efficient recovery, so the professional ought to have the scientific knowledge about such 
care. CONCLUSION: Accidents caused by stingrays are a public health problem in Brazil, however, the nursing professional 
does not receive a specific preparation to deal with this accident, assistance is done in a general manner and not with the 
necessary specification that these accidents require, which must be taught in nursing schools.
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1547 GIOVANI DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RORAIMA)

LAGARTA (erinnyis ello) arari'(Macuxi) PRATO 
EXOTICO DOS MACUXIS

No interior da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, índios da etnia Macuxi aguardam a segunda maior chuva do 
inverno para reproduzir um hábito milenar: comer a arari', uma lagarta da maniva. O inseto é ingrediente único de um prato 
exótico saboreado por dezenas de gerações de índios. Mas a iguaria tem época para ser apreciada: as lagartas aparecem só em 
um período do ano, após as chuvas entre abril e maio.

O combate de praga- lagarta da maniva na roca dos macuxi  é feito de forma manual e que serve de alimentação , leste se 
transforma em borboleta . Em alguma comunidades indigenas podem ser comercializada podendo custar R$ 5,00 o quilo, 
Após a colheita, o preparo da iguaria macuxi é simples. Consiste em três etapas: limpeza, pré-cozimento e cozimento. Os 
únicos temperos acrescentados ao alimento são o sal e a pimenta jiquitaia.

A limpeza consiste na retirada da cabeça, tripas e fezes do inseto. Depois, as lagartas são lavadas em água corrente e levadas ao 
fogo por 10 minutos com uma pitada de sal. Em seguida, o inseto é cozido por 40 minutos. Também é possível fritar as 
lagartas após cozinhá-las. Assim, elas ganham tonalidades mais escuras e ficam crocantes. Por se alimentar da folha da maniva 
crua, a lagarta deve ser preparada com bastante cuidado, pelo conhecimento que temos.

A folha da maniva não pode ser ingerida crua por nós indigenas, então a limpeza da lagarta tem de ser bem feita, além do pré-
cozimento. Para fritar é preciso cozinhar primeiro, assim é mais seguro comer.

É importante salientar que não faz isso por necessidade, mas pelo costume, pela tradição. Além disso, a lagarta é uma comida 
sadia, até porque ela só se alimenta de folhas de maniva.o hábito de comer a lagarta também é uma espécie de vingança 
contra o inseto que destrói as roças.A lagarta pode ter tantos aminoácidos essenciais quanto um bife de carne, um filé de 
peito de frango ou até mesmo uma posta de peixe, tem um prato semelhaste ao prato tradicional do Pará a maniçoba. 

Sessão Poster Tema 
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1548 CONCIMAR OKITIDI SOMPRÉ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ANDREICI MARCELA ARAÚJO DE 
OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), MIRIAM DANTAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ELIENE RODRIGUES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), ITAYNUAN 
RABELO LOPES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), DANIEL FOMENTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ELINIETE JESUS FIDELIS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
IZAURA MARIA VIEIRA CAYRES 
VALLINOTO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ)

Saber técnico e tradicional em saúde: A Liga 
Acadêmica de Saúde Indígena do Pará 
(LASIPA) e o diálogo dos saberes na academia.

O acesso ao ensino superior cria nas universidades um espaço de interetnicidade, ou seja, onde convergem cultura, costumes, 
ideologia de indígenas e não indígenas. Isso é reflexo da trajetória de reivindicações dos movimentos indígenas e da presença 
de indígenas nas cidades. Entretanto, isso não se reflete na estrutura curricular dos cursos de graduação na área de saúde. 
Ainda predomina uma visão uniforme sobre a concepção de saúde para a ciência. No que diz respeito aos Povos Indígenas, 
pouco se discute a saúde indígena nos espaços universitários, apesar da presença, cada vez maior de indígenas estudantes na 
academia. Diante desse desafio nasce a Liga Acadêmica de Saúde Indígena do Pará (LASIPA), em 2017, a primeira no país, que 
busca discutir essa relação entre os conhecimentos tradicional e científico, além de atuar com ações na área de ensino, 
pesquisa e extensão. Com o objetivo de contribuir para uma discussão mais profunda sobre a relação entre formação 
acadêmica, atuação profissional e saber tradicional na área da saúde. Este trabalho, de caráter qualitativo, é pautado tanto 
nas ações realizadas pela Lasipa quanto nas vivências de seus componentes no ambiente acadêmico e fora deste, por exemplo, 
a aldeia. Essa interrelação demonstra a necessidade de uma episteme que exige uma reformulação dos conceitos defendidos e 
propagados nas universidades e construir uma nova abordagem pensada para e pelos Povos Indígenas.

SO 076CASTRO

1549 JORGE IZAQUIEL ALVES DE SIQUEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ), 
YORDY WERLEY POLINDARA 
MONCAYO (UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA), EDNA MARIA FERREIRA 
CHAVES (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO PIAUÍ (CAMPUS TERESINA ZONA 
SUL)), JESUS RODRIGUES LEMOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ)

Experimentação Empírica no Semiárido 
Piauiense: Relato de Caso como Metodologia 
em Estudos Etnobiológicos

A Etnobotânica desenvolveu-se muito na última década, trazendo consigo novos aportes teóricos, metodológicos e 
epistemológicos a fim de compreender a relação homem-plantas a partir de uma perspectiva biocultural. Apesar disso, uma 
intrincada relação de acontecimentos, como produção de conhecimento empírico, experimentação e registro cultural que se 
sucedem em comunidades rurais são negligenciadas e poucas vezes detalhados em pesquisas etnobotânicas. Diante do 
exposto, objetivou-se relatar um curioso caso de teste empírico por uma anciã na comunidade Franco (03º29’48.8”S - 
41º26’20.8”O), Cocal, norte do Piauí. Sua documentação tornou-se possível através do desenvolvimento de pesquisa 
etnobotânica na comunidade, nos anos 2015-2018. Uma agricultora, de iniciais T.J.M, 74 anos, especialista local sobre 
plantas medicinais, realizava experimentação em galinhas - Gallus gallus domesticus (Lineu, 1758) administrando-lhes azeite 
de mamona (Ricinus communis L.) por via oral ao longo de vários dias. A finalidade era a cura de coriza infecciosa ("gôgo") que 
acometia os galináceos. Em seu relato, a campesina expõe que o azeite de mamona é altamente eficaz para a cura de gripe em 
humanos (apesar do risco de intoxicação pela incorreta extração do azeite) e por certo funcionaria nas galinhas. Nesse 
sentido, foi possível inferir que houve uma experimentação em animais fundamentada no sucesso de cura em humanos. A 
experimentação baseou-se em saberes acumulados ao longo de gerações e sua extensão a animais é resultado da necessidade 
de cura de enfermidades que acometem animais domésticos, associada aos altos custos de medicamentos veterinários. 
Segundo a especialista, a experimentação foi exitosa, e as galinhas, curadas. Essa descrição revela uma novidade local e, se 
aceita e validada pelo grupo cultural, poderá fazer parte do acervo biocultural local. Sem dúvida, relatos como este realçam a 
complexidade envolvida em experimentação empírica desde a concepção da Etnobiologia Evolutiva.
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1550 JOSE AFONSO SANTANA DE ALMEIDA 
(UFPI), MARIA CLARA RAMOS DE 
OLIVEIRA (UFPI), NÁGILA ALVES 
FEITOSA (UFPI), MATEUS NUNES DE 
SOUSA (UFPI), DÉBORA CRISTINA 
ALVES LIMA (UFPI), ALAIM ALVES 
VIANA NETO (UFPI), ALYSON LUIZ 
SANTOS DE ALMEIDA (UFPI)

Do estranhamento ao brotamento de novos 
conhecimentos: germinação do chichá e a 
construção de significância no ensino de 
botânica

O chichá (Sterculia sp.) é uma espécie arbórea de singular beleza paisagística e apresenta tegumentos duros e impermeáveis à 
água que dificultam a germinação. Seus frutos são apreciados pela avifauna local e as pessoas têm percebido essa relação, 
especialmente durante a frutificação da espécie. Verificar aspectos da relação entre a planta e os animais, com ênfase na 
elucidação de hipóteses etnobiológicas, pode fornecer bons motivadores para a superação das dificuldades no campo do 
ensino de botânica. O objetivo deste trabalho foi usar o conhecimento prévio de um aluno de graduação como mote para 
investigar a influência da ave fauna no percentual de germinação de uma espécie introduzida no cerrado piauiense. Sementes 
frescas de chichá, após terem secado a sombra por dez dias, foram submetidas a simulação de tentativa de consumo pela 
avifauna, com o auxilio de tesoura de poda, em dois níveis. Assim, 32 sementes sem escarificação foram postas para germinar 
em substrato contendo areia e terra vegetal . Outros dois grupos de 16 sementes (escarificação leve e forte) foram observados 
também durante um período de 40 dias (set-out/2017) em casa de vegetação, sendo regados à capacidade de campo. Os 
resultados foram submetidos a analise de variância para verificar o efeito da escarificação sobre o percentual de germinação. A 
germinação iniciou no 16o dia e se estendeu ate o 23o dia de observação independente do tratamento. A escarificação, em 
seu nível mais forte, exerceu influência significativa sobre o percentual de germinação (H=6,32; p< 0,05), pois o tratamento 
mais intenso proporcionou um percentual maior do que 90% enquanto que o controle Chegou a 70%. Logo, percebe-se que a 
hipótese, inicialmente colocada de forma totalmente despretensiosa, mostrou-se fundamental para conferir ao experimento 
significado ao conhecimento relacionado com a fisiologia dessa planta. Fiquemos atentos, pois ethnobiological blues  podem 
nos pegar sem que percebamos.
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1551 DAVID BRUCE MIRANDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), LAIANNE LOPES ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), THYAGO SOUZA 
CAETANO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS), LEIDYANE SOUZA E 
SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), VERIDIANA VIZONI 
SCUDELLER (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS), MARIA ANÁLIA 
DUARTE DE SOUZA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS), JEFFERSON 
DA CRUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), HYAGO SENA DE MOURA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), KALVY WESLY COSTEIRA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), AYRTON LUCAS LIMA 
TELES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS)

RELATO DOS ACADÊMICOS DE BIOLOGIA DA 
UFAM ACERCA DA PRÁTICA DE CAMPO EM 
MORFOLOGIA VEGETAL

Este trabalho trata-se do relato de experiência que objetiva demonstrar a importância das atividades de prática de campo em 
disciplinas de botânica e sua contribuição para a formação profissional do Biólogo. Com três turmas da disciplina Morfologia 
e Taxonomia de Espermatófitas I, da UFAM, curso de Biologia. 50 acadêmicos desenvolveram na Fazenda Experimental da 
UFAM por 5 dias, atividades de coleta de material botânico pela manhã, triagem e análise pela tarde (com auxílio dos 
professores, monitores e técnicos) e apresentação oral em equipes pela noite. A cada dia os alunos realizam uma atividade 
diferente referente a morfologia floral, desenvolvimento do fruto, biologia reprodutiva e síndrome de dispersão. O objetivo 
desta prática foi ajudar o aluno a assimilar de forma clara a importância da morfologia vegetal mais as interações existentes 
em relação ao ambiente (ex. animal-planta). Ao fim da prática, os alunos analisaram as atividades realizadas, destacando os 
pontos positivos da aproximação dos acadêmicos com os professores, a capacidade de compreensão do assunto diante da 
intensidade dos trabalhos desenvolvidos e a participação dos monitores como auxiliares na hora de sanar suas dúvidas. 
Destaca-se aqui a importância da prática de campo no aprendizado dos acadêmicos “esse campo fez o gosto pela botânica 
despertar” “as aulas práticas dentro do laboratório na cidade era legal, mas só víamos as partes da planta (folha, raiz, flor) e 
aqui não, tem a árvore inteira, tem as interações com os animais” “chegamos aqui achando que seria o pior campo, pois cada 
dia teria uma apresentação à noite, ficamos bem aflitos, mas cada dia era uma superação, cada dia íamos diminuindo nossos 
erros”. Portanto, podemos constatar que as aulas de campo e a metodologia utilizada favoreceram o processo ensino de 
forma significativa. Além disso, aulas em áreas de preservação ambiental promovem experiências positivas na construção nas 
relações com o ambiente natural dos estudantes.
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1552 SHIRLEY ADILSON SILVA (KRENAK), 
REINALDO DUQUE BRASIL (UFJF-GV)

KIEM ERERRÉ A morte do Watu, mais conhecido como rio Doce, foi causada pelo rompimento das barragens da Samarco/Vale/BHP, um 
desastre tecnológico que se tornou o maior crime socioambiental da história brasileira, que jamais poderá ser mensurado e 
reparado, jamais será perdoado e esquecido pelos povos e comunidades tradicionais da bacia. Watu não era apenas um rio. 
Para os Krenak, o povo Borum do Watu, era um ente querido, um ancestral que cuidava dos filhos, uma entidade sagrada. 
Infelizmente, a morte do Watu foi o derradeiro capítulo de uma impiedosa “Guerra sem fim” contra o povo Krenak, que luta 
por seu território há séculos. Nesta história, é inegável o papel central que o rio Doce tem na cultura, identidade e 
territorialidade Krenak. Mas, além do Watu, vale a pena lembrar que o Kiem (que significa casa ou abrigo na língua Borum), 
renomeado rio Eme pelos kraí, também cumpriu papel de refúgio histórico, como local de encontros e reencontros, 
resistência e resiliência cultural, contribuindo para a sobrevivência dos Krenak. O rio Eme nasce em Cuparaque, próximo à 
divisa de MG com ES, abastecendo quase 5 mil pessoas na sede municipal e no distrito de Aldeia. Em Resplendor, o Kiem 
também serve ao povoado do Eme e mais de 300 famílias que vivem na Terra Indígena Krenak. Porém, o Kiem encontra-se 
completamente degradado devido à ocupação irracional e uso predatório do solo, da água e dos recursos naturais que 
acarretaram em impactos ambientais visíveis, como ausência de matas ciliares, solos degradados, com erosões e voçorocas, o 
assoreamento e a diminuição do volume de águas do rio, dos córregos e nascentes que o abastecem, além da poluição e 
contaminação por agrotóxicos e pelo despejo de lixo e esgoto sem nenhum tipo de tratamento. Diante da morte do Watu, o 
povo Krenak pede ajuda para a revitalização do Kiem, para que o mesmo continue cumprindo sua saga histórica como refúgio 
e símbolo de resistência e esperança para os Borum nesta guerra sem fim.
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1553 IGOR DE JESUS TAVARES DE AVIZ 
(IFPA/ CAMPUS BRAGANCA), SAMUEL 
ANTONIO SILVA DO ROSARIO 
(IFPA/CAMPUS BRAGANCA)

ETNOFÍSICA NA AMAZÔNIA: UM ESTUDO 
ENVOLVENDO OS SABERES SOBRE A 
PRODUÇÃO ARTESANAL DA FARINHA DE 
MANDIOCA NA COMUNIDADE DE 
CARATATEUA-PA

Este trabalho é fruto de uma pesquisa que dedicou-se investigar os saberes etnofísicos que detêm os produtores artesanais da 
farinha de mandioca da Comunidade de características tradicionais chamada “Caratateua” em Bragança-Pará, com a 
finalidade de relaciona-los com alguns tópicos da Física Escolar. Nesse sentido, utilizou-se as contribuições de SANTOS(2002), 
ANACLETO(2006)  e PRUDENTE(2010) sobre Etnofísica, pois assim, conseguimos estabelecer relações entre ideias físicas com 
outros elementos constituintes culturais, os quais expressam ideias físicas nas suas mais variadas formas. Dentre os objetivos, 
destacamos o de analisar quais saberes etnofisicos estão presentes na produção artesanal da farinha de mandioca na 
comunidade de Caratateua. Como metodologia foram utilizadas técnicas etnográficas, como visitas a campo, vivencia nos 
locais de produção da farinha e a realização de entrevistas por meio de gravação de áudio tendo como apoio um questionário 
semiestruturado construído com o auxilio de um produtor artesanal de farinha de mandioca de Caratateua. Como resultados, 
identificamos diversos saberes etnofísicos utilizados pelos produtores durante a produção da farinha, entre eles destacamos 
os conhecimentos utilizadas intuitivamente sobre os conceitos da Termologia durante o processo torramento, estabelecendo 
uma relação direta com a Termologia da Física Escolar, pois mesmo sem conhecerem a Física ensinada na escola os produtores 
conseguem estabelecer noções de temperatura e calor, assim como suas aplicações. Conclui-se então, que os saberes 
etnofísicos, que os farinheiros detêm empiricamente estão diretamente relacionados com a Física Escolar, podendo ser 
utilizados como metodologia de ensino da Física, contextualizando conteúdos vistos em sala de aula com o cotidiano da 
comunidade escolar, assim, valorizando a cultura local.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1554 DÁVIA DO ROSÁRIO SOUSA (IFPA), 
JAYANNY SÁ SANTOS (IFPA), NIVIA 
MARIA VIEIRA COSTA (IFPA), MARIA 
MARCIANE BORGES PEREIRA (IFPA), 
SANDRO MATEUS FERREIRA TEIXEIRA 
(IFPA - CAMPUS BRAGANÇA), 
WALDINEI MOREIRA MONTEIRO (IFPA - 
 CAMPUS BRAGANÇA), IGOR DE JESUS 
TAVARES DE AVIZ (IFPA - CAMPUS 
BRAGANÇA), LEILIANE DO SOCORRO 
COSTA ARAÚJO (IFPA - CAMPUS 
BRAGANÇA), ADENIS DO SOCORRO 
REIS CHAVES (IFPA - CAMPUS 
BRAGANÇA)

A AMAZÔNIA E O CURSO TÉCNICO DE PESCA: 
ANÁLISE DO PERFIL DOS ALUNOS DO 
IFPA/CAMPUS BRAGANÇA/ AMAZÔNIA 
ORIENTAL

O presente trabalho trata da análise do perfil dos alunos do curso subsequente de Pesca do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA/ Campus Bragança/Amazônia Oriental e visa conhecer sua qualificação profissional e suas 
perspectivas para o mundo do trabalho na área pesqueira do da região amazônica. Para a realização da pesquisa, optamos em 
utilizar a abordagem qualitativa com a aplicação de questionário à vinte e dois alunos do referido curso. Os resultados 
obtidos mostram inúmeras expectativas por parte dos alunos no que diz respeito a sua formação profissional, mostrando 
estarem satisfeitos com o ensino ofertado e as experiências vividas dentro e fora do curso, e também relatam a admirável 
competência que os professores possuem ao ministrar suas aulas. Em relação ao mundo de trabalho na Amazônia na área do 
curso, os mesmos buscam meios que os direcione para uma vida mais digna, com um trabalho que tenha uma melhor 
remuneração, onde através dos conhecimentos adquiridos no curso técnico os mesmos se mostram interessados em 
melhorar o manejo da pesca na região.  Além disso, muitos deles ainda apresentam interesse em dar continuidade à sua 
formação através de um curso superior na área. Por meio dessa pesquisa concluímos que os alunos do curso subsequente de 
Pesca do IFPA/Campus Bragança anseiam, para além de uma formação técnica, uma capacitação profissional favorável ao 
ingresso no mercado de trabalho e também melhor oportunidades de emprego no setor pesqueiro da região Amazônica.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1555 DIELENE MONTEIRO DA LUZ 
FERNANDES (IFPA), CAMILA LIMA DE 
OLIVEIRA (IFPA), REGIARA CROELHAS 
MODESTO (IFPA)

O PROTAGONISMO DAS MARISQUEIRAS DA 
COMUNIDADE DE ARAPIRANGA, CURUÇÁ, 
PARÁ

Elucidar o papel da mulher na cadeia produtiva da pesca artesanal é fundamental para que haja reconhecimento, visibilidade 
e valorização do trabalho feminino na atividade pesqueira. Assim, o objetivo deste trabalho foi relatar a realidade das 
marisqueiras da comunidade Arapiranga, as quais são promotoras dinâmicas de transformações sociais do local. A pesquisa 
ocorreu na comunidade Arapiranga, Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande de Curuçá, Pará e foi do tipo qualitativa. A 
coleta de dados ocorreu por meio da observação simples não participante, em uma roda de conversa. Os primeiros relatos 
estiveram relacionados à dinâmica de trabalho das marisqueiras, definida pelos horários de maré. A coleta dos mariscos 
ocorre durante a maré baixa. Em seguida, relataram que, em 2012, ocorreu na comunidade uma “corrida” em busca de cascas 
da ostra, motivado pelo calcário existente nelas, ação incentivada por uma empresa que prometeu comprar todo o material 
possível. Para contrapor o avanço da extração excessiva das ostras, as mulheres se organizaram para realizar ações de 
divulgação nos encontros da Paróquia ou em reuniões no local, onde eram relatados os riscos de desequilíbrio ou perda do 
ecossistema. O extrativismo de mariscos é o instrumento para manutenção da cultura e autonomia dessas marisqueiras. As 
espécies capturadas não são comercializadas, porém, garantem a segurança nutricional e soberania alimentar das famílias. Os 
resultados subsidiaram a proposição de um projeto de educação ambiental que venha a ampliar as possibilidades de 
intervenção e manutenção sustentável dos recursos naturais na Reserva. As mulheres marisqueiras de Arapiranga tiveram (e 
têm) papel fundamental na gestão dos recursos naturais da comunidade e da própria Unidade de Conservação e na medida do 
possível vem se organizando para participar dos espaços de tomada de decisões.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1556 YERLY FERNANDA QUIÑONES LÓPEZ 
(UNIVERSIDAD DEL CAUCA), CRISTIAN 
MAURICIO LASSO BENAVIDES 
(UNIVERSIDAD DEL CAUCA)

ACTIVIDADES DE APOYO AL DISEÑO DE 
PROTOCOLOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
MUCÍLAGO DE CAFÉ COMO COPRODUCTO 
INNOVADOR EN EL ECOSISTEMA CAFETERO 
PARQUE TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN 
(TECNICAFÉ).

Esta investigação contribui ao conhecimento dos modos diferentes da manipulação e uso que pode ser dado aos subprodutos 
derivados do café. Em Colômbia as comunidades rurais fazem um papel fundamental na organização do território devido ao 
conhecimento e café tradicional prático, é por isto que com ajuda do parque tecnológico de café TECNICAFE marrom que 
incorpora a perspectiva de gênero, inclusive as mulheres de café, desenvolve alternativa de conservação do ambiente; 
problemático ambiental aquele vem gerando a partir do uso inadequado que é dado aos subprodutos do café.Timar a este 
finalidad si propuso logra un co - producto obtenía innovador del café derivado de subproductos del cafe, ¡bajo! es 
mermeladas  de mucilago del café; para ello si realizaron estudios biochemical diferentes para garantizar su el consumo 
humano.En this investigación if estudió el mucilago of coffee (Arabic coffea) en cuanto the sus propiedades bromatológicas, 
fisicoquímicas y antioxidant actividad, for su posible aplicación as food nutracéutico.O proximal de análise de marmelada de 
mucilagem de café (coffea árabe) que vem de Cajibio Cauca Colômbia apresentaram um conteúdo de umidade, ruínas, 
gordura e proteína de 65,32%, 0,61%, 0,80% e 1,28%, a marmelada apresentou um conteúdo de proteína relativamente alto 
(1,28%) - a maioria das marmeladas não supera 1,0% -.A porcentagem de umidade era de 65,32%.vitamina que C conteve na 
marmelada fresca era de 99,25 mg/100 prove g.O conteúdo de flavonoides de 714,71 catequina/100g de mg., o antixidante 
de atividade deles/delas para o radiacal ABTS era de 4819,68 trolox/100 de mg. g de extrato seco, e para concentrações de 
DPPH radicais de 3326,82 trolox de mg. /100 g de extrato que amostra seca foi alcançada desidratado por calor.
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1557 DAYSE SWELEN DA SILVA FERREIRA 
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
DA AMAZÔNIA), MICHELINE VERGARA 
DA SILVA (EMPRESA BRASILEIRA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA), ELENEIDE 
DOFF SOTTA (EMPRESA BRASILEIRA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA)

HUNTING ACTIVITY IN STATE FOREST OF 
AMAPÁ

Although hunting is a common practice in the Amazon, it is necessary to understand how this activity fits within the local 
economy and how it affects the different species hunted. Hunting causes disturbance in the ecosystem and the mammals are 
the most affected by this activity. In this study we outlined the profiles of existing types of hunting in the State Forest of 
Amapá (FLOTA), a protected area in a region of the amazon rainforest in Amapá state, Brazil, and its impact on medium and 
large mammals. We collected data from June to October 2011. Fifty-four hunters were interviewed, disclosing information 
on the frequency, quantity, price, sale/purchase and disposal of species hunted. We identified four profiles in the hunting 
practice: i) commercial whaling; ii) subsistence hunting; iii) hunting for supplementary income, and iv) hunting for pleasure. 
The species most frequently taken were paca (Cuniculus paca), collared peccary (Pecari tajacu) and deer (Mazama spp.). We 
estimated 1,752 paca are slaughtered annually (13,170 kg biomass); 1,177 peccaries (27,071 kg biomass), and 578 deer 
(14,450 kg biomass). Applying currency values obtained from the average kilogram of bushmeat for purchase/sale (in USD, 
conversion rate January/2012), regardless of having been traded or not, we estimated the total biomass as equivalent to USD 
235,974.94. Commercial hunting is commonly practiced on the Brazilian international border with French Guiana, and 
intended mainly to the French-Guyanese town Saint Georges. Due to the history of illegal mining activities in the region 
studied, including French Guiana, it is estimated that these data about poaching has occurred as an alternative income to the 
closing of the mines by surveillance activities by both Brazilian and French government agencies, becoming a highly profitable 
practice for the local population.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1558 WALDILÉIA FERREIRA DE MELO 
BATISTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ), REINALDO FARIAS PAIVA DE 
LUCENA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA), KELLY POLYANA PEREIRA 
DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ)

USO E CONHECIMENTO DA FLORA NATIVA 
PELAS MULHERES DA COMUNIDADE RURAL 
OITICICA – ZONA DE AMORTECIMENTO DO 
PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES/PIAUÍ

Moradores de comunidades rurais possuem elevado conhecimento sobre a natureza repassado por várias gerações. A 
verificação desses saberes estiveram voltadas para a valorização do conhecimento das populações tradicionais como um 
todo, mas, indiferente a uma abordagem de gênero. Buscou-se conhecer e identificar as espécies nativas usadas e conhecidas 
pelas mulheres da Comunidade Rural Oiticica, localizada na Zona de Amortecimento do Parque Nacional de Sete 
Cidades/Piauí. A pesquisa foi provada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (UFPI), registrado 
sob o protocolo CAAE 87488818.8.0000.5214. Iniciou-se em agosto de 2016, envolvendo métodos qualitativos com a 
aplicação de formulários semiestruturados a 41 mulheres acima 18 anos, com objetivo de traçar o perfil socioeconômico, 
cultural e etnobotânico. O material botânico foi coletado durante as entrevistas, por meio da técnica “turnê-guiada”, 
herborizado e incorporado no Herbário Graziela Barroso (TEPB) da UFPI. Para a obtenção de informações referentes às plantas 
silvestres e suas categorias de uso foi empregado o método de listagem livre, por meio do qual cada informante listou 
individualmente as espécies silvestres úteis conhecidas/usadas por elas e suas respectivas finalidades. Foram listadas 76 
espécies, alocadas em categorias de uso: alimentícia, medicinal, construção, forrageira, artesanal, veterinária e produção 
energética. A categoria alimentícia e a medicinal foram as categorias de maior representatividade com 31 e 20 espécies, 
respectivamente. A Ameixa (Ximenia americana L.) foi destacada como mais conhecida e utilizada pelas mulheres. Verificou-se 
ainda que as idosas apresentam maior conhecimento que as mulheres adultas e jovens. Constatou-se que as mulheres da 
comunidade conhecem, utilizam e repassam o conhecimento sobre as práticas etnobotânicas. No entanto, a diminuição 
desse repasse deve ser um fator de preocupação para que não haja aculturamento das gerações futuras.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1559 WALDINEI MOREIRA MONTEIRO (IFPA - 
 CAMPUS BRAGANÇA), SANDRO 
MATEUS FERREIRA TEIXEIRA (IFPA), 
NIVIA MARIA VIEIRA COSTA (IFPA), 
JAYANNY SÁ SANTOS (IFPA), DÁVIA DO 
ROSÁRIO SOUSA (IFPA)

O MUNDO DO TRABALHO NA AMAZÔNIA E O 
PERFIL DOS ALUNOS DO CURSO 
SUBSEQUENTE DE EVENTOS DO IFPA / 
CAMPUS BRAGANÇA/ AMAZÔNIA ORIENTAL

A pesquisa ora apresentada teve por finalidade apresentar o perfil e as expectativas dos alunos ingressos do curso subsequente 
de Eventos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA / Campus Bragança e sua relação com o 
mundo do trabalho na Amazônia Oriental, lócus da pesquisa.  A investigação foi realizada com 18 alunos, sujeitos da pesquisa, 
no qual utilizou-se a abordagem qualitativa com a aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas. A análise de 
dados foi realizada a partir da abordagem do materialismo dialético. Os resultados apontam que as mulheres são a maioria no 
curso de Eventos, totalizando 67%, o que revela ainda uma concepção machista de que o curso de Eventos é um curso 
predominante feminino. Trata-se de um público jovem que ressaltou a qualidade do curso como o principal ponto positivo 
do mesmo, permitindo que vivenciem experiências que os preparam para mundo do trabalho na Amazônia, uma vez que a 
biodiversidade local é um rico celeiro para o turismo e assim para a realização de eventos na região. A grande maioria dos 
alunos não trabalham, porém relataram que realizam trabalhos de maneira informal com eventos, por isso se justifica a 
necessidade da realização de uma qualificação profissional. A análise ainda nos mostrou que 78% dos alunos pretendem 
continuar sua formação profissional após o curso técnico, em um curso superior. A pesquisa nos permitiu traçar o perfil dos 
alunos ingressos do curso de Eventos do IFPA/Campus Bragança, mostrando que eles almejam além de uma formação técnica 
uma capacitação profissional favorável ao mundo do trabalho da Amazônia Oriental e também melhores oportunidades de 
emprego na área.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1560 YERLY FERNANDA QUIÑONES LÓPEZ 
(UNIVERSIDAD DEL CAUCA), CRISTIAN 
MAURICIO LASSO BENAVIDES 
(UNIVERSIDAD DEL CAUCA)

ACTIVIDADES DE APOYO AL DISEÑO DE 
PROTOCOLOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
MUCÍLAGO DE CAFÉ COMO COPRODUCTO 
INNOVADOR EN EL ECOSISTEMA CAFETERO 
PARQUE TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN 
(TECNICAFÉ).

Esta investigação contribui ao conhecimento dos modos diferentes da manipulação e uso que pode ser dado aos subprodutos 
derivados do café. Em Colômbia as comunidades rurais fazem um papel fundamental na organização do território devido ao 
conhecimento e café tradicional prático, é por isto que com ajuda do parque tecnológico de café TECNICAFE marrom que 
incorpora a perspectiva de gênero, inclusive as mulheres de café, desenvolve alternativa de conservação do ambiente; 
problemático ambiental aquele vem gerando a partir do uso inadequado que é dado aos subprodutos do café.Timar a este 
finalidad si propuso logra un co - producto obtenía innovador del café derivado de subproductos del cafe, ¡bajo! es 
mermeladas  de mucilago del café; para ello si realizaron estudios biochemical diferentes para garantizar su el consumo 
humano.En this investigación if estudió el mucilago of coffee (Arabic coffea) en cuanto the sus propiedades bromatológicas, 
fisicoquímicas y antioxidant actividad, for su posible aplicación as food nutracéutico.O proximal de análise de marmelada de 
mucilagem de café (coffea árabe) que vem de Cajibio Cauca Colômbia apresentaram um conteúdo de umidade, ruínas, 
gordura e proteína de 65,32%, 0,61%, 0,80% e 1,28%, a marmelada apresentou um conteúdo de proteína relativamente alto 
(1,28%) - a maioria das marmeladas não supera 1,0% -.A porcentagem de umidade era de 65,32%.vitamina que C conteve na 
marmelada fresca era de 99,25 mg/100 prove g.O conteúdo de flavonoides de 714,71 catequina/100g de mg., o antixidante 
de atividade deles/delas para o radiacal ABTS era de 4819,68 trolox/100 de mg. g de extrato seco, e para concentrações de 
DPPH radicais de 3326,82 trolox de mg. /100 g de extrato que amostra seca foi alcançada desidratado por calor.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1561 FRANCIANE SILVA ALMEIDA (IFPA), 
KEYLLA LOPES DE ALMEIDA 
(UNIFESSPA), ANDREA HENTZ DE 
MELLO (UNIFESSPA), IULY FERREIRA 
MORAES (IFPA), ALESSANDRA 
FIGUEIRA RIBEIRO (IFPA)

CONHECIMENTO ETNOBOTANICO DE 
PLANTAS MEDICINAIS COMO INSTRUMENTO 
DE RESISTÊNCIA NO ASSENTAMENTO JOÃO 
CANUTOS, MUNICIPIO DE TUCURUI/PA

Como consequência da urbanização, da modernização da agricultura e dos Grandes Projetos, as áreas rurais do município de 
Tucuruí vem sofrendo profundas transformações, que acabam por modificar o cultivar, o se relacionar com a natureza, os 
dizeres, e as trocas de saberes e experiências. Mas mesmo diante de uma tempestade de informações e técnicas efêmeras  
muitos conhecimentos tradicionais habitam na memória e no viver de agricultores do sudeste paraense. Desta forma, o 
escopo principal deste trabalho é refletir acerca da diversidade, do uso fitoterápico e dos saberes tradicionais associados as 
plantas medicinais cultivadas no Acampamento Canudos, localizado a 18 km da Sede do Município de Tucuruí. Foi realizada 
uma roda de conversa com agricultoras e agricultores deste acampamento no galpão de reuniões da comunidade, e ao final 
do diálogo foram entrevistadas 11 pessoas, com faixa etárias de 20 a 40 anos, afim de levantar algumas informações sócio-
demográficas-etnobotanica da localidade. Forma coletadas 28 espécimes de plantas medicinais e acondicionadas em sacolas 
plásticas com sua devida identificação, em seguida, encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia e Parasitologia do 
IFPA/Campus Tucuruí para prensar os vegetais em exsicatas com o intuito de secagem na estufa na temperatura de 37 Cº. As 
plantas secas foram utilizadas na confecção de um herbário botânico para prospecção de acervo bibliográfico para futuras 
pesquisas. Dentre as plantas cultivadas no acampamento, 23 foram apontadas como as mais utilizadas para fins medicinais 
pela comunidade, com destaque para Boldo, Hortelã, Capim Cidreira, Barbosa, Erva-Cidreira e copaíba. O principal método 
de preparo empregado é o chá, principalmente das folhas das plantas medicinais, para o combate da gripe, vermífugo, 
infecções e método de cicatrização. É importante destacar a importância das plantas medicinais no resgate da memória e dos 
saberes locais desta comunidade, sendo instrumento de luta etnobiologica.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1562 ELIANE DA SILVA SOUSA FARIA (UFPA) Etnodesenvolvimento & Arqueologia: 
experiências de ensino, pesquisa e extensão 
com povos e comunidades tradicionais da 
região da Transamazônica e do Xingu

O trabalho tem por objetivo relatar experiências de ensino pesquisa e extensão, na área de arqueologia, com povos e 
comunidade tradicionais da região da transamazônica e Xingu, vivenciadas em disciplinas ministradas no curso de 
Etnodesenvolvimento, oficinas de extensão e em visitas monitoradas ao laboratório de Arqueologia. Nas atividades, os 
participantes, a partir de suas realidades, discutem acerca da importância da arqueologia para a história local e as estratégias 
de povos e comunidades tradicionais de utilização dos artefatos arqueológicos para a afirmação das identidades étnicas e 
busca por direito a territórios. Dessa forma, pretendo analisar o processo de interação de povos e comunidade tradicionais e 
seus patrimônios, em especial o arqueológico, e a importância da troca de conhecimentos entre o saber universitário e os 
saberes tradicionais para a valorização da cultura local, do presente e do passado e para a produção de novos conhecimentos 
a respeito do patrimônio local.

SO 039PARENTE
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1563 JULIANA LINS (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL), OSCARINA DA 
SILVA CALDAS (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL), LARISSA 
YEPADIHO MOTA DUARTE (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL)

Etnobotânica em uma rede de pesquisadores 
indígenas do Rio Negro

Na bacia do rio Negro há uma rede de 50 pesquisadores na qual fazem parte indígenas de 9 diferentes etnias cujo principal 
objetivo é realizar um monitoramento ambiental e climático a partir da produção colaborativa e intercultural de 
conhecimentos. As plantas são estudadas nessa rede no contexto de ciclos ecológicos anuais, em que todos os pesquisadores 
coletam o mesmo padrão de informações através de um aplicativo de coletas de dados chamado Open Data Kit. Além dos 
dados padrões, que são coletados em uma região de ampla abrangência geográfica, há pesquisas individuais específicas, nas 
quais o uso de plantas, as narrativas associadas a esses usos e a agricultura figuram entre temas importantes escolhidos pelos 
próprios pesquisadores a partir do interesse deles de pesquisarem suas próprias culturas. As técnicas etnobotânicas e de 
ilustração utilizadas como métodos dessas pesquisas foram aprofundadas em uma Oficina de Etnobotânica que aconteceu no 
município de São Gabriel da Cachoeira, no Noroeste da Amazônia, em outubro de 2016, realizada a partir de uma parceria 
entre a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), o Instituto Socioambiental (ISA), o Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, o Jardim Botânico de Kew (Inglaterra), o Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG) e a Universidade de Londres 
Birkbeck. Nessa sessão, apresentaremos a rede de pesquisadores e duas pesquisadoras indígenas falarão das suas experiências 
na Oficina de Etnobotânica e das suas pesquisas posteriores.

 

SO 106KUEL

1564 BAYKAJYR KAIAPO (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), ALINE DA SILVA 
LIMA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ)

NA ME MYT AKATI ME MYTURWYR ME AMEX 
ME Ã’KRE TANEJA: CALENDÁRIO KAYAPÓ

O calendário Kayapó é muito importante porque ajuda a comunidade nas festas tradicionais, na escola, na plantação e na 
colheita da castanha. Os Kayapó também vendem castanha para comprar as coisas que necessita na aldeia. Na festa do peixe-
bicudo e na festa da onça no tempo de verão é marcado no calendário tradicional. No tempo do tibo (tipo de cipó) só homem 
bate tibo no rio para buscar sua alimentação. No mês de agosto e setembro também, no inverno, acontece a Festa do kôkô 
onde ele representa vários animais como o macaco-prego, tamanduá-bandeira, onça-pintada, azulão e outros. Na festa da 
mandioca também no inverno essa festa não é da tradição da nossa etnia Kayapo é do Ngonhrene dos povos do Parque 
Indígena do Xingu. A festa do akjerekrãrun é só de homem onde eles representam o animal morcego, significa que os homens 
ficam com neto ou bisneto e passam a noite toda cantando, até amanhecer o dia onde fazem também o pajaok (homem que 
pega comida no terreiro e leva na casa dos homens) entre neto e imgêt o kwatyt todos saem para a casa dos homens, jogam 
alimentação na casa dos homens. Nesse período as crianças recebem nome próprio. Também tem a festa das mulheres, só 
quem vai são avós ou avôs, tia, tio que podem dançar no meio das mulheres. O calendário Kayapó e muito importante para 
ajudar na organização do tempo para, plantação de roça, coleta de castanha e também na escola. Também ajuda as 
comunidades no seu dia a dia da aldeia. Este calendário tradicional é importante para o povo Kayapó onde pode ser 
acompanhado tudo que acontece, seja eventos importantes ou eventos do dia a dia. Nesta pesquisa foi possível registrar e 
montar muitas atividades relacionadas com cada tempo e acontecimento da natureza. A nossa alimentação munda conforme 
vai passando o tempo no calendário tradicional Kayapó.

SO 021SILVA-B

1565 MAIARA THAISA OLIVEIRA RABELO 
(UNEMAT)

Participação social na gestão das águas da 
Bacia do Alto Paraguai – Plano de Recursos 
Hídricos 2017.

Este estudo descreveu o processo de participação social na elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Alto 
Paraguai e da busca da gestão integrada e da governança desses recursos, a partir das reuniões e oficinas públicas promovidas 
pela Agência Nacional das Águas – ANA, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O estudo foi desenvolvido em duas 
etapas, a fase de diagnóstico e prognóstico no período de 31/07/2017 à 01/09/2017, e a etapa de plano de ações, no período 
de 20/11 à 08/12/2017. A pesquisa foi desenvolvida com base na observação participante e na identificação dos stakeholders 
presentes na discussão do tema. Os eventos foram realizados em seis cidades dos dois estados contemplados pela bacia do 
Paraguai: Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis, em Mato Grosso e Bonito, Coxim e Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Com o 
objetivo de auxiliar na definição de ações, planos e intervenções necessárias para superar os desafios existentes na bacia. Os 
grupos sociais participantes foram representados por: usuários, poder público e sociedade civil organizada, havendo variação 
entre os estados e dentro deles. Nas oficinas, os participantes foram separados em grupos, de classes diferentes, ou seja, pedia-
se que poder público, sociedade civil e usuários se misturassem a fim de elencar os principais problemas da bacia. Nos seis 
municípios os temas selecionados nas oficinas variaram muito. Os mais recorrentes foram falta de saneamento básico, 
queimada, abuso de agrotóxicos, pesca predatória, excesso de pcH’s, desvalorização do conhecimento tradicional, etc. Sendo 
que entre estas, o saneamento básico apareceu mais de uma vez em todas as oficinas. As reuniões e oficinas mostraram 
divergências entre os grupos sociais que indicam a presença de conflitos, mas também apresentou convergências que indicam 
alianças e colaborações.
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1567 ROSA ELIZABETH ACEVEDO MARIN 
(UFPA)

Quintais e hortas caseiras nos quilombos: 
práticas e mudanças no cultivo de gêneros 
alimentícios, medicinais e ornamentais

Pesquisas etnohistoricas, etnobotanicas e etnoecológicas desenvolvidas desde o final do século passado têm registrado 
narrativas históricas sobre a produção de gêneros alimentícios na África e a longa existência de plantações semelhantes que os 
escravizados nas Américas introduzem quando organizam as hortas caseiras, os quintais e em lotes cultivados; essas formas 
apresentam-se mais desenvolvidas nos  quilombos, como se confere na contemporaneidade  (Carney, e Acevedo, 1999;  
Carney, 2001;  Carney  e  Acevedo, 2004; Scoles,  2009; Gomes, 2010).  Essas práticas de cultivos de gêneros alimentícios, 
medicinais e ornamentais experimentam mudanças, embora permaneça o núcleo tradicional, quer dizer de espécies comuns 
verificadas em regiões do Caribe,  dos Andes e Pan-Amazônia  que  se cruzam com  a tradição alimentícia e médica da Africa.   
Maia de que contingencia por “estarem abandonados aos seus próprios recursos” como afirmou Carney (2001) trata-se de 
saberes e sistemas de conhecimentos tradicionais que foram preservados. Nesta pesquisa o procedimento é aferir 
conhecimentos tradicionais na Pan-Amazônia e, através dos compêndios de plantas e as listas são indicadas aquelas espécies 
naturais da África. O levantamento de pesquisas e, em estudos in lócus em quilombos no Estado do Pará permitem 
desenvolver argumentos sobre as práticas e mudanças no cultivo, uso e valorização das espécies.

SO 091RIOS

1568 MARIA DOS MILAGRES MONSÃO 
GONÇALVES (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO MARANHÃO), REINALDO LUCAS 
CAJAIBA (INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO MARANHÃO)

Estudo etnobotânico sobre plantas 
medicinais no povoado do Ferro Velho, 
Santa Luzia, Maranhão, Brasil

As plantas medicinais têm sido muito utilizadas pelo homem desde os primórdios da humanidade devido suas propriedades 
medicinais. O objetivo do presente estudo foi fazer um levantamento etnobotânico sobre as plantas medicinais utilizadas 
pelos moradores do povoado Ferro Velho, município de Santa Luzia – MA, afim de saber quais espécies são utilizadas, os 
motivos que levam estes moradores a fazerem o uso dessas plantas, as partes das plantas mais utilizadas e as doenças tratadas. 
Para tanto, foi aplicado um questionário semiestruturado a 53 pessoas (38 mulheres e 15 homens). As plantas medicinais 
registradas pelos entrevistados estudados foram representadas por 128 espécies distribuídas em 58 famílias botânicas, sendo 
que as famílias botânicas que apresentaram o maior número de espécies foram Fabaceae, Apiaceae e Lamiaceae. As espécies de 
plantas medicinais que obtiveram a maior citação foram: Malva-do-reino, Hortelã, Vique e Gengibre. As partes das plantas 
mais utilizadas foram as folhas com 35% das citações. Com relação ao modo de preparo, a técnica mais utilizada entre os 
entrevistados foi em forma de chá (59%), e a forma de uso mais frequente das plantas medicinais foi através da ingestão (87%), 
seja através da alimentação, chás, suco, xarope ou garrafadas. As doenças mais tratadas foram as relacionadas a doenças 
infecciosas e parasitárias (27%) e doenças do aparelho digestivo (16%). A forma de obtenção de conhecimentos sobre o uso de 
plantas medicinais, são através de familiares (42%), amigos (29%), livros (14%) e médicos (11%). O principal fator que leva os 
entrevistados a fazerem o uso de plantas medicinais é devido esse tipo de medicamento ser de fácil acesso (34%), seguido por 
baixo custo (23%) e ausência de efeitos colaterais (16%). Uma análise de correlação mostrou que houve correlação 
significativamente positiva entre o número de plantas citadas com a idade, baixa escolaridade e o número de filhos por 
residência (p
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1569 MARIA ALBENIZE FARIAS MALCHER 
(CENTRO DE ESTUDOS E DEFESA DO 
NEGRO DO PARÁ - CEDENPA), VALERIA 
DE JESUS ALMEIDA CARNEIRO 
(COORDENAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 
DAS COMUNIDADES REMANESCENTE 
DE QUILOMBO DO PARA - MALUNGU)

Mulheres quilombolas: saberes e práticas 
locais

Há muito tempo a mobilização política das mulheres negras quilombolas tem atuado principalmente na defesa dos interesses 
territoriais, o que evidencia também a necessidade de fortalecimento do protagonismo das mulheres quilombolas e seus 
grupos, para que se tenham patamares mínimos de interlocução que possibilitem mudanças. A diversidade de informações 
obtidas sobre as comunidades me permite afirmar que, das 457 comunidades quilombolas (MDS, 2010), 324 autoidentificam-
se como território da negritude e salvaguardam valiosos patrimônios: conhecimentos de plantas medicinais, técnicas 
produtivas de agricultura familiar, extrativismo, hábitos alimentares, festas, registro oral da história da comunidade e 
diversos outros tipos de manifestações. Em suma, trata-se de um subsídio para entender o objeto pesquisado, qual seja, a 
construção da territorialidade quilombola. Percebemos um fortalecimento significativo no que se refere à organização das 
comunidades quilombolas no estado do Pará, uma vez que, das 457 áreas identificadas, 324 se constituíram ou construíram 
como territórios, acionando sua condição de existência, sobrevivência física admitindo-se como grupo ou comunidade negra 
rural que partilham a mesma origem e elaboram uma unidade: a de ser remanescentes das comunidades dos quilombos. 
Sendo assim, a identidade no qual estão identificados e que são identificados pelos outros é o que torna mais 
resistente/consistente a luta pela efetivação dos direitos de ancianidade da ocupação. Nessa perspectiva, a luta das mulheres 
quilombolas contra a violência de gênero e de raça afirma uma nova ação política antirracista e de luta pelo território, 
decorrente da condição específica do ser mulher negra quilombola, principalmente através da busca por reconhecimento 
identitário enquanto mulheres trabalhadoras rurais quilombolas, dando visibilidade aos conflitos de gênero nas lutas pelo 
território.
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1570 FLAVIA CAMARGO DE OLIVEIRA 
(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA 
CRUZ (UCSC)), ANDREW SZASZ 
(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA 
CRUZ (UCSC)), NIVALDO PERONI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA), ERIKA ZAVALETA 
(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA 
CRUZ (UCSC)), CAROL SHENNAN 
(UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA 
CRUZ (UCSC))

Pigs, forests and institutional tipping points In southern Brazil a traditional farming system called faxinal has, for many years, also worked to preserve forests. Under 
pressures for intensified production, some faxinal have transitioned into a land-use system governed exclusively by a private 
property regime, while others have resisted such pressures and still have the main feature of the faxinal as a communal area, 
covered mainly by forest, used for livestock farming. In this research I ask two questions: Do traditional faxinal do a better job 
preserving forest than places where the faxinal model has been abandoned? What factors favor a faxinal resisting pressures to 
abandon the model and move toward a more conventional, private property model? I studied 29 communities in ten 
municipalities in the state of Paraná. I conducted ethnographic research, observing daily activities, conducting semi-
structured interviews with community leaders (n=19), community members (n=39) and local government agents (n=5), 
participating in community meetings and conducting documental analysis. I used a social-ecological systems framework as 
guidance to code my data according to institutional and cooperation variables affecting forest conservation and identified 
conditions that push for institutional tipping points. I identified that certain mechanisms, together, foster forest 
conservation in the faxinal: economic incentives for raising free-range livestock; community-based institutions (e.g. livestock 
management cultural traditions, social control reinforcing local norms, local farmers’ associations); and government 
institutions (e.g. a government’s compensation scheme). I also documented how cooperation and rule enforcement face 
internal and external challenges: faxinal members who desire to convert the faxinal into monoculture fields; faxinal members 
who wish to sell their land to outsiders; trust in the institution of the faxinal undermined by gossip and institutional 
bureaucracy; youth migrating to urban areas.
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1571 ROSA ELIZABETH ACEVEDO MARIN 
(UFPA)

Povo Arowaka: política identitária e 
linguística

Rosa Elizabeth Acevedo Marin

Durante 2013-2015 foram realizadas atividades de pesquisa abrangidas no Projeto Mapeamento Social de Povos e 
Comunidades Tradicionais na Pan-Amazônia: uma rede social em consolidação (Projeto Nova Cartografia 
Social/UEA/UFAM/UFPA/Fundação Ford/Association Kayeno) com o povo Arowaka, que vive no Village Sainte Rose de Lima, 
Matoury/Guiana Francesa.  O povo Arowaka distribui-se no Suriname, Republica de Guiana, Venezuela, Colômbia e Bolívia.  
Desses trabalhos resultou o Boletim Informativo 2 Na Lokono Arowaka Kahutshi Shikwa Khona Sainte Rosa de Lima, 
Kaheninro que possui elementos distintivos, pois trata-se de um boletim trilíngue:  Arowaka, francês e português, em atenção 
à solicitação dos participantes nas oficinas e respondendo à política linguística conduzida pela Associação Kayeno, desde sua 
fundação.   A língua Arowaka funciona como elemento identitário; está em processo de retomada e vincula-se música, ao 
artesanato, aos conhecimentos tradicionais. Na montagem do boletim trilíngue procedeu-se a organizar oficinas de tradução, 
com a participação de falantes, (avós e avôs).   Na visão da Sra.  Ursula Visser -Biswane, ex-presidente da Association Kayeno, a 
política linguística é central para os Arowaka, pois é o meio de transmitir a história. Portanto, a apropriação da língua 
representa o futuro.  O Sr. Tawayakale Kouyouri (povo Kouyouri), amigo de Ursula Visser Biswane durante o lançamento do 
Boletim 2 citado acima, manifestou posição sobre a política linguística e identitária dos povos indígenas: Esse trabalho para 
fazer não é qualquer coisa, é traduzir nossa língua. Nossas línguas em primeiro lugar, e depois as línguas que nos dominam.  O 
artigo tem por objetivo situar o debate que povos indígenas inserem no escopo do PNCSA, a propósito de política identitária 
e política linguística.

SO 085SERVIUS

1572 GILVAGO ANTONIO BARBOSA DE 
SOUZA (UEPA), FLAVIA CRISTINA 
ARAÚJO LUCAS (UEPA), DANIELLE 
CRISTINA DE AQUINO AMORIM 
(UEPA), BARBARA XAVIER CARVALHO 
(UEPA)

Plantas medicinais em atenção à saúde: 
tratamento de doenças do sistema 
gastrointestinal em comunidade ribeirinha, 
Abaetetuba- Pará.

 Plantas medicinais são bastante empregadas para tratamentos diversos de saúde e possuem muitos dos seus usos 
comprovados por comunidades tradicionais detentoras de receitas familiares para  um grupo amplo de etnoespécies. O 
objetivo desse trabalho é identificar  as espécies vegetais empregadas no tratamento das doenças do sistema gastrointestinal, 
por  uma  comunidade ribeirinha em do Rio Urubueua de Fátima, Abaetetuba- Pará. Em visitas preliminares foi observado que 
a população padece frequentemente de quadros clínicos diarreicos, com cólicas, dores estomacais, entre outras 
sintomatologias associadas ao aparelho gastrointestinal.  Para o início da coleta foram realizadas observação participante e 
entrevistas semiestruturadas com os interlocutores especialistas. Após as entrevistas também procedeu-se a turnê guiada, que 
consistiu em visitas aos quintal florestal (área de mata mais distante da casa),e/ou  quintal doméstico (situado nos arredores 
da casa). Coletaram-se amostras botânicas para identificação e incorporação no herbário MFS. Das 32 espécies identificadas, 
as com maiores números de citação, respectivamente foram: Hortelã (Mentha sp.),  Goiaba (Psidium guajava L.), Caxinguba 
(Ficus máxima Mill.), Açaí (Euterpe oleracea Mart.), Boldo (Vernonia condensata Baker) e Marupazinho (Eleutherine plicata 
(Sw.) Herb.). A folha é a parte da planta, mais usadas nas receitas, totalizando 65%, seguida da casca (15%), raiz (11%), galho 
(5%), flores (2%) e fruto (2%). As famílias Lamiaceae, Fabaceae e Asteraceae têm grande representatividade na comunidade 
para o preparo de medicamentos tradicionais.  A dependência na terapêutica para prevenção, tratamento e cura é um traço 
de identidade cultural dessas pessoas com os recursos naturais, no qual estão inseridos os saberes de seus familiares 
preservados em cada uma das práticas em atenção à saúde.
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1573 MARCIO D'OLNE CAMPOS (UNICAMP 
(APOSENTADO))

DAP acolhe um astropólogo no Projeto 
Kayapó

USP, Julho de 1984 na reunião da SBPC, assisti um simpósio sobre: “Etnobiologia dos Kayapó: Conhecimento do índio sobre a 
natureza e manejo ecológico”. Título elaborado, logo aos primeiros minutos a seriedade caiu e a abordagem profunda cresceu 
com a minha fascinação. Tratava-se de um simpósio-happening num palco de auditório que abrigava o diretor de cena – 
Darrel Addison Posey – e, entre amigos hoje mais próximos: Elaine Elisabetsky e Anthony Anderson. Com magistralidade, os 
debatedores eram os xamãs Kwyrã Ká e Beptopoop acompanhados do chefe Kayapó Kañonk de Gorotire (Pará).

Fascinado pelo evento, procuro Posey ao final e acabamos jantando onde lhe contei do trabalho entre pescadores e seus 
saberes das relações céu-terra. Minha descoberta recente fora que eu trabalhava em etnoastronomia, uma das especialidades 
sobre ciências indígenas que para nós é disciplinadamente denominada uma das etno-X (X disciplina acadêmica). Nesse 
contexto, sábios indígenas nos mostram uma visão que integra relações humanos-natureza na perspectiva de assegurar nossa 
condição de vida atual de forma sustentável às futuras gerações (Brundtland, 1982).  Essa é a perspectiva que Posey defendia 
confiando no diálogo ‘ciência indígena - ciência acadêmica’ para a solução de nossos problemas ambientais, naturais e sociais.

Esse período, de extrema satisfação intelectual e afetiva, na segunda metade dos anos 80 ainda nos traz frutos e inspirações 30 
anos depois.

Os Kayapó têm consciência do círculo sazonal de marcadores de tempos terrestres correlacionados com os tempos celestes 
dos astros; estes últimos indiferentes às ações humanas. Tal correlação, extremamente importante para eles, deveria ter 
também importância para nós. Para os Kayapó, ocorrências contrárias às expectativas, ou seja, anomalias temporais nas 
correlações céu-terra - são atribuídas a irregularidades climáticas, agressões à Natureza ou ao desrespeito a normas e 
cerimoniais.   
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1574 WANESSA DA SILVA FORTALEZA 
(UNIFESSPA-MARABÁ)

Agricultura Familiar: Desafios e 
possibilidades além do plantar e colher

 

 

AGRICULTURA FAMILIAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES ALÉM DO PLANTAR E COLHER

Este trabalho analisa os resultados da pesquisa desenvolvido no âmbito formativo do curso de Licenciatura em Educação do 
Campo durante o Tempo-Espaço-Localidade realizado no segundo semestre de 2017 na comunidade do campo, Santa Fé, 
Marabá, Pará. Teve como objetivo desenvolver proposta curricular contextualizada arealidade do campo sobre práticas 
produtivas sustentáveis a partir do projeto “Desafios e possibilidades do plantar e do colher”. O projeto foi realizado com 46 
alunos do ensino Fundamental (9º ano e 4ª Etapa da Educação de Jovens e Adultos) da Escola Municipal Professora Maria das 
Neves e Silva. Os alunos que realizaram visitações em lotes das comunidades para levantamento de informações sobre práticas 
produtivas do açaí e criação de animais de pequeno porte, além de observação de árvores frutíferas da região com potencial 
para o extrativismo. A partir das informações levantadas em campo, os alunos planejaram e beneficiaram produtos derivados 
de babaçu (bolo, azeite, leite) e açaí (geladinho, brigadeiros e polpa). Além disso, foi inserido no currículo escolar praticado 
pelos professores temas como a valorização do homem do campo e geração de renda a partir da agricultura familiar. Dessa 
maneira, identificar as formas de cultivos encontrados na comunidade é uma maneira de incentivar os trabalhos coletivos 
familiares, proporcionarganho financeiro para as famílias, além da preservação do meio ambiente. Estes temas são relevantes 
a serem desenvolvidos nas escolas do campo afim de fomentar o campesinato como relevantepara a legitimação dos valores e 
práticas agrícolas perdidas ao longo dos anos. Por outro lado garante a valorização dos saberes locais em uma perspectiva 
socioecológica, mostrando que a agricultura familiar estar para além do plantar e do colher.
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1576 MARIA CAROLINA LAS CASAS E 
NOVAES (UNESP CÂMPUS LITORAL 
PAULISTA), LUCIANA CAVALCANTI 
MAIA SANTOS (INSTITUTO FEDERAL DE 
SÃO PAULO, CÂMPUS PIRITUBA), 
MARCELO ANTONIO AMARO PINHEIRO 
(UNESP CÂMPUS LITORAL PAULISTA), 
FLAVIO AUGUSTO DE SOUZA BERCHEZ 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES 
DO CARANGUEJO-UÇÁ, Ucides cordatus 
(LINNAEUS, 1763), NA CIDADE DE CANANÉIA, 
LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Ucides cordatus (LINNAEUS, 1763) é um caranguejo semi-terrestre que ocorre apenas em áreas de manguezal. Estes animais 
são explotados por comunidades humanas em pescarias de pequena escala, das quais possuem uma relação intrínseca com o 
manguezal, em um modo de vida em que suas atividades econômicas, sociais e culturais dependem dos recursos deste 
ecossistema. No estado de São Paulo, a cidade de Cananéia (litoral sul), tem o maior volume registrado de captura do 
caranguejo-uçá, devido apresentar grandes extensão de manguezal. No entanto, pouco se conhece sobre o perfil 
socioeconômico desses profissionais. Neste contexto, este trabalho considera as informações de gênero, produtos extraídos 
do mangue, renda semanal e esforço pesqueiro. Para coleta das informações, foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas 
com os pescadores no período de fevereiro a maio de 2018 e os dados transcritos e analisados de forma quantitativa. Dados 
preliminares, sugerem que os pescadores possuem uma alta dependência do manguezal, tendo o caranguejo-uçá como o 
recurso mais importante para sua renda, obtendo apesar do esforço uma baixa renda semanal. Acreditamos que as práticas 
extrativistas estão intrinsecamente ligadas ás pressões do mercado, e esses aspectos econômico tendem à superexploração 
dos recursos naturais. Portanto torna-se importante desenvolver parcerias para desenvolver um sistema integrado de 
informação pesqueiras e sociais, políticas de assistência social para os pescadores, criação de colônias de pesca de U. cordatus 
e implantar projetos de educação ambiental para o publico em geral. Assim, esta pesquisa levanta questões importantes para 
ampliar as discussões sobre a pesca sustentável apoiada por políticas publicas nacionais.
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1577 FRANCISCO DE OLIVEIRA ARAÚJO 
(ESCOLA SANTO ANTONIO DE 
PRAIALTA), RITA DE CÁSSIA PEREIRA 
DA COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO SUL E SUDESTE DO PARÁ)

Assentamento Jacaré: história, dinâmicas 
sociais e práticas locais

Este trabalho tem por objetivo tratar acerca da trajetória e experiências locais no Projeto de Assentamento Jacaré, município 
de Nova Ipixuna, Sudeste do Pará. Trata-se de um olhar para as mobilizações em torno da luta pelo acesso a terra no interesse 
de conhecer as dinâmicas sociais e culturais estabelecidas na comunidade. O trabalho busca estabelecer uma relação entre a 
história local com o exercício da prática pedagógica escolar, pela sua importância para o ensino. Essa abordagem é, 
fundamentada nos princípios de uma educação tecidas embase as experiências, contextualizadas e crítica. A análise 
construída em torno desta realidade histórica se apoiou em dados produzidos a partir das pesquisas socioeducacionais 
compreendidas no processo formativo da licenciatura em Educação do Campo. No propósito da pesquisa foram realizadas 
entrevistas, observação direta, registro de imagens, levantamento e análises bibliográficas e de fontes documentais. Esse 
conjunto de dados e a análise permitiram abordar importantes elementos que constituem a tessitura histórica e da dinâmica 
social dos agentes sociais no Assentamento Jacaré.     

SO 087COSTA

1578 SARA DEAMBROZI COELHO (INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÔNIA), CHARLES ROLAND 
CLEMENT (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA), CAROLINA 
LEVIS (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA), JULIANA 
SCHIETTI (INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS DA AMAZÔNIA)

As espécies úteis de árvores e palmeiras 
dominam as florestas na Amazônia

Os habitantes das florestas Amazônicas usam os recursos florestais há mais de 13 mil anos. No entanto, pouco sabemos sobre a 
quantidade de árvores e palmeiras, em termos do número das espécies usadas pelos povos originários e contemporâneos, e o 
quanto essas espécies estão disponíveis e são hiperdominantes na Amazônia. Aqui, revisamos a literatura de um século de 
estudos etnobotânicos sobre os usos de espécies de árvores e palmeiras distribuídas nas florestas da Bacia Amazônica e do 
Escudo das Guiana entre diferentes grupos étnicos. Os dados do tamanho populacional das espécies foram obtidos a partir do 
banco de dados da Amazon Tree Diversiy Network (ATDN). Os estudos etnobotânicos no último século revelam que 50 % 
(2333 das 4617 espécies da ATDN) de árvores e palmeiras na Amazônia são usadas para a obtenção de recursos, como 
alimentos, ferramentas, construção, remédios, lenha, entre outros, pelos povos nessas florestas. Essas espécies úteis dominam 
as florestas, 89 % são espécies hiperdominantes. O tamanho populacional médio das espécies úteis de árvores e palmeiras é 
maior do que o das espécies não úteis. Essa relação pode ser observada avaliando o total das espécies e também dentro dos 
gêneros. Nossos resultados mostram que as espécies mais dominantes têm populações incipientemente domesticadas. Nosso 
modelo prevê que há ainda mais espécies úteis na Amazônia do que amostramos e que todas as espécies hiperdominantes são 
utilizadas. Vimos também que algumas famílias botânicas são mais ou menos preferidas para determinados usos do que o 
esperado pelo nosso modelo: maior número de espécies de palmeiras são utilizadas para alimentação do que o esperado; 
Fabaceae é a família com maior número de espécies úteis em todas as categorias de uso. Neste estudo, encontramos que a 
floresta Amazônica tem grande importância socioeconômica e esse conhecimento pode nos ajudar a entender a interação dos 
humanos com o ambiente nessas florestas.

SESSÃO TEMÁTICA 20

1579 MARIA REGINA FARIAS MACHADO 
(IFPA), LOUISE FERREIRA ROSAL (IFPA), 
ELIZIANE DA SILVA CORRÊA 
(PREFEITURA DE BREVES)

Entrelaçando Saberes no Ensino de Ciências 
Naturais: Uma abordagem didática a partir 
de Agroecossistemas Marajoaras

O presente trabalho descreve atividades pedagógicas mediadas na disciplina de ciências naturais, desenvolvida com 
educandos do sexto do ensino fundamental,  no período de agosto a novembro de 2017,  na Escola Municipal de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental (EMEIF), Justino Costa,localizada na área rural do município de Breves no território do 
arquipélago Marajoara. As atividades desenvolvidades objetivaram articular os conhecimentos dos educandos a partir do 
trabalho com a realidade e do entrelaçamento entre educação com a cultura e com os conhecimentos científicos. Neste 
sentido, as metodologias  pedagógicas utlizadas no decorrer  das atividades propiciaram aos educandos ribeirinhos um ensino 
de forma contextualizada na perspectiva da interdisciplinaridade. As atividades trabalhadas foram desenvolvidas à luz da 
pedagogia de projetos. Entende-se que o processo de ensino  e aprendizagem na atualidade demandam novas metodologias de 
ensino, novos olhares e formas criativas de abordagem. as atividades desenvolvidas buscaram fomentar a construção do 
conhecimento a partir da problematização da realidade dos educandos de forma a promover a reflexão crítica a respeito de 
seu modo de vida ribeirinho, as questões investigadas foram relacionadas à proteção e conservação ambiental no que 
concerne às matas ciliares dos rios e igarapés, os educandos buscaram investigar em artigos e livros a respeito da importância 
destas áreas para a conservação dos agroecossistemas locais. é notório que as atividades desenvolvidas suscitaram nos alunos 
reflexões a respeito dos assuntos discutidos, algumas observações proferidas no decorrer das atividades evidenciaram a 
importância socioambiemtal deste trabalho, denotando uma significativa mudança de valores no que concerne ao meio onde 
vivem
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1580 BÁRBARA CRISTINA VIEIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO 
SAO FRANCISCO), ÁUREA ARIELE SILVA 
LÔBO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
VALE DO SAO FRANCISCO), REBECA 
MASCARENHAS FONSECA BARRETO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO 
SAO FRANCISCO)

O sertão virou mar sem peixe: diagnostico 
rápido participativo dos impactos gerados 
pela construção da Hidrelétrica de 
Sobradinho, Bahia para os ribeirinhos locais

Estudos indicam que o barramento dos rios para a geração de eletricidade traz efeitos negativos para a manutenção dos 
estoques naturais pesqueiros. As comunidades que vivem na região de entorno do Lago da Barragem de Sobradinho (LBS), 
Bahia, têm nos recursos pesqueiros importante fonte de renda e subsistência. O presente trabalho visou realizar um 
diagnóstico preliminar das consequências do LBS para as atividades de pesca das comunidades locais. Foi realizado um 
Diagnóstico Rápido Participativo através da metodologia de ‘Linha do Tempo’. Os participantes da pesquisa foram ribeirinhos 
da Associação dos Atingidos pela Barragem de Sobradinho, que se dispuseram livremente a participar da reunião. Um papel 
madeira de 4m foi fixado na parede e o LBS foi colocado como marco histórico central na abordagem. Perguntas sobre a 
pesca, o ambiente e a ictiofauna foram realizadas no contexto antes e depois da barragem. Entre impactos sociais citados 
estão a segregação social, a falta de agua e o aumento da pobreza. Sobre os impactos ambientais, os ribeirinhos afirmam que a 
produção agrícola e os solos eram mais propícios para o plantio antes do LBS. Nove espécies que não estão mais presentes no 
rio estão, dentre elas estão: surubim Pseudoplatyatoma sp; bagre (gênero não identificado); piau Leporinus sp e o cari 
Loricariidae. Os ribeirinhos também citaram como exóticas o tucunaré Cichla, o tambaqui Colossoma sp e a tilápia Tilapia sp. 
Sobre o tucunaré, afirmam ser ‘um comedor implacável’. Espécies exóticas são capazes de excluir as nativas, tanto 
diretamente, através da predação, quanto indiretamente, através da competição. Esses resultados sugerem que os ribeirinhos 
locais apresentam uma percepção sobre os impactos ambientais causados pela construção do LBS e suas consequências. 
Assim, a construção do LBS afetou a pesca artesanal local de modo negativo, reduzindo espécies nativas de importância 
alimentar e econômica, aumentando a fome e a pobreza local. 

Sessão Poster Temas 
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1581 LUÍS ALBERTO FREIRE DOS SANTOS 
FILHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

Populações tradicionais e museus: 
desenvolvimento local, conservação da 
biodiversidade e patrimônio 
cultural/natural nas experiências do 
Ecomuseu da Amazônia

Este trabalho visa considerar a importância dos museus nos processos de promoção do desenvolvimento social das 
“populações tradicionais”. Para além da definição dada pelo ICOM – International Council of Museums, atribui-se aqui 
‘desenvolvimento’ no sentido evidenciado nas declarações de Santiago (1972) e ampliadas em Caracas (1992), ao propor 
museus “integrais/ados” os quais a partir da priorização de suas funções sociais, políticas e educativas estimulam a reflexão e 
o pensamento crítico nas/das comunidades onde se inserem e, sendo espelhos destas (SCHEINER, 1998) revelam-se como 
importantes canais de sua comunicação e desenvolvimento. Estas novas configurações museológicas, ecomuseus e museus 
comunitários, conforme nos apresenta Riviére (1978), proporcionam que as relações das populações e seu patrimônio 
cultural e natural – e não mais apenas seus objetos – sejam o foco da atenção dos museus. Destarte, os sujeitos e os territórios 
os quais aqueles atribuem seus sentidos e significados particulares tornam-se palco de lutas por direitos, de resistência e 
desenvolvimento local, por meio da Museologia. Neste sentido, traz-se à discussão as ações desenvolvidas pelo Ecomuseu da 
Amazônia, na cidade de Belém, nos processos de promoção do desenvolvimento local, na luta pela conservação ambiental e 
da biodiversidade, ações estas diretamente ligadas ao fortalecimento das práticas culturais das comunidades onde atua.

SO 061MEIRA

1582 RANIELLY COUTINHO BARBOSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ), 
CLÁUDIA CHELALA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAPÁ), ÉRICO EMED 
KAUANO (INSTITUTO CHICO MENDES 
DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE)

ESTUDO DO POTENCIAL DA PRODUÇÃO DE 
ÓLEO DE ANDIROBA (Carapa Guianensis 
Aubl.) NA FLORESTA NACIONAL DO AMAPÁ: 
ASPECTOS ECOLÓGICO, ECONÔMICO E SOCIAL

O óleo de Andiroba (Carapa guianensis), é um relevante produto Florestal Não-Madereiro. Desta forma, a produção deste óleo, 
pode ser uma importante alternativa sustentável de geração de renda para comunidades que vivem em áreas de floresta. A 
Floresta Nacional (FLONA) do Amapá está em fase de implantação de seu Plano de Manejo e necessita de estudos que gerem 
informações que possibilitem e subsidiem o uso dos seus recursos. O presente estudo teve como objetivo realizar uma 
avaliação inicial do potencial para o extrativismo de andiroba na FLONA do Amapá, para a produção e comercialização de seu 
óleo, abordando os aspectos ecológico, econômico e social, e assim avaliando a possibilidade de realização destas pela 
comunidade que vive nesta UC. No período de 2013 a 2014 foi realizado um levantamento da estrutura populacional da 
espécie em área da Zona de Manejo Florestal Comunitário da UC, foram aplicados questionários em feiras públicas nos 
municípios de Macapá, Santana e Porto Grande, visando identificar um mercado potencial para a comercialização do óleo e 
foram aplicados questionários com as famílias que residem dentro e no entorno da FLONA, para verificar o interesse e 
disponibilidade da comunidade em realizar o manejo de andiroba no futuro, bem como, verificar se os comunitários já 
realizam a produção e venda do óleo desta espécie. Foi verificado que a andiroba, apresenta valores de densidade, área basal, 
distribuição diamétrica e hipsométrica, dentro dos limites esperados para áreas de floresta de terra firme. O mercado, com 
foco nas feiras públicas, se mostrou receptivo a possível futura produção de óleo da FLONA do Amapá. E no que se refere a 
comunidade local, estes demonstraram interesse e disponibilidade na produção e venda do óleo de andiroba, vislumbrando 
uma alternativa de geração de renda. Portanto, pode-se afirmar que existe um considerável potencial de coleta de sementes 
de andiroba na FLONA do Amapá, para a produção de seu óleo e comercialização.

SESSÃO TEMÁTICA 35

1583 MARIA LÚCIA DOS SANTOS BATISTA 
(UFPA), SEIDEL FERREIRA DOS SANTOS 
(UFPA)

CONHECIMENTO TRADICIONAL TEMBÉ: 
REMÉDIOS FEITOS A PARTIR DA FAUNA DA 
TERRA INDÍGENA ALTO RIO GUAMÁ

Este projeto de pesquisa foi realizado na aldeia São Pedro, povo Tembé da Terra indígena Alto Rio Guamá a partir de 
entrevistas com as pessoas da comunidade. A ideia é compreender a importância da fauna como recurso natural para 
obtenção de alguns remédios utilizados pela comunidade. A fauna silvestre está em estreita relação com o povo Tembé de 
diversas formas: 1) Para criar como animais de estimação – psitacídeos (araras, papagaios, curicas); curió; quelônios (jabuti, 
tracajá); ungulados (veado, caititu) e primatas (paca, macaco-prego e sagui); 2) Para alimentação – mutuns, jacus, papagaio, 
arara, aracuã, rolinhas, pomba, nambu, jacaré, teju, jabuti, tracajá, anta, veado, porco-do-mato, tatu, paca; 3) de forma 
menos frequente algumas partes dos animais são utilizadas para fabricação de remédios. Os objetivos da pesquisa foram: 
valorizar o patrimônio cultural do povo Tembé; levantar a relação dos animais que podem ser utilizados para remédio; 
Verificar as doenças que podem ser combatidas com as partes dos animais. O trabalho foi dividido em duas partes: 1) a 
pesquisa com membros da comunidade; 2) o trabalho em sala de aula com aluno do 3º ano do ensino fundamental da escola 
IEEFM “Francisco Magno Tembé”, onde realizou-se uma atividade apresentando os animais e seus usos para remédio na forma 
de discussão dialogada. Entre os animais que são utilizados pela comunidade estão: Macaco-prego; Capivara; Paca; Tatu; Anta; 
Jiboia; Veado; Arraia; Camaleão; Jacuraru; Jacaré. Atualmente a fauna tem se afastado da aldeia São Pedro, devido ao longo 
tempo de exploração da caça e devido à abertura da floresta para implantação de roças. Também existem as invasões dos não 
indígenas que capturam a fauna e destroem seus ambientes. Esperamos com este projeto, levar mais informações para a 
comunidade, especialmente para os jovens, para que se conscientizem da importância de preservar esse importante recurso 
natural.

SESSÃO TEMÁTICA 25

1584 JOELCILÉA DE LIMA AIRES 
(UEPA/UNESP), VENIZE NAZARÉ 
RAMOS RODRIGUES (UEPA), VANIA 
LOBO SANTOS (UEPA/UNESP)

TORNAR-SE MULHER EM SOCIEDADES 
INDÍGENAS: A FESTA DO MINGAU COMO RITO 
DE PASSAGEM DA MENINA PARA MOÇA EM 
ALDEIAS TEMBÉ

Esta comunicação relata o ritual de passagem da menina para moça na sociedade indígena Tembé Tenetehara, localizada no 
Alto Rio Guamá, nordeste do Estado do Pará, na Amazônia brasileira. Momento significativo em que se reúne esta etnia, 
parentes e convidados, para festejar a nova condição da menina-moça, em geral dos 12 aos 14 anos. O cerimonial celebra a 
primeira menstruação das meninas, com o significado de torná-las aptas para a complexidade da vida adulta e fortes para 
enfrentar provações e até para constituir família. O estudo fez parte de uma disciplina ministrada na Licenciatura 
Intercultural Indígena, da Universidade do Estado do Pará, onde alunos indígenas efetuaram pesquisa de campo sobre esta 
festa, entrevistando pessoas mais velhas de aldeias tembé, o que possibilitou verificar a importância destes rituais como 
elemento reafirmador da identidade cultural do povo e da tradição tembé tenetehara. No período que antecede a Festa 
ocorre a Tocaia, reclusão da menina na menarca, sob os cuidados da mãe ou da avó, quando é pintada de jenipapo e 
submetida a vários remédios. Após a Tocaia, dá-se a Festa do Mingau, que inicia à noite e só termina no início da manhã do dia 
seguinte, a qual conta com danças de pares e muita cantoria, ao som dos maracás. Nessa festa produzem-se novas pinturas no 
corpo da menina. Ao longo de todo o ritual, recorrem-se a saberes e práticas ancestrais, através dos remédios, para obter 
força, resistência e desenvolver valores. O mingau, feito da raiz da mandiocaba, é de encargo exclusivo da menina, que se 
responsabiliza por seu exaustivo preparo e por servi-lo a todos os participantes. A Festa do Mingau é, assim, composta por 
vários rituais carregados de simbolismo, que remetem a memórias ancestrais das danças, sabores, ritmos, cantos, sons, vozes, 
pinturas corporais, regras sociais e desafios, para se construir, sobreviver e ser reconhecido na sua singularidade e identidade 
como povo tenetehara.

SO 096SANTOS

1585 MARIA AUCIONE RIBEIRO TENÓRIO 
CRUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ - CAMPUS ABAETETUBA), RITA 
DE CÁSSIA PEREIRA DA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ)

Saberes medicinais, experiências e 
letramento social em São Joaquim de 
Ituquara – Baião/Pará

Este trabalho discute saberes medicinais, experiências e letramento social em São Joaquim de Ituquara, município de Baião, 
estado do Pará. O objetivo é apresentar a discussão, em linhas gerais, e a partir de algumas práticas que as contextualizem na 
experiência histórica e social da comunidade e que na análise constituem eventos de letramento. Mais especificamente, 
atentas aos eventos decorrentes das narrativas relativas aos saberes de cura e uso da medicina alternativa. Através dessas 
narrativas e outros dados busca-se a conhecer aspectos socioculturais, identitários e das representações que se encontram 
presentes na atuação do grupo.

SO 087COSTA
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1586 ANDREY MENDES VIEIRA (UEPA), 
SEIDEL FERREIRA DOS SANTOS (UFPA)

A FAUNA (CAÇA) E SEUS DIVERSOS USOS NA 
CULTURA GAVIÃO DA ALDEIA KYIKATÊJÊ, 
SUDESTE DO PARÁ – AMAZÔNIA – BRASIL

Este trabalho é o resultado de pesquisa desenvolvida na aldeia Kyikatejê da Terra Indígena Mãe Maria, sobre o conhecimento 
da fauna pela perspectiva do povo Gavião. A TI Mãe Maria localiza-se no município de Bom Jesus do Tocantins-PA, na BR-222, 
KM-25 sentido Marabá-Bom Jesus. O interesse para desenvolver um projeto dessa natureza surgiu através das necessidades de 
se ter na escola Tatakti Kyikatejê materiais específicos voltados para a realidade da comunidade indígena. O intuito da 
pesquisa foi levantar dados com os mais velhos da aldeia para elaborar uma cartilha sobre o conhecimento Gavião para ser 
trabalhado com alunos do 5º ano do ensino fundamental. No entanto, esses conhecimentos levantados não precisam ficar 
restrito a escola, podendo ser utilizados em outros momentos na vivencia da comunidade com as crianças e também com os 
mais velhos. A cultura indígena vem se modificando ao longo do tempo através do contato com o mundo não indígena e 
também através dos impactos causados direta e indiretamente pelos grandes empreendimentos da região. Portanto é 
imprescindível que se construa estratégias para se tentar minimizar impactos e conciliar os conhecimentos científicos 
escolares com os conhecimentos tradicionais transmitidos oralmente por séculos, na cultura kyikatêjê. Na aldeia Kyikatêjê os 
índios caçam mamíferos, aves e répteis de diversas espécies que correspondem a fauna geral da região neotropical, incluindo 
aí também os peixes. Foi possível verificar que as práticas de caça se perpetuam sem ter ainda a preocupação com a 
abordagem da conservação e manutenção destes recursos genéticos. As diferentes unidades de paisagens são utilizadas para 
caça, pois representam as zonas ecológicas de ocorrência e habitats destes animais. A partir do conhecimento tradicional 
sobre a fauna e seus usos temos discutido importantes questões de preservação desses recursos na região sendo a escola uma 
importante aliada para a manutenção desses recursos em longo prazo.

SESSÃO TEMÁTICA 14

1587 MARIELEN PRISCILA KAUFMANN 
(UFRGS), RUMI REGINA KUBO (UFRGS)

A conservação da agrobiodiversidade crioula 
aliada à luta das mulheres

À luz da teoria ecofeminista, que aproxima as discussões em torno da sustentabilidade na agricultura e a luta das mulheres, 
este trabalho discorre sobre a importância das mulheres no trabalho de seleção e manutenção das sementes crioulas e a busca 
por reconhecimento e por visibilidade. No presente trabalho, buscou-se analisar a experiência de Ibarama, município 
localizado na região Centro-Serra do Rio Grande do Sul, no Brasil e do Concelho (município) de São Domingos, Ilha de 
Santiago em Cabo Verde. A metodologia empregada para a prospecção dos dados foram a realização de entrevistas 
semiestruturadas com as famílias que se destinam a conservar sementes crioulas e a observação participante. Os resultados 
apontam que o trabalho de seleção e armazenamento das sementes é compartilhado pelos membros das famílias, mas, em 
muitos lares, é responsabilidade principal das mulheres. Tanto nas comunidades rurais de Cabo Verde, como do sul do Brasil, 
as atividades domésticas e do entorno da residência são atribuídas ao sexo feminino, assim como o ato de selecionar e 
armazenar sementes. Em geral, este trabalho permanece oculto e invisibilizado perante os técnicos e pesquisadores, pois em 
geral estes tipos de trabalho são subentendidos como não produtivos. Analisando as ações de extensão e eventos relacionados 
aos projetos de desenvolvimento voltados para a conservação da agrobiodiversidade, verifica-se que as mulheres vêm 
conquistando espaços e divulgando seu trabalho, além de imprimirem um enfrentamento, mesmo que subjetivamente, com 
vistas a superar as diferenças marcadas pela divisão sexual. Este enfrentamento está associado a muitas lutas feministas ao 
redor do mundo, cuja expressão e divulgação se atribuem ao trabalho de Vandana Shiva. Conclui-se que, mesmo a partir de 
contextos tão diversos, tem sido gradativamente evidenciada a centralidade da mulher nos processos de resgate e 
conservação da agrobiodiversidade crioula, mesmo sem o devido reconhecimento.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1588 SIMONE ATHAYDE (UNIVERSITY OF 
FLORIDA), ELINEIDE E. MARQUES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), JULIANA LAUFER 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), PAULA FRANCO 
MOREIRA (GIZ), MONISE VIEIRA 
BUSQUETS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO TOCANTINS), ESTHER MIRIAN 
CARDOSO MESQUITA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), ADRIANA F. DE 
MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS), LÍGIA RAQUEL 
SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), SYLVIA SETÚBAL 
(INSTITUTO TÉCNICO FEDERAL DO 
TOCANTINS)

Gestão Participativa da Diversidade 
Biocultural em Terras Indígenas Afetadas por 
Barragens Hidrelétricas na Amazônia 
Brasileira

Neste pôster, sintetizamos resultados preliminares e lições aprendidas de um projeto de colaboração internacional de três 
anos que visou estudar comparativamente os impactos das barragens hidrelétricas em terras indígenas na Amazônia. Adotou-
se uma abordagem participativa e transdisciplinar para a co-produção de conhecimento entre academia e sociedade, através 
do diálogo, troca de conhecimento, desenho e coordenação de pesquisas entre povos indígenas, pesquisadores acadêmicos e 
outros atores relevantes. Participaram do projeto oito grupos indígenas afetados por barragens hidrelétricas em bacias 
amazônicas no Brasil: Xerente, Apinajé e Krahô (Tocantins), Juruna e Arara (Xingu) e Kaiabi, Apiaká e Mundurukú (Teles Pires / 
Tapajós). O trabalho incluiu uma forte liderança feminina, e foi co-liderado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais da Universidade Federal do Tocantins e pelo Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical da 
Universidade da Flórida (UF), envolvendo programas de pós-graduação e estudantes da Universidade Federal de Rondônia e da 
Universidade Federal de Pará. As atividades incluíram uma fase de consulta com as comunidades indígenas, workshops para 
troca de conhecimento e experiências entre as comunidades indígenas, treinamento acadêmico e pesquisa, desenvolvimento 
e análise de métodos e ferramentas participativas e programas de intercâmbio internacional na UF. As metas de longo prazo 
incluem o aprimoramento da inclusão e do treinamento dos indígenas nas universidades amazônicas; fortalecer os programas 
de pós-graduação da Amazônia integrando o conhecimento indígena no currículo; e apoiar o desenvolvimento de redes 
indígenas para fortalecer os direitos e a auto-determinação dos povos indígenas, fortalecendo sua liderança para negociar e 
gerenciar os efeitos da construção de barragens em suas terras.

SESSÃO TEMÁTICA 50

1589 BIANCA DA CONCEIÇÃO CABRAL 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
CLÁUDIA DANIELE TAVARES DUTRA 
CAVALCANTI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ), ROSA MARIA DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ANA LÚCIA DA SILVA RESENDE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
IVANIRA AMARAL DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ANDRÉA DAS GRAÇAS FERREIRA 
FRAZÃO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), LUÍSA MARGARETH CARNEIRO 
DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), REGIARA CROELHAS MODESTO 
(INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ), 
ISAMERILIAM ROSAULEM PEREIRA DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), PAULA VALENTE LEÃO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Inclusão de alimentos da 
sociobiodiversidade na alimentação escolar 
de um município do Nordeste Paraense

Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma das maiores e mais relevantes políticas públicas de garantia 
da Segurança Alimentar e Nutricional, priorizando agricultores locais, assentados da reforma agrária, comunidades 
tradicionais indígenas e quilombolas, além de produtos orgânicos e/ou agroecológicos e da sociobiodiversidade. Objetivo: 
Descrever a inclusão de produtos da sociobiodiversidade na alimentação escolar do município de Igarapé-Miri. Metodologia: 
Estudo transversal descritivo realizado no ano de 2016, desenvolvido dentro do Projeto “Nutre-CECANE/UFPA”. A análise 
ocorreu a partir de documentos (cardápios, chamada pública e contratos) e entrevistas com a nutricionista-responsável 
técnica e merendeira. A quantificação dos alimentos da sociobiodiversidade foi baseada na Portaria Interministerial No 163 
de 2016. Resultados: Nos contratos foram identificadas duas organizações da agricultura familiar, ambas localizada no 
município, totalizando de 22 gêneros, dos quais apenas 4 eram da sociobiodiversidade: Açaí, Polpa de cupuaçu, Polpa de 
Maracujá e Urucum. Nos cardápios foram identificadas apenas duas preparações com esses produtos: “Mingau de arroz com 
açaí” e “Mingau de farinha de tapioca com açaí”, como não havia a descrição completa dos cardápios, não foi possível 
identificar os demais produtos. Quanto à aceitabilidade dos cardápios, a nutricionista e a merendeira relataram que os alunos 
têm uma boa aceitabilidade sobre o que é ofertado, principalmente quando são alimentos da agricultura familiar, em 
preparações como sopas, arroz com galinha e suco de polpas de frutas, além de mingau e vinho de miriti, este, também da 
sociobiodiversidade entretanto, não descrito nos documentos entregues. Conclusão: Os cardápios do município atendem o 
preconizado na legislação, incluindo produtos da sociobiodiversidade, contemplando os hábitos e a cultura alimentar, bem 
como incentiva o desenvolvimento sustentável.
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1590 FERNANDA RAYANNE FONSECA 
MENDES (UFPI), DANIEL PEREIRA 
MONTEIRO (UFPI), VANESSA CRISTINA 
DA SILVA (UFPI), THALYSSON VINÍCIUS 
DE JESUS CARAVALHO BAPTISTA 
(UFPI), FRANCISCO JOHNATAN 
RODRIGUES CARVALHO (UFPI), 
MICHELLY DE DEUS FELIPE ARAÚJO 
(UFPI), MARCUS EUGÊNIO OLIVEIRA 
BRIOZO (UFPI), VICTOR ENZO SANTOS 
DAMASCENO (UFPI), FRANCISCA DOS 
SANTOS BORGES (UFPI)

Etnobotânica das plantas medicinais do 
Piauí, o que temos até agora e perspectivas 
futuras

O Piauí é um estado do nordeste brasileiro, que em sua extensão territorial abrange uma zona de transição ecotonal dos 
biomas de cerrado, caatinga e floresta amazônica, possuindo uma grande diversidade de espécies com características únicas, 
no entanto pouco estudadas. Este trabalho apresenta um breve resumo dos trabalhos feitos na região com o foco no uso de 
plantas medicinais pela comunidade local, tendo como objetivo, além de apresentar as pesquisas realizadas, inspirar novos 
pesquisadores no estudo da etnobotânica piauiense. Para melhor elucidação do conteúdo o mesmo foi dividido em duas 
partes, onde a primeira é foca em trabalhos realizados no Piauí que se direcionam somente a plantas medicinais e a segunda 
parte aborda trabalhos etnobiológicos que fazem menção as plantas medicinais no estado.
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1591 FLÁVIA RIBEIRO BEZERRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), JACKLINE GOMES DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DE PERNAMBUCO), FELIPE ANDRADE 
SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), THAÍSY EMMANUELLE 
FLORENTINO DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), LOURINALDA LUIZA 
DANTAS DA SILVA SELVA DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), EDNILZA MARANHÃO 
DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO)

OS JARDINS DA VIDA: UMA PROPOSTA DE 
INTERAÇÃO HARMÔNICA E BEM ESTAR NO 
DEPARTAMENO DE BIOLOGIA DA UFRPE

A presença de plantas em espaços edificados proporciona bem estar e prazer, além de estimular a socialização e interação com 
elementos naturais. Um ambiente de promoção à saúde mental e física. O objetivo deste trabalho foi evidenciar a importância 
dos jardins montados em sistema de mutirão no Departamento de Biologia (DB) da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. A implementação se deu no hall nos quatro andares do prédio, sendo o primeiro jardim montado no 3º andar 
durante o Movimento estudantil "Ocupe UFRPE", em novembro de 2016, com a colaboração de discentes, do Diretório 
Acadêmico de Bacharelado em Ciências Biológicas e docentes. Em 2017, iniciou-se a construção do 2º e 1º andar, 
respectivamente. Já em 2017.2 foi consolidada uma área de vivência no 4º e 2º andar, com jardim vertical e puffs de pneu. As 
plantas foram escolhidas para serem utilizadas pelos frequentadores dos andares, como, medicinais, alimentícias e as que 
harmonizam o ambiente, sendo um total de 30 espécies, com predominância de herbáceas. Foram aplicados questionários 
com os graduandos que frequentam o DB, para saber o que acharam e sua relação com os jardins. Houve uma aprovação de 
100% dos entrevistados quanto à sua importância. Dentre eles, 75% relataram reconhecer as plantas e o seu uso, destes 55% 
indicaram importância na medicina. 40% alegaram já ter usado alguma planta na alimentação ou fins medicinais. 60% 
relataram não participar da manutenção dos jardins, mas 40% lembram que eles precisam de melhorias. Ao perguntar se eles 
irrigam, quando há necessidade, apenas 25% afirmaram que sim, e a maioria desses, fez parte do processo de construção do 
local. No geral, foi destacado que o ambiente ficou mais agradável, proporcionando um olhar mais vivo e harmonioso ao DB. 
No entanto, as ações devem ser participativas para que os frequentadores se tornem protagonistas, gerando uma interação do 
homem com a natureza, bem como uma relação participativa interativa entre a comunidade acadêmica.
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1592 VALÉRIA LIMA MARQUES DE SOUSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO), DANILO RIBEIRO DE 
OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO DE JANEIRO), CÁSSIA MÔNICA 
SAKURAGUI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO)

Resistência e consciência: um resgate do 
patrimônio cultural material e imaterial da 
Comunidade Tradicional Pesqueira do Morro 
das Andorinhas

Povos e Comunidades tradicionais estabelecem relações ecossistêmicas e culturais com o ambiente em que vivem, pois 
ocupam seus territórios e interagem com a paisagem ao longo de gerações, sendo detentoras de saberes únicos. É de suma 
importância que tais conhecimentos sejam levados em consideração em Unidades de Conservação criadas em sobreposição a 
comunidades tradicionais, pois o registro e a valorização dessas tradições fornecem dados relevantes para o planejamento e 
manejo de áreas protegidas, ajudando a mitigar a erosão cultural a que esses grupos estão sujeitos. Portanto, este estudo 
busca identificar práticas realizadas pela Comunidade Tradicional Pesqueira do Morro das Andorinhas, Itaipu, Niterói-RJ, que 
podem ser entendidas como serviços ambientais, além de mudanças provocadas pelo tempo, como “pontos fracos” da 
comunidade, em relação à conservação ambiental. A etnografia e a observação participante foram utilizadas para obtenção de 
dados preliminares sobre: manejo do solo; noções da relação sistêmica dos recursos; remoção de espécies vegetais invasoras; 
reivindicação dos serviços ambientais prestados como forma de justificar sua permanência; e direito a roça para agricultura 
de subsistência. Há intervenções que envolvem manejo de bambu para construção de estruturas na comunidade; análise de 
espécies, como aroeira e castanheira nativa, para a construção de cerca viva para delimitação de áreas. Observou-se 
preocupação sobre a questão legal envolvendo o manejo dos recursos naturais e sobre a realização de obras de manutenção 
das casas, pois temem infringir a lei ao realizar tais intervenções, tanto em elementos naturais quanto nas edificações, 
demonstrando consciência e frustração pelas limitações impostas com a assinatura de termo de compromisso para 
manutenção no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Também é evidente a preocupação com a preservação da memória e 
história local e a manutenção do patrimônio material e imaterial.

SESSÃO TEMÁTICA 20

1593 GIOVANNA GABRIELLE COSTA 
LOURINHO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAPÁ), LUIZ GUILHERME ALFAIA 
DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAPÁ)

A IMPORTÂNCIA DAS POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS PARA A PRESERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA.

O presente artigo busca elucidar a importância que as populações tradicionais tiveram para a preservação da biodiversidade 
amazônica. Portanto, para a construção do trabalho, far-se-á analise de literaturas baseadas em Manuela Carneiro da Cunha, 
Gersem dos Santos Luciano e Darcy Ribeiro.

A Amazônia possui uma diversidade biológica, cultural e genética, mui particular. Em seu seio carrega povos de múltiplas 
etnias e gêneros, tornando-se assim o maior berço de produção de conhecimento. Ao tratar desse tema tão nobre, faremos 
uma breve abordagem histórica de como ocorreu a colonização das comunidades tradicionais e a maneira que este processo 
transformou a realidade das mesmas. Nesse viés, trataremos dos desafios enfrentados por esses nativos para que sejam 
mantidos em suas terras e as correntes politicas contrárias à demarcação desses territórios. Por fim, explanar-se-á o papel das 
culturas e saberes tradicionais para a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas.

SESSÃO TEMÁTICA 36

1594 ROSILEIA DA COSTA CARVALHO (UFPA) A floresta de várzea no Baixo Tocantins: 
biodiversidade e ameaças.

Discutir sobre a importância da biodiversidade na cultura ribeirinha e a pressão exercida sobre a floresta de várzea do estuário 
amazônico através da exploração intensiva dos açaizais, os limites e possibilidades de exploração da floresta e como os 
ribeirinhos desta região percebem os efeitos negativos sobre a biodiversidade e com isso passam a desenvolver estratégias de 
recuperação florestal, aliando conhecimentos tradicionais e a formação de novos saberes, adaptando-se aos atuais 
imperativos socioambientais, bem como o atual contexto social e ambiental que se encontram os ribeirinhos amazônicos 
frente aos grandes projetos pensados para Abaetetuba e região e de que forma eles afetam o modo de vida dessas populações.

SO 099SANTOS-A/B

1595 WENDEL PATRICK GOMES MARQUES 
(UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA), 
TAINÁ OLIVEIRA DOS ANJOS 
(UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA)

Plantas usadas na medicina local de uma 
Comunidade Ribeirinha da Ilha das Onças, 
Região Insular de Belém-PA

A etnobotânica é uma ciência que visa estudar o conhecimento popular sobre plantas advindo principalmente de 
comunidades tradicionais. Nesse sentido, essa área de estudo está intimamente relacionada com a manutenção do 
conhecimento empírico e têm contribuído para o resgate do saber tradicional que está em constante choque com a cultura 
predominante. O objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento das plantas medicinais utilizadas por ribeirinhos 
da comunidade Santa Rosa localizada na Ilha das Onças, Barcarena/PA (CAEE: 82882918.6.0000.5173). Durante o mês de 
abril de 2018, entrevistas estruturadas com auxílio da técnica de listagem livre foram realizadas com três famílias 
selecionadas através de amostragem não-probabilística. Foram citadas 18 espécies vegetais, distribuídas em 13 famílias 
botânicas, obtendo destaque as famílias Lamiaceae e Asteraceae. A planta mais citada foi Mucuracaá (Petiveria alliacea L.). A 
maioria das plantas é constituída de ervas e cultivada nos quintais dos moradores. Os resultados demonstraram que a 
comunidade apresenta uma medicina popular bastante rica com grande diversidade de espécies vegetais e usos por parte 
destes ribeirinhos, além disso a importância do conhecimento local difundido oralmente e conservado por gerações através 
de pessoas detentoras desse interessante conhecimento.
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1597 HITALLO NERES DOS SANTOS (IFPA) LEVANTAMENTO ENTONOBOTÂNICO DE 
PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS NO 
TRATAMENTO FITOTERÁPICO NO MUNICÍPIO 
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA

O estudo trata-se de uma pesquisa de caráter quantiqualitativo, com o objetivo de realizar o levantamento etnobotânico de 
espécies vegetais utilizadas no tratamento fitoterápico, pelos moradores do município de Conceição do Araguaia – PA. A 
coleta de dados foi realizada durante o período de agosto a setembro de 2017, entrevistando os moradores, por meio de 
questionários semiestruturados. Os resultados mostraram que 76% dos entrevistados fazem uso de plantas medicinais como 
terapia alternativa, e apenas 24% não as utilizam. Foram identificadas 84 espécies vegetais com fins medicinais distribuídas 
em 43 famílias, sendo as mais representativas pertencentes à família Fabaceae, Lamiaceae e Asteraceae. Entre as plantas 
mencionadas estão, a erva cidreira (Melissa officinalis L), capim santo (Cymbopogon citratus(DC)), mastruz (Chenopodium 
ambrosioides L), hortelã (Mentha sp.) e algodão (Gossypium herbaceum L), entre outras. As partes mais utilizadas segundo os 
entrevistados são as folhas (83%), fruto (5%), a casca (5%), raízes (3%), bulbo (2%), as flores (1%) e as sementes (1%). Dentre os 
problemas e/ou situações nos quais se recorre o uso das plantas destacaram-se os relacionados à melhora de sinais e sintomas 
(72,3%) sendo os problemas do sistema digestório (20,1%) o mais citado. Conclui-se que o consumo de plantas medicinais no 
município é diversificado e se mostra como oportunidade para a produção de posteriores trabalhos relacionada às práticas de 
uso de plantas medicinais.
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1598 LOURDES DE FÁTIMA GONÇALVES 
FURTADO (MUSEU PARAENSE EMÍLIO 
GOELDI), MARIA DO ROSÁRIO SARAIVA 
DAS CHAGAS (SECRETARIA DE PESCA E 
AQUICULTURA), MAYCON CORREIA 
PINTO (UFRJ), LAYSE ROSA DA COSTA 
MIRANDA (UNAMA), LETÍCIA 
CARDOSO GONÇALVES (UFPA)

Currais de pesca no município de Curuçá 
(PA): Memórias, Ressignificações e Conflitos.

O seguinte trabalho, construído por intermédio do Projeto RENAS do Museu Emílio Goeldi, tem por objetivo mapear o ponto 
de vista acerca da prática do curral de pesca a partir de três grupos da cidade de Curuçá: Secretaria Municipal da Pesca, 
Curralistas de uma comunidade de Curuçá e, por fim, do Instituto Chico Mendes Para a Biodiversidade. Os métodos que estão 
sendo utilizados para o desenvolvimento deste trabalho consistem em levantamentos bibliográficos para a compreensão das 
mudanças na pesca de curral através da história, entrevistas semiestruturadas e ida a campo. Quanto aos resultados 
preliminares, os mesmos foram obtidos através de levantamentos bibliográficos acerca do caráter histórico dos currais de 
pesca. A relação entre presente e passado, por meio de um diálogo interdisciplinar é imprescindível para compreender e 
reconstruir dinâmicas culturais estabelecidas ao longo do tempo. Partindo-se disso, se observamos as técnicas pesqueiras 
atuais no estado do Pará, poderemos verificar a existência de práticas pré-coloniais, como, por exemplo, os currais de pesca 
que são armadilhas fixas para peixes e são usadas especialmente nas áreas de marés a partir de cercas construídas de forma a 
dificultar sua saída. Afirma-se que é uma prática pré-colonial, pois na região oriental do Pará, a pesca com currais era 
predominante principalmente na pesca de tainha. As técnicas pesqueiras sempre passaram por ressignificações, mas a partir 
da década de 80 o curral de pesca foi consideravelmente modificado, por exemplo, na confecção dessa ferramenta pois, a 
substituição de matéria prima com elementos da natureza, como os cipós por malhas de tecidos industrial, acaba por fazer 
com que o pescador dependa da economia de marcado e consequentemente abandone as técnicas tradicionais. Buscaremos, 
no decorrer nos meses de desenvolvimento desta pesquisa, recolher as demais informações acerca dos currais de pesca e seus 
significados no contexto socioeconômico do município de Curuçá.

SESSÃO TEMÁTICA 37

1599 LUIS JUNIOR COSTA SARAIVA (UFPA), 
JÉSSICA DO SOCORRO LEITE CORRÊA 
(UFPA)

A alimentação como eixo de análise para o 
acompanhamento das transformações 
sociais em uma comunidade estuarina

A discussão sobre alimentação, mais especificamente sobre interesses e hábitos alimentares, mostrasse como importante para 
entendermos mudanças significativas no contexto alimentar em questão. O trabalho de pesquisa foi realizado na comunidade 
Vila Cuera-Bragança-PA a partir de entrevistas com alguns moradores da Vila, de faixas etárias diferenciadas, crianças, adultos 
e idosos. O principal objetivo foi conhecer os diferentes hábitos alimentares dos sujeitos, relacionados a interesses distintos 
de acordo com seus grupos geracionais, as definições de alimento e as leituras construídas por cada um a respeito dos 
benefícios e malefícios relacionados aos aspectos alimentares. Nessa perspectiva elaboramos um conjunto de questões que 
dialogam com teorias relacionadas a identidade e saúde, além de apresentar elementos atuais sobre o uso de agrotóxicos nas 
plantações dos agricultores nessa comunidade. Considerando que a alimentação perpassa por todo um processo de aquisição 
e preparo desses alimentos que, na maioria das vezes, trata-se de um ritual que culmina com o consumo do mesmo, mas 
também funciona como momentos de intensa trocas subjetivas.

SO 020NUNES-B

1600 RAQUEL DE JESUS COSTA (UFPA), 
SILVIANE MESSIAS DA ROCHA (IFPA), 
ANA PAULA OLIVEIRA ARANHA (IFPA), 
MICHAEL RUAN NUNES DE LIMA 
(IFPA), RODOLFO DA SILVA PEREIRA 
(IFPA), JEAN MARCEL LEÃO PEREIRA 
(IFPA), EDSON WANDER COSTA 
CARDOSO (IFPA), LOUISE FERREIRA 
ROSAL (IFPA), MÁRIO MORAIS 
OLIVEIRA NETO (UFPA)

USO DE PLANTAS MEDICINAIS E MÍSTICAS EM 
DUAS COMUNIDADES NA ILHA DO CAPIM EM 
ABAETETUBA-PA

O uso das plantas medicinais sempre foi presente no Brasil, disseminado e popularizado, favorecido pela riqueza florística e 
cultural existente, e resistindo ao longo do tempo. Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento 
etnobotânico de plantas medicinais e místicas, utilizadas na comunidade Marintuba e Caratateua da Ilha do Capim, 
Município de Abaetetuba-PA, reunindo as plantas reconhecidas, os seus usos, formas de preparo e o uso popular das espécies. 
O estudo foi conduzido por aplicação de questionários semiestruturado com questões de conhecimento sobre plantas 
medicinais. Não foi realizado a coleta das plantas e identificação botânica, pois se tratava de informações próprias dos 
entrevistados (as). Foram entrevistadas 9 pessoas, 3 homens e 6 mulheres, com faixa etária entre 35 a 81 anos. Recorreu-se a 
frequências relativas das plantas. Como resultado foram mencionadas 45 plantas contendo indicação terapêutica e forma de 
preparo. A etnoespécie mais citada foi a Andiroba com 100% de frequência de citação, seguida da babosa, caju, capim santo, 
erva cidreira, goiaba, sucuuba e verônica com 90%. As mulheres utilizam maior número de plantas medicinais, o que pode ser 
justificado, pelo papel cultural desempenhado por elas, nas atividades domésticas e nos cuidados da família. A origem do 
saber dessas famílias de forma geral tem origem com suas mães e avós. As plantas mais citadas geralmente são utilizadas para 
tratamentos das enfermidades: anti-inflamatório e cicatrizante, gripes, resfriados e tosses e as plantas com fins místicos 
utilizadas para enfermidades como mau olhado e acalma criança. Quanto as partes utilizadas, a folha obteve maior citação e a 
forma de preparo o chá, seguida do banho.  Nesse contexto as comunidades Marintuba e Caratateua são compostas por 
espécies vegetais que representam não somente valor alimentar, mais econômico e social, além de auxiliar na cura de 
enfermidades para as comunidades que ali vivem.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1601 EDENILZE CONCEIÇÃO SILVA DE JESUS 
(ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E 
AGRICULTORES DO IGARAPÉ 
BAIAQUARA - AMAIB), DAYANA 
PORTELA ASSIS OLIVEIRA (UFPA), 
TAINÁ PARAENSE DOS REIS (UFPA), 
TASSELI FIGUEIREDO DOS SANTOS 
(UFRA), DIENE DO ESPIRITO SANTO 
NUNES (UFPA), IVANILDE DE SOUSA 
DO ESPÍRITO SANTO (UFRA), MARIO 
SERGIO DA SILVA OLIVEIRA (UFRA)

Percepção da Educação Ambiental das 
Crianças que moram em torno do Lixão do 
Aurá, Região Metropolitana de Belém, PA.

O presente trabalho tem por objetivo analisar como as crianças moradoras das comunidades Jerusalém e Moara, bairro de 
Aguas Lindas situadas na região metropolina de Belém, mas especificamente no município de Ananindeua-PA, se relacionam 
com o lixão do Aurá. A pesquisa foi realizada no ano de 2017 com 15 crianças, com idades entre 5 e 12 anos, foi aplicado o 
método de observação participante, com desenhos produzidos pelas próprias crianças, filme, e oficina de confecção de 
brinquedos com materiais recicláveis; onde elas demostraram através de imagens suas percepções em relação ao ambiente em 
que vivem. O problema maior é o convívio diário com a realidade do lixão, e de que forma, isso influencia na concepção dos 
cuidados com o meio ambiente na visão dessas crianças, e por isso queremos ver com ocorre a convivência ao redor de um 
ambiente insalubre do ponto de vista físico e social e quais as possibilidades de mudanças para que essa situação seja 
amenizada. A importância do trabalho está em função, de que essas crianças moram em um lugar desagradável e mesmo assim 
precisam saber da importância dos cuidados com o meio ambiente, e que este ambiente necessita de melhoria, sendo que, 
um desses cuidados, é a reciclagem do lixo, convertendo-o em algo útil para as pessoas. Após a experiência, conclui-se que 
essas crianças apresentam anseios de mudanças, a fim de torna melhor o ambiente em que vivem, e demonstraram isso por 
meio dos seus desenhos, e dos brinquedos confeccionados com materiais recicláveis.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1602 SILVIA JULIANE VENTURA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), 
LÚCIO CORREIA MIRANDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
EDSON VICENTE DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ)

ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL NO MÉDIO CURSO 
DO RIO CEARÁ

A sociedade afeta a afeta a paisagem, a biologia e a estrutura ambiental não somente sob o aspecto negativo, mas promovendo 
benefícios dos recursos naturais. Incorporar o conhecimento da comunidade tradicional sobre o ecossistema ao 
conhecimento científico pode gerar tecnologias e proporcionar melhoria na maneira de preservar e utilizar os recursos 
naturais. O objetivo dessa pesquisa foi diagnosticar os problemas socioambientais no médio curso do rio Ceará, verificando o 
índice de vegetação por diferença Normalizada (NDVI), analisando os impactos na área de preservação permanente no médio 
curso do rio Ceará bem como descrever o conhecimento dos moradores sobre a vegetação.  A metodologia consistiu em 
realizar análises espectrais de imagens dos satélites Landsat- 5 MSS/TM e Lansat-8 OLI ∕ TIRS e por meio técnicas de 
geoprocessamento. Além disso, realizo-se entrevistas com 70 moradores da região. Na análise espaço-temporal das imagens 
de 1986, 1996, 2006, 2015 evidencia aumento das áreas degradadas ou que passaram por alteração na vegetação devido à 
utilização para fins de extrativismo, produção agropecuária e ampliação da zona urbana. A área de estudo pertence ao 
complexo vegetacional de zona litorânea possui importância econômica, ecológica a apesar disso observa-se grande avanço 
na perda da vegetação, principalmente nas zonas periurbanas e nos espaços destinados à extração de areia e argilas. Entre as 
espécies da vegetação nativa as mais utilizadas são carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore), Sabiá (Mimosa 
caesalpiniifolia Benth) e marmeleiro (Croton sonderianus Muell.Arg). A falta de água é o problema mais citado sendo este com 
80% dos entrevistados, seguido do incomodo provocado por fumaça de queima de lixo, uma vez que a coleta é ineficiente há 
necessidade de desenvolver ações de fiscalização, para diminuir ou, até mesmo, represar as atividades de degradação, 
concomitantemente devem ser incentivado uso dos recursos existentes de maneira sustentável.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1603 RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA COSTA 
(UNIFESSPA)

Caderno "SemeArtes": experiências sociais e 
pedagógicas e saberes locais

Este trabalho tem com objetivo apresentar uma discussão do caderno SemeArtes – Práticas pedagógicas na Educação do 
Campo. O mesmo consiste no primeiro volume e se encontra organizado em três partes. A primeira delas intitulada A 
comunidade do Projeto de Assentamento Jacaré: trajetória histórica e dinâmica social reúne cordéis fruto do trabalho 
coletivo elaborado por alunos da Escola Santo Antônio do Praialta no município de Nova Ipixuna do Pará. A segunda parte 
nomeada Vida de Garimpeiro: na narrativa de Olávio Evangelista da Silva, é reservada ao cordel ou “rima”, como seu autor 
designa a composição. Material que advém da pesquisa de campo no Projeto de Assentamento Jacaré. Com reconhecimento 
das experiências coletivas a partir da história de vida e da comunidade, deu acesso ao material de domínio da oralidade. 
Como a narrativa grafada na memória de seu Olávio. A terceira parte com o título Trajetória histórica e vida social na Vila 
Diamante, realizada junto a alunos desta vila do município de São João do Araguaia, e com uma transcriação de vozes 
reescritas em cordéis. No conjunto, as produções versam sobre dinâmicas locais em face de contextos mais amplos e da luta 
social no campo. Tratam ainda de práticas culturais, aspectos econômicos, da religiosidade e que marcam a trajetória da 
comunidade e da oferta da educação escolar. A produção tem expressão em linguagem de cordel e é ilustrada a partir 
desenhos elaborados nessas experiências de abordagem etnográfica e em perspectiva de mapeamento social.

SO 087COSTA
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1604 JESSÉ RENAN SCAPINI SOBCZAK (IFTO-
COLINA DO TOCANTINS), CRISTIANE 
VIEIRA DA CUNHA (UNIFESSPA), 
ADRIANO PRYSTHON (EMBRAPA)

Participação e empoderamento: inclusão 
dos atores locais em devolutivas de pesquisa 
sobre pesca no rio Tocantins, Pará, Brasil

De 2015 a 2017 foi desenvolvido o Monitoramento Adaptativo da Pesca (MAP) nas comunidades Santa Teresinha do Tauiri e 
Santo Antoninho, em Itupiranga, Pará, Brasil. A pesquisa teve como objetivo levantar informações sobre a infraestrutura das 
comunidades e atividade da pesca na região, a qual será impactada diretamente pela construção da Hidrovia Araguaia-
Tocantins, prevista para 2018. Para a devolutiva das informações levantadas pelo MAP, foi organizado o “I Seminário sobre os 
impactos da Hidrovia Araguaia-Tocantins sobre a pesca na região: o rio Tocantins para além do uso como via de transporte” (I 
Propesca), realizado em novembro de 2017 na comunidade Santa Teresinha do Tauiri. O I Propesca foi realizado pela 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Associação dos Moradores da Vila Tauiry e Adjacências em parceria 
com Embrapa Pesca e Aquicultura/TO e Instituto Federal do Tocantins/IFTO. Participaram do evento 233 pessoas de diversos 
setores da cadeia produtiva da pesca. Trabalhos realizados na região foram expostos e apresentações foram feitas pelos 
parceiros sobre a temática em questão. Após isso, discutiu-se os resultados das pesquisas em três (3) Grupos de Trabalhos (GT): 
GT 1- A comunidade Santa Teresinha do Tauiri; GT 2- A comunidade Santo Antoninho; GT 3- A pesca e os cenários futuros 
frente a Hidrovia Araguaia Tocantins. Os GTs abordaram a carência de políticas públicas de serviços básicos nas comunidades e 
o fortalecimento do setor pesqueiro para a região. Por fim formularam documentos para a Secretária de Saúde, Secretária de 
Educação, Ministério Público, Colônias de Pesca e Ministério do Trabalho afim de reivindicar melhorias na infraestrutura e 
saneamento básico nas comunidades, além de melhores condições do setor pesqueiro. Espaços como o promovido pelo I 
Propesca tem o poder de gerar ações e/ou subsídios sociais de grande potencial político e de inclusão dos atores locais nas 
discussões das problemáticas socioambientais.

SO 022CUNHA

1605 LUIZ RENAN RAMOS DA SILVA (CCPP), 
GABRIEL DA SILVA FEIJÓ (UEPA), 
SINAIDA MARIA VASCONCELOS DE 
CASTRO (UEPA), VICTOR MIRANDA 
LEÃO (UFPA)

CULTURA POPULAR PARAENSE EM UM 
ESPAÇO NÃO FORMAL DE ENSINO: UMA 
ANÁLISE DO AMBIENTE DA 
BIOCULTURALIDADE NO CENTRO DE CIÊNCIAS 
E PLANETÁRIO DO PARÁ – CCPP

A bioculturalidade é um ramo da pesquisa no qual se trabalha, sobretudo, na interface entre os saberes vernaculares e o 
científico. O Centro de Ciências e Planetário do Pará – CCPP é um dos locais de ensino não formal onde essa interface acontece 
por dispor de um ambiente específico para bioculturalidade destinado à divulgação científica para sociedade. Nesse sentido, 
o presente estudo tem como objetivo geral analisar a contribuição do ambiente da bioculturalidade do CCPP no processo de 
aproximação entre o saber popular e científico, analisando a forma da receptividade do público visitante em relação à 
mediação do ambiente de bioculturalidade no CCPP. Metodologicamente, o estudo organiza-se a partir de um questionário 
semi-estruturado aplicado aos antigos e atuais mediadores encarregados pelo ambiente em questão, analisando e avaliando o 
contexto tanto do espaço quanto da mediação no mesmo. Perante a isso, foi possível definir o espaço da bioculturalidade a 
partir de seus elementos que envolvem tanto os saberes cotidianos quanto aqueles desenvolvidos em espaços acadêmicos. 
Portanto, a relevância do estudo está em demonstrar a importância de um espaço que evidencie a relação entre os saberes 
comuns e científicos a partir daqueles que visitam o espaço e daqueles que monitoram a visita e, além disso, rompendo com a 
divergência entre esses dois saberes. A partir desse pressuposto, temos como resultado dados importantes que estimulam ao 
visitante a conhecer melhor a cultura local, tendo como mediador, a monitoria responsável pelo espaço da bioculturalidade 
e seu bom desempenho, no contexto de preservação dos costumes de atividades empíricas, tradicionais de características 
singulares da região Amazônica.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1606 ROSILEIA DA COSTA CARVALHO 
(UFPA), LÍVIA DE FREITAS 
NAVEGANTES-ALVES (UFPA)

“Onde canta o sabiá tem açaí bom”: um 
estudo sobre a relação do sabiá e a produção 
de açaí no estuário amazônico.

A agricultura de várzea tem passado por grandes transformações nos últimos 20 anos em decorrência do grande interesse 
comercial pelo fruto do açaí, os ribeirinhos ao longo desses anos vêm desenvolvendo várias práticas e saberes relacionados à 
produção do fruto. Este trabalho analisa sobre a perspectiva dos ribeirinhos de Abaetetuba – Pará a importância do pássaro 
sabiá em áreas de açaizal, dando ênfase no conhecimento sobre esta ave e sua relação com a produção de açaí. De acordo com 
os ribeirinhos o pássaro, que desempenha um papel fundamental na identificação da qualidade do fruto do açaí, atualmente 
está desaparecendo em muitas áreas de açaizal devido a exploração intensiva. Os sabiás costumam se alimentar de frutos de 
açaí com alto teor de polpa, isso porque seu bico pequeno dificulta a extração de polpa em frutos mais secos. Os ribeirinhos 
amazônicos percebem essa ave como um indicador de qualidade da produção, à medida que a seleção dos frutos é realizada 
em consideração um conjunto de características como: sabor, textura e teor de polpa no fruto. O conhecimento que o 
ribeirinho demonstra ter sobre essa ave e sua relação com o açaí é amplo e valioso podendo estimular reflexões e estudos mais 
aprofundados a respeito da presença dessa espécie nos açaizais. Os métodos empregados foram: entrevistas abertas e 
observação direta. Como primeiro resultado, obteve-se uma diversidade de saberes sobre a relação do pássaro sabiá com a 
produção de açaí, saberes estes construídos na empiria e na observação diária dos ribeirinhos. Estes saberes apontam um 
caminho mais sustentável para a produção de açaí no estuário amazônico, baseado em um paradigma de maior preocupação 
com a fauna e com a biodiversidade da floresta de várzea.

SESSÃO TEMÁTICA 37

1607 DAYANE DOURADO SANTOS 
(POLOPROBIO)

DESIGN, PINTURA E A FORMA DA NATUREZA 
NOS ENCAUCHADOS DE VEGETAIS DA 
AMAZÔNIA

A tecnologia social dos Encauchados de Vegetais da Amazônia resgata o potencial econômico das seringueiras para geração de 
emprego e renda através da elaboração de produtos e artefatos diversos. Entre esses produtos, o artesanato de encauchado é 
produzido com a colaboração de trabalhadores e trabalhadoras utilizando a riqueza potencial da sociobiodiversidade da 
Amazônia. Essa sociobiodiversidade pode ser visualizada no que diz respeito à utilização dos seringais, de onde se extrai não 
apenas borracha, mas recursos naturais diversos, como frutos, sementes, lenha, proteínas. Esses recursos, além de oferecerem 
itens diversos, utilizados no cotidiano das populações amazônicas, são empregados para dar forma e cor ao artesanato 
encauchado. Com base em pesquisas e no conhecimento tradicional, o aperfeiçoamento de técnicas de design, de 
pigmentação e de pintura da origem aos temas que enfeitam os artesanatos. É a partir da interação com a natureza que os 
artesãos se inspiram e elaboram pinturas, grafismos e ornamentos que complementam o processo produtivo dos 
Encauchados de Vegetais da Amazônia, manejando a floresta, contribuindo para a sua preservação e garantindo o sustento das 
famílias e as possibilidades das gerações futuras utilizaram e desfrutarem de um ecossistema saudável, rico e equilibrado.

SO 052LEANDRO

1608 POLLYANNA COÊLHO DE SOUSA 
(UFRA), VANDA MARIA SALES DE 
ANDRADE (UFRA), FRANCISCO DE 
ASSIS OLIVEIRA (UFRA), IRACEMA 
MARIA CASTRO COIMBRA CORDEIRO 
(UFRA), LIVIA GABRIG TURBAY RANGEL 
VASCONCELOS (UFRA)

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE 
AÇAIZAIS EM COMUNIDADES DO MUNICÍPIO 
DE ALMEIRIM-PARÁ

O objetivo do estudo foi caracterizar e identificar oportunidades e limites do sistema de produção do açaí das comunidades 
de Almeirim(Pará). O método utilizado foi a pesquisa qualitativa descritiva, onde produtores de oito comunidades localizadas 
na área rural do município foram entrevistados, utilizando-se questionários semiestruturados com questões referentes aos 
aspectos da produção, das técnicas de manejo de adotadas, volume comercializado na safra e entressafra, além de aspectos 
relacionados com a organização social e infraestrutura. Para analisar a produção de açaí no município foram montados dois 
experimentos, de acordo com o sistema de manejo e considerando a produção mensal durante o ano de 2013. Para verificar 
as diferenças entre os experimentos, foi realizada a Analise de Variância e quando constatadas diferenças significativas entre as 
comunidades e os meses, aplicou-se o teste SNK, ao nível de 5% de probabilidade. Os dados mostraram diferenças entre os 
experimentos, dentro dos experimentos, entre as comunidades estudadas e os meses. Nas comunidades que manejam os 
açaizais o mês de janeiro diferenciou-se significativamente dos demais com a menor produção registrada (0,2 ton.), com 
produção elevada nos outros meses. Já nos açaizais não manejados, o mês de julho foi o mais expressivo, com maior volume 
de frutos coletados (cerca de 17 ton.), com queda na produção nos outros meses. De maneira geral, conclui-se que nos 
açaizais manejados a produção é mais elevada, sendo mais vantajoso para o produtor, que pode coletar frutos nas duas 
estações climáticas da região.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1609 EZEQUIEL DA COSTA FERREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA), MARIA DA GLÓRIA VIEIRA 
ANSELMO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA PARAÍBA), NATAN MEDEIROS 
GUERRA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO SEMI-ÁRIDO), WERTON 
LUIS DA COSTA FERREIRA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA), CAMILA MARQUES DE 
LUCENA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA), REINALDO FARIAS PAIVA DE 
LUCENA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA)

ESTUDO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS 
MEDICINAIS EM UMA COMUNIDADE RURAL 
NO AGRESTE DA PARAÍBA, NORDESTE DO 
BRASIL

O uso de plantas para o tratamento de enfermidades é historicamente antigo entre as populações humanas, visto a 
necessidade primária do homem em manter cuidados básicos com a própria saúde. O presente estudo registrou e analisou o 
conhecimento local de espécies vegetais utilizadas para propósitos medicinais na Comunidade Malícia, município de Araçagí, 
Paraíba, Nordeste do Brasil. A área de estudo localiza-se na Mesorregião do Agreste Paraibano. Foram entrevistadas 46 
pessoas, sendo 17 homens e 29 mulheres. Antes do início da entrevista com cada pessoa, os objetivos da pesquisa foram 
explicados, sendo em seguida, solicitado que a pessoa assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As espécies 
disponíveis em campo foram coletadas para incorporação à herbário. Calculou-se o índice de Importância Relativa (IR) Foram 
registradas 113 plantas, sendo identificadas 92 espécies, pertencentes a 90 gêneros e 46 famílias. As famílias mais 
representativas foram Fabaceae (14 sp.), Lamiaceae e Myrtaceae (ambas com 6 sp.). As espécies mais citadas 
foram Chenopodium ambrosioides (59 citações), Cymbopogon citratus (55) e Lippia alba (51). As espécies que obtiveram 
maior IR foram Mentha sp. (IR=1,71), Aloe vera (1,62) e Myracrodruon urundeuva (1,52). Folha e casca foram as partes mais 
citadas para uso medicinal (441 citações e 98 citações, respectivamente) . Com referência ao modo de preparo, teve maior 
destaque decocção (291 citações), lambedor (150) e infusão (122). Os sistemas corporais com maior destaque foram Sintomas 
e sinais não identificados (268 citações), Doenças do sistema respiratório (192) e Doenças do sistema digestório (116). Os 
resultados obtidos apontam para um conhecimento diversificado na farmacopeia local e a necessidade de estudos mais 
aprofundados no sentido de corroborar a eficácia das plantas medicinais e de compreender a dinâmica do saber local.

Sessão Poster Temas 
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1610 JULIANA DE SOUSA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI), 
GEOVANIA FIGUEIREDO DA SILVA 
(UNIVVERSIDADE FEDERAL DO PARA), 
KEILA FIGUEIREDO DA SILVA 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
PIAUI), GISELE DO LAGO SANTANA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI)

CONHECIMENTOS ETNOHERPETOLÓGICOS 
DOS PRODUTORES RURAIS SOBRE SERPENTES

A etnoherpetologia é um estudo mais específico que delimita seu enfoque nos grupos étnico, no que diz respeito ao seu 
conhecimento, utilização, classificação e convivência com os répteis. Deste grupo, as serpentes estão entre os animais que 
mais causam repulsa nos seres humanos, sendo por isso, perseguidas e mortas indiscriminadamente. Essa relação de medo e 
desconhecimento gera diversas histórias, das quais muitas possuem uma origem relacionada à biologia de diversas espécies. 
Com o intuito de analisar o que as pessoas possuem de conhecimento sobre as serpentes, propomos a realização de uma 
abordagem etnoherpetológica com moradores de algumas comunidades de Eliseu Martins Piauí Brasil. Foram realizadas 
entrevistas abertas em cinco comunidades, sendo eles: Macauba, Angico Branco, Corrente, Barra e Coroata. Em cada 
localidade foram entrevistadas dez pessoas. Totalizaram 50 entrevistados (34 mulheres e 16 homens), com idades entre 19 e 
70 anos. Cinco pessoas afirmaram não ter nenhum relato e não conhecerem nenhum mito relacionado às serpentes. O mito 
da “cobra que mama” foi o mais relatado pelos entrevistados, totalizando 24 relatos, presentes em todos os municípios 
analisados. Outros mitos frequentes foram: Que a serpente quando machucada persegue quem a machucou, o gato doméstico 
possui o poder de hipnotizar e afugentar as serpentes, quando uma serpente é morta seu parceiro volta para se vingar e que a 
cobra coral “pica com o rabo”. Os relatos obtidos mostram que a população tem algum conhecimento relacionado às 
serpentes, porém esse conhecimento tem um caráter empírico, pois, todos demonstraram algum equívoco e que a relação 
com o grupo ainda se dá de maneira conflituosa e hostil existindo sobretudo a necessidade de orientação da população a 
importância ecológica das espécies de serpentes que ocorrem na região.

Sessão Poster Temas 
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1611 ALOISIO CABALZAR (ISA E IHEID) Etnobotânica e pesquisas colaborativas 
interculturais no alto rio Negro, noroeste 
amazônico

No noroeste amazônico, um conjunto de iniciativas de produção de conhecimentos a partir das comunidades locais e 
de pesquisas colaborativas interculturais tem sido desenvolvido a partir de uma rede de pesquisadores indígenas que está 
presente em algumas sub-regiões da bacia do rio Negro. A partir dessa rede, teve início em 2016 um projeto de etnobotânica, 
envolvendo botânicos, antropólogos e conhecedores e pesquisadores indígenas. Visando desenvolver pesquisas em 
colaboração intercultural e interdisciplinar, esse projeto envolve um esforço de várias instituições de referência em seus 
campos de atuação: Kew Botanical Gardens, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Museu Paraense Emilio Goeldi, Instituto 
Socioambiental, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e a University of London - Birkbeck. Essa apresentação 
propõe apresentar  pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nesse âmbito, em conjunto com pesquisadores indígenas que 
estarão presentes em Belém, discutindo metodologias, resultados preliminares e suas perspectivas no âmbito de uma 
plataforma mais ampla de produção de conhecimentos nessa região. A apresentação vai se atentar também às condições 
apropriadas para uma colaboração efetiva entre diferentes sistemas de conhecimentos.

SO 106KUEL

1612 FERNANDA CARNEIRO ROMAGNOLI 
(UFRA), JUAREZ CARLOS BRITO 
PEZZUTI (UFPA)

VALORAÇÃO MULTICRITERIAL: ESTUDO DE 
CASO APLICADO AO MANEJO DE QUELÔNIOS

Comunidades locais são os principais atores a se considerar para que um sistema de co-manejo se mantenha ao longo do 
tempo. Assim, a compreensão dos valores existentes na sua relação com os recursos não pode ser meramente pragmática. 
Sistemas de valoração multicriterial são importantes para se verificar tipos, dimensões e aplicações de valores diversos, 
considerando diversos aspectos. O objetivo foi criar uma matriz multicriterial que superasse aspectos incomensuráveis sobre 
percepções e usos do tracajá (Podocnemis unifilis) a partir de informações fornecidas pela comunidade ribeirinha Água Preta, 
localizada na várzea do Rio Amazonas em Santarém, Pará. Esta comunidade realiza manejo comunitário de tracajás há 40 anos 
e passou por momentos de declínio e retomada. Entrevistas abertas foram conduzidas com 50 famílias com perguntas sobre a 
percepção/ relação com os tracajás. Os resultados permitiram a criação de uma matriz com dois eixos: “Dimensão” e “Tipos 
de uso”. No eixo “Dimensão” foram estabelecidas as categorias valores pessoais (ex. orgulho por ter tracajás no local), valores 
econômicos (ex. geração de renda em função do manejo), valores sociais (ex. fortalecimento da comunidade devido ao 
manejo), valores ambientais (ex. criação de uma reserva local) e valores culturais (ex. alimento). No eixo “Tipos de uso” foram 
estabelecidos valores de uso direto (ex. alimento), valores de uso indireto (ex. fortalecimento da comunidade devido ao 
manejo), valores de opção (ex. abrir mão de usar o recurso hoje para ter em abundância no futuro), valores de legado (ex. 
garantir a disponibilidade para gerações futuras), valores de existência (ex. orgulho) e valores negativos (ex. geração de 
conflitos entre comunitários). A matriz deixou claro que determinados tipos de uso podem corresponder a diferentes 
dimensões e vice-versa. Matrizes multicriteriais podem aclarar relações entre diferentes grupos com os recursos, de modo a 
estabelecer a importância geral que este possui.

SO 083SAIKOSKI-B

1613 MAURÍCIO EDUARDO CHAVES E SILVA 
(IFMA), ETHYÊNNE MORAES BASTOS 
(UFPI), NÉLSON LEAL ALENCAR (UFPI), 
JOÃO BATISTA LOPES (UFPI)

PLANTAS ALIMENTÍCIAS ESPONTÂNEAS EM 
COMUNIDADES RURAIS DO CERRADO, NO 
MUNICÍPIO DE AMARANTE, PIAUÍ, BRASIL

O presente estudo objetivou avaliar o conhecimento dos agricultores das comunidades Periperi e Assentamento Araras 
(Amarante-PI) a respeito da diversidade de plantas alimentícias nativas da região. Este trabalho de pesquisa obteve parecer 
consubstanciado nº 1.554.318 pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Os dados foram coletados 
por meio das técnicas de listagem livre e entrevistas semi-estruturadas e analisados por meio de frequência de citações. A 
amostra foi constituída de 35 agricultores (22 homens e 13 mulheres). Foram inventariadas um total de 40 espécies, sendo 38 
espécies na comunidade Periperi, e 17 no Assentamento Araras. Em comum nas duas comunidades foram encontradas 15 
plantas alimentares, o que equivale a 42,5% do total de espécies citadas. As espécies citadas foram distribuídas em 21 famílias 
botânicas. As famílias mais representativas foram: Anacardiaceae, Arecaceae, Fabaceae e Myrtaceae (4 spp), seguida de 
Annonaceae e Solanaceae (3 spp). As espécies mais frequentemente citadas foram: bacuri (P. insignis), pequi (C. coriaceum), 
murici (B. verbascifolia), massaranduba (M. triflora), puçá (M. pusa), cagaita (E. dysenterica), jatobá (H. stigonocarpa), babaçu 
(A. speciosa), tucum (A. vulgare), cajuí (A. humile) e cajá (S. mombin). O fruto, consumido principalmente de maneira “in 
natura”, foi a parte comestível mais utilizada pelos agricultores. A coleta na vegetação nativa, caracterizada pelo extrativismo, 
geralmente é realizado pelos homens durante suas atividades diárias no campo. Para a comunidade Periperi, foi verificado 
que o tempo de moradia e a realização de atividades intimamente relacionadas ao ambiente em que vivem, favoreceram a 
uma maior citação de espécies alimentares nativas. Os resultados sugerem que essas plantas alimentares nativas são capazes 
de promover a melhoria na qualidade da segurança alimentar e nutricional dos agricultores, além de favorecer a conservação 
ambiental dos ecossistemas.

Sessão Poster Temas 
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1614 DAYANA MACHADO ROCHA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
RORAIMA), MARCIA TEIXEIRA FALCÃO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
RORAIMA), DINE KEILA MARTINS DOS 
SANTOS (CLARETIANO), JULIA DE 
LOURDES DA SILVA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE RORAIMA)

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A RELATIVIDADE DA 
EVOLUÇÃO DO INCONSCIENTE: CONFLITOS 
EXISTENTES ENTRE AS TERRAS INDÍGENAS E AS 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

O presente artigo aborda sobre dois temas que geram até hoje grandes discussões de ambos os lados. Pois trata-se de 
divergências de valores. Dessa forma, o objetivo central é a discussão sobre os impactos causados pelas sobreposições das 
unidades de conservação nas terras indígenas. Para isso, utilizou-se de pesquisas bibliográficas a respeito do tema, e conforme 
a leitura de alguns artigos correlacionados, conclui-se que tanto as sobreposições em áreas indígenas ou de comunidades 
tradicionais acabam por priva-los do uso da terra em contrapartida, deixando brechas para terceiros fazerem mau uso da 
terra. Contudo, mudanças políticas precisam ocorrer para que este cenário seja diferente, a partir de uma visão de dentro 
para fora, sobressaindo-se os direitos regionais, sobretudo dos povos indígenas e das comunidades tradicionais.

Sessão Poster Temas 
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1615 RAQUEL DE JESUS COSTA (UFPA), 
SILVIANE MESSIAS DA ROCHA (IFPA), 
ANA PAULA OLIVEIRA ARANHA (IFPA), 
JEAN MARCEL LEÃO PEREIRA (IFPA), 
MICHAEL RUAN NUNES DE LIMA 
(IFPA), EDSON WANDER COSTA 
CARDOSO (IFPA), LOUISE FERREIRA 
ROSAL (IFPA), MÁRIO MORAIS 
OLIVEIRA NETO (UFPA)

CONHECIMENTO ETNOBOTÂNICO SOBRE 
PLANTAS MEDICINAIS DOS ESTUDANTES DA 
AGRONOMIA 2013 DO IFPA – CAMPUS 
CASTANHAL

O presente estudo teve como objetivo investigar o conhecimento etnobotânico dos discentes da turma de agronomia 2013 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Castanhal a respeito de plantas medicinais. A 
pesquisa foi realizada em 2017, com aplicação de questionário estruturado com discentes do 9º semestre do curso de 
Agronomia do IFPA-Castanhal que cursaram a disciplina de Plantas Medicinais. Como resultado dos questionários 
estruturados, foram mencionadas 34 plantas, em um total de 6 estudantes, sendo 3 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, 
com faixa etária variando entre 25 a 34 anos, onde 100% dos alunos utilizam ou já utilizaram plantas medicinais. Quanto à 
diferença de sexo e a quantidade de plantas utilizadas, verificou-se que as mulheres utilizam maior número de plantas 
medicinais, o que pode ser justificado, pelo papel cultural desempenhado por elas, nas atividades domésticas e nos cuidados 
da família. Das mulheres jovens que mais citaram plantas medicinais são oriundas da agricultura familiar no qual absorveram 
conhecimentos por meio das mães e avós. O trabalho mostrou que maior parte dos conhecimentos são adquiridos pela mãe. 
Das plantas medicinais citadas pelos alunos, foi obtido um total de 113 citações referentes a 34 etnoespécies diferentes, 
apresentando 100% de frequência de citação: andiroba, limão, laranja e alho, com indicação terapêutica para prisão de 
ventre, garganta inflamada e gripe. Foi possível observar o papel das mulheres, como as maiores detentoras de informações 
acerca do uso das plantas medicinais, demonstrado pelo número considerável de plantas citadas transmitido pelas mães. O 
interesse dos estudantes sobre o assunto tornou a disciplina de Plantas Medicinais uma ferramenta eficaz no processo de 
ensino aprendizagem, tornando o ambiente escolar um local promissor para a realização de pesquisas que visam a 
investigação etnobotânica, integrando o conhecimento popular com o saber científico.
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1616 TAINAH MAROJA COUTINHO JORGE 
(UNAMA), LETÍCIA PEREIRA BARRIGA 
(UFPA)

CONVERSAR PARA CONSERVAR: GARANTIR A 
BIODIVERSIDADE PELA TROCA DE SABERES E 
VIVÊNCIAS ENTRE CONHECIMENTO 
TRADICIONAL E CIENTÍFICO

No ano de 2013, em uma pesquisa realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), foi 
cartografada a existência de ao menos seis nações de matrizes africanas em Belém-PA. Os resultados de tal pesquisa 
evidenciaram algo perceptível no cotidiano da capital paraense, qual seja a forte presença de uma população afro-
descendente. As seis nações cartografadas, Candomblé Ketu, Candomblé Angola, Candomblé Jêje Savalu, Jêje Mina Nagô, 
Umbanda e Pajelança, vinculam-se assim, ao processo histórico da região, constituído a partir da diáspora africana. 
Compreendemos aqui que as cosmogonias de tais matrizes estabelecem relações outras com o meio ambiente e os recursos 
naturais, fugindo uma concepção hierarquizada dos seres vivos que estabelece um patamar de superioridade à espécie 
humana. Dialogando interesses ao uso dos recursos naturais com cosmogonias que acreditam no equilíbrio cósmico entre 
todos os seres que coabitam o meio, acreditamos que o conhecimento de tais matrizes culturais apresenta-se como uma 
alternativa paradigmática à crise ambiental em que a humanidade se encontra hoje. Assim, por meio de pesquisa qualitativa 
com observação participante que nos possibilitou a vivência e a troca de experiências entre diversos saberes, analisamos o 
projeto de ação afirmativa da trilha interpretativa e vídeo de apoio didático intitulada "Afro Amazônicos e Seus Símbolos", 
executada no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, com atividades desenvolvidas aos estudantes de 
graduação das de História e Biologia. Desse modo, amparada nos estudos da etnobiologia e da etnoecologia, observamos com 
tal pesquisa a necessidade premente do diálogo entre os conhecimentos de povos tradicionais, no caso específico de matrizes 
africanas, com o conhecimento científico na busca de uma alternativa paradigmática para a conservação da biodiversidade 
amazônica, e a formação de uma consciência ambiental que seja pluriversalmente construída.

SESSÃO TEMÁTICA 37

1617 CAROLINA AMORIM DA SILVA 
BITTENCOURT (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PELOTAS)

Percepções, Cosmologias e Ações dos Seres 
Míticos na Colônia de Pescadores Z-3, 
Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil.

A Colônia de Pescadores Z-3 pode ser apresentada, no que tange aos seus aspectos socioambientais, através das narrativas 
míticas dos moradores desta comunidade. Estas narrativas constituem a identidade local, apresentando os devires entre 
diferentes cosmologias, como a católica e a afro-religiosa, evidente na Festa da Santa ou Festa dos Navegantes, que 
homenageia a santa do catolicismo popular Nossa Senhora dos Navegantes e a orixá Iemanjá. Além disso, a mitologia expressa 
os saberes, os hábitos e a genealogia dos pescadores e das pescadoras, através de histórias de Bruxas, Lobisomens, Sereias e do 
Negrinho do Pastoreio, personagens míticos que transitam pela Colônia. Desta forma, a mitologia constitui uma forma de 
significar o ambiente costeiro. Neste sentido, está colocada a importância de haver um esforço de conservação que não se 
restrinja a proteção das culturas e/ou do ambiente natural de forma isolada e hierárquica, mas sim a partir de uma 
perspectiva etnooceanográfica socioambiental.

SO 043MOURA

1618 CRISTIANE VIEIRA DA CUNHA 
(UNIFESSPA/ PPGSND-UFOPA), 
RENATO AZEVEDO MATIAS SILVANO 
(UFRGS), KEID NOLAN SILVA SOUSA 
(UFOPA)

Monitoramento Adaptativo da Pesca de 
Pequena Escala na porção média da bacia 
Araguaia-Tocantins, Amazônia, Pará, Brasil.

De 2015 a 2017 foi desenvolvido o Programa de Monitoramento Adaptativo da Pesca (Propesca) nas comunidades Santa 
Teresinha do Tauiri e Santo Antoninho em Itupiranga e Santa Cruz dos Martírios e Ilha de Campo em São Geraldo do Araguaia, 
Pará, Brasil. Região impactada em grande escala e sujeita a novas alterações, como a construção da Hidrovia Araguaia-
Tocantins (HAT), prevista para 2018. A pesquisa teve como objetivo levantar informações de forma participativa sobre a pesca 
local e construir caminhos metodológicos para o desenvolvimento do Monitoramento Adaptativo (MA). As etapas que 
seguiram para a execução do MA resultaram no estabelecimento de parcerias entre comunitários, escolas locais, pescadores, 
Universidades Públicas, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade/PA e Embrapa Pesca e Aquicultura do 
Estado do Tocantins. Juntos os diferentes atores e instituições tem buscado desenvolver metodologias de baixo custo para 
monitorar sistemas pesqueiros na Amazônia e podemos apontar alguns resultados promissores: 1. Parcerias entre 
comunidades, escolas locais, pescadores e instituições que garantiram recursos humanos e financeiros para execução da 
pesquisa: 2. Desenvolvimento do monitoramento da pesca utilizando metodologias participativas e colaborativas; 3. 
Adaptação metodológica construída em parceria com os pescadores e instituições; 4. Construção de Programação 
Computacional para armazenamento e análise dos dados; 5. Produção de Material didático a partir da pesquisa realizada: 6. 
Devolutivas da pesquisa realizada nas próprias comunidades que favoreceu a discussão dos resultados preliminares e reflexão 
das problemáticas: 7. Planejamento integrado e participativo para as novas etapas do Propesca com os comunitários, escolas 
locais, pescadores e instituições: 8. Produção participativa de documentos em eventos de devolutivas de pesquisa que foram 
enviados para decisores políticos, afim de fortalecer as comunidades e o setor pesqueiro na região.

SO 086SILVANO-A

1619 VALÉRIA LACERDA DE ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), ERNILDO CÉSAR 
DA SILVA SERAFIM (SECRETARIA 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE), JOSE ANCHIETA 
ARAUJO DE ANDRADE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ), 
ANDREA HENTZ DE MELLO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), GILCLECIO FARIAS 
LUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL 
E SUDESTE DO PARÁ), KEYLLA LOPES 
DE ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO SUL E SUDESTE DO PARÁ)

SISTEMA AGROFLORESTAL COMO INDICADOR 
DE GERAÇÃO DE RENDA NO PROJETO DE 
ASSENTAMENTO BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO 
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

O sistema agroflorestal – SAF, traz a proposta de recuperação de área degradada, melhor aproveitamento do espaço e do solo, 
diminuição de passivo ambiental através do plantio de espécies arbóreas e a diversidade em alimentos tanto para a 
subsistência alimentar e  na perspectiva de aumento de renda na unidade familiar.O trabalho tem como objetivo verificar a 
diversidade de culturas anuais inseridas por parte do agricultor, analisando a produção de cultura (s) anual  como indicador 
de geração de geração de renda extra através dos sistema agroflorestal.A metodologia aplicada nesse presente trabalho, 
permite avaliar, monitorar e definir indicadores através de subsídios que permitirá identificar a dimensão da produção de 
cada categoria de forma temporal: Adoção do sistema,erá realizado uma avaliação de custos referente a implantação do 
sistema  Diversidade de espécies: Será avaliado a diversidade de espécies inseridas no sistema, a rotação de cultura 
anual.Produtividade: Através de entrevista in loco com o produtor, será  realizado o quantitativo de venda e/ou uso do 
produto destinado a unidade familiar nas especificidades de cada safra.Observa-se que nesta primeira fase, a receita obtida 
através da cultura anual é maior que as despesas de implantação do sistema, porém vale ressaltar que parte do projeto foi 
realizado em parceria com o órgão estadual gestor de unidade de conservação a custo zero, nesse contexto não foram 
contabilizadas os insumos doados, todavia que também não foi contabilizado o milho usado na unidade familiar.Os 
resultados, mesmo que preliminares e de forma experimental, apresentaram  que o sistema agroflorestal através das  práticas 
de manejo tais como da  mão de obra familiar, a otimização do  uso do solo, a interação lavoura espécies florestais, gera um 
aumento de renda e a segurança alimentar na unidade familiar, vale considerar que as culturas agrícolas é temporária e que o 
componente arboreo poderá ser rentavél a longo prazo.
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1620 SANTANA DIAS OLIVEIRA (UNIFESSPA), 
OSMAR CIDIL BATISTA VALVERDE 
(UNIFESSPA), WANESSA DA SILVA 
FORTALEZA (UNIFESSPA-MARABÁ), 
CRISTIANE VIEIRA DA CUNHA 
(UNIFESSPA)

Título: Cultivando saberes, produzindo 
renda e garantindo a soberania alimentar: 
um estudo das famílias produtoras da região 
de Água Claras, São Domingos e Escapole, 
Piçarra, Pará, Brasil.

 

Analisamos a geração de trabalho e renda a partir da agricultura familiar de base comunitária. Tomamos como exemplo a 
Horta Comunitária gerida por 13 famílias da “APASADAR”-Associação de Pequenos Produtores e Produtoras Rurais de Águas 
Claras, São Domingo e Escapole no Município de Piçarra, Pará.A APASADAR foi criada em 14/02/2014com o objetivo de 
contribuir para melhoria da qualidade de vida etornar as comunidades participativas no desenvolvimento humano.Buscamos 
parcerias institucionais com setores da Prefeitura Municipal de Piçarra/PA que doaram equipamentos e materiais para 
construção da casa de farinha e da horta comunitária. A construção foi realizada de forma coletiva e colaborativa. O espaço foi 
dividido para plantio de hortaliças e outras culturas com o apoio técnico da Emater e Coopercal.As famílias produzem couve, 
alface, coentro, cebolinha, pipino, jiló, melancia, abobora, batata doce, mandioca, maracujá, amendoim, inhame, banana, 
mamão, graviola, abacaxi, açaí, etc. Também é realizado o extrativismo de frutas nativas (bacuri, pequi, caju e açaí nativo). 
Com o aumento da produção nos inscrevemos no Programa de Aquisição de Alimentos-PAA junto a Secretaria de Trabalho e 
Promoção Social e solicitamos apoio do Sebrae. O transporte para escoar a produção é concedido pela Prefeitura de Piçarra. 
Atualmente fornecem alimentos através do PAA 6 mulheres e 5 homens da APASADAR que no período de 2015 a 2017 foram 
produzidos 27 diferentes produtos da agricultura familiar com uma produção bruta de 2.874.23 Kg e renda de R$10.917,91 
para este coletivo de agricultores. Dentre os produtos comercializados o que mais se destacou em renda foi a produção de 
açaí, farinha e mandioca. O projeto de agricultura familiar de base comunitária tem viabilizado a inclusão social e produtiva 
do grupo e tem como componentes adicionais o apoio a iniciativas de produção de alimentos em sistemas socioecológicos 
para autoconsumo, emprego e rendacom base na produção sustentável.
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1621 CAROLINE MARTINS DA SILVA MOIA 
(UEPA), BRENA DE NAZARÉ BARROS 
RODRIGUES (UEPA), JÉSSIKA ARAÚJO 
FERREIRA (CESUPA), ANDRESSA LIMA 
AZEVEDO (CESUPA), AMANDA DOS 
SANTOS DUARTE (CESUPA), MARINA 
RODRIGUES PINHEIRO DO 
NASCIMENTO (CESUPA), THIAGO DE 
OLIVEIRA GHAMMACHI (CESUPA), 
THYAGO NYLANDER BITENCOURT DIAS 
(CESUPA), ADRIANE SILVA SENA LIMA 
(CESUPA)

PROJETO ESPERANZA E A ATUAÇÃO 
MULTIPROFISSIONAL: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA REFERENTE À AÇÃO 
ASSISTENCIAL AOS IMIGRANTES INDÍGENAS 
VENEZUELANOS.

INTRODUÇÃO: A fome é o principal motivo que tem ocasionado a imigração de indígenas Venezuelanos ao Brasil. Desde 2017, 
indígenas da etnia Warao chegaram ao Pará em razão da carência de alimentos e medicamentos que assola a Venezuela, 
motivando-os a buscarem outro lugar para a sobrevivência. Em razão dessa situação, percebeu-se a importância da criação do 
projeto Esperanza, a fim de realizar ações assistenciais e também sensibilizar o poder público à melhoria das condições de vida 
desse povo. OBJETIVO: Evidenciar o quão significativo é a criação de um projeto voltado à assistência multiprofissional de 
imigrantes indígenas venezuelanos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, através da realização de um relato de 
experiência, a partir da ação realizada no consultório na rua do mercado de carne do Ver-o-Peso, em Belém. O projeto 
promoveu a distribuição de kits de higiene pessoal; atendimento à saúde, onde foi realizada a triagem, aferição de pressão 
arterial, obtenção de valores sobre a temperatura, peso, medidas de circunferência abdominal e altura dos indígenas; 
prescrições de medicamentos; vacinação contra a gripe; e a oferta de alimentos. RESULTADOS: A ação proporcionou 
atendimento a 65 indígenas, sendo que 33 não compareceram. Do total atendido, 15 eram mulheres, 16 homens e 32 
crianças, dos quais poucos compreendiam a língua portuguesa, porém os profissionais e acadêmicos das diversas áreas da 
saúde conseguiram contornar a situação de barreira comunicativa e adotaram gesticulações e termos espanhóis durante a 
assistência. CONCLUSÃO: A elaboração de ações que visam assegurar a assistência dos povos indígenas da Venezuela é 
fundamental à inserção positiva deles em território brasileiro, pois o fato de serem imigrantes não deve privá-los do serviço 
assistencial e das condições dignas de vida. A criação de políticas de assistência são essenciais para atender integralmente esse 
povo de maneira duradoura.

Sessão Poster Tema 
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1622 SANDI DOS SANTOS FERREIRA 
(CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 
EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO PARÁ), VICTOR NONATO 
RODRIGUES FARIAS (CENTRO DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO, 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ), 
ANA CLÁUDIA CALDEIRA TAVARES 
MARTINS (CENTRO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS E EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ), PAULO 
ALEXANDRE PANARRA FERREIRA 
GOMES DAS NEVES (INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), KELSON DO 
CARMO FREITAS FAIAL (INSTITUTO 
EVANDRO CHAGAS), BRUNO SANTANA 
CARNEIRO (INSTITUTO EVANDRO 
CHAGAS), IVANETE CARDOSO PALHETA 
(INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.), 
MÔNICA NAZARÉ RODRIGUES 
FURTADO DA COSTA (INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, UNIVERSIDADE 
DA AMAZÔNIA)

DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS 
EM PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS NO 
TRATAMENTO DE DOENÇAS DO SISTEMA 
NERVOSO EM SÃO SEBASTIÃO, ABAETETUBA, 
PARÁ

A utilização de plantas para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas práticas terapêuticas da 
humanidade. As plantas medicinais são ricas em elementos metálicos que podem ser benéficos ou não para a saúde humana. 
O uso de chás no tratamento de doenças do Sistema Nervoso é comum em comunidades amazônicas, entretanto, a utilização 
inadequada das plantas medicinais em forma de chá pode acarretar em intoxicação por metais traços, já que esses preparados 
podem apresentar nível elevado desses elementos em sua composição. Objetivou-se determinar o teor de elementos traços 
(Fe, Cu, Zn e Mn) em plantas medicinais utilizadas no tratamento de doenças do Sistema Nervoso na comunidade de São 
Sebastião, Abaetetuba-Pa. O estudo foi realizado no bairro São Sebastião no município de Abaetetuba. Para preparação das 
amostras foram coletadas folhas Ruta graveolens L., Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson, Piper callosum Ruiz & 
Pav., Petiveria alliacea L. e Ocimum campechianum Mill. Para determinação dos metais (Fe, Cu, Zn e Mn), aproximadamente 
0,2 g de cada amostra foram digeridas utilizando 3 mL de HNO3 concentrado e 2 mL de H2O2 30% (v/v) e levado ao forno de 
micro-ondas.  A determinação dos metais foi realizada por Espectrometria de emissão ótica com plasma acoplado 
indutivamente com configuração axial. Em relação ao teor de Cu, somente a espécie O. campechianum (2,2 mg), apresentou 
valor acima da faixa recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Com relação aos elementos Fe e Zn todas as 
espécies investigadas apresentaram teores dentro da faixa recomenda pela OMS. Para o elemento Mn, somente a espécie P. 
alliacea (4,5 mg) apresentou valor acima do consumo diário recomendado pela OMS. Os resultados obtidos evidenciam a 
necessidade de estudos de biodisponibilidade para avaliar se o teor de metais contido nas amostras in natura é transferido 
para os chás, forma de uso mais comum dos remédios caseiros na comunidade, durante o preparo.

 

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1623 TSAI, CHENG LIANG (FUTURU) 
(NATIONAL TAITUNG UNIVERSITY)

“Those Fishes Have Ph.D ”: The Interaction 
Between Reef Fishes and Underwater 
Spearfishing Men among ‘Amis People in 
Taiwan

This paper explores the interactions between reef fishes and underwater free diving spearfishing men among indigenous ‘Amis 
people in Taiwan from two aspects, which are the “fish-ality” (personality of fishes) and the spearfishing men as the 
intermediary between the “society” of reef fishes and culture of ‘Amis people. Reef fishes are not only one of the most 
important resources of subsistence but also a very important material in many rituals among coastal ‘Amis people in eastern 
Taiwan. For ‘Amis people, there are many ways of fishing methods, under water free diving spearfishing is regarded as the most 
difficult but a way of representing ‘Amis manhood. The ‘Amis spearfishing men are the experts of the traditional ocean 
knowledge among ‘Amis, they learn and teach the TEK (traditional environmental knowledge) of ocean including reef fishes 
though bodily practices. Therefore, they are also the medium to teach the ‘Amis about the “society” and the “fish-ality” of 
reef fishes representing the complicated relationships between the fishes and ‘Amis society and culture. Furthermore, the 
changes of the ocean environment and the reef fishes are also affect the ‘Amis society and vice versa. In terms of studying the 
society and the fish-ality of reef fishes among ‘Amis, providing us a different perspective from the past anthropological studies 
to understand both the environmental and the sociocultural changes ‘among ‘Amis in Taiwan.

SO 040TSAI

1624 FLAVIA CRISTINA ARAÚJO LUCAS 
(UEPA), PATRÍCIA HOMOBONO BRITO 
DE MOURA (UFRJ), CAROLINA 
MESQUITA GERMANO (UFLA), VICTOR 
MIRANDA LEÃO (UFPA), KARINA DE 
NAZARÉ LIMA ALVES (MPEG), ULLIANE 
DE OLIVEIRA MESQUITA (UEPA), 
SEIDEL FERREIRA DOS SANTOS (UEPA)

OS CHÁS TERAPÊUTICOS DE RIO URUBUEUA 
DE FÁTIMA, ABAETETUBA-PA

A publicação de “Os chás Terapêuticos de Rio Urubueua de Fátima, Abaetetuba-PA” vem celebrar resultados de pesquisas 
etnobotânicas com os moradores de uma comunidade da região das ilhas no município de Abaetetuba. Essa população 
convive diretamente com a natureza selecionando os recursos que empregam rotineiramente na forma de chás com plantas 
medicinais, preparados por meio de variadas receitas e destinados ao tratamento de diferentes problemas de saúde. Tais usos 
terapêuticos fazem parte do escopo deste material e representam o conhecimento desses ribeirinhos sobre o ecossistema no 
qual estão inseridos e a necessidade de preservá-los para as futuras gerações. As informações foram obtidas através de 
formulários aplicados com os especialistas em plantas medicinais, que concederam anuência prévia para a realização do 
estudo, o qual foi posteriormente autorizado pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) sob o número de 
registro 148/2013. São apresentados os usos e potencialidades de 21 plantas medicinais, com descrição de receitas e modo 
de preparo para o alívio de sintomas e tratamento de doenças crônicas incluindo inflamações, doenças do sistema 
gastrointestinal, entre outras. Para esclarecer sobre perfis clínicos de doenças e prestar informações em atenção à saúde foi 
criado o quadro “Você sabia?”, elaborado a partir de resultados de pesquisa científica especializada, e adaptado a uma 
linguagem acessível aos leitores, buscando um caminho de diálogo interessante entre as falas dos curadores tradicionais e as 
publicações acadêmicas. Na parte final da obra são destacadas as diferentes formas de preparo dos chás, as medidas de volume 
para cada dosagem, a nomenclatura popular e científica das plantas presentes, e a composição mineral dos chás como 
suplemento alimentar. Há registros de imagens do modo de vida local, retratando paisagens naturais, os jiraus.

SESSÃO TEMÁTICA 51

1625 JÉSSICA DO SOCORRO LEITE CORRÊA 
(UFPA), LUIS JUNIOR COSTA SARAIVA 
(UFPA)

Infância e ambiente: analise da relação entre 
crianças e natureza no contexto social da Vila 
do Castelo, Bragança-PA

A presente pesquisa analisa a forma como as crianças moradores de uma comunidade pesqueira, Vila do Castelo, se 
relacionam com o ambiente. Apresentando como elas se constroem enquanto atores sociais no contexto pesqueiro que 
vivenciam, levando em consideração os espaços de aprendizagem e compartilhamento de saberes. Nessa perspectiva 
ressaltamos também as contribuições socioculturais dos demais grupos geracionais que se inter-relacionam com as crianças 
nos espaços de interação social e da existência de uma autonomia representacional existente que deve ser considerada e 
apresentada a partir de aspectos do cotidiano. A partir dessas representatividades e das discussões teóricas que envolvem 
questões inerentes as diferentes infâncias, foi possível elaborar uma leitura interpretativa e reflexiva sobre as crianças em seus 
diferentes contextos e das manifestações existentes a partir da relação com seus pares e com o ambiente, além da 
compreensão dos saberes adquiridos com suas vivências e experimentações.

SO 020NUNES-B
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1626 BRUNA RAISSA CRUZ CALDAS (UFPA) “A MÃE PALMEIRA”: RELAÇÃO SOCIAL DAS 
QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU COM O 
MEIO AMBIENTE E A LUTA PELA 
CONSERVAÇÃO.

A proposta deste resumo visa refletir acerca da relação construída pelas quebradeiras de coco babaçu com a palmeira do 
babaçu, que é fornecedora de alimentação e fonte de vida, utilizada como um meio de subsistência. Estas mulheres não têm 
com a terra apenas uma relação de coleta/colheita, existe uma redefinição do uso e de suas relações sociais com a natureza, 
nas atividades das quebradeiras existe uma relação entre os indivíduos e a natureza, utiliza-se a terra na lógica do uso comum 
do território. Ultrapassando uma relação econômica, a palmeira de babaçu é importante para a autodefinição e reprodução 
social, cultural e ambiental, a palmeira é ainda um símbolo na luta destas mulheres (Shiraishi, 2013). A luta e o cuidado pela 
preservação dos babaçuais se ampliam ainda para toda biodiversidade presente em seus territórios. Em consonância com as 
discussões deste evento e do eixo temático de número seis, pretendo neste resumo e pretenso artigo descrever a dinâmica 
social que liga as quebradeiras à luta pela preservação do meio ambiente, entre ações e discursos que envolvem a forma 
peculiar de manejo com a terra, definem uma prática de conservação da biodiversidade. O lócus desta pesquisa concentra-se 
em duas comunidades localizadas na Baixada Ocidental Maranhense, as quais são: Itaquaritiua – Viana e São Caetano – 
Matinha, ambas têm em comum lutas pelo território, pela preservação do babaçual e do meio ambiente, assim como 
reivindicam processos distintos de demarcação de terras devido a sua emergência étnica, respectivamente a primeira como 
indígenas e a segunda enquanto quilombolas. No presente, estas comunidades vivem situações de conflitos com grandes 
fazendeiros e pequenos proprietários de terras, com sistemáticas ameaças de destruição ambiental e proibições de uso e 
acesso aos recursos naturais, que impede as quebradeiras e demais trabalhadores rurais de continuar extraindo dos seus 
territórios a manutenção da vida.

SO 001ALMEIDA

1627 JUAN DAVID FERREIRA GOMES 
(UNIFESSPA), OSMAR CIDIL BATISTA 
VALVERDE (UNIFESSPA), CRISTIANE 
VIEIRA DA CUNHA (UNIFESSPA/ 
PPGSND-UFOPA)

Etnoconhecimento para a gestão de áreas 
protegidas na Amazônia: um estudo na Área 
de proteção ambiental de São Geraldo do 
Araguaia.

Este trabalho analisa os resultados parciais do Monitoramento Adaptativo da Pesca (MAP) e análise do Conhecimento 
Ecológico Local (CEL) de pescadores das comunidades Santa Cruz dos Martírios e Ilha de Campo localizadas na Unidade de 
Conservação “Área de Proteção Ambiental de São Geraldo do Araguaia (APA Araguaia), Pará, Brasil”. A pesquisa tem como 
objetivo: 1. Realizar o MAP, adaptando as metodologias sempre que necessário; 2. Obter informações sobre a ecologia trófica 
de peixes através do CEL, de modo a contribuir para a gestão nesta área protegida. Como metodologia para o MAP foram 
realizadas capacitações com pescadores para o preenchimento das fichas de desembarque. Para a obtenção do CEL, duas 
etnoespécies (piau e pacu) foram selecionadas e investigadas através de entrevistas e fotos coloridas, perguntado: Você 
conhece este peixe? O que este peixe come? Posteriormente potes com álcool 70% foram disponibilizados a duas famílias de 
pescadores que coletaram estômagos de piau e pacu. As amostras de estômagos foram analisadas no Laboratório de Biologia 
na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará com auxílio de lupa eletrônica, buscando verificar os itens alimentares de 
acordo com os dados das entrevistas. Como resultados obtivemos: 1. Sete famílias da APA Araguaia registraram 110 pescarias 
entre março a outubro de 2017; foram capturados 2.024 kg de peixes; a renda bruta obtida foi de R$ 6.902,50; 17% dos 
peixes capturados são utilizados para consumo; As três etnoespécies mais citadas nas capturas foram: pacu (n=78), piau 
(n=59), piranha (n=44). 2. Foi possível confirmar o CEL de dez pescadores sobre os hábitos alimentares do piau e pacu, que os 
classificaram como frugívoros, herbívoros e insetívoros, itens encontrados nas amostras de estômagos analisadas. Os 
resultados obtidos contribuem para o fortalecimento das discussões entre a biodiversidade e os saberes locais, bem como a 
utilização do etnoconhecimento para a gestão de áreas protegidas na Amazônia.

SO 036VILACOERT

1628 ALDENIZA CARDOSO DE LIMA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), FRANCIS BATISTA DE 
CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS), PAULO CÉSAR 
MACHADO ANDRADE (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS)

DESAFIOS DA DIVULGAÇÃO CIENTIFICA NA 
CONSERVAÇÃO DOS QUELÔNIOS EM 
COMUNIDADES RIBEIRINHAS AMAZÔNICAS

A divulgação científica, a partir de recursos e linguagens que facilitam a leitura do público em geral, caracteriza-se como uma 
reconstrução do discurso científico, adaptando uma informação científica para um leitor não especialista. Nesse sentido a 
pesquisa em questão, surge no programa manejo comunitário de quelônios mediante as perspectivas de compartilhar o 
conhecimento científico produzido pelo programa Pé-de-Pincha na conservação de quelônios em comunidades ribeirinhas 
Amazônica. A pesquisa foi realizada nas comunidades ribeirinhas em que o programa está atuando. Para isso, baseou-se nos 
procedimentos de um estudo de caso com abordagem qualitativa e quantitativa, enfatizando um conhecimento científico 
mais acessível a todos, mas possibilitando assim condições para se alcançar a alfabetização científica. Os materiais produzidos 
constam em áudio visuais:  documentários (2), vídeo institucional (1), vídeo aulas (3) e um comercial (1). Além de informativo 
que objetivou divulgar as principais notícias e informações das pesquisas realizadas junto às comunidades ribeirinhas. Nas 
mídias digitais, com publicações postadas no site do projeto, na internet, twitter, facebook, blog, que serviram para a 
divulgação do projeto em nível local, estadual, nacional e internacional. Esse processo visou a divulgação no âmbito das 
comunidades, mas também se constituiu em levar o conhecimento cientifico para um maior número de pessoas, numa 
linguagem mais acessível a todos.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1629 RAFAELA DA CUNHA PINTO (UFPA), 
ANGELA MAY STEWARD (UFPA)

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE QUALIDADE DE 
VIDA EM UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DE USO SUSTENTÁVEL.

O trabalho é resultante de dissertação ainda em desenvolvimento no Instituto Amazônico de agriculturas familiares da 
Universidade Federal do Pará. Como tema de pesquisa discute-se sobre s diferentes representações sociais de condições para o 
bem estar ou para viver bem, esta investigação pretende contribuir para reflexão e discussão sobre estratégias autônomas de 
qualidade de vida e as ações governamentais para qualidade de vida da população local.  Identificando os canais de consenso e 
conflito onde emergem as demandas por condições de vida. A pesquisa desenvolve-se na Reserva extrativista Caeté Taperaçu, 
no município de Bragança-Pa. Como detentor da maior floresta tropical contínua do planeta, o Brasil ganha destaque na 
agenda internacional ambiental, Como resposta foram implementadas políticas públicas socioambientais como as Reservas 
Extrativistas- Resex, areas delimitadas e geridas pelo Estado, representado pelo ICMBIO, em consonância com a população 
tradicional. A Análise desenvolve-se a partir de os efeitos da criação da Resex Marinha Caeté Taperaçu  sobre qualidade de vida 
dos moradores do território e a inserção de políticas de conservação ambiental e de qualidade de vida no 
território. Caracterizando as variáveis que proporcionam qualidade de vida a partir da representação coletiva dos moradores 
sobre determinados temas que possibilitam as relações sociais no território.A pesquisa idaga sobre: Como é construída a 
representação social de qualidade de vida em uma unidade de conservação de uso sustentável? Para analisar os objetivos 
conta-se com o levantamento de dados em campo através (1) entrevista semi-estruturadas individuais com moradores da 
Resex Marinha Caeté Taperaçu e membros do Conselho Deliberativo. Assim como(2) Mapeamento da comunidade com a 
técnica de grupo focal e Vivências com famílias.(3) Análise de discurso das políticas socioambientais implantadas após a 
decretação da Resex. Pretende-se contribuir com a visão endógena sobre o território. 

SO 016DASILVA

1630 MARIA TAIRLA VIANA GONÇALVES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA), DEYVISON RHUAN VASCO DOS 
SANTOS (MESTRADO EM ECOLOGIA 
HUMANA E GESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL, UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA), HÁDJA MARIA 
OLIVEIRA SILVA (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA), DANIELA SOUZA 
TORRES (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DA BAHIA), ERIKA DOS SANTOS NUNES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA)

FORMAÇÃO DOCENTE E OS DESAFIOS NO 
ENSINO DA PARASITOLOGIA

O domínio de conteúdo dos professores acerca das parasitoses intestinais, é de fundamental importância para o ensino das 
atitudes preventivas frente a estas doenças e contribui para melhoria da qualidade de vida dos discentes. Desse modo, este 
estudo analisou o processo de aquisição e difusão de conhecimentos de professoras do 1º ao 5º ano sobre parasitoses 
intestinais das escolas municipais Pedro Januário dos Santos e Gilberto de Barros Pedrosa, localizadas na zona rural de Paulo 
Afonso-Bahia. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado da 
Bahia, sob o parecer de nº 1.969.897. Para coleta de dados, foram administradas entrevistas semiestruturadas com todos os 
docentes destas instituições, os quais aceitaram participar do estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. No total, três professoras participaram da pesquisa. Todas afirmaram possuir pouco conhecimento acerca das 
verminoses pois não estudaram este conteúdo durante o processo de formação. A principal fonte dos saberes foi a 
autoaprendizagem não formal, citada por todas as entrevistadas, seguida pelos ensinamentos de professores, citado apenas 
por uma. Com relação a transmissão do conteúdo aos alunos, uma relatou não ensinar por não ter especialização e as demais 
disseram ensinar os cuidados básicos de higiene. Quanto ao material disponibilizado pelas escolas, foi citado apenas um livro 
didático. Este possui conteúdos escassos, abordando apenas duas doenças causadas por helmintos: Ascaridíase e 
esquistossomose. Percebe-se que o recurso disponível e o preparo dos professores são insuficientes para garantir que os 
discentes tenham uma aprendizagem eficaz sobre as verminoses. Portanto, tornam-se necessárias ações voltadas a formação 
continuada dos docentes, para que formem alunos capazes de adquirir e difundir informações sobre as medidas preventivas 
frente as parasitoses intestinais.

Sessão Poster Temas 
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1631 ELDELINE NASCIMENTO LOPES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), CARLOS ELIAS DE SOUZA 
BRAGA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), ANA LÚCIA NUNES 
GUTJAHR (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ), WILSON FIGUEIREDO DE 
LIMA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ)

A influência da fauna nas lendas, no 
imaginário e no folclore amazônico e sua 
importância na preservação e difusão do 
conhecimento das espécies

A cultura humana ao longo da história tem documentado seus mitos e lendas, os quais constroem o imaginário popular, é 
milenar a criação de imagens, personagens, criaturas fantásticas para explicar fatos da natureza ou dar uma resposta ao que 
era incompreensível para o homem. A região amazônica não é conhecida apenas por sua fauna e flora, mas também por sua 
riqueza de histórias fabulosas, crença e costumes que fazem parte da identidade dos povos amazônicos, e que o influenciam 
diretamente seu comportamento, essas lendas e mitos são considerados bens imateriais, culturais e históricos que 
simbolizam a memória e o saber local. Tais histórias apresentam, de forma direta ou implícita, o animal amazônico como 
elemento de suas narrativas. Objetivando discutir as lendas e mitos que envolvem a fauna no folclore amazônico, bem como 
sua influência na preservação e conhecimento das espécies, foram levantadas informações dos animais no folclore amazônico, 
em portais de periódicos, artigos, revistas, livros, monografias, dissertações, teses, contos ou narrativas e canções em sobre a 
temática proposta. Entre as lendas e mitos diagnosticados com o maior número de relatos, descrições ou citações foram: o 
Boi-Bumbá e Bumba meu boi (n= 2.100), as lendas da Mula-sem-cabeça (n= 782), do Mapinguari ou Preguiça gigante (n= 683), 
da Matintaperera (n= 365), do Boto (n= 254), da Cobra-Grande (n= 102), da Jequitiranaboia ou cobra-voadora (n= 87), do 
Pirarucu (n= 9), do Uirapuru (n= 24), do Muiraquitã (n= 20), do Peixe-Boi (n= 7), da Mulher que vira porco (n= 1), da Mucura 
(n= 1), da ave Juriti (n= 1), entre outras. Tais narrativas populares são importantes o contexto socioeconômica-ambiental da 
região e instrumentos para a preservação e difusão do conhecimento das espécies. Assim, ter conhecimento sobre o animal da 
própria região em que está inserido e preservá-lo é crucial para compreendermos a história regional e perceber que o 
conhecimento científico está atrelado ao saber popular.

Sessão Poster Temas 
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1632 IVANIRA AMARAL DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ROSA MARIA DIAS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), REGIARA 
CROELHAS MODESTO (INSTITUTO 
FEDERAL DE CASTANHAL), BIANCA DA 
CONCEIÇÃO CABRAL (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), ISAMERILIAM 
ROSAULEM PEREIRA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
PAULA VALENTE LEÃO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ), ANDRÉA DAS 
GRAÇAS FERREIRA FRAZÃO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ANA LÚCIA DA SILVA RESENDE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
LUÍSA MARGARETH CARNEIRO DA 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ), CLÁUDIA DANIELE TAVARES 
DUTRA CAVALCANTI (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

Inclusão de produtos da agricultura familiar 
na Alimentação Escolar no Pará: desafios e 
potencaliaddes

A Segurança Alimentar e Nutricional-SAN consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como 
base práticas alimentares que promovam a saúde, que respeitem a diversidade cultural, e – sobretudo – que sejam ambiental, 
cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). Neste sentido, o Programa de Alimentação Escolar -PNAE 
surge no cenário nacional como uma das maiores e mais relevantes políticas públicas de SAN. Vale ressaltar ainda que o PNAE, 
dentre as suas diretrizes, fortalece a Soberania alimentar, uma vez que conferem importância à compra e preparo de gêneros 
alimentícios que respeitem a cultura e os hábitos alimentares dos beneficiários do programa. Para fortalecer ainda mais essa 
PNAE, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar-CECANE/UFPA, mapeou os cardápios ofertados nas escolas 
públicas e realizou oficinas com os atores sociais do programa para dialogar sobre os principais desafios para inclusão de 
produtos da agricultura familiar na alimentação escolar.  Participaram da oficina, em média 30 a 40 pessoas. Neste resumo 
destacamos os principais desafios apontados pelos participantes nas oficinas foram: Ausência de gestão nos 
empreendimentos da agricultura familiar; Ausência de Documento de Aptidão ao Pronaf -DAP Jurídica; Burocracia quanto às 
documentações para acesso ao PNAE; Falta de diálogo com o responsável pela gestão do PNAE, Logística de entrega dos 
alimentos da agricultura familiar; queimadas e desmatamento; péssimas condições das estradas vicinais; falta de banco de 
sementes. Em conclusão, a oficina foi um momento de grande importância e aproximação dos atores envolvidos no PNAE, 
permitindo o conhecimento do papel de cada ator em cada etapa do processo de aquisição de alimentos da agricultura 
familiar.

Sessão Poster Temas 
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1633 TABO KAYAPÓ (CTL FUNAI - REDENÇÃO) Os especialistas em cuidados tradicionais 
Mebêngôkre-Kayapó

Nós, Mebêngôkre-Kayapó, temos muitos tipos de especialistas em cuidados das pessoas, mas também de animais e plantas, e 
temos muitos remédios para cuidar de tudo isso. Tem pessoas que desde pequenas vão conhecendo raízes, através do tio, do 
avô, do pai e vão aprendendo como tratar. Kuben chama “raizeiro”, outro chama pajé, outra é parteira que é o conhecimento 
da mulher. Estas pessoas são preparadas, não é qualquer pessoa. Hoje em dia as parteiras não estão trabalhando mais, devido 
ao atendimento nos hospitais. Tem o pajé que é o wayangá, tem o raizeiro que não tem nome em Mebêngôkre, tem benzeiro, 
tem pajé espiritual. É sobre esses tipos de especialistas que vou falar. 

SO 071COELHO

1634 MAYARA RAYSSA DA SILVA ROLIM 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

TERRITORIALIDADE ÉTNICA E O DIREITO À 
CIDADE NA AMAZÔNIA: UM ESTUDO DE CASO 
DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO 
ABACATAL

A urbanização na Amazônia é um tema que precisa ser cada vez mais discutido, levando-se em consideração que 70% da 
população amazônica vive nas cidades e a tendência mundial é de crescimento do processo de urbanização. Dentro desse 
estudo é preciso reconhecer também a urbanodiversidade do território que contempla os povos e comunidades tradicionais. 
Sendo uma das questões que motivam o nosso trabalho, o entendimento que estes povos e comunidades tradicionais nas 
cidades, estão sendo vulnerabilizados, do ponto de vista, social, econômico, cultural e ambiental, vítimas do que hoje 
chamamos de racismo étnico-ambiental, produto da lógica predatória das cidades capitalistas, representada pelo “mercado 
imobiliário”. Em razão desse fato, a presente pesquisa se propõe a estudar o direito à cidade na perspectiva da comunidade 
quilombola do Abacatal – Aurá. A comunidade quilombola do Abacatal está localizada na Região Metropolitana de Belém, 
mais especificamente no município de Ananindeua, e sofre constantemente pressões oriundas do processo de urbanização. 
Para alcançar o resultado pretendido foi realizada revisão bibliográfica multidisciplinar sobre o tema como também a análise 
do ordenamento jurídico.

SO 039PARENTE

1635 HÁDJA MARIA OLIVEIRA SILVA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA), DEYVISON RHUAN VASCO DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DA BAHIA), MARIA TAIRLA VIANA 
GONÇALVES (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA), DANIELA SOUZA 
TORRES (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DA BAHIA), JOSINETE DIAS BARBOSA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA), ERIKA DOS SANTOS NUNES 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAIA)

FATORES DE RISCO SOCIOAMBIENTAIS 
ASSOCIADOS A PARASITOSES INTESTINAIS 
ENTRE OS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, BAHIA

As infecções parasitárias são umas das doenças mais comuns no mundo e estão associadas a fatores de risco socioambientais 
que tornam as crianças em idade escolar mais suscetíveis devido aos hábitos alimentares e de higiene inadequados. Desta 
maneira, este estudo avaliou os fatores de risco socioambientais frente as parasitoses intestinais entre escolares da zona rural 
do munícipio de Paulo Afonso – Bahia. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade do Estado da Bahia, sob o parecer de nº 1.969.897. A coleta de dados foi conduzida através de formulários 
semiestruturados junto aos responsáveis legais das crianças de 1º ao 5º ano do ensino fundamental das escolas municipais 
Gilberto de Barros Pedrosa e Pedro Januário dos Santos, os quais responsáveis previamente assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido concordando em participar do estudo. Foram entrevistados 21 responsáveis legais. 
Quanto aos dados socioeconômicos, 66,67% dos participantes possuem primeiro grau incompleto e renda familiar abaixo de 
um salário mínimo. Em relação a moradia, todos afirmaram residir em casa de alvenaria, sendo 61,9% destas abastecidas com 
água do rio e 38,09% pela rede de abastecimento da cidade. Já o lixo domiciliar é queimado em 80,96% das residências e 
apenas 19,04% é coletado pelo serviço de limpeza. No que se refere ao saneamento, a maior parte dos participantes relataram 
ter fossa rudimentar (28,57%) ou fossa séptica (14,28%). Sobre os hábitos alimentares e de higiene, todos informaram lavar as 
mãos antes de preparar os alimentos, como também as frutas e verduras antes do consumo, porém, a água utilizada para 
beber não é tratada (42,86%). Baseado nestes resultados é possível perceber que o fator de risco predominante foi o 
abastecimento de água não tratada, o que possibilita a aquisição de parasitoses intestinais pela população estudada, 
afirmando a necessidade de investimento no saneamento básico e na promoção da saúde.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1636 RACHEL J JONES (RUTGERS 
UNIVERSITY, NJ)

Colorful Quinoa: shifting autonomy in 
diversity of a miracle cereal put to market

This paper examines the relationship between identity in the agricultural Altiplano of South America and the global quinoa 
market. Reveled as the mother grain, the crop can be observed in the archaeological record as far back as 2000 B.C.E. with 
emphasized ritualistic importance. The traditional knowledge regarding the dietary importance and spiritual power of this 
pseudo-cereal has long been challenged, ridiculed, and disregarded by western peoples. Through centuries of colonization, 
quinoa consumption has been relegated to the periphery of society, through the twentieth century. Only recently has the 
public eye turned to quinoa in recognition of its highly nutritive properties. It is touted as a superfood or miracle crop and is 
assigned a curative role in issues of regional malnutrition which are rooted in systemic inequalities. Commodification of the 
grain product results in further marginalization of the Altiplano peoples by racializing and exotifying both plant and grower 
and threatening the region’s sovereignty through food security and agricultural autonomy. GMO scientists particularly 
threaten natural food banks and traditional agriculture techniques by injecting altered crops and western ideals into 
indigenous spaces. Capitalizing on the intellectual and physical property of agricultural peoples through neocolonial power 
structures serves only the interests of corporate economies, providing meager returns to the rightful owners. The language 
used in public discourse surrounding these practices can be challenged and analyzed through anthropological frameworks in 
order to critique and provide context for claims heard from all interested parties.

SO 044DASILVA
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1637 JESSÉ RENAN SCAPINI SOBCZAK (IFTO-
COLINA DO TOCANTINS), KATIUCIA DA 
SILVA NARDES (INSTITUTO FEDERAL 
DO TOCANTINS), GISLÃNE GONÇALVES 
SILVA (INSTITUTO FEDERAL DO 
TOCANTINS), RAIMUNDO NONATO 
RIBEIRO DA SILVA (INSTITUTO 
FEDERAL DO TOCANTINS), PAULO 
HERNANDES GONÇALVES DA SILVA 
(INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS)

Ação extensionista e educação: subsídios à 
uma aproximação intercultural

É inegável que as mudanças das políticas educacionais ocorridas no Brasil levaram a um reconhecimento maior da diversidade 
étnica e cultural do país. Todavia a pluralidade étnica, social e cultural brasileira nem sempre é problematizada do ponto de 
vista educacional. Por exemplo, apesar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 formular uma 
educação indígena pautada sob a ótica bilíngue e intercultural pouco se tem discutido acerca de tal assunto. Neste contexto, 
realizado em abril de 2018 no Instituto Federal do Tocantins – Campus Colinas do Tocantins dentro das ações do Núcleo de 
estudo afro-brasileiros e indígenas  (NEABI),  em parceria da Universidade Federal do Tocantins (UFT) o evento “Povos 
indígenas: educação intercultural”, o qual apresentou discussões acerca da educação indígena na perspectiva bilíngue e 
intercultural. Participaram estudantes do ensino médio integrado e superior da instituição, assim como comunidade 
externa. Dessa forma, buscou-se discutir ações afirmativas voltadas para os indígenas, bem como a estruturação da educação 
escolar indígena sob a perspectiva bilíngue e intercultural através de um evento alusivo ao Dia do Índio. A programação 
envolveu três (3) atividades, sendo: 1) mesa-redonda com os povos indígenas (“Educação Escolar Indígena  a partir da 
perspectiva intercultural”) com a participação das etnias Krahô, Apinajé, Guajajara, Karajá e Xerente; 2) lançamento de um 
livro: “Educação linguística em contextos interculturais amazônicos” (Francisco Edviges Albuquerque e Paulo Hernandes 
Gonçalves da Silva), e; 3) gincana com jogos interculturais. Além das discussões em torno das questões elencadas, o evento 
proporcionou discussão acerca de ações afirmativas voltadas para educação indígena, como o sistema de cotas; troca de 
experiências entre indígenas e não-indígenas através do espaço aberto para perguntas de servidores, discentes e comunidade 
externa.

Sessão Poster Tema 
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1638 KALY NANCY LISBOA REGO (UEPA) Casa de Farinha:Instrumento cultural de 
resistência e saberes salvo guardado também 
pelas crianças

CASA DE FARINHA: INSTRUMENTO CULTURAL, DE RESISTÊNCIA E SABERES SALVO GUARDADOS TAMBÉM PELAS CRIANÇAS

Autora: Kaly Nancy Lisboa Rego

 

RESUMO: O estudo se dispôs a uma reflexão a partir da pesquisa de campo onde mergulhamos  numa comunidade rural da 
Amazônia a fim de pautar o espaço e as atividades desenvolvidas na casa de Farinha em sua rotina,  com o objetivo de aferir os 
saberes das crianças sobre este espaço.  Neste caso em particular, os interlocutores do estudo foram das Casas de Farinha da 
Vila de Santa Maria de Tracuateua no nordeste do Estado do Pará. Fazendo uso do instrumento da entrevista não diretiva, 
visitamos a Vila por quinze meses nos quais tivemos a oportunidade de ouvir, observar e dialogar com 55 interpretes locais 
entre adultos e crianças. Longe de pretender se configurar uma explicação, os momentos nas Casas de Farinha na Vila, as 
entrevistas com os adultos e as conversas com as crianças, serviram como material de interpretação. O diálogo é de invasão 
cultural na Amazônia e nesta investida nos ajuda a reflexão do movimento decolonial nos escritos de Walsh (2009) que acusa 
o colonialismo de silenciamento e anulação de saberes.  Sobre os saberes infantis optamos pelo diálogo com Vigotski (2009). E 
concluímos que para as crianças da Vila, as casas de farinha fazem parte de suas famílias, suas representações de trabalho, de 
seus prazeres. Nossa conclusão é que as Casas de Farinha se constituem legítimos instrumentos culturais de resistência e 
saberes. É o que o estudo materializa nas falas significativas coletadas das crianças sobre as Casas de Farinha do lugar.

Sessão Poster Temas 
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1639 JOSEANE TRINDADE SOUSA (IFAP) RELAÇÃO CAMPO-CIDADE: READAPTANDO A 
PRÁTICA DO CULTIVO NO MEIO URBANO.

Resumo

Há décadas o homem do campo vem adaptando-se ao meio urbano em busca de novas perspectivas de vida, deixando pra trás 
tudo o que foi conquistado com muito esforço, dificuldades e dedicação, além da vida interiorana de sossego, mas trazendo 
consigo um vasto conhecimento e um saber popular muito valioso na agricultura. Ainda que na cidade se tenha muita 
facilidade pra se achar e comprar produtos industrializados ou alimentos que na sua maioria das vezes estão cheios de 
agrotóxicos, o homem por sua vez vem adaptando o espaço de sua residência para o cultivo de pequenas plantações, com o 
intuito de ter uma alimentação saudável, com uma melhor qualidade de vida, ou manter o costume do plantio, que é o caso 
da maioria das pessoas que resolveram adaptar-se a essa prática. Este trabalho tem o foco voltado para identificar essas 
pessoas.  Mesmo com o crescimento exagerado da população, o aumento de grandes números de residências, o 
engarrafamento de carros e pessoas no trânsito, o estresse do trabalho, ainda assim sobra tempo para cuidar de suas 
plantações, como forma de proximidade há um ambiente natural, ainda com o domínio de colher suas frutas, seus legumes, 
suas verduras ou até mesmo aquelas flores que embelezam e perfumam o ambiente.  Dessa forma o homem vem construindo e 
fortalecendo com satisfação um espaço de ligação entre campo-cidade e enraizando sua cultura em meio urbano.    

Sessão Poster Temas 
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1640 RARINY MARJORE PINHEIRO RAMOS 
(UFPA)

Etnoconhecimento: o uso de animais para 
fins medicinais no município de Uruará - PA

Etnoconhecimento: o uso de animais para fins medicinais no município de Uruará - PA

Destaca as práticas tradicionais do uso de animais para fins medicinais. Sendo que essas práticas envolve uma complexa visão 
consueto do processo de cura e está imerso em conceitos etiológicos. Contudo, o objetivo desse trabalho é a valorização dos 
saberes, a importância desses conhecimentos tradicionais que por sua vez, com acesso facilitador da medicina moderna e o 
êxodo rural pode fenecer a valorização da transmissão desses saberes para futuras gerações. A pesquisa foi realizada em 07 
(sete) bairros do município de Uruará - PA, Km 180, BR 230 Transamazônica. Os dados foram coletados por meio de 35 (trinta 
e cinco) entrevistas aleatórias, tendo como base um questionário com 11 (onze) questões, porém, abertas as novas 
informações e observações sobre o vasto conhecimento. Cerca de 30 (trinta) espécies de animais são conhecidas para fins 
medicinais. O conhecimento é bem destribuído entre os sexos (homens e mulheres) que se caracterizam por serem 
agricultores, aposentados, dona de casa, professora, servente, pedreiro/carpinteiro, motorista, cavador de poço, projetista 
civil, pastora e autônomo. Critérios para o público alvo: pessoas de mais idade, pois tem um histórico de vida mais 
rico, múltiplos bairros do município e profissões. Na abordagem para com os participantes, foram utilizados dois métodos, 
um nas residências outro nas ruas. O estudo sobre o etnoconhecimento remete a uma reflexão a necessidade da preservação 
desses saberes culturais, sensibilizando assim e sem descuidar da importância das espécies serem preservadas para que não 
sejam extintas.

Sessão Poster Temas 
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1641 LUIZ RAIMUNDO TADEU DA SILVA 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)

A agroecologia como inovação na gestão do 
conhecimento: contribuições da síntese de 
saberes para o uso sustentável da 
biodiversidade

O desenvolvimento econômico capitalista, entendido como marco civilizatório, promoveu o processo de modernização da 
agricultura com o estabelecimento de um padrão técnico da modernidade das práticas agrícolas. Desde a década de 1970, o 
Brasil tem experimentada a expansão da utilização de instrumentos e insumos agrícolas desenvolvidos pela supremacia da 
técnica científica no crescimento da produção. Na década de 1980, com a crise do petróleo, esses aspectos da chamada 
Revolução Verde entraram em crise, pois baseia-se na energia oriunda de insumos petrolíferos. As agriculturas da União 
Europeia e dos EUA, iniciaram um processo de transição de um sistema produtivista para um pós-produtivista. Entretanto, 
desde 1920 existe iniciativas de agricultura alternativas com características variadas. No Brasil, atualmente as agriculturas 
alternativas têm sido denominadas de produção orgânica e produção agroecológica. Ambas as formas pretendem fazer 
mudanças de paradigmas nas técnicas de produção localizadas, de organização sociais e econômicas e de estilos de consumo e 
de modos de viver. Nesse aspecto as inovações sociais, técnicas e cientificas são fundamentais para abrir novos espaços de 
pesquisas e construção do conhecimento, uma vez que as inovações agroecológicas não podem ser geradas apenas pelas 
instituições públicas de pesquisa e de empresas de pesquisa e desenvolvimento no setor da agropecuária. Dessa forma, o 
paradigma da agroecologia surge como uma inovação na forma de construir e gerir os conhecimentos que não separam o 
homem da natureza. E, por isso, favorece o uso e o manejo sustentável da biodiversidade.

Sessão Poster Temas 
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1642 ELANY SANTOS ARAÚJO SILVA 
(UNIFESSPA), JOSÉ JANAILSON DA 
SILVA (SEDUC/4ª URE), CRISTIANE 
VIEIRA DA CUNHA (UNIFESSPA/ 
PPGSND-UFOPA)

VINCULOS ENTRE A PESCA, A ESCOLA E A 
CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
CONTEXTUALIZADAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
E BIOLOGIA

O presente trabalho analisa a construção e o desdobramento de práticas pedagógicos que foram desenvolvidos com jovens do 
ensino médio e fundamental na comunidade de Apinajés, São João do Araguaia, Pará, Brasil. Os práticas pedagógicas tiveram 
como intencionalidade estabelecer vínculos entre a escola, a pesca e ensino de ciências e biologia com o propósito de 
valorizar o etnoconhecimento da pesca na região e o trabalho do pescador artesanal como princípio educativo na educação 
do campo. Como procedimentos metodológicos executamos esta pesquisa em cinco etapas: (1) preparação do material 
teórico e planos de aula; (2) contato com a escola (direção e professores) e com os alunos; (3) alinhamento do plano de aula 
com o professor responsável e com os alunos da turma; (4) intervenção em sala de aula: aulas teóricas, dinâmica de grupo, 
aula de campo (entrevista com pescadores). As questões abordadas pelos alunos nas entrevistas com os pescadores foram: 
Quanto tempo pesca? Quais os locais que costuma pescar (pedral -lago-meio do rio- beirada – outros)? Porque pescar é 
importante? Quais os peixes que mais captura? O levantamento de informações pode ser articulado com o ensino de ciências 
e biologia das escolas locais, além disso os alunos produziram exposição de fotografias e de produção audiovisual sobre a 
atividade pesqueira no Município de São João do Araguaia, abordando temas sobre o impacto das hidrelétricas sobre a pesca 
local. Os resultados apontaram que o etnoconhecimento dos pescadores da região é detalhado e pode ser um instrumento 
pedagógico a ser inserido no contexto escolar. Práticas como estas possibilitam a formação popular e constrói uma 
consciência crítica sobre as condições socioambientais da pesca na região, além de criar vínculos entre a juventude local com 
as atividades exercidas no seu dia-a-dia e construir conhecimento de forma partcicipativa e integrado as atividades ecolares 
na educação do campo.

SO 087COSTA

1643 FELIPE ANDRADE SOUSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO), FLÁVIA RIBEIRO 
BEZERRA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), JACKLINE 
GOMES DA SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO), 
POLLYANA FERREIRA XAVIER 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO), EDNILZA MARANHÃO 
DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO), 
LOURINALDA LUIZA DANTAS DA SILVA 
SELVA DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO)

O trabalho realizado pelos guias turísticos do 
Parque Nacional da Chapada Diamantina, 
Bahia - Brasil em uma perspectiva 
socioambiental

O complexo da Chapada Diamantina é composto por diversas Unidades de Conservação, sendo o Parque Nacional da Chapada 
Diamantina a sua principal, com uma área total de aproximadamente 152.400ha que abrange 6 municípios da região central 
do estado da Bahia. O Parque engloba os biomas da caatinga, cerrado e mata atlântica, o que propicia uma ampla 
biodiversidade. A pesquisa teve como objetivo evidenciar a relação dos guias turísticos do Parque com o seu ambiente e 
objeto de trabalho, em um âmbito socioambiental. Os dados foram coletados na vila do Vale do Capão, entre os meses de 
março e abril, mediante entrevistas estruturadas, com um roteiro de perguntas previamente estabelecido, as quais foram 
gravadas e posteriormente analisadas. Ao todo, foram entrevistados 13 guias, por meio da técnica de amostra por 
conveniência. 100% dos entrevistados entendem a necessidade e desenvolvem práticas de educação ambiental com os 
turistas antes e/ou durante as trilhas. As principais questões educativas trabalhadas giram em torno da geração de lixo no 
Parque, inclusive dos orgânicos; da retirada de animais, plantas e minerais como forma de lembrança do passeio; da 
introdução de animais domésticos e de plantas que não fazem parte da biota natural do Parque; da possível interação dos 
turistas com os animais e da utilização de sons dentro da mata. 100% dos guias entrevistados possuem algum conhecimento 
acerca da história do local, vegetação nativa e exótica existente no Parque, bem como dos animais presentes, o que os tornam 
aptos para exercerem sua função. Foi observado também que a maioria deles exerce não somente a função de guia, mas 
também a de fiscal ambiental voluntário, uma vez que a fiscalização advinda de órgãos oficiais é escassa na região.  Ademais, 
relataram que não recebem apoio suficiente dos órgãos competentes responsáveis pela gestão da área. Dessa forma, é visível a 
necessidade de uma maior valorização e apoio ao trabalho que é realizado pelos condutores turísticos.
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1644 ANA PAULA DA SILVA DOS SANTOS 
(UFRB/ QUILOMBO DE 
MASSARANDUBA), JEFFERSON 
DUARTE BRANDÃO (COMUNIDADE 
CAXUTÉ/TEIA DOS POVOS)

Memória biocultural camponesa: 
construindo a identidade a partir da 
biodiversidade

O uso de folhas e ervas fazem parte da memória biocultural de grande parte das comunidades camponesas e tradicionais. Os 
saberes tradicionais associados as plantas são múltiplos, destacando-se: os usos medicinais, agronômicos e gastronômicos. 
Neste trabalho pretendemos destacar, a partir da nossa vivência comunitária a coleta e uso das plantas condimentares e de 
que forma essas práticas fizeram/fazem parte das nossas vidas, impulsionando o aprendizado com os mais velhos, a 
valorização dos saberes ancestrais e a construção das nossas trajetórias na comunidade quilombola de Massaranduba, 
município de Irará – BA e na comunidade camponesa da Aldeia de São Fidélis, município de Valença – BA. Os locais estão 
situados entre os biomas caatinga e mata atlântica, nos Territórios do Portal do Sertão e Baixo Sul da Bahia respectivamente. 
As ervas que circulam nossas narrativas e memória biocultural das vivências comunitárias quilombola e camponesa são: a 
alfavaca (Ocimum campechianum Mill); Quioiô (Ocimum americanum); Coentro Largo (Eryngium foetidum L.), ambas as 
plantas citadas são utilizadas como contimentos em diversos pratos da culinária local e são semeadas nos quintais e terreiros 
no entorno das casas. A coleta e o sabor destas ervas remontam toda a nossa infância na roça e faz com que rememoremos 
nossas identidades coletivas, a partir do compartilhamento de saberes e práticas comunitárias e ancestrais, a partir da 
interação humana associada a biodiversidade.
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1645 NADIA ALINNE FERNANDES CORREA 
(UFPA), LUIS FERNANDO CARDOSO E 
CARDOSO (UFPA), HILTON PEREIRA DA 
SILVA (UFPA)

SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL E 
TERRITÓRIO QUILOMBOLA NA AMAZÔNIA 
PARAENSE

No Brasil, as comunidades quilombolas se caracterizam por relações particulares com seus territórios, por estes serem fontes 
de organização econômica, política, social e cultural. Isso imprime aos grupos situações específicas na relação com a natureza 
e apropriação dos recursos naturais. Na Amazônia, por sua vez, estes grupos apresentam, em geral, três formas de acessos aos 
recursos naturais: Acesso livre aos produtos da floresta e dos rios; acesso restrito por conta dos impactos dos grandes projetos 
de desenvolvimento e os que não tem acesso devido aos conflitos socioambientais com fazendeiros e o agronegócio. Este 
trabalho discute a situação de comunidades quilombolas no estado do Pará, tendo por base a condição jurídica do território 
e seu impacto na segurança alimentar e nutricional. A pesquisa foi produzida com base em dados secundários, discussões 
bibliográficas e pesquisa de campo juntos aos grupos quilombolas de Umarizal, município de Baião/PA, Deus Ajude, no 
município de Salvaterra/PA e Laranjituba, no município de Moju/Pa. Os resultados apontam que as comunidades com 
titulação territorial definitiva apresentam insegurança alimentar leve, as com titulação mais impactadas pelos grandes 
projetos evidenciam insegurança alimentar moderada e as não tituladas apresentam mais conflitos socioambientais e 
insegurança alimentar severa. Conclui-se que a situação jurídica do território impacta diretamente na qualidade de vida, 
saúde e na produção de alimentos dos grupos quilombolas.
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1646 MAYARA RAYSSA DA SILVA ROLIM 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Plano Diretor de Belém: um debate 
necessário

O Crescimento desordenado de Belém é fruto de decisões politicas daqueles que sempre mandaram na cidade, as elites a 
moldam para atender as suas necessidades,pouco se importando com as demandas das camadas mais empobrecidas por 
mobilidade, saneamento, saúde, educação. A Constituição de 1988 trouxe a possibilidade desse cenário mudar com o inédito 
capitulo da política urbana (artigos 182 e 183) estabelecendo que o objetivo da politica urbana é “o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. A politica urbana é executada pelos municípios, 
segundo diretrizes gerais fixadas em Lei Federal (Lei nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade), nesse contexto o Plano Diretor possui 
um papel fundamental, pois é o principal instrumento de planejamento do desenvolvimento urbano e disciplina o exercício 
do direito de propriedade urbana. Nessa perspectiva, a pesquisa visa explicitar a necessidade de atualização do Plano Diretor 
de Belém e contribuir para o debate de como deve ocorrer esse processo levando em consideração o ordenamento jurídico 
brasileiro. Além disso, reputamos como necessário frisar nesse trabalho a importância da gestão democrática da cidade. Para 
alcançar o resultado pretendido foi realizada revisão bibliográfica multidisciplinar sobre o tema e análise do ordenamento 
jurídico. 
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1647 LIGIA AMARAL FILGUEIRAS 
(UEPA/SEDUC), HILTON PEREIRA DA 
SILVA (UFPA), EDSON MARCOS LEAL 
SOARES RAMOS (UFPA), ARIANA KELLY 
LEANDRA SILVA DA SILVA 
(UFPA/SEDUC), ROSEANE 
BITTENCOURT TAVARES (UFPA)

Food Insecurity in Quilombola Communities 
in the State of Pará, Brazil

The Brazilian Quilombola population has been suffering various forms of violence and oppression throughout its history, from 
slavery to the present day. This situation strengthens their social vulnerability, encompassing the environment in which they 
live, living conditions, food security, economic forms of survival, and these factors ultimately determine their health in every 
way, especially children. We analyzed 495 children (247 boys, 248 girls) aged 0 to 9 years old from six Quilombola 
communities in the State of Pará in relation to the parameters of child growth of the World Health Organization and their 
social determinants of health (Africa/Laranjituba, in Abaetetuba municipality, Santo Antônio, in Concórdia do Pará, 
Mangueiras, in Salvaterra, Mola, in Cametá, Oriximiná, and Abacatal, in the metropolitan region of Belém-PA). 35.72% of the 
children in Mola present z score - 2 nutritional deficit, but the nutritional transition and food insecurity are already present 
with cases of overweight and obesity in many others. Access to health is still difficult due to the distances between homes and 
health centers, since most of the time the transport is made by small motor boats. In general, the social determinants of 
health continue to influence the lives of these populations because all of them lack environmental sanitation, piped water, 
there is no internal bathroom, which influences to high levels of intestinal parasitism, skin infections, and other diseases. We 
agree that the Amazon region is vast and difficult to manage, but if there are no serious improvements and implementation of 
public policies directed to the Quilombolas, in all sectors, children will still be forced to be far from the parameters of 
international growth in the 21st century. Therefore, it is their right to have access to public health and food security 
programs to become healthier and more productive adults.
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1648 DAYANA MACHADO ROCHA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
RORAIMA), MARCIA TEIXEIRA FALCÃO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
RORAIMA), DINE KEILA MARTINS DOS 
SANTOS (CLARETIANO)

Alimentos que compõem a cesta de 
alimentos consumidos pelos povos 
habitantes da região denominada Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol – TIRSS.

O pressente artigo trata-se de um estudo sobre a segurança alimentar e nutricional em terras indígenas, mais especificamente, 
abordando sobre a Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Com isso, o objetivo da pesquisa foi a identificação do valor 
nutricional das cestas que compõem a alimentação tradicional dessa comunidade, para posteriormente comparar com os 
valores nutricionais dos alimentos industriais que esta mesma comunidade e o próprio governo acabaram por introduzir, por 
meio de políticas públicas como as merendas escolares e o auxílio alimentação, os quais conferem renda a comunidade para 
que busquem alimentos no mercado. Com isso, para a metodologia utilizou-se de pesquisas bibliográficas e estudo de caso. 
Conclui-se que a alimentação desta comunidade é deficitária por questões adversas, porém melhores resultados podem 
ocorrer se as políticas públicas forem voltadas ao aprimoramento e incentivo as produções locais e deixando de introduzir 
alimentos industriais que mais afetam a saúde dos mesmos e posteriormente causando agravamentos ambientais com os 
resíduos sólidos provenientes do seu consumo.
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1649 CAIO MARQUES MOTA (CENTRO 
POPULAR AUDIOVISUAL), KARLA 
SESSIN DILASCIO (INSTITUTO CENTRO 
DE VIDA), ALAN GOMES FREITAS 
(CENTRO POPULAR AUDIOVISUAL), 
JOÃO P. SOARES DE ANDRADE 
(INSTITUTO CENTRO DE VIDA)

Proteja Amazônia: vigilância em rede para o 
enfrentamento das violações de direitos 
humanos e ambientais na Amazônia

O desenvolvimento proposto para a Amazônia é marcado por um modelo que historicamente é responsável pelo genocídio de 
populações indígenas, pela delapidação irracional de recursos naturais e não desenvolvimento regional (Moreto et al., 2012; 
Gomes et al., 2017). A bacia do Teles Pires não foge deste contexto, nela foram implementadas quatro grandes hidrelétricas 
que afetam diretamente milhares de pessoas e, principalmente, povos indígenas, como o povo Munduruku cuja segurança 
alimentar, espiritual e social dependem diretamente do rio. O processo de licenciamento destas usinas é marcado por 
violações aos direitos de povos e populações tradicionais, principalmente em relação a implementação das UHEs Teles Pires e 
São Manoel, são diversas as evidências de desrespeito aos direitos dos povos Kayabi, Apiaká e Munduruku. O cenário de 
violações se intensifica diante da distância abissal que existe entre os impactos que acontecem no território e a chega destas 
informações as instituições responsáveis pelas decisões relacionadas ao licenciamento de hidrelétricas, na escala federal, 
como IBAMA, FUNAI, entre outros. Surge a grande pergunta a ser desvendada: Como diminuir as distâncias entre tomadores 
de decisão e a realidade territorial das comunidades impactadas pelas hidrelétricas na Amazônia?

A criação da Plataforma Proteja se propôs ser uma ferramenta que potencializa, através da cultura digital, do tratamento de 
informações e da comunicação, ações de advocacy multi-institucionais que possibilite o fortalecimento de povos indígenas e 
povos e comunidades tradicionais, buscando ampliar a capacidade de ação e reação frente a políticas esquizofrênicas de 
infraestrutura na Amazônia.

O presente artigo apresenta o estudo de caso da aplicação da metodologia de implementação do sistema de vigilância e coleta 
de dados local, junto ao povo Munduruku do Munduruku do baixo Teles Pires, por meio da Plataforma Proteja e sua 
diferenciação em relação a outras plataformas online de denúncia.
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1650 FABIOLA ANDRESSA MOREIRA SILVA 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL), 
MOIRAH PAULA MACHADO DE 
MENEZES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARÁ)

PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS 
MORADORES DA RESEX RIOZINHO DO 
ANFRÍSIO, ALTAMIRA, PARÁ

Localizada na bacia do Rio Xingu, a Terra do Meio é uma vasta região de florestas, assim denominada por estar localizada entre 
o rio Xingu e o rio Iriri, no Pará. A Reserva Extrativista - RESEX do Riozinho do Anfrísio compõem a Terra do Meio e compartilha 
às demais RESEX a história de luta pelo acesso a direitos básicos como a terra e a manutenção de práticas de manejo florestal 
tradicionais. O presente estudo foi realizado na RESEX Riozinho do Anfrísio, Altamira, Pará. Foram visitadas e entrevistados 19 
extrativistas de 19 localidades, das 26 existentes no Riozinho. O extrativismo de Produtos Florestais Não Madeireiros - PFNM é 
a principal fonte de renda e de subsistência de 65% dos entrevistados. A diversidade de espécies animais e vegetais remete à 
fartura, segundo percepção dos extrativistas entrevistados, que aliada a sensação de segurança e liberdade, e as questões 
relacionadas ao clima, considerado mais ameno, foram apontadas como as maiores motivações para se viver na RESEX. Para os 
entrevistados a maior conquista com a criação da Unidade de Conservação – UC, foi a garantia de posse da terra e o acesso à 
educação e saúde. Porém, os entrevistados relataram a exploração ilegal de madeira, com 52% de citação, como a principal 
ameaça à sustentabilidade da atividade extrativista no Riozinho do Anfrísio e ao modo tradicional de vida das famílias. 
Segundo relatos dos informantes, é um problema antigo que está retornando novamente. Além disso, 26 espécies úteis de uso 
dos extrativistas compõem a lista das espécies madeireiras de interesse comercial do Brasil. O aumento da exploração ilegal de 
madeira nos alerta acerca do impacto dessa prática sobre a conservação da biodiversidade e ao modo de vida tradicional 
dessas populações, que possuem um amplo conhecimento sobre os ambientes em que vivem. Havendo a necessidade de ações 
que venham impedir tal retrocesso, que vai de encontro à finalidade da criação da UC.
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1651 LINCOLN CARNEIRO (UFPA) A saga do taleiro: Um relato sobre a pesca 
tradicional do mapará Hypophthalmus spp. 
(OSTEICHTHYES, SILURIFORMES), no baixo 
Tocantins.

Na bacia amazônica, as populações humanas que tradicionalmente habitam as áreas ribeirinhas e as floresta usam seus 
recursos naturais de várias maneiras. Um exemplo é a fauna local que, entre vários outros usos, é uma importante fonte de 
proteína. O objetivo do presente estudo, foi investigar a importância da pesca do mapará para a vida das comunidades 
ribeirinhas do baixo Tocantins e identificar os múltiplos usos e conhecimentos sobre essa pesca artesanal. O Mapará é a 
designação popular para três espécies de peixe da família Hypophthalmidae, encontradas nos rios Amazonas e seus afluentes. 
Nossas observações sobre a pesca artesanal destes peixes foram realizadas principalmente na comunidade de Pindobal miri, 
na região do baixo Tocantins, município de Cametá, Pará. Utilizamos uma abordagem etnoecológica, que incluiu observação 
participante e entrevistas semiestruturadas. Nossos resultados mostram que o “borqueio” do mapará é carregado de 
conhecimento zoológico tradicional dos ribeirinhos. Os pescadores detectam o cardume e o cercam, formando uma espécie 
de mandala, com diversas embarcações. Uma vez que o cardume é cercado a mandala é fechada e a rede é amarrada para 
captura dos peixes. O “taleiro” é uma figura central na pesca do mapará, é ele quem articula a comunidade, organiza a 
mandala e detecta o cardume, usando uma longa “tala” de madeira, origem do nome “taleiro”. 

Uma parte do peixe obtido é utilizado diretamente pela comunidade na alimentação e outra parte comercializada. Nosso 
estudo também revelou que o conhecimento ecológico tradicional dos ribeirinhos sobre seu meio ambiente é 
consideravelmente grande e que a biodiversidade local fornece vários serviços ecossistêmicos.
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1652 ANDRESSA KELLY SILVA DE JESUS 
(UFOPA), ANTONIA DOS SANTOS 
COSTA (UFOPA), CINTIA RAÍSSA DOS 
SANTOS WANDERLEY (UFOPA), 
ALVARO DOS SANTOS MOREIRA 
(UFOPA)

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO MANEJO 
DE QUELÔNIOS NO MÉDIO TAPAJÓS, BRASIL

Quelônios possuem grande importância ecológica e cultural na Amazônia, e devido à sobrepesca e perda de habitats, as 
populações naturais das espécies do gênero Podocnemis entraram em declínio. O Programa Quelônios da Amazônia – PQA, 
executa o manejo conservacionista de tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa), tracajá (P. unifilis) e pitiú (P. 
sextuberculata) no tabuleiro de Monte Cristo desde 1978 com ajuda de comunitários ribeirinhos, obtendo resultados 
exitosos ao longo dos anos, culminando numa produção anual superior à um milhão de filhotes. O presente trabalho objetiva 
relatar a experiência voluntária nas atividades de manejo de quelônios amazônicos entre outubro de 2017 a janeiro de 2018 
no tabuleiro de Monte Cristo localizado no rio Tapajós, município de Aveiro, oeste do Pará. O envolvimento entre as equipes 
de monitoramento, comunitários e voluntários enriquece o projeto com a troca de saberes e promove o comprometimento 
em preservar os recursos naturais existentes na região. Como estratégia de gestão participativa, são realizados cursos de 
manejo e monitoramento de quelônios, onde os comunitários são capacitados para atuarem como monitores de praia e 
como multiplicadores de conhecimento, sendo contratados pelo PQA os de maior destaque. A participação coletiva das 
comunidades tradicionais são mais relevantes durante o período de eclosão dos filhotes, quando é realizada a contabilização 
de filhotes, cuja produção anual é o principal indicador do PQA. Em ações típicas de mutirão, comunitários de todas as 
idades, com preponderância de crianças e jovens, contam filhotes, resgatam filhotes abrindo ninhos com risco iminente de 
alagamento, e os soltam no seu habitat natural. Esse processo participativo vem conscientizando gerações de comunitários 
não apenas sobre a importância da conservação de espécies ameaçadas, mas também sobre expectativas futuras do uso 
sustentável desse recurso na região.
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1653 GABRIEL VARGAS ZANATTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS), TEREZINHA APARECIDA 
BORGES DIAS (CENARGEN), CLAÚDIO 
HENRIQUE SOARES DEL MENEZZI 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)

Etnobotânica e trabalho no Artesanato 
Krahô - Técnicas ancestrais

As implicações econômicas, culturais e ecológicas da produção de peças artesanais (colares, pulseiras e outros) por 
trabalhadoras indígenas é, neste estudo, o contexto da abordagem etnobiológica. A etnia Krahô, herdeira da cultura dos 
povos da Serra da Capivara de de quase 9.000 anos de produção de colares de tiririca (compartilhada por tantos outros 
Timbira e Macro-Jê), ocupa um território situado na região nordeste do Estado do Tocantins, Brasil, conservando milhares de 
hectares de cerrado. Em um contexto de promoção do etnodesenvolvimento se realizaram ações de caracterização do 
processo produtivo e o conhecimento tradicional associado à produção artesanal de colares com sementes de tiririca (Scleria 
sp.) analisando a composição do tempo de trabalho distribuído entre as atividades, o volume de trabalho e vegetais 
empregados como matéria prima e as plantas utilizadas. Priorizando a atividade de perfuração das sementes, identificada 
como o gargalo produtivo, foram acompanhadas todas as etapas da produção. Se identificaram três etnovariedades de tiririca 
(“akà cati”, “Akà” e “Akà rore”) e duas de tucum (o da mata e o rasteiro). Os artesões mais experientes da aldeia ordenaram as 
fibras utilizadas na fiação de linhas e cordas da seguinte maneira decrescente de resistência mecânica: Tucum-rasteiro, Tucum 
da mata e Buriti. A Macaúba, apesar de declarada, por uns, como a melhor e a verdadeira linha de pesca do povo Krahô antigo, 
também foi mencionada como de baixa qualidade por outros informantes. Na produção de colares de tiririca a atividade de 
perfuração corresponde à 62% do tempo total gasto na confecção de uma volta (unidade de comercialização do adorno = 
70cm), em um total de (54 min). A volta é composta de aprox. 370 sementes unidas por uma linha que utiliza de 4 a 6 pinas de 
tucum. O preço de comercialização, se comparado à outras atividades econômicas locais, não remunera devidamente o 
trabalho das artesãs.
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1654 LUCICLEIA PEREIRA DA SILVA (UEPA), 
LIGIA AMARAL FILGUEIRAS 
(UEPA/SEDUC)

MEDICINAL PLANTS: A THEME FOR SCIENCE 
CLASSES IN THE FUNDAMENTAL EDUCATION

In this work, we present the results of a participatory research carried out with residents of the community of Vila Nova and 
students of the second grade of the Elementary School Professor Feliciano Rodrigues, in São João da Ponta, Curuçá, Pará, 
Brazil. This work was based on an action of pedagogical intervention of the discipline Supervised Stage, ministered in a 
pedagogical class of the Pará State University. We aimed to relate the traditional knowledge about the use of medicinal plants 
with the school knowledge of the discipline Science, worked as a generating theme in the initial grades of elementary school, 
highlighting the importance that the medicinal species have for valuing the wisdom and health of the residents, as well as 
how to approach the subject by exploring the prior knowledge that students possess. The research was developed in two 
stages, the first being field survey about the local residents' knowledge through 13 interviews and visits to the residences with 
medicinal plants. In the second stage we held a practical class with the students of the second grade of the Elementary School. 
We took the children to visit the backyardsin the neighborhood to know the medicinal plants used in teas, oils and others by 
the population, such as boldo (Peumus boldus), rosemary, arruda (Ruta graveolens), babosa (Aloe vera). The results showed 
that the residents and students already bring knowledge about medicinal plants and are aware of their importance for 
Science. In this sense, our intervention served as mediation in the construction of knowledge, interrelating popular and 
scientific knowledge, in which systematized curricular contents and previous knowledge of the subjects through an approach 
based on the Freirean methodology.
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1655 MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA 
(INSTITUTO PROMINAS), NEUSANI 
OLIVEIRA IVES-FELIX (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

A PRESENÇA DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA 
ESCOLA E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

As tecnologias têm contribuído significativamente para a mudança no modo de vida do homem e nas formas de ensinar e 
aprender. Neste contexto, a disciplina de Língua Portuguesa tem exigido uma renovação didática. A tecnologia nesta pesquisa 
não se limita a aparelhos e equipamentos físicos, mas a junção entre som e imagem, compreendidos nas tecnologias 
específicas de informação e comunicação. O objetivo deste trabalho foi verificar quais as tecnologias presentes no Centro de 
Ensino Inovar e como estas são utilizadas na disciplina de Língua Portuguesa, pelos professores e alunos de forma a contribuir 
para melhoria do ensino. Para o tratamento dos dados utilizamos a abordagem qualitativa e para a coleta de dados, a 
observação in loco, aplicação de questionários semiestruturado a 200 alunos e 02 professores do Ensino Médio e a análise dos 
planos de ensino da disciplina em questão no ano de 2014. Observamos que a escola possui tecnologias como computadores, 
data show, TV, lousa digital e tablets para os professores. Dentre essas tecnologias as mais usadas pelos professores 
pesquisados são: o computador para realização de pesquisas, Data-show para apresentação de vídeos e slides dos conteúdos 
trabalhados em sala de aula; o computador é a tecnologia mais utilizada pelos alunos para realização de pesquisas. Na análise 
dos planos observamos os recursos tecnológicos tais como: Livro didático, Dicionário, Data show, TV e vídeos, dispostos na 
parte de recursos sem qualquer indicação de como e em quais conteúdos seriam usados cada recurso. A partir das 
observações in loco percebemos que os alunos fazem o uso das tecnologias geralmente fora da escola ou no contra turno sem 
uma orientação efetiva no que se refere a indicação de fonte segura de busca e cuidados para não haver a prática de plágios. 
Neste sentido, concluímos que a introdução das tecnologias pelos professores e alunos ainda acontece de forma tímida, e que 
esta, pouco tem alterado as práticas didáticas dos docentes.
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1656 MARÍA ALEJANDRA NARANJO 
(SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ETNOBIOLOGIA (SCE)), EMMA 
ESTRADA MARTÍNEZ (SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE ETNOBIOLOGIA)

Strengthening of rural, non-governmental 
organizations and territorial entities from an 
ethno-ecological approach for bio-cultural 
management (Cundinamarca, Colombia)

Colombian Society of Ethno biology (SCE) seeks epistemological and methodological approaches that allow the exchange of 
intra and intercultural knowledge. This seeks to be achieved through spaces for multidisciplinary research, training and 
recognition of the different peoples and ecosystems that constitute the Colombian bio-cultural heritage.

 

During 2016 and 2017, the SCE was financed by the Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) for developing 
the project of training of 159 leaders of 138 rural organizations belonging to 42 municipalities in Cundinamarca, Colombia. 
This training represented the first steps towards the consolidation of learning communities aiming bio cultural conservation. 
In this process, attributes of biodiversity, the historical relationship of communities with water, territory and traditional 
knowledge associated with their management were documented following the systemic perspective of ethno ecology.

Special emphasis was placed on two transversal axes that guided the development of the entire project. i) Identification of 
ways to articulate local knowledge with integral bio cultural management and ii) Prioritization of areas for conservation 
integrating social values (local knowledge) and ecological landscapes.

 

The design, pedagogical execution and the collection of information was structured through four thematic and practical 
modules in: ethno botany, ethno zoology, hydro social dynamics and cartography, landscape and territory. Social 
cartography was the transversal axis that guided and articulated the different theoretical-practical workshops and the field 
trips of each of the thematic components. Each section included different quantitative and qualitative methodologies, which 
shaped the training process and the management of information for consolidating results and products.
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1657 VICTOR RAMALHO BARBOSA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - 
UECE), ANDRIELI LIMA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - 
UECE), LUCÍLIA SIQUEIRA AGUIAR 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - 
UECE), JULIA SANTOS JARDIM 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - 
UECE), PATRICIA LIMAVERDE 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARÁ - UECE)

OS SABERES PITAGUARY: ELABORAÇÃO DE 
VÍDEO DIDÁTICO SOBRE SAÚDE E 
ALIMENTAÇÃO A PARTIR DE RELATOS DA 
COMUNIDADE

A alimentação dos povos indígenas possui longínquas raízes na cultura alimentar brasileira, tradições estas que constroem e 
são construídas pela identidade indígena, compondo o patrimônio culinário brasileiro (SILVA, HALL e WOODWARD, 2014; 
KATZ, 2009). Todavia, percebe-se uma recente transformação na dieta brasileira, com a popularização de alimentos 
ultraprocessados e fast foods (FRANÇA et al., 2012). Fato que se reflete na alimentação de povos indígenas, que têm sua 
cultura alimentar constantemente desvalorizada e invisibilizada (KATZ, 2009). A partir da convivência com a comunidade 
indígena Pitaguary, localizada no município de Pacatuba-CE, notou-se uma demanda de material didático para trabalhar esta 
temática na escola.  Portanto, construiu-se um vídeo didático de forma participativa com as lideranças da comunidade, o 
qual aborda temáticas relacionadas a alimentação na aldeia, sua história e cultura. Este foi aplicado na escola indígena Ita-Ara, 
primeiro tendo a participação de diversos membros da comunidade, depois com crianças de diferentes faixas etárias, 
utilizando-se de metodologias como teatros de fantoche, oficinas de desenhos, etc. Obtiveram-se também como dados os 
desenhos feitos pelos alunos, que representaram seus alimentos preferidos, assim como os relatos de alguns índios idosos, 
que relataram acerca das mudanças de hábitos alimentares observadas desde sua infância. Analisando os desenhos, verificou-
se que a fruta mais desenhada foi a maçã, indicando que este é um alimento recorrente em sua dieta (ou imaginário). Essa 
análise, associada à observação do espaço sociocultural no qual os discentes estão inseridos, assim como os relatos dos 
idosos, levam a reflexão de que a mídia tem incentivado o consumo impensado de alimentos ultraprocessados, os hábitos 
alimentares do povo Pitaguary têm sofrido preocupantes mudanças. Trabalhos que problematizem e auxiliem no processo de 
resgate da cultura alimentar indígena demonstram-se cada vez mais urgentes.
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1658 FERNANDA O. SILVA (INSTITUTO 
FEDERAL DO MATO GROSSO), KARLA 
SESSIN DILASCIO (INSTITUTO CENTRO 
DE VIDA)

A violação dos direitos e dos conhecimentos 
ancestrais dos Apiaká, Kayabi e Munduruku 
do rio Teles Pires pelas UHEs Teles Pires e São 
Manoel

O licenciamento ambiental de um megaprojeto é capaz de ocasionar impactos de grandes dimensões nas vidas de muitas 
pessoas, por isso, deve ser cuidadosamente planejado. Impacta populações urbanas, rurais, indígenas e também a 
biodiversidade de determinada área. O foco deste trabalho recai sobre os impactos causados aos povos Apiaká, Kayabi e 
Munduruku habitantes do baixo curso do rio Teles Pires, divisa entre os estados do Mato Grosso e Pará. Impactos vivenciados 
desde o processo de planejamento do licenciamento ambiental das Usinas Hidrelétricas (UHEs) Teles Pires e São Manoel, 
iniciados em 2006-2008.

Para compreender a percepção dos povos do baixo curso do rio Teles Pires a respeito dos impactos sofridos com a construção 
das referidas barragens, foram realizadas entrevistas no período de 05 a 17 de fevereiro de 2017 com uma amostra de 34 
pessoas nas três maiores aldeias de cada povo.

Seguindo a sequência da descida do curso do rio: Kururuzinho, Teles Pires e Mayrowi, o trabalho esteve inserido em uma 
caravana de ações multidisciplinares que percorreu as aldeias desenvolvendo ações em parceria com as Associações indígenas, 
com o intuito de contribuir com o fortalecimento e a defesa de seus direitos.

A pesquisa se deteve na percepção que os povos da terra indígena Kayabi têm sobre os impactos vivenciados desde o início da 
construção dos empreendimentos hidrelétricos no rio Teles Pires. Todavia, além dos impactos, o questionário da pesquisa 
abordou também aspectos que dizem respeito ao planejamento das obras e que correspondem ao início do processo do 
licenciamento ambiental. Saber se os órgãos governamentais e, posteriormente, os empreendedores, consultaram os Apiaká, 
Kayabi e Munduruku, conforme preconizado nas legislações nacionais e supranacionais, como a Constituição Federal de 1988 
e a convenção nº169 da Organização Internacional do Trabalho, e os consideraram agentes durante o processo de 
planejamento e implantação das usinas, foi o foco da pesquisa.

SESSÃO TEMÁTICA 12

1659 ALESSANDRA RUFINO SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
RORAIMA)

Mudanças do fluxo migratório na fronteira 
Brasil/Venezuela: uma abordagem a partir 
das interações e estigmas sociais

A fronteira Brasil/Venezuela ao ser observada a partir da ótica da globalização propicia o processo de tipificação por instituir e 
perpetuar a vida cotidiana. Por conta desse cenário, a presente pesquisa parte do pressuposto de que as mudanças globais 
possibilitam investigar não só os comportamentos individuais dos migrantes brasileiros e venezuelanos, mas também 
conhecer como se constitui um grupo social de migrantes, em ambos os lados da fronteira, que vive uma determinada 
situação típica. Diante disso, o presente trabalho demonstra que o fluxo migratório na fronteira Brasil/Venezuela passou por 
uma reviravolta em meados de 2015 devido à crise política e econômica da Venezuela, que proporcionou uma mudança de 
posicionamento dos fluxos migratórios entre o Brasil e a Venezuela. O argumento se baseia na constante emigração de 
venezuelanos para o Brasil, precisamente para o Estado de Roraima, e num possível fluxo de retorno dos brasileiros ao país de 
origem. Nesse caso específico, a investigação em questão parte da premissa de que os migrantes brasileiros e venezuelanos 
compartilham uma condição fronteiriça marcada, por um lado, pela interiorização de uma identidade incerta e estigmatizada 
e, por outro lado, pela possibilidade concreta de interação social. Sob essas circunstâncias, a fenomenologia social, tanto do 
ponto de vista teórico quanto metodológico, contribui para que os estigmas e estereótipos sejam repensados enquanto uma 
forma de sair das prescrições da realidade social fronteiriça já estruturada e sigam por caminhos em que as relações sociais 
possam falar por si.

Sessão Poster Tema 
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1660 MARIANY DE FATIMA ROCHA SEBA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO), MAHAL MASSAVI 
EVANGELISTA (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE MATO GROSSO)

SERPENTES NO IMAGINÁRIO POPULAR: UMA 
ABORDAGEM SOBRE A MISTIFICAÇÃO

As serpentes são animais presentes em diversas lendas, mitos e crendices em todo o mundo, além de produções 
cinematográficas e televisivas que as relatam como animais extremamente perigosos e até mesmo sobrenaturais, dotados de 
habilidades que não são reais, causando medo e pavor nas pessoas. Este estudo teve como objetivo investigar o conhecimento 
popular sobre as serpentes no perímetro urbano e rural do município de Cáceres - Mato Grosso. A população amostrada é 
residente no município de Cáceres, estado de Mato Grosso, na microrregião do Alto Pantanal. Apresenta uma população de 
90.106 habitantes. Os dados foram obtidos através de entrevistas informais realizadas nas residências da população 
amostrada. Foi elaborado um questionário semi estruturado aberto, funcionando como um roteiro durante as entrevistas. As 
perguntas envolviam tanto o conhecimento de histórias e crenças populares quanto experiências próprias relacionadas às 
serpentes. As entrevistas seguiram o método Snowball, em que cada entrevistado indica o entrevistado seguinte. Foram 
realizadas 40 entrevistas sendo 20 na zona urbana e 20 na zona rural do município. Seguindo o roteiro das perguntas foram 
obtidos os seguintes resultados: Quais serpentes você conhece? As espécies mais citadas foram a jararaca e a boipeva.Todas 
são venenosas? 11% na zona rural e 7% na zona urbana acreditam que todas as serpentes são venenosas. Qual a sensação ao 
observar uma serpente? Todos os entrevistados relataram o medo ou pavor como principal sensação ao observar uma 
serpente. Você conhece alguma estoria sobre serpentes? Qual? Na zona rural a maioria dos entrevistados (N=14) relataram 
estorias sobre serpentes. As estorias se repetiram, em menor número na zona urbana (N= 11). Os resultados demonstram que a 
percepção das serpentes é construida culturamente, reforçada pelos mitos e crendices. Esse processo atravessa as gerações e 
se fortalece no imaginario popular.
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1661 JOSE MARIA MENDES DE ANDRADE 
(CENTRO DE FORMAÇÃO SABERES 
KA'APOR)

Ukwa katu ha namõ ka’a rehe Ka’apor ta usak 
ixo – o jeito ka’apor de organizar e proteger o 
território, contra formas de (des) 
territorialização do Estado, no Maranhao

A Politica do Estado para a gestão dos territorios indigenas tem se caracterizado como deslegitimadora das sensibilidades 
ecologicas que fundamenta as formas proprias de ocupação e uso de seus territorios. O povo Ka'apor tem e orientado por um 
tempo e lugar com territorialidades proprias ameacadas por praticas integracionistas e desenvolvimentistas de uso da terra 
estabelecido pelo Estado. Sejam as ações resultantes de politicas compensatorias imediatistas com empresas mineradoras, 
sejam das agressoes por grupos que praticam ilícitos ambientais com a participação ou anuencia de agentes do Estado. A 
politica pública de gestao para os territorios indigenas tem desconsiderado as etnoecologicas dos povos e comunidades 
tradicionais no Brasil orientadas por praticas que concebem e mantem seus ecossistemas como sujeitos de direitos. Esse jeito 
de ver e ser no territorio indigena Alto Turiaçu tem levado grupos Ka'apor (re)dimensionarem e/ou (re)criarem formas 
proprias de ocupar e fzer uso do territorio. Sejam atraves dos Ka'a mu katu ha - áreas de proteção ka'apor criadas nas antigas 
áreas de entrada e exploração madeireira; sejam atraves de seus Ka'a mu katu ha rehe usak ixo ame'e ta - indigenas que realizam 
praticas produtivas consorciadas entre culturas produtivas Ka'apor e culturas produtivas adotadas em praticas de agricultura 
sintrópica. A partir de uma interlocução-vivencia em Etnomapeamento e Gestão Territorial e Ambiental no territorio 
indigena, identificamos e compreendemos formas proprias de territorialidades Ka'apor que legitima uma ciência 
etnoecológica que reconhece o territorio como lugar da reprodução físico-cultural e atualiza praticas culturais que o 
constituem como Ka'apor. 
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1662 EMMA ESTRADA MARTÍNEZ (SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE ETNOBIOLOGIA SCE), 
EMMA ESTRADA MARTINEZ 
(UNIVERSIDAD AUTONOMA NACIONAL 
DE CHAPINGO)

Confluences in the biocultural defense of 
Latin America

Today Latin America faces several problems that are a threat to the bioculturality of many communities. Among these 
problems are mining and oil extractivism, which have caused so much damage, through the usurpation of community 
territories and the contamination of lands and aquifers, sometimes irreversible; large-scale deforestation at the hands of 
companies with great economic and political power; and the formulation of laws that lack the foundations of consultation 
and prior, free and informed consent. In view of the above, various community groups, researchers and civil society have 
carried out and developed biocultural defense actions and mechanisms that, in many cases, come together to face common 
threats, as well as cultural similarities, which, despite the distance between the countries, manifest themselves, as similar 
expressions. The objective of this work is to define these confluences, through the registration and analysis of a set of 
experiences, texts, dissemination, and meetings for the exchange of traditional technologies, among others. It is defined that 
a large part of the defense of bioculturality is done through the realization of four main lines of action: a. informative events 
such as forums, workshops, exhibitions, conferences, symposiums, until national and international congresses; b. public 
denunciations through different channels, including social networks, achieve to be known worldwide; c. analytical 
publication of a large number of specific topics on bioculturality, through books, scientific articles, articles and journalistic 
notes; and d. collective direct actions by the biocultural defense  such as, active resistances, public physical manifestations, 
use of legal and administrative resources, available, and the issuance of declarations emanated from collective meetings. It is 
concluded that the establishment of these confluences will allow the integration of different communities and people 
defending bioculturality in Latin America.
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1663 WILSON FIGUEIREDO DE LIMA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), ANA LÚCIA NUNES GUTJAHR 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
PARÁ), CARLOS ELIAS DE SOUZA 
BRAGA (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO PARÁ)

ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE O USO 
DA GORDURA ANIMAL NA MEDICINA 
TRADICIONAL

Diversas gorduras de origem animal são utilizadas de diferentes formas há muitos séculos pelas civilizações humanas. Uma 
utilidade dessas gorduras ou “banhas”, refere-se ao tratamento de enfermidades que é empregada na medicina tradicional. O 
objetivo deste estudo é diagnosticar o uso medicinal das gorduras de animais por populações tradicionais. Para isso, realizou-
se uma pesquisa bibliográfica na Rede Mundial de Computadores Interligados (Internet) nas plataformas de graduação e pós-
graduação, revistas e periódicos, site da Capes, Google Acadêmico e Scielo, sobre gordura animal. Foram encontradas 
26 publicações que abordavam a gordura animal na medicina tradicional. Destas, 18 eram artigos, cinco (5) dissertações, dois 
(2) TCC e um (1) livro. As comunidades mencionadas nas publicações eram indígenas, pescadores, ribeirinhas e rurais, 
pertencentes a dez (10) estados brasileiros, sendo 70% da região Nordeste e 30 % da região Norte. As publicações 
evidenciaram que 327 espécies de animais (vertebrados e invertebrados) são utilizados no tratamento de mais de 100 
doenças, entretanto o uso de gorduras/banhas de animais provêm principalmente de três grupos taxonômicos: Répteis 
(gorduras de jacarés (3 espécies), lagartos (1), cobras (3); Mamíferos (carneiro, porco, catitu, anta, onça, paca, veado, mucura, 
gato do mato, capivara, etc) e Aves (galinha, mutum, urubu). Os tratamentos com gorduras de animais podem ser de uso 
tópico, adicionado ao chá ou à infusão, ou colocado internamente, como no tratamento da dor de ouvido e de garganta. Com 
os lipídeos de animais podem ser tratadas 24 diferentes enfermidades, desde variadas dores locais, ferimentos simples ou 
graves, envenenamentos por serpentes, pneumonia, e até acidentes cardiovasculares, entre outras. Conclui-se que existem 
poucas publicações sobre do uso medicinal das gorduras de animais e que esta terapia é comum nas comunidades 
tradicionais do norte e nordeste brasileiro, onde o atendimento médico público é carente.
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1665 MARIA ALICE COSTA DE OLIVEIRA 
(UFPA)

Tajá e gente: aproximações sobre o uso e 
significado da planta em diferentes 
contextos sociais na Amazônia

O tajá é uma das plantas mais comuns da Amazônia do extremo norte brasileiro. Em lojas, praças, varandas e quintais, nas 
capitais, cidades do interior, vilas ribeirinhas, aldeias indígenas, comunidades quilombolas e tantos outros locais sempre há 
uma variedade presente. Essa diversidade de locais e espaços de uso, aliada às narrativas e comentários de senso comum que 
dão à planta uma utilidade para além da decoração instigam a pensar sobre sua presença, que traz um ponto em comum entre 
tantas realidades distintas e aponta para usos também diversos. As variedades da espécie são enormes, ampliando as 
possibilidades de uso seja para decoração ou para a cosmologia e medicina tradicional. No aspecto cosmológico há um 
universo complexo em que o tajá é mais que amuleto de proteção: ele pode personificar o próprio protetor. Seja para “afastar 
mal olhado” como para proteger a casa, o tajá está presente, sozinho ou combinado com outras plantas “protetoras”. A 
hipótese principal das reflexões iniciais está relacionada a este aspecto: o tajá é visto como um amuleto que afasta coisas ruins 
ou atrai coisas boas. A beleza, resistência e pouca exigência no trato também fazem da planta um item decorativo comum. O 
uso medicinal também será investigado. Também é um objetivo traçar aproximações e distanciamentos entre a presença do 
tajá em espaços tão distintos: das capitais a casas ribeirinhas, das aldeias aos halls de prédios e shoppings. Ou para mais longe: 
seria o tajá e seus significados cosmológicos um elemento de outras culturas para além da Amazônia nortista? Assim, o tajá 
será o foco do olhar deste trabalho, que o compreende como elemento comum e, ao mesmo tempo, complexo e rico, da 
cultura amazônica, que vai do urbano ao ribeirinho, do indígena ao quilombola. Nesses diversos contextos este trabalho visa 
compreender como as pessoas desses universos se relacionam com seu tajá e como o tajá faz parte da vida delas para além da 
presença nos vasos ou quintais e calçadas.
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1666 DANILO CRISTIANO RAMOS PRADO 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO), 
GABRIEL DE SOUZA PEREIRA DA SILVA 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO), 
MATEUS ALVES DA SILVA (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO MÓDULO), KAROLINA 
MARIE ALIX BENEDICTTE VAN 
SEBROECK DÓRIA (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO MÓDULO), 
LEONARDO BONIFÁCIO TRUCOLO 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO)

Levantamento Botânico no Bairro Jardim 
Jaqueira

As plantas medicinais são uma cultura passada de geração em geração desde a antiguidade, quando não haviam muitas 
variedades de remédio e os que existiam eram de alto custo, portanto essa sabedoria era utilizada para curar enfermidades de 
modo eficaz e econômico. O objetivo de nosso estudo foi entrevistar os moradores ao redor do bairro Jardim Jaqueira no 
município de Caraguatatuba-SP para averiguar quais as espécies de plantas medicinais mais utilizadas para o tratamento de 
diversas enfermidades, de que modo são utilizadas e como são preparadas e assim identificar quais os métodos mais 
semelhantes dentre todas entrevistas feitas. No total foram realizadas 25 entrevistas no bairro, onde percebeu-se que a 
Peumus boldus foi a mais citada para dores do aparelho digestivo e que a forma de preparo mais utilizada, tanto desta espécie 
quanto as diversas variedades de plantas medicinais citadas é a infusão, tendo as folhas como a parte da planta mais utilizada 
pelos moradores. Percebe-se também que a faixa etária de pessoas que possuem o conhecimento sobre o uso destas plantas 
medicinais gira em torno dos 40 anos de idade, com pessoas que tiveram o conhecimento adquirido dos pais e avós, através 
da transferência de sabedorias entre as gerações.
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1667 THATIELLY THAINARA SILVA GOMES 
(UFPB), ANA CAROLINA FLORES ALVES 
(UFPB), TAYNNE RAYANE SOBRINHO 
COSTA (UFPB), JOAO VICTOR DA SILVA 
BARBOSA (UFPB)

ETNOORNITOLOGIA NO NORDESTE 
BRASILEIRO DURANTE A ÚLTIMA DÉCADA

A etnoornitologia é o estudo que analisa e descreve os conhecimentos e relações entre populações humanas locais e as aves. 
No Nordeste brasileiro, a utilização das aves pelas comunidades locais é uma prática comum, visto que se trata de uma região 
com uma variedade de influências culturais e uma rica biodiversidade, caracterizada pela ocorrência de, pelo menos, quatro 
biomas: Floresta Tropical Sazonal Seca, Floresta Pluvial, Savana e Ecossistemas Costeiros. Nesse sentido, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar os temas abordados em artigos publicados nos últimos anos, na área etnoornitológica do Nordeste 
brasileiro. Foi realizado um levantamento cienciométrico em bases de dados de publicações até o primeiro trimestre de 
2018. Dentre as análises feitas, de uma amostragem total de 56 artigos científicos, foi verificado que houve um crescimento 
no número de publicações de 2008 à 2016 com oscilações, em 2017 teve um decréscimo e, até o início de 2018 não houve 
publicações expressivas. Nesses trabalhos, destacam-se os seguintes temas: 37,5% trabalhos na área medicinal; 16,08% na 
área cinegética e cativeiro; 19,65% abrangem comunidade rural e prenúncios ambientais; 16,07% na área de conservação; 
5,35% na área simbólica, mística e religiosa; e 5,35% como outros. Perante este cenário, observamos que o maior número de 
publicações da última década está concentrado nas áreas de uso, seja medicinal ou por pressão cinegética e cativeiro. A 
prática de uso de aves no nordeste do Brasil existe desde as primeiras comunidades indígenas. Portanto, é evidente que o uso 
de aves continua como uma prática atual na região, embora haja um conflito com a legislação brasileira e com ameaças que 
põem algumas espécies no risco da extinção, ou que já foram extintas na região. Desse modo, destaca-se a necessidade de uma 
continuidade de trabalhos etnoornitológicos juntamente com discussões sobre perspectivas efetivas legais para integrar 
práticas culturais e conservação da biodiversidade na região.
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1668 CRISTINA MARIA ARÊDA-OSHAI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ), 
ALINE DO ROSARIO E ROSARIO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Práticas de Cura e Uso de Plantas em 
Comunidades Quilombolas no Pará

Coletivos quilombolas são grupos etnicamente diferenciados que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, 
passaram a fazer uso da adjetivação quilombola a fim de coletivizar a luta política pelos direitos territoriais.  Embora 
apresentem trajetória histórica semelhante, em geral marcada pela “presunção da ancestralidade negra” e resistência a 
opressões, as comunidades quilombolas guardam suas especificidades, apesar de manterem algumas semelhanças. O resumo 
apresenta resultados parciais de estudo comparativo em desenvolvimento, envolvendo comunidades quilombolas situadas 
em Salvaterra no Arquipélago do Marajó e no município do Acará (comunidade Monte Alegre). Práticas de cura, em especial a 
benzeção, puxação, curandeirismo e o uso de plantas para fins terapêuticos são o objeto sob comparação. Os diálogos e 
observações evidenciaram a influência de denominações cristãs nos territórios quilombolas que se expressam na 
demonização de práticas terapêuticas desenvolvidas há séculos pelos antepassados e que foram responsáveis pela 
sobrevivência dos coletivos. Assim, tem havido constrangimento e recusa em se afirmar a valorização de tais práticas 
terapêuticas. Observa-se que a atuação de especialistas locais como benzedeiras, pajés ou curandeiros é mais expressiva entre 
as comunidades do Marajó. Entretanto, o uso de plantas e produtos derivados de animais para fins terapêuticos unifica as 
comunidades quilombolas envolvidas no estudo, onde está presente uma fabulosa biodiversidade. Embora os conhecimentos 
sobre a manipulação e usos das plantas sejam compartilhados, são as mulheres, em especial as mais vividas, as principais 
detentoras desses conhecimentos. Aponta-se que o uso de plantas, para a saúde física, espiritual e para a proteção da casa e do 
ambiente não ocorre em compensação pela dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde, mas pela afinidade com as 
noções de saúde-doença nutridas entre os coletivos em questão, que extrapolam a dimensão biológica.
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1669 JUDITH DEL CARMEN ROSALES GODOY 
(UNIVERSITY OF GUYANA)

PhD of Biodiversity, University of Guyana The Doctorate in Biodiversity of the University of Guyana in Guyana is a state-of-the-art doctoral research program for 
doctoral research training but also seeks for addressing managerial issues of significance for the future of biodiversity, its 
ecosystems and its services for Guyana, the Guiana Shield, the Caribbean and the world. The Programme seeks to encourage 
MPhil/Phd Candidates to do research focusing on old and new  research lines such  as: biosysthematics, biogeography and 
evolutionary explanations of biodiversity, nature conservation and protected areas management,   inventories of biodiversity 
resources at different scales (genetic – species – ecosystems – landscapes – biomes), geographical distribution and the 
ecological and evolutionary factors involved, use of biodiversity by local communities, marketing and commercialisation of 
biodiversity, risk of biodiversity alteration or extinction by human populations in urban or rural landscapes, biodiversity 
conservation, protected areas, land reclamation or ecosystems restoration, their economic potential values in agriculture, 
food, forestry, health and pharmaceutical, cosmetic, tourist and recreation, mining industries, bioconstruction as well as 
other connected areas with economics, planning, political governance, education, communication, biotechnological 
development among others. 

Programme Profile. The MPhil degree programme requires a minimum of 35 Credits, while PhD requires a minimum of 45 
Credits. 

Administration and Financial Issues

The offer will opens twice every academic year

Deadlines August 19 and January 19

to start in September or May

Application is Online through:

Students Records Management System (SRMS)

SO 055ROSALES

1670 DAYSE DE SOUZA LEITE (MINISTÉRIO 
DO MEIO AMBIENTE / UNIVERSIDADE 
DE BRASÍLIA)

Um Parque Nacional para as sempre-vivas: 
entre a proteção da biodiversidade no bioma 
Cerrado e a luta de comunidades tradicionais 
pelo direito ao território

O presente trabalho integra parte das discussões decorrentes de pesquisa de Mestrado da autora que estudou o processo de 
implementação do Parque Nacional das Sempre-Vivas (PNSV) localizado no estado de Minas Gerais. A proposta para essa 
apresentação é discutir os dilemas que envolvem a definição de áreas a serem protegidas por meio da criação de Unidades de 
Conservação (UC) e o papel das comunidades que tradicionalmente ocupam os territórios nas decisões atinentes aos seus 
direitos. Assim, problematiza-se a supremacia da proteção do patrimônio natural sobre o patrimônio histórico-cultural, bem 
como os fatores que convergiram e levaram à criação do Parque sem que a totalidade das comunidades que viriam a ser 
atingidas por ele tivessem espaço para se manifestarem favoráveis ou não. A criação da UC, aliada às ações para sua 
implantação, contribuíram para o desenvolvimento e manifestação do conflito socioambiental entre a entidade gestora da 
Unidade e as comunidades residentes em seu entorno que fazem uso agroextrativista do território que integra o interior do 
Parque. A mobilização das comunidades, institucionalizada por meio da criação de instâncias de luta por direitos e expressa 
em reivindicações como a que pede a recategorização do PNSV, somada aos processos de adaptação na política no contexto 
da gestão do Parque (redução do número de multas, implantação do Programa de Manejo Integrado do Fogo (MIF), 
articulações para a construção de Termo de Compromisso, etc.) sinalizam para a possibilidade de se aproximar a proteção do 
patrimônio natural ao patrimônio histórico-cultural, por meio da incorporação na política de áreas protegidas de algumas 
preocupações de desenvolvimento rural atinentes às comunidades tradicionais e agroextrativistas. Trata-se de um estudo 
interdisciplinar e o quadro teórico-metodológico mobilizou conceitos provenientes dos campos da análise de políticas 
públicas, da conservação da biodiversidade e do desenvolvimento rural de enfoque territorial.
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1671 KEYLLA LOPES DE ALMEIDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 
SUDESTE DO PARÁ), JULIANA DIAS DE 
SOUZA (IFPA), ANDREA HENTZ DE 
MELLO (UNIFESSPA), VALÉRIA 
LACERDA DE ALMEIDA (UNIFESSPA)

Sistemas Agroflorestais em comunidades 
atingidas por barragem: alternativas de 
geração de renda e resgate simbólico-cultural

Com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí agricultores familiares e comunidades tradicionais foram deslocadas de 
seus territórios, para áreas, que muitas vezes, não possuíam nenhuma identidade com o espaço com os quais estes indivíduos 
matinha uma relação de pertencimento. Estas novas áreas, embora muitas vezes “vendidas” pelos que reproduzem a lógica 
economicista como superiores, muitas vezes não possibilitavam a reprodução do modo de vida e da cultura destas 
comunidades, se tornando, portanto, um “não lugar”, afetando a soberania alimentar, e resultando no êxodo destas 
comunidades para áreas urbanas. Este estudo tem como principal enfoque temático a análise do potencial de dois Sistemas 
Agroflorestais implantados no ano de 2016 na Comunidade São Benedito, Goianésia-PA, pelo Projeto Pará Florestal, do 
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDERFLOR-BIO, na geração de renda, soberania 
alimentar, incentivo ao protagonismo e resgate cultural de famílias atingidas por barragem. Para tanto foram realizadas 
análises de solo e de alguns representantes da microbiota do mesmo, mensurados os diâmetros médios das espécies que 
compunham os SAFs, e efetuados registros de relatos de experiências dos agricultores.

Sessão Poster Temas 
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1672 BANHI-RE KAYAPÓ (TERRA INDÍGENA 
KAYAPÓ)

Registros audiovisuais sobre o sistema de 
saúde Mebêngôkre-Kayapó: conhecendo, 
revelando e contribuindo para a atenção à 
saúde diferenciada

Eu sou responsável por registrar em fotos e vídeos as ações do Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó (DSEI Kayapó do 
Pará) em Redenção e fui convidado a acompanhar a equipe do Projeto “Saúde Soberania alimentar Mebêngôkre-Kayapó: 
conhecimentos, práticas e inovações”. Vou falar desta experiência que foi para mim não apenas a documentação audiovisual 
sobre aspectos do Sistema de Saúde Mebêngôkre Djukanê. Acompanhar pajés, raizeiros e mulheres mães de família, 
registrando seus conhecimentos e experiências envolvendo o uso de plantas medicinais, foi uma oportunidade única e muito 
rica, que muito me orgulha. Para nós, povo Mebêngôkre-Kayapó, estes registros são muito importantes, porque contam 
histórias como, por exemplo, as do pajé Parityk, que muitos parentes não conhecem; mostram a nossa cultura ao kuben e 
valorizam os conhecimentos dos pajés e suas práticas de saúde. Além disso, os documentários sobre os quais estou 
trabalhando são instrumentos políticos para que o nosso direito a uma atenção à saúde diferenciada seja, de fato, 
reconhecido.
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1673 JOSÉ DOMINGUES DE GODOI FILHO 
(UFMT/FAGEO), FRANCISCO DE 
ARRUDA MACHADO (MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL/CAOP, CUIABÁ-
MT), NELSON FLAUSINO JUNIOR 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA/BOTUCATU – 
DOUTORANDO/ZOOLOGIA.)

O aumento da pressão da exploração mineral 
sobre os povos indígenas.

A exploração mineral é uma atividade que produz fortes alterações socioambientais onde se instala, especialmente sobre 
territórios indígenas. Na região de Mato Grosso, aqui considerada para análise, as políticas públicas adotadas nos anos 90, 
revigoraram as tensões e os conflitos existentes sobre as Terras Indígenas(TI). De 1998 para cá, os interesses na abertura das 
terras indígenas se fortaleceram no Congresso Nacional e no Poder Executivo e, se explicitaram com os conflitos ocorridos em 
Mato Grosso e Rondônia. Em 1999,o anúncio da descoberta de uma jazida de diamantes na TI Roosevelt, trouxe conflitos e 
mortes que se alastraram para outras TI, dos Suruis, Zorós, Araras e Nambikuaras. Nesse século, com a determinação de 
resistirem a invasão de suas terras, ocorreram novas mortes. A resposta do governo brasileiro foi pífia em relação aos povos 
indígenas; no máximo, se refere à participação das comunidades locais afetadas ou envolvidas no empreendimento 
minerário. O convenio assinado, em 2004, entre os Governos Federal e de Mato Grosso, para realizar mapeamento geológico 
(folhas Aripuanã, Tapaiunas e Juína) em regiões habitadas pelos Cinta Larga e outros povos indígenas, não deixa dúvidas sobre 
as reais intenções do governo brasileiro e seu discurso de respeitar os direitos dos povos indígenas. O que está em questão não 
é a atividade minerária, mas o modelo adotado, que privilegia margens de lucro maiores e crescentes. Um novo modelo tem 
que ser discutido e construído, para atender a demanda por recursos naturais da espécie humana. A atividade minerária não 
pode se manter como um processo de expropriação de populações e atender alguns poucos. Para que, para quem e o que as 
alegadas demandas atendem, são perguntas que devem ser respondidas com clareza. Na América Latina, nos últimos anos, as 
lutas dos povos originários e das sociedades camponesas estão se renovando, não se limitando apenas aos seus direitos 
tradicionais, sendo um bom exemplo a ser seguido.
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1674 ARTURO HUERTA-LÓPEZ (COMUNIDAD 
BIOCULTURAL)

Resistência e estratégias em defesa do 
patrimônio biocultural diante dos 
megaprojetos turísticos em Costa Grande do 
Gerrero, México

Nas últimas décadas têm manifestado reivindicações nativas onde as pessoas estão organizadas para provar o injustiça social e 
danos ambientais causados pelo megaprojetos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi registrar e analisar os projetos de 
turismo em comunidades costeiras do Guerrero México; bem como as ações e conquistas que a comunidade local adotou 
para a defesa de seu território marítimo terrestre, seus costumes e economia. Registo dois megaprojetos sem licenças 
ambientais ou consultivas da população, que ameaçam a integridade das comunidades locais presentes; como é o caso de 
uma concessão de docas de cruzeiro cobrindo uma área de 15.971.699,66 m²; o segundo é um projeto de ecoturismo 
imobiliário que afeta o fluxo natural da água vinda das montanhas que alimenta a Lagoa de Potosí, com dano ambiental 
reflexo destes fenómenos antrópicos. Parte contrária, foram registrados os elementos de defesa do património biocultural: 
como a organização social em coordenação com população e autoridades locais, grupos acadêmicos e ONG' s 
conservacionistas nacionais e internacionais; processo do qual emerge a revitalização do conhecimento ecológico costeiro 
local; por a capacitação das pessoas para reivindicar os aspectos socioeconómicos costeiros; sete sítios de relevância 
biocultural e suas características da flora (488 táxons) e fauna (606 taxa aquáticos e terrestres). Processo possível graças à, 
informação local e internacional, para evidenciar as injustiças às comunidades afetadas, os danos ambientais eminentes e 
potenciais, bem como a importância cultural e biológica da conservação desta região. Como conquistas, registra-se a 
remediação à fluxo natural de água pelo projeto eco turístico Laud. À concessão do cais do porto, não pode ser revogada, mas 
se foi interrompida até à data, graças às ações em defesa. Esses processos de acompanhamento entre comunidades locais e 
especialistas servem do antecedente para a ação diante das adversidades em as localidades nativas.

SO 002VARON

1675 JUANA FIGUEROA (UNIVERSIDAD 
NACIONAL EXPERIMENTAL DE 
GUAYANA), JUDITH DEL CARMEN 
ROSALES GODOY (UNIVERSITY OF 
GUYANA)

PhD in Environmental Sciences of 
Universidad Nacional Experimental de 
Guayana (UNEG), Puerto Ordaz, Venezuela

The PhD  in Environmental Sciences of the Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) given  in Chilemex Campus 
in Puerto Ordaz, Bolivar State South of the Orinoco River, works with highly qualified researchers in the area of Environmental 
Sciences at UNEG and worldwide.  Promotes the interdisciplinary character, Holistic and systemic approach.

The Programme is individual, trans- and interdisciplinary, allowing the PhD Candidates  to develop their research in close 
relation with other disciplines. The student presents  a Project Idea to a potential Academic Tutor. The Academic Council with 
the suggestions of the Tutor propose an Advisory Committee that approve a DOCTORAL STUDY PLAN.

DOCTORAL STUDY PLAN. Includes the realization of an original investigation whose theoretical foundations are evaluated and 
presented in a DOCTORAL SEMINAR and its scope in a DOCTORAL THESIS PROPOSAL, culminating in the presentation of a 
THESIS DOCTORAL and the generation of two (2) publications arbitrated in international indexes.

SPECIALIZED MODULE, 10 credits. A series of courses on special topics according to the subject of the research thesis of the 
doctoral student. The Advisory Committee approve the tailored program of each Course.

DOCTORAL SEMINAR. 10 credits The PhD student develop a seminar which deal with the theories and the state of 
advancement of knowledge in the field of development of the project idea presented for his doctoral thesis. Define the gaps in 
relevant scientific information and possible research questions.

DOCTORAL THESIS PROPOSAL. 10 credits The presentation and defense of Doctoral thesis proposal must be approved by the 
Advisory Committee.

DOCTORAL INTERSHIP. 5 credits The PhD student develop for six months to 1 year a research internship with a researcher 
expert in the area object of the investigation.

Coordinador: Prof. Elio Sanoja. Email: eliosanoja@gmail.com or yepezmarialuisa@gmail.com
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1676 MARIVANA BORGES SILVA (UFPA / 
CAMPUS DE BRAGANÇA), NEREU 
CAVALCANTI COELHO FILHO (UFPA / 
CAMPUS DE BRAGANÇA), JOAO MARIA 
PEREIRA DE SOUSA JUNIOR 
(SECUNDARISTA), CARLOS JEOVANE 
LIMA DA SILVA (IFPA), MAYARA 
CORRÊA DE ASSIS (UFPA / CAMPUS DE 
BRAGANÇA), BRENDA THAIS KALIFE DE 
ASSUNÇÃO (GRADUADA EM 
BIOLOGIA), NATHALYA RAFAELLE 
BRITO FIGUEIRÓ (GRADUADA EM 
BIOLOGIA)

Maquetes ecológicas como ferramenta de 
educação para a sustentabilidade.

Apresenta-se uma metodologia de educação para a sustentabilidade utilizando-se da elaboração e construção de maquetes de 
uma casa e uma escola, construídas em coletivo por pessoas de diferentes faixas etárias, ocupações e formações. O presente 
trabalho consistiu na sistematização da experiência resultante desta intervenção, ocorrida no dia 22 de Dezembro de 2016, 
com duração de 4 horas, no Sítio Nígria, bairro Taíra, em Bragança, Pará. Participaram da ação nove adultos e três cianças, de 
diferentes formações e escolaridade. Os participantes foram indagados sobre suas idéias ou conhecimento de soluções 
sustentáveis para tornar uma casa e uma escola mais eficiente no uso dos recursos naturais e, a partir de materiais reciclados, 
implementaram um total de 12 soluções ecológicas na maquete da casa (captação e reserva de água da chuva, composteira, 
energia eólica, energia solar, bacia de evapotranspiração, arborização, adição de cobertura morta para proteção do solo, 
pintura das paredes da casa de branco, espiral de plantas medicinais, jardim, horta suspensa e abrigo para pássaros para 
acúmulo de esterco dos mesmos) e oito soluções na maquete da escola (energia solar, inserção de telhas transparentes em 
alguns locais, minhocário, arborização, jardim, adição de cobertura morta para proteção do solo, espaço de lazer e 
convivência com mesas, bancos e brinquedos de jardim, e paisagismo funcional com plantas ornamentais. Os participantes 
ocuparam-se em confeccionar as maquetes e discutir os benefícios das soluções implementadas para o ambiente doméstico e 
escolar. Deste modo, concluiu-se que a ação praticada teve grande sucesso no envolvimento dos participantes e, por isso, 
potencial como exemplo de ação educativa onde os aspectos cognitivos (saberes), ideológicos (visões de mundo) e 
comportamentais (práticas de manejo) do uso dos recursos naturais pelas populações locais são discutidos e sistematizados.
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1677 TAKWYRY KAYAPÓ (DSEI KAYAPÓ DO 
PARÁ)

Diálogo entre os sistemas de saúde 
tradicional Mebêngôkre-Kayapó e o 
convencional

A expressão “práticas médicas tradicionais” diz respeito aos conhecimentos ou às práticas adquiridas em um centro clínico 
ou um hospital, e é diferente dos conhecimentos adquiridos com o passar do tempo. Essa expressão refere-se, portanto, ao 
conhecimento dos médicos, obtido em anos de estudo numa universidade e praticado em hospitais e clínicas. Em se tratando 
do conhecimento detido pelos especialistas tradicionais, como os pajés, raizeiros ou benzedores, adquiridos por meios 
espirituais ou da transmissão entre gerações, e que englobam identificação do mal, cuidados, tratamento e prevenção, é mais 
adequado falar de “práticas de cuidados tradicionais” ou “práticas de saúde ou de tratamento tradicionais”. Eu, como 
representante indígena no Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó do Pará, em Redenção, vou falar sobre como estes dois 
sistemas de saúde vem tentando dialogar, as ações realizadas, as dificuldades encontradas e as perspectivas possíveis no 
contexto do projeto “Saúde e soberania alimentar Mebêngôkre-Kayapó”, fruto da colaboração entre especialistas Kayapó e 
pesquisadores do Museu Goeldi.   
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1678 MAYRA VELÁZQUEZ LÓPEZ 
(UNIVERSIDAD INTERCULTURAIL DEL 
ESTADO DE MÉXICO)

Conservation and Educational Strategies for 
Mazahua Medicinal plants

The Mazahuas, the people of the deer is one of the 68 indigenous groups that live in Mexico, its main activities are agriculture, 
masonry, craftsmanship and domestic work. As part of their traditional knowledge they have an extensive knowledge about 
medicinal plants which is transmitted by oral tradition to the following generations. However, due to high levels of 
population migration, changes in land use, pollution and climate change, many of their medicinal plants and associated 
knowledge have been lost at an alarming rate. Traditional herbal medicine is used in domestic units by 68% as one of the main 
sources of primary health care within the group, due among others to the shortage of medicines in local health clinics and the 
lack of cultural adaptations of the health services for indigenous population among others. As part of the Intercultural 
University of the State of Mexico which one of its purposes is to systematize, conserve and teach the knowledge of the 
indigenous peoples of the State of Mexico, the objective of the following study was to generate community work strategies for 
the conservation of medicinal resources. As members of a Mazahua community we work with traditional healers and 
housewives of the Monarch Butterfly Biosphere Reserve to document the medicinal plants used in the most frequent diseases. 
A database of plants (63 species), used mainly for digestive and respiratory illness, diabetes and depression was done. Also a 
Herbarium in collaboration with the National Autonomous University of Mexico was elaborated and finally a Seed Bank is 
being performed to be able to propagate the species at risk in the future. The herbarium with its taxonomic identification and 
the ethnobotanical knowledge will be given to the municipal authorities; another will remain in the Intercultural University 
for students of Intercultural Medicine learning. The databases and the Seed Bank will be safeguarded at the University for 
consultation and exchange of species
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1679 DUVAN RICARDO MURILLO ESCOBAR 
(UNICAMP), RAQUEL RODRIGUES DOS 
SANTOS (UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO)

Através da imensidão verde: adaptação e 
manutenção da coleta de castanha na 
Estação Ecológica da Terra do Meio (Pará, 
Brasil)

No Brasil, existem inúmeros conflitos de sobreposição de áreas protegidas que afetam o acesso de comunidades tradicionais à 
recursos naturais com os quais praticavam
atividades essenciais para a manutenção do seu modo de vida. Este trabalho pretende mostrar -  através de uma proposta 
visual  - como a prática tradicional da coleta de castanha (Bertholletia excelsa Bonpl.) por beiradeiros/extrativistas da Terra do 
Meio (sul do estado Pará, bacia do Rio Xingu, Brasil), se adapta e se mantém há mais de 10 anos após a criação de uma área 
protegida de uso restrito em castanhais usados há 3 gerações. Para isso, foi feito um trabalho etnográfico e de ecologia, 
complementado com um ensaio fotográfico,  durante a coleta de castanha por famílias beiradeiras no ano de 2017. 
Mostraremos que áreas hoje vistas e interpretadas nas imagens de satélite como “uma imensidão verde”  são na verdade 
historicamente geridas e manejadas por aquelas famílias, sendo este manejo não necessariamente sinônimo de degradação. As 
imagens abrem a discussão sobre como a gestão local e o manejo envolvendo a atividade extrativista se adaptou após a 
criação da área protegida. As reflexões a partir dessa exposição contribuem para a gestão compartilhada de territórios 
prioritários para a conservação da biodiversidade.

SO 090REZENDE

1680 ANDREA TREJO ARGUETA 
(UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO), AIDÉ AVENDAÑO 
GÓMEZ (UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO)

Antimicrobial activity of Tagetes erecta 
(Cempaxúchitl) against ophthalmological 
infections bacterias

Tagetes erecta  “Cempaxochitl” had been used in México since pre-Hispanic times in Mexico; Mazahua ethnic group of State 
Mexico used  for various diseases such as ophthalmological infections, constituting 5% of the consultation due to the low or 
no attention of those who suffer from them. However, there is few scientific evidence of its effectiveness. Therefore the 
objective of this work  was evaluate the antimicrobial activity of T. erecta of a Mazahua community of San Felipe del Progreso, 
against strains that cause ophthalmological infections.Three hydroalcoholic extracts were obtained, E1 (stem), E2 (leaves) and 
E3 (flower), a DM-MeOH extract and an essential oil, through maceration-evaporation and steam distillation, respectively.The 
antimicrobial activity was evaluated by the Kirby-Baüer diffusion method and broth microdilution. The average antioxidant 
capacity (CA50) of the extracts was by DPPH. The strains Staphylococcus aureus ATCC 29213, ATCC 12398, Staphylococcus 
epidermidis ATCC 12228, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Candida albicans ATCC 10231 were used, using different 
concentrations of extract and oil The extracts with greater inhibitory effect (halos of inhibition) were E1 against S. 
epidermidis 11mm and E3 against S. aureus 12mm, the most susceptible strain was S. aureus. In E2 the CBM was 16 mg / ml 
and the MIC of 8 mg / ml against all the bacterial strains, for the essential oil was 4mg / ml and 2mg / ml respectively against S. 
epidermidis.Against C. albicans the extract E2, E3 and the essential oil showed halos of 8mm, 15mm and 20mm, respectively, 
being superior to the control and the CFM of 6mg / ml.

The CA50 were; DM-MeO 81.97 μg / mL, E1 118.01 μg / mL, E2 126.56 μg / mL and E3 202.06 μg / mL.

The results show evidence of the effectiveness of the plants against the bacteria related with ophtalmologicarl infections.
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1681 AIDÉ AVENDAÑO GÓMEZ 
(UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL 
ESTADO DE MEXICO), C. RAFAEL COLÍN 
LÓPEZ (UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO)

Mazahua Traditional Medicine at the 
Intercultural Health Clinic in Mexico State

Intercultural health is defined as the integration of traditional medicine and biomedicine as complementary healthcare 
systems. In the Intercultural University Health Clinic at the Intercultural University of Mexico State,  Biomedicine and 
Traditional herbal medicine are part of the treatments for indigenous peoples of two main groups, Mazahua and Otomies, and 
non indigenous patients that are searching for alternative treatments for their illness.  This two ethnics group belongs to the 
68 indigenous cultures in Mexico and are located in the central part of the country. As part of the research of Mazahua´s 
traditional Medicine 300 medicinal plants have been documented for conventional  illness as Diabetes type 2, hypertension, 
depression, lumbago and peripheral venous insufficiency, among others and cultural illness as susto, aire, empacho, 
histérico, caída de moyera.  These plants are provided by medicines man (traditional healer or curanderos) and midwives at 
the Clinic and students of the Health indigenous program are learning the traditional way of use. Bibliographical research on 
Ethnopharmacology shows that at least 33% of these medicinal plants have been studied and proved their biological activity 
related to their traditional use. However we still, are doing laboratory experimental research and documenting the cultural 
and spiritual importance and significance of these plants for their indigenous communities. Some of them have only 
Mazahua´s names and they do not have Spanish (México´s National language) and Scientific names. Our efforts are focus in 
preserved and document traditional Mazahua´s medical system and evaluating the impact in public health of local 
communities. We are building bridges between other professionals (Physicians, Anthropologist, Chemist, Biologist, 
Sociologist and others) for an interdisciplinary work that helps the secure and efficacy integration of traditional medicines in 
Public health Institutions.
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1682 YESSICA DÍAZ SANCHEZ (UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO), AIDÉ AVENDAÑO GÓMEZ 
(UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO)

Antimicrobial activity of Foeniculum vulgare 
Mill (Hinojo) used by Mazahua´s midwives for 
genitourinary infectious illness

Foeniculum vulgare Mill ha (Hinojo) is a medicinal plant used by Mazahua´s ethnic group midwives for genitourinary 
infectious diseases. Bibliographical research show that this plant  have properties against microorganisms related with 
genitourinary infections. In this study we evaluated the antimicrobial activity against bacterias  such as Escherichia coli, 
Candida albicans, and Klebsiella pneumoniae. Three extracts of different polarities were obtained in E1 (stem), E2 (leaves) and 
E3 (flower), and an essential oil, through maceration-evaporation and steam distillation, respectively.The antimicrobial 
activity was evaluated by the Kirby-Baüer diffusion method and broth microdilution. The average antioxidant capacity (CA50) 
of the extracts was by DPPH. The extract with the highest activity was the hexanic showing inhibition diameters of 10 to 11 
mm against the yeast Candida albicans, the other extracts and esential oil  inhibition  diamenters of 6 and 3 mm. In 
conclusion, wild Foeniculum vulgare Mill  collected in  San Felipe del Progeso,  State of Mexico has antimicrobial activity 
mainly agaisnt Yeast, eventhough the traidtiotional way of use is a water infusion this information could be used to prove the 
effectivness of this traditional remedy that has been used by midwives for several generations in  Mazahua communities.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1683 IEDA MARIA BORTOLOTTO (UFMS) INCENTIVO AO APROVEITAMENTO DE 
PALMEIRAS NATIVAS PARA FINS 
ALIMENTÍCIOS EM COMUNIDADES LOCAIS DO 
PANTANAL

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd  (Bocaiuva) e Attalea phalerata (Mart.) ex. Spreng (Acuri) ocorrem em formações 
monodominantes no Pantanal, chamadas de bocaiuval e acurizal. Ambas foram importantes para a dieta dos povos indígenas. 
 Há cerca de uma década o uso dessas espécies ocorria nas comunidades locais apenas para fins de subsistência, sendo seu 
aproveitamento econômico negligenciado. O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de ações desenvolvidas com 
essas espécies no Programa de Extensão “Valorização de Plantas alimentícias do Pantanal e Cerrado” que vem sendo 
desenvolvido desde 2006. As atividades ocorrem nas comunidades tradicionais para melhorar a renda, sensibilizar os 
moradores sobre a importância da conservação da biodiversidade e sobre a cultura local. Nos últimos 12 anos foram 
desenvolvidas oficinas em cerca de dez comunidades no Pantanal. Nessas oficinas há uma equipe de multidisciplinar que 
orienta sobre boas práticas de higiene, discute sobre formas de coleta e conservação das espécies e desenvolvem receitas de 
pratos com uso dos frutos (polpa e endosperma) com a participação dos moradores. Dentre essas, em três comunidades há 
algum comércio envolvendo o aproveitamento dos frutos de bocaiuva (para farinha, geleias, polpa ou fruto vendido o 
natural) e em apenas uma houve o aproveitamento do acuri para confecção de farinha. Entre os jovens, observa-se uma 
motivação e um interesse maior em aproveitar os frutos para dieta. A experiência durante esses anos tem mostrado que a 
aceitação para o aproveitamento dos frutos para a dieta ou para fins de comercialização, é maior onde a cultura de uso dessas 
espécies ainda permanece, mesmo que entre poucas pessoas. São necessários investimentos em políticas públicas que visem a 
manutenção da cultura e dos conhecimentos tradicionais nas comunidades além do incentivo ao uso, por meio de projetos e 
programas.

SO 077SANDER

1684 JUAN CARLOS MACIAS (UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO), AIDÉ AVENDAÑO GÓMEZ 
(UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO)

Biodiversity lost in the Mazahua Community 
of Santo Domingo de Guzman, State of 
Mexico

Mexico is highly diversity country, due to its geographic location, and the variety of microclimates that is reflected in all their 
biodiversity, more than 1% of the terrestrial surface owns 10% of the world's biological diversity. A large part of this 
biodiversity is unique to our nation and is protected mainly by indigenous peoples. This biodiversity has among other uses 
as food, ritual, traditional medicine, handicrafts and fodder. However, in the Mazahua community of Santo Domingo de 
Guzmán in the municipality of Ixtlahuaca State of Mexico due to urbanization processes, change in land use, the use of 
agrochemicals and water pollution. As well as the overflow of the Lerma River in the 90’s,  there had been a gradual loss of the 
ecosystems where this natural wealth is located. The following study had the objective to documented how many and which 
plant species are still known and used by the community and which species are perceived at risk. 50 interviews were carried 
out with people, in the surveys specimens were collected and herborized for their taxonomic identification and conservation. 
We identified 149 species from 30 botanical families  with their Spanish, Mazahua and Scientific name. The main uses  are 
edible, medicinal, ritual and fuel plants. At least 20 of them are already scarce in the community, others mentioned  that  at 
least 30 species  can´t be found now anymore. We consider the urgency to  find  strategies for its conservation since lifestyle 
and wellness of the community  are also in risk.

SESSÃO TEMÁTICA 36
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1685 GRAHAM DUTFIELD (UNIVERSITY OF 
LEEDS)

Promoting Indigenous Peoples Rights to Life, 
Livelihoods, and Landscape through Law - Is 
it Time to Revisit Traditional Resource 
Rights?

In the 1980s, Darrell Posey and others showed us how what was assumed by those in power to be wild turned out often to be 
semi- or even fully domesticated. They also provided instances of how indigenous peoples do not necessarily struggle for 
survival in the face of hostile natural ecosystems out of their control, but are actively engaged in managing them in some cases 
to the point of consciously domesticating nature.  In so doing they evolved effective and sustainable lifestyles. Much effort has 
been applied to developing transactional benefit sharing models utilising intellectual property (IP) rights law. But to little 
avail. Among the reasons are that those IP rights most closely associated with human creativity, such as patents and 
copyright, struggle to draw clear, consistent lines between the work nature does that should not be owned, and the point at 
which humans are in control where rights are assumed to be merited. The boundaries tend to end up where they benefit the 
powerful (albeit not always). Some recent court cases in the United States exemplify this difficulty. Second, despite the fact 
that IP rights are vested more and more in corporations rather than individual people, the practice of law continues to be 
blind to collectively generated ‘cultural landscapes’, as it is to the partially artefactual character of the biota that are essential 
to the livelihoods of indigenous peoples ‘embodying traditional lifestyles’; there still needs to be an author or inventor. More 
than two decades ago, Posey coined the term Traditional Resources Rights as an alternative legal approach to safeguarding 
indigenous rights, and I worked with him to develop the concept as an integrated rights model. This has largely been ignored 
since then. However it offers the possibility to reframe the debate in potentially more fruitful ways. 30 years after the 
Declaration of Belém, of which Posey was the guiding light, it may be time to reconsider the value of this concept.

SO 100THORP

1686 CRISTIANE VIEIRA DA CUNHA 
(UNIFESSPA/ PPGSND-UFOPA), 
OSMAR CIDIL BATISTA VALVERDE 
(UNIFESSPA), JUAN DAVID FERREIRA 
GOMES (UNIFESSPA), PRISCILA KELLEN 
ALVES DE LIMA (UNIFESSPA), 
DIÊMISON LANDISLAU DE ALENCAR 
(UNIFESSPA)

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: 
MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DOS 
ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS, 
HISTÓRICOS E SOCIAIS DAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DO ARAGUAIA, AMAZÔNIA, 
PARÁ, BRASIL.

O turismo de base comunitária tem sido construído a partir da experiência de mapeamento participativo dos atrativos 
naturais, culturais, históricos e sociais no interior do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM) e Área de 
Proteção Ambiental de São Geraldo do Araguaia (APA Araguaia), Pará, Brasil. O objetivo é produzir material didático (mapa 
temático e caderno pedagógico) abordando a relação entre contexto histórico, beleza cênica e atividades tradicionais de 
pesca e agricultura familiar da região. O mapeamento é realizado a partir da experiência coletiva entre pesquisadores da 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará, condutores de trilhas e moradores locais. Realizamos cinco excursões de mapeamento e o grupo utilizou: 
GPS, câmeras fotográficas e cadernetas de campo, tomando nota sobre a localização geográfica, características naturais, 
históricas, sociais e observações. As informações foram sistematizadas e o mapa foi construído com auxílio do programa 
ArcGis 10.1 e elaborado no Laboratório de Geografia Física/Unifesspa. O caderno pedagógico está em afase de construção. 
Foram mapeados 20 ambientes que apontam a APA Araguaia e PESAM como guardiões não apenas de uma beleza cênica 
incomparável, mas também de ricas histórias dos nossos antepassados, que aqui deixaram seus vestígios arqueológicos, bem 
como a memória de uma história mais recente de nossa região, como os processos migratórios em busca de terras e os relatos 
da Guerrilha do Araguaia. Esta experiência é promissora para o desenvolvimento do turismo de base comunitária na região, 
pois a elaboração coletiva do mapa e caderno pedagógico proporciona o sentimento de pertencimento desta construção. 
Esperamos que este material seja amplamente utilizado pelos condutores de trilhas e constantemente modificado, corrigido, 
alterado, pois assim como a natureza é dinâmica a história social também o é.

SO 036VILACOERT

1687 LUCIANA SANTOS DE MELO 
(UNIFESSPA), OSMAR CIDIL BATISTA 
VALVERDE (UNIFESSPA), CRISTIANE 
VIEIRA DA CUNHA (UNIFESSPA/ 
PPGSND-UFOPA), PRISCILA KELLEN 
ALVES DE LIMA (UNIFESSPA)

Estratégias pedagógicas para devolutivas de 
pesquisa: A pesca e os pescadores de Ilha de 
Campo e Santa Cruz dos Martírios

O Caderno Pedagógico “A pesca e Pescadores de Ilha de Campo e Santa Cruz do Martírios” foi elaborado com o objetivo de 
valorizar a pesca de pequena escala, o conhecimento ecológico local e ao mesmo tempo incluir no contexto escolar 
elementos da realidade local. Foi desenvolvido pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e Instituto de 
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará em parceria com os pescadores (as), professores (as), alunos 
(as) de Santa Cruz dos Martírios e Ilha de Campo, localizadas na Área de Proteção Ambiental Araguaia, Pará, Brasil. As 
informações foram obtidas por meio do Monitoramento Adaptativo da Pesca e da análise do Conhecimento Ecológico Local 
dos pescadores da região. Utilizamos rodas de conversa, entrevistas, vivências e cartões de desembarque. As informações 
foram sistematizadas e em parceria com a escolas das comunidades, os alunos ilustraram o material com desenhos da 
realidade local com a temática pesca (peixes, embarcações, petrechos, estratégias de pesca). O caderno traz informações sobre 
diversos aspectos como a história, a geografia, a alimentação das pessoas, aspectos sobre saúde e economia, características de 
pesca local e dos pescadores, sempre no sentido de valorizar as memórias e os saberes locais. Organizamos o Caderno 
Pedagógico com a intenção de propiciar um ambiente livre para crianças, jovens e adultos se inter-relacionarem. Para isso 
criamos espaços para facilitar tal interação, como as sessões “VOCÊ SABIA?” e “VAMOS CONSTRUIR CONHECIMENTO 
JUNTOS?”. Estas sessões podem ser exploradas de diversas formas, seja por meio de rodas de conversa e/ou atividades 
pedagógicas que podem ser ulizadas por professores e professoras das diversas áreas de conhecimento. A construção 
participativa e colaborativa deste material é promissora para valorizar a atividade de pesca, o conhecimento ecológico local, 
bem como proporcionar inclusão de temas relevantes sobre a realidade no contexto escolar.

SO 087COSTA

1688 FRANCISCO JUNIOR SOUSA SANCHES 
(UFRA), MARIA JOSÉ DE SOUSA 
TRINDADE (UFRA)

ESPÉCIES VEGETAIS DE VARZEA E SUA 
UTILIZAÇÃO SOCIOECONOMICA NA 
COMUNIDADE DE SANTO SANTÔNIO DE 
VISEU, MOCAJUBA, PARÁ, BRASIL

O conhecimento de populações tradicionais é primordial para garantir a segurança alimentar a partir do desenvolvimento de 
diferentes processos produtivos que exercem em seus territórios, além de possibilitar a conservação da biodiversidade. O 
ecossitema de várzea é formado plantas que margeia os rios evitando o assoreamento dos reservatórios, erosão e o 
empobrecimento do solo. Estudos etnobiológicos são alguns dos melhores meios para resgatar e registrar os saberes locais. 
Nesse sentido, visando contribuir com estudos etnobotânicos o presente trabalho refere-se ao levantamento e a 
determinação das formas de utilização das espécies de plantas ocorrentes no ecossitema de várzea às margens do Rio 
Tocantins, na Comuidade de Santo Antonio do Vizeu pertence a Terra Estadual de Quilombo do 2º Distrito de Porto Grande e 
faz parte do projeto de assentamento agroextrativista Ilha Grande do Vizeu no município de Mocajuba, estado do Pará. A 
pesquisa foi realizada com entrevistas a 10 familias, a determinação das formas de uso e potencialidades foi classificada em: 
plantas medicinais, alimentícias, madereiras, extração de óleo, ornamentais e outros. O material botânico coletado e 
identificado através de técnicas tradicionais de taxonomia vegetal e literatura específica. Foram registrados 51 táxons, 
distribuídos em 33 gêneros e 26 famílias botânicas. Das espécies coletadas, 38% eram medicinais, 28% alimentícias, 12,5% 
madereiras, 9,5% extração de óleo, 8,0% ornamentais e 4% outros. O açaí (Euterpe oleraceae) foi a espécie com o maior 
numero de registro. O conhecimento e os usos existentes sobre as espécies vegetais no ecossitema de varzea, evidenciando a 
utilização dos recursos vegetais da natureza de forma sustentvel, aliando a conservação e a preservação dos diferentes 
processos tradicionais da comunidade.

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1689 JACIARA CERQUEIRA DA SILVA (UFRA), 
MARIA JOSÉ DE SOUSA TRINDADE 
(UFRA)

O CACAU (Theobroma cacao L.) NATIVO DE 
VÁRZEA NA VILA VIZÂNIA, MOCAJUBA-PA

Em ambientes de várzea ocorrem naturalmente vegetações de grande valor econômico, as quais são utilizadas por 
comunidades tradicionais como fonte essencial para sua subsistência, entre elas, o cacau (Theobroma cacao), suas arvores 
ficam espalhadas ao longo do Rio Tocantins e seus afluentes. Esta pesquisa tem como objetivo verificar o perfil 
socioeconômico de famílias que tradicionalmente extraem o cacau da floresta de várzea. A coleta de dados foi realizada no 
povoado da Vila Vizânia, pertence à Terra Estadual de Quilombo do 2º Distrito de Porto Grande e faz parte do projeto de 
assentamento agroextrativista Ilha Grande do Vizeu no município de Mocajuba-Pará. Utilizou-se um diagnostico rápido 
dialogado. Foram realizadas 88 entrevistas. Contabilizando um total de 468 moradores, com número médio de 5 pessoas por 
família, sendo a maioria crianças de 0-9 anos e adultos  de 30-59 anos de idade. 63% possuem o ensino fundamental, 23% 
ensino médio, 0,1% ensino superior. Nenhum integrante das famílias mora e/ou trabalha na cidade. 86,57% afirmam fazer 
parte de alguma associação local. A área sob domínio da família variou entre 0,10 ha a 100,00 ha e a quantidade de (árvores) 
pés de cacau oscilou entre 100 a 7000 por área. O cacau nativo apresenta duas épocas de produção,a principal durante três 
meses(março a maio) e uma safrinha de menor produção chamada localmente de “macaco”. Os frutos maduros do 
cacaueirosão colhidos, quebrados e as amêndoas são fermentadas por alguns dias e secas em estufas, posteriormentesão 
comercializadas na sede do Município de Mocajuba, também é utilizado na produção de suco e chocolate rústico 
(embrulhado na folha do cacaueiro). Não é feito nenhum tipo de manejo nos cacaueiros, que se apresentam “entouceirados”, 
com elevado número de troncos por touceiras e chupões. Na comunidade o extrativismo é a principal fonte de renda, sendo o 
cacau o principal produto deste sistema de cultivo tradicional repassado entre gerações.

Sessão Poster Temas 
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1690 VANESA RAMOS ABENSUR (UESC), 
ALEXANDRE SCHIAVETTI (UESC), 
EMMANUEL DUARTE ALMADA (UEMG)

Governance for a conservation of a cultural 
landscape in the peruvian Andes: the case 
study of the Potato Park

There is evidence that local governance influences the conservation of biodiversity. The Peruvian Andes are a center of 
agrobiodiversity and endemic species. The Potato Park is an association of four indigenous Quechua communities which 
conserves 1345 native potato varieties through landscape conservation. In order to analyze the structure of the governance 
system of the Potato Park, it was identified the relationships between internal and external actors; it was described the over 
time transformation processes of the organization; and it was evaluated the presence of design principles for Common Pool 
Resource (CPR) institutions from Ostrom (1990) adapted by Cox et al. (2010). The study area is located in the district of Pisac, 
department of Cuzco, Peru, between 3400 and 4600 meters of altitude. It was applied a mixed qualitative methodology 
which included: participatory workshops (4); semi-structured interviews (219); participant observation and review of 
documents of the organization, carried out between May and August of 2017. The results show a strong relationship between 
the Potato Park, the local non-governmental organization, and the International Potato Center. Transformation processes in 
land tenure, communal organization, climatic characteristics, agricultural practices, rules of access to resources and use of 
biodiversity, influenced the consolidation of the Potato Park as well as its current state. The organization fulfils sufficiently 
seven of eleven design principles. The four unfulfilled design principles are considered indispensable for good governance 
according to previous studies. It is concluded that The Potato Park is an adaptive institution in transformation and it shows a 
progress in the management and conservation of agrobiodiversity. However, it should work towards the improvement of its 
internal communication systems and the strengthening of the local leadership, in order to be sustained over time.

SO 033ALMADA

1691 SEIDEL FERREIRA DOS SANTOS (UFPA), 
NOEMI VIANNA MARTINS LEÃO 
(EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL), 
ELIZABETH SANTOS CORDEIRO 
SHIMIZU (EMBRAPA AMAZÔNIA 
ORIENTAL)

Práticas de conservação da biodiversidade e 
extensão agroflorestal no sudeste do Pará: 
Experiências com populações rurais em 
Projetos de Assentamento (PA’s).

A região Sudeste do Pará é marcada por uma dinâmica muito especial, evidenciada por intensos processos migratórios e pelos 
contrastes entre um grande dinamismo econômico e problemas socioambientais. Neste contexto os Projetos de 
Assentamentos (PA’s) do Sudeste paraense que se caracterizam pela produção agrícola familiar podem ser utilizados como 
centros de difusão de práticas sustentáveis, a partir de ações de direcionamento técnico e educação ambiental. Este projeto 
tem como objetivo a criação de um ambiente não formal de educação e capacitação em metodologias de restauração florestal 
das propriedades rurais, adequando-as ao Novo Código Florestal Brasileiro e orientações de como proceder para a inclusão do 
imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e da implantação dos PMFS (Planos de Manejo Florestal Sustentável) em áreas de 
reserva legal e recuperação das áreas de Preservação Permanente (APP). As ações foram realizadas por meio de palestras, 
treinamentos e cursos, capacitando produtores rurais, assentados e comunidade local através de métodos participativos 
onde foi criado o “Programa de capacitação em manejo de PFNM”, que abrange cursos de ecologia florestal, colheita de 
sementes e de produção de mudas de espécies arbóreas (madeireiras, extrativas, medicinais e frutíferas) que foram 
selecionadas a partir da discussão e seleção dos produtores rurais. Como culminância da ação realizamos no PA–Alegria de 
propriedade do seu Manoel Santos o dia “Dia de Campo” sobre temas relacionados às práticas de restauração florestal das 
propriedades rurais de acordo com a nova legislação em vigor. Nesta ação foi possível consolidar as parcerias institucionais, 
bem como, evidenciar o sinergismo entre os diferentes segmentos da academia e produtores rurais de base familiar que de 
forma participativa constroem a percepção da importância da restauração das APPs e das áreas de RL na conservação da 
biodiversidade e produção sustentável nos assentamentos.

Sessão Poster Temas 
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1692 EMMANUEL DUARTE ALMADA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS), RICARDO ALEXANDRE 
PEREIRA DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS)

Etnoecologia carroceira: regimes de 
conhecimento e direito a cidade

Embora as cidades sejam narradas historicamente como o exemplo maior de triunfo da modernidade ocidental sobre a 
natureza, ao mesmo tempo elas são marcadas por uma rica diversidade biocultural, sobretudo em suas periferias, ainda que 
por vezes inviabilizada. Desde territórios marginais, carroceiros e cavalos habitam as cidades brasileiras construindo saberes e 
práticas que compõem sociabilidades baseadas em redes de humanos e não humanos, constituindo um modo de vida singular 
que subverte a territorialização da razão governamental. Neste trabalho, analisamos os conflitos estabelecidos entre o regime 
de conhecimento tradicional dos carroceiros e o regime de conhecimento governamental que busca adestrar e controlar seu 
modo de vida. A partir do trabalho etnográfico e da observação participante, acompanhamos as mobilizações e atividades 
realizadas pelo Movimento dos Carroceiros Unidos de Belo Horizonte (MG) desde 2014 até o presente. Existem mais de 5000 
carroceiros na cidade, cujo modo de vida tem sido ameaçado por tentativas de restringir ou mesmo extinguir o ofício. Diante 
deste conflito, os carroceiros têm acionado politicamente seus saberes tradicionais sobre os cavalos, bem como seu modo 
tradicional de habitar a cidade. São saberes relacionados à confecção das carroças, à etnoveterinária e ecologia trófica e 
comportamental dos cavalos, bem como sobre espécies vegetais coletadas na cidade para alimentação equina. A relação entre 
carroceiros e cavalos também é marcada por afetos e memórias, sendo os animais pessoas não-humanas que compõe redes de 
sociabilidade. O regime de conhecimento dos carroceiros contrapõe-se, portanto, à razão governamental que reduz os 
cavalos a instrumentos de trabalho e o ofício dos carroceiros a mero resíduo de um processo de urbanização e modernização 
ainda não acabado. A etnoecologia dos carroceiros, portanto, reafirma a defesa de outros modos de viver a cidade e de 
relações entre humanos e não humanos que produzem o espaço urbano.

SO 039PARENTE

1693 EMMANUEL DUARTE ALMADA 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS), THIAGO MOTA CARDOSO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA), 
ANA PAULA GLINFSKOI THE 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MONTES CLAROS), ERENDIRA JUANITA 
CANO CONTRERAS (EL COLEGIO DE LA 
FRONTERA SUR), VANESA RAMOS 
ABENSUR (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE SANTA CRUZ), GUSTAVO GOULART 
MOREIRA MOURA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ)

Etnoecologia marginal: saberes subalternos e 
cosmopolíticas na América latina

O processo de expansão da modernidade e colonialidade do poder na América Latina deu-se, desde o início da invasão 
europeia, paralelamente ao avanço da colonialidade dos saberes e corpos. Todavia, a insurgência dos saberes subalternos 
frente aos processos de dominação marca a história do continente até o presente. A etnoecologia clássica, enquanto um 
discurso ocidental sobre saberes subalternizados, tem sido convertida, por povos e comunidades tradicionais, em práxis de 
descolonização e luta por direitos territoriais. Neste trabalho, buscamos, por meio da análise de diversos casos e em 
diferentes regiões do continente, compreender de que maneira a etnoecologia é acionada pelas comunidades frente a 
conflitos socioambientais decorrentes do avanço do capital organizado sobre seus territórios. Como resultado, tem-se um 
nova práxis à incorporção dos seus saberes no discurso hegemônico da modernização ecológica, docilizando-os através de seu 
enquadramento no marco teórico do desenvolvimento sustentável, onde as etnociências tem fragmentado e destilado os 
saberes tradicionais e, consequentemente, minimalizado as práticas e as cosmologias dos povos tradicionais. Esta nova práxis 
política, chamada de contrainformação, emerge sobretudo a partir dos anos 2000, na esteira deste esgotamento do discurso 
do desenvolvimento sustentável, meneado por um giro cosmopolítico nas ações das comunidades tradicionais ao se 
apropriarem e subverterem a produção e os usos da etnoecologia. Portanto, parte da etnoecologia produzida hoje América 
Latina tem como marca o protagonismo dos povos e comunidades tradicionais e um profundo engajamento com as lutas 
territoriais e identitárias. É tarefa desta etnoecologia política compreender os movimentos e redes em que os saberes 
subalternos são acionados, bem como explicitar a própria marca de colonialidade que ainda caracteriza as etnociências.

SO 033ALMADA

1695 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Produção dos povos indígenas. "Afinal, com tanta terra, qual é a produção dos povos indígenas?" Essa pergunta diz muito sobre (e contra) quem a formula. 
Mas vale a pena respondê-la. Abstraindo-se várias outras,uma das mais fundmentais contribuições de povos indígenas e 
comunidades tradicionais é a produção da diversidade.

SO 051EMPERAIRE

1696 ALESSANDRA REZENDE PEREIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 
FORA), KAMILA FREITAS SATHLER 
FRAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA), THIAGO DA SILVA 
NOVATO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA), GUSTAVO TABOADA 
SOLDATI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA)

Inter-relações entre humanos e serpentes: o 
“estado da arte” da Etnoofiologia

A Etnoofiologia investiga as inter-relações entre seres humanos e serpentes. Apesar de diversos estudos, há uma carência de 
síntese das informações na literatura científica, o que é fundamental para a construção teórica. O presente trabalho realizou 
uma revisão sistemática para construir o estado da arte da Etnoofiologia. Foram registradas informações de artigos 
disponíveis em duas bases de dados, Web of Science e Scopus, usando a chave de busca “ethnobiology” ou “ethnoecology” ou 
“ethnozoology” ou “local knowledge” e “snakes”. A pesquisa resultou, respectivamente, 466 e 135 artigos, dos quais, 28 e 30 
foram selecionados para a análise, pois atendiam ao critério de inclusão, definido como uso e conhecimento sobre serpentes 
por populações humanas. O uso de serpentes como recursos zooterápicos foi o contexto mais citado (27), a gordura das 
serpentes é utilizada para tratar doenças ósseas e até mesmo picadas de serpentes; o uso mágico/religioso (12), pode ser aliado 
à zooterapia: como o uso do chocalho de cascavel para curar e previnir doença de “mal olhado”, revelando a importância 
cultural destes animais para diversos grupos sociais. Dezesseis artigos priorizaram o uso medicinal das serpentes, 
documentando o conhecimento de diversas comunidades sobre plantas capazes de tratar acidentes ofídicos. Deve-se ressaltar 
que o uso das plantas pode se justificar pela escassez de hospitais nas comunidades. Os resultados indicam que muitos desses 
tratamentos locais ainda não foram submetidos à análise laboratorial. Cerca de 80% dos artigos foram publicados nos últimos 
dez anos (47), o que evidencia que a etnozoologia é um campo emergente. A temática de relações estabelecidas entre as 
comunidades estudadas foi citada em 18 artigos, como aversão ou afinidade; a principal atitude tomada ao encontrar uma 
serpente é a de matá-la. Isso demonstra que o grupo estudado pode estar sujeito à ameaças que comprometam suas 
populações, tornando-se necessária a criação de ações mitigadoras.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1697 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Direitos constitucionais indígenas 30 anos 
depois...

30 anos  após o que se chamou a Constituição Cidadã, há uma intensa ofensiva nos 3 poderes da República contra dos direitos 
assegurados aos povos indígenas.

SESSÃO TEMÁTICA 36
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1698 DAYANE EMANUELLE L. S. MELO 
(UFRA), ANTÔNIA SOLIANE O. DOS 
SANTOS1 (UFRA), LUCAS SANTOS DA 
CONCEIÇÃO (UFRA), MARIA NILDA S. 
DA SILVA (UFRA), WENBLEY M. M. 
GOMES (UFRA), YCARO YAN SILVA 
GONCALVES (UFRA), MARIA JOSÉ DE 
SOUSA TRINDADE (UFRA)

USO DE PLANTAS COM FINS MEDICINAIS NO 
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ/PARÁ

O uso das plantas medicinais é uma importante e em alguns casos, a única alternativa para o tratamento de enfermidades por 
populações indígenas, quilombolas e nas comunidades rurais. O objetivo do trabalho foi realizar um levantamento sobre o 
uso de plantas medicinais por moradores do município de Tomé-Açu, Pará, com o intuito de resgatar o saber local dessa 
população. A abordagem escolhida foi à qualitativa/quantitativa, utilizando–se de pesquisa de campo. Foram elaborados 
questionários para aplicação aleatória em diferentes bairros do município de Tomé-Açu (02° 25' 08" S 48° 09' 07" O). Após a 
explicação do objetivo do estudo, os entrevistados que aceitaram participar, assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido. O material botânico coletado foi identificado através de técnicas tradicionais de taxonomia vegetal e literatura 
específica. Foram aplicados 50 questionários; a faixa etária representativa foi de 18 a 99 anos; entre os entrevistados 99% já 
fizeram ou fazem uso de algum tipo de planta com fim medicinal. Foi registrado um total de 38 espécies, 114 indicicações 
terapeuticas, entre elas as mais citadas, destacam-se: doenças associadas ao sistema respiratório, indicações anti-
inflamatórias, hipertensão, calmante e doenças associadas ao sistema digestivo. A forma de uso mais indicado foi o chá. As 
folhas foram as partes vegetais mais utilizadas, entre as espécie houve destaque para o boldo (Plectranthus barbatus) mais 
citada, em seguida a erva-cidreira (Lippia alba) e a babosa (Aloe vera). Essa pratica vem sendo transmitida pelas gerações e 
sustentada através do cultivo residencial das mesmas, desde os primeiros habitantes, os índios Tembé, colonos japoneses e 
trabalhadores rurais vindo dos municípios do Pará e estados vizinhos. O estudo evidencia a importância do conhecimento e 
uso da flora local, suas aplicações relacionadas ao tratamento das enfermidades pela população e no resgate de informações 
assegurando a valorização tradicional.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1699 THIAGO DA SILVA NOVATO (UFJF), 
PLACIANO VIANA DE LIMA (IF SUDESTE 
MG), ALESSANDRA REZENDE PEREIRA 
(UFJF), KAMILA FREITAS SATHLER 
FRAGA (UFJF), GUSTAVO TABOADA 
SOLDATI (UFJF)

O estado da arte dos estudos sobre as 
interrelações entre pessoas e insetos.

Apesar da ancestral relação inseto-homem, estudos etnoentomológicos são relativamente recentes. No anseio de 
compreender a abrangência das pesquisas científicas envolvendo este tema, foi realizada uma revisão sistemática de 
literatura, em duas bases de dados Web of Science e Scopus, utilizando a chave de busca “ethnobiology” OU “ethnozoology” 
ou “local knowledge” ou “ethnoentomology” e “insects”. Obteve-se, inicialmente, um banco de dados com 577 e 693 artigos 
em cada base respectivamente, dos quais 96 foram selecionados para análise, pois atenderam ao critério de inclusão: a partir 
de métodos específicos, apresentar informações sobre as relações entre pessoas e insetos. Visualizou-se estudos entre 1985 e 
2018 de predominante caráter descritivo em etnotaxonomia de insetos com diferentes comunidades tradicionais 
distribuídas entre as Américas, Ásia e África, indicando um amplo e diversificado conhecimento sobre esses invertebrados. 
Aliado a esse saber, ressalta -se trabalhos voltados para o conhecimento e manejo local de espécies vetores de doenças 
tropicais (dengue e a malária), como alternativa de melhorias na saúde pública. Os usos medicinais dos insetos pelas 
comunidades apresentam considerável viés no tratamento de doenças respiratórias como a bronquite e asma. Na prática 
entomofágica, as pesquisas indicam pontos de vista holísticos entre os diferentes públicos – alvo. Enquanto algumas 
comunidades levem em consideração o elevado nível proteico no consumo direto dos insetos, outras praticam o ato apenas 
em casos de escassez de outros recursos alimentares. A criação de abelha melífera é feita pelas comunidades e o uso da cera 
produzida serve para fins medicinais e decorativos. Por fim, o uso mágico religioso é também citado na forma de 
interpretação de sonhos, rituais e indicadores ambientais. Conclui–se que os estudos entomológicos estão pautados em sua 
maioria no interesse do conhecimento popular em manejo e consumo dos insetos.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1700 ALBA LUCY GIRALDO FIGUEROA (-) “Comer escolhido” e saúde como 
harmonização cosmológica entre os Sateré-
Mawé

De acordo com os sábios narradores e painis (pajés) entre os Sateré-Mawé, todos os seres viventes e suas qualidades são 
regidos pela sua inserção no ordenamento ontocosmológico. A saúde e a doença, no que tange tanto à compreensão de suas 
causas, quanto à sua garantia (se manter saudável) ou à cura dependem da exposição passiva ou ativa às qualidades de cada 
estrato cosmológico, dispersas em todos os seres que o integram. A saúde humana é associada à qualidade do seco, enquanto 
que as doenças podem ser associadas ao excesso da qualidade do frio/úmido ou da  qualidade do quente, dispersas nos 
ambientes ou nas plantas e animais que os habitam e deles se alimentam. Assim, “comer escolhido” era a consigna magistral 
de um dos painis mais reconhecidos da Terra Indígena Sateré-Mawé àqueles que os procuravam. Essa lógica ontocosmológica 
rege os rituais de maturidade feminina e masculina. Influencia também as interpretações referentes às intervenções não-
indígenas que apresentam qualidades afins às catalogadas pelo sistema cultural interno relativo à saúde e à doença. O 
desconhecimento ou não reconhecimento dessa realidade cultural pelos operadores do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena do SUS joga em desfavor da qualidade dos serviços oferecidos.

SESSÃO TEMÁTICA 25

1703 BEKWYIBO KAYAPO (TERRA INDÍGENA 
LAS CASAS)

Cuidando da saúde da família: o papel da 
mulher Mebêngôkre-Kayapó

Antigamente os conhecedores eram fechados, não ensinavam quase nada aos parentes. Hoje, não! Os conhecedores ensinam 
outras pessoas a terem conhecimento também. Eu vou falar de como nós cuidamos de nossos filhos, de nossa família. Uma 
pessoa me orientou a conhecer estas plantas para quando eu tiver um neto, eu poder cuidar dele. Eu aprendi e guardei. Hoje 
eu tenho meus netos, que não adoecem fácil com diarreia, vômitos, ...porque eu sempre cuido deles. Minhas filhas e meus 
genros podem comer peixe e mortadela que não dá problema nenhum com meus netos, que eu trato desde que nasceram 
com plantas.

SO 071COELHO

1704 ALDENIZA CARDOSO DE LIMA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS), PAULO CÉSAR MACHADO 
ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO AMAZONAS)

PARTICIPATORY MANAGEMENT OF CHELONS 
BY COMMUNITIES OF THE AMAZON

Turtle conservation programs have helped in the recovery of populations of Podocnemis genus in the Amazon. In areas 
protected by the government and communities in the Amazon (1974-2014), were protected 823596 nests and 22132805 
hatchlings of Podocnemididae. Community protection came in 1990, reaching 78% of the areas and producing 60% of 
hatchlings of P.unifilis and 44% of P.sextuberculata. It was also evaluated the results of the program "Community 
Management of Turtles-Pé-de-pincha Project" created by the University of Amazonas and community, and that has helped, 
through participatory management and protection of chelonians in 122 communities of Amazonas and Pará. From 1999 to 
2014, the program returned to nature 3204849 hatchlings turtles. Only in the Middle Amazonas were transferred and 
protected 57855 nests of P.unifilis, 1003 of P.expansa, 8933 of P.sextuberculata and 15267 of P.erythrocephala, being 
released 852166 hatchlings of P.uniflis (78%), 92410 of P.sextuberculata (9%), 52752 of P.expansa (5%) and 88474 of 
P.erytrhocephala (8%). The level of ethnoknowledge and the relations between riverines and turtles in your area seems to be 
directly linked to the importance and abundance of these species. Follow the birth and care of offspring of these animals play 
an important role in raising community. The level of empathy is much higher with the turtles hatchlings. The stimulus for this 
feeling of empathy and care of turtles and tortoises should start early with children in schools. Despite all the changes in 
perception and increasing community involvement, with continued capture of turtles and their eggs in the areas of 
participatory conservation. The lack of monitoring by environmental agencies, has been a major reason for lack of motivation 
for community protection work turtles. Initiatives of community breeding turtles to generate income and volunteering and 
community mobilization seem to guarantee the continuity of the actions of this co-management system.

SO 083SAIKOSKI-A

1705 CAMERON L MCNEIL (LEHMAN 
COLLEGE, CUNY)

Accessing the Use of Plants in Ancient Maya 
Rituals at Copan, Honduras

Since, the arrival of the Spanish to the coasts of the Americas, native ritual plant use has been altered through the 
introduction of new species, restrictions set forth by introduced religions and their practitioners, and through the use of 
native lands as producers of goods for a globalized economy.  Analysis of botanical materials, and in particular pollen, from 
royal tombs and temples from the Acropolis at Copan, has revealed a range of plants important to ancient Maya ritual 
practice more than 1300 years ago.  Some of the species discovered have been largely lost to modern practice.  These 
botanical adornments and offerings were undoubtedly tied to mythical associations of specific species, or to species’ colors, 
as is found in the rituals of Maya cofradía houses, today, although clearly their true meaning is not accessible to modern 
populations, and particularly not to modern scholars of dramatically different cultural backgrounds. This paper will present 
the results of the species found, along with what is known of their use in Maya communities, and discuss the overall 
environmental context of ancient Copan in results gleaned from local sediment cores.

SO 006WYATT
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1706 LAYANE JOYCE ROSA MAIA (BIOLOGIA 
E CONSERVAÇÃO DE MAMÍFEROS 
AQUÁTICOS DA AMAZÔNIA), 
ANGÉLICA LUCIA FIGUEIREDO 
RODRIGUES (SEDUC), ANA MARTA 
ANDRADE (MUSEU PARAENSE EMÍLIO 
GOELDI), TAYNÁ LEÃO MIRANDA 
(BIOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE 
MAMÍFEROS AQUÁTICOS DA 
AMAZÔNIA)

GOLFINHOS DA AMAZÔNIA SOB O OLHAR DE 
CRIANÇAS E JOVENS NO MUNICÍPIO DE 
SALINÓPOLIS, NORDESTE PARAENSE.

Os golfinhos são considerados animais carismáticos, mas em muitas comunidades da Amazônia são percebidos 
negativamente. A partir dessa realidade, investigamos quais sentimentos os estudantes de Salinópolis nutrem pelos botos 
amazônicos. O estudo se desenvolveu em duas escolas, uma localizada em frente à praia e a segunda no centro de cidade. 
Executamos entrevistas semiestruturadas com 32 alunos do 4º ano do ensino fundamental. Os dados foram analisados de 
forma quali-quantitativa em três categorias de afinidade: positiva (quando os alunos demonstravam gostar do animal); 
negativo (quando os estudantes não gostavam do animal) e neutro (quando os entrevistados se mostravam indiferentes). Os 
resultados mostraram consenso de 94% para os nomes atribuídos à Sotalia sp. chamando de golfinho. Já para Inia sp., 59% 
nomeou de boto/boto rosa, demonstrando que percebem diferença entre as espécies. Quanto a classificação dos sentimentos 
nutridos pelos estudantes, o boto cinza foi considerado como animal carismático (63%) em virtude da sua aparência “fofa” e 
o avistamento do animal nas praias da região. Com relação ao boto-rosa 50% dos entrevistados mantiveram-se indiferentes a 
espécie, por causa da sua aparência considerada estranha, por associações com a lenda e ausência da espécie na região. A 
partir desses resultados faz-se necessária criação de projetos de conservação dos mamíferos aquáticos com a implementação 
do boto-cinza como espécie bandeira na região, uma vez que Salinópolis é área de ocorrência da espécie e está envolvida 
frequentemente em interação com a pesca de forma incidental.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6

1707 CARLOS ALBERTO TEIXERA NERI 
(ACIMRN)

As várias faces de uma patrimonialização : o 
caso do sistema agrícola tradicional do Rio 
Negro

O sistema agrícola tradicional do Rio Negro foi reconhecido como patrimônio cultural da nação em 2010. Este sistema é 
baseado em conhecimentos, práticas, relações sociais, envolvendo uma grande diversidade de plantas cultivadas, formas de 
manejo sustentável do espaço e uma diversidade de produtos alimentares. Na escala local, é investido de altos valores 
produtivos, mas também culturais. Nesse contexto, em que se associaram populações, pesquisadores e ONGs - mas em que a 
classe política local foi quase ausente - várias ações de valorização cultural e econômica foram realizadas. Com sua 
patrimonialização, a nação reconhece a importância dos valores embutidos neste sistema agrícola, em particular o da noção 
de diversidade. Esses valores, no entanto, permanecem invisíveis para políticas públicas de outros setores.

Após oito anos dessa patrimonialização, fica evidente o quanto essa política cultural está dissociada de outras políticas 
nacionais e estaduais, enquanto há uma necessidade gritante : a da implementação de uma política global, fundamentada em 
demandas locais, que assegure as capacidades adaptativas de tal patrimônio e fortaleça suas dinâmicas internas. A falta de 
sintonia é notável em diferentes registros que serão analisados: a conservação da agrobiodiversidade e os programas para a 
modernização da agricultura; a transmissão de conhecimento e o sistema escolar; a falta de integração econômica dos 
produtos oriundos de tais sistemas agrícolas tradicionais nos Programas de Aquisição de Alimentos, ou no mercado nacional, 
mediante a criação de instrumentos fiscais diferenciados. No entanto, esses itens não esgotam o tema, nem de longe, pois o 
que fundamenta o sistema agrícola dos povos do Rio Negro e de muitos outros povos, são formas de se relacionar com o 
ambiente e outros seres vivos. Trata-se então de sensibilizar a sociedade brasileira e as instâncias governamentais para 
reconheçam a diversidade das formas de produzir.

SESSÃO TEMÁTICA 14

1708 CHRISTOPHE LE PAGE (CIRAD) Fostering knowledge sharing about 
agroforestry systems through the codesign of 
a role-playing game with farmers and 
students from the Municipe of Irituia 
(Northeast Para, Brasil)

The companion modelling approach aims at stimulating social learning among stakeholders through the interactive use of 
agent-based simulation models. In the Municipe of Irituia (Northeast Para, Brasil), such a process was initiated to enhance 
knowledge sharing among farmers, researchers and students about forest restoration. A first version of a stylized yet 
empirically grounded model of 4 similar 25-ha family farms was first designed by a group of researchers. This tool, clearly 
unfinished, can be seen as a sketch to initiate the co-design process: an important work of progressive shaping and 
improvement is needed so that it acquires its final form and becomes usable with people who were not involved in its design. 
Handled as a role-playing game (the actions of the farmers are decided by the participants), the tool was first introduced to a 
group of farmers who were selected because of the experience in agroforestry systems. Eliciting their knowledge and 
formalizing their practices allowed us to propose archetypes of agro-forestry systems. The game was first tested by students 
from Itabocal, a rural school of Irituia Municipe. In the game, when deciding to start agro-forestry, a participant has to select 
a type of pre-defined agro-forestry system. The growth of the plants is simulated by the computer model and a set of 
indicators is provided to the players for them to assess the balance between environmental and socioeconomic benefits. The 
model was fine-tuned through a series of successive workshops. We describe how it enabled fostering knowledge sharing 
among students, farmers and researchers.

SESSÃO TEMÁTICA 37

1709 JEANINE PFEIFFER (SAN JOSE STATE 
UNIVERSITY)

University-Community Collaborations: The 
Good, The Bad, and the Not-So-Great

Biocultural diversity research collaborations between academic and community groups have the potential to achieve 
powerful synergies derived from astutely combining Western and indigenous science. Yet how can optimal outcomes be 
achieved within relatively short time-spans amongst culturally disparate groups engaged in intense and complex research? 
When are university-community collaborations equitable/mutually productive, and when do benefits end up being 
imbalanced/unequally distributed? What are the rights and responsibilities of the groups involved? We’ll discuss various 
project designs, methodologies, trainings, and outcomes from a range of studies: individual theses vs. group projects vs. 
multi-agency programs, single session vs. multi-year programs, and research based on etic vs. emic-driven objectives. 
[Ethno]botanical, [ethno]ecological, and cultural research studies involving the Amazon Conservation Team (Twinning 
Projects) and the Kwamalasamutu community (Surname), the University of California at Davis and the Tado community 
(Indonesia), and San José State University and Northern California tribes and tribal communities (USA) will be reviewed and 
evaluated within the context of an evolving "Best Practices/Lessons Learned" Resource Manual.

SESSÃO TEMÁTICA 46

1710 LAURE EMPERAIRE (IRD) Nas roças e nos bancos de germoplasma : 
coleções e cenários da agrobiodiversidade

Tentamos identificar as lógicas de duas formas quase museais de conservação da agrobiodiversidade, in situ  e ex situ, nas 
quais a noção, implícita ou explícita, de coleção é central isso com o intuito de refletir sobre possíveis complementaridades. 
Interrogamos os processos de identificação e denominação do objeto, construção da coleção, organização espacial, e os 
valores sociais e culturais atrelados às coleções de plantas, sendo no caso do Rio Negro a principal delas, a mandioca  Manihot 
esculenta.

O discurso oriundo da roça se refere a uma trajetória temporal do objeto, aqui a variedade, que carrega memória, afetos e 
necessidades. A variedade é um objeto coletivo em circulação. Ter uma alta diversidade de tipos de manivas na roça é 
sinônimo de prestígio, saber especializado e sociabilidade e responde a uma estratégia de minimização dos riscos climáticos 
ou outros. Porém, mais importante que um conteúdo predefinido em termos de variedades ou qualidades de manivas, é a 
própria noção de coleção que é o princípio organizador da diversidade cujo conteúdo é dinâmico. Se diversas dessas 
características se encontram nas coleções ex situ, a constituição dos bancos resulta de processos totalmente diferentes. São 
coletas oriundas de expedições científicas que têm por objetivo maximizar o leque do material recolhido e inserí-lo em um 
instrumento padronizado o que induz uma ruptura com o processo in situ. Lhe é outorgado uma vida marcada por uma nova 
identidade e novas funcionalidades. O conceito de coleção não é mais aqui dinâmico como nas roças mas estático e estanque 
em relação às mudanças ambientais e socio-econômicas. Estas coleções tornam-se hoje objetos de mediação entre 
populações locais e instituições de pesquisa o que abre novas pistas para uma manejo colaborativo da agrobiodiversidade e e 
um dialogo com as políticas públicas relacionadas

SESSÃO TEMÁTICA 14

1711 LAURE EMPERAIRE (IRD) Introdução a mesa redonda Agriculturas 
tradicionais, agrobiodiversidade, transição 
ambiental e patrimônios

As contribuições das agriculturas tradicionais para uma transição ambiental cuja urgência não pode ser negada, pertencem a 
vários registros, materiais ou imateriais. Ecológico e produtivo com a conservação dinâmica de um imenso acervo de plantas 
cultivadas, serviços ecológicos nos quais o manejo do fogo tem um papel central, práticas de manejo dos espaços que 
garantem um regeneração contínua das áreas cultivadas às áreas florestais e também, nos planos culturais e cognitivos. 
Muitas dessas agriculturas incorporam processos e saberes inovadores. Esses características singulares fazem com que essas 
agriculturas tragam soluções de interesse coletivo. Mas a questão do futuro dessas agriculturas ameríndias ou tradicionais, 
nesses aspectos materiais e imateriais, permanece invisível aos olhos da maioria das políticas públicas. Ora, as abordagens 
patrimoniais (patrimonializações, coleções, museus, labelizações...) levadas pelos próprios detentores, respaldadas, ou não, 
por políticas públicas podem trazer novas perspectivas sobre o futuro desses sistemas agrícolas. O conceito de patrimônio, 
como o de transição ambiental, tem embutidos as noções de transmissão e de adaptação. Um poderá espelhar o outro ?

SO 051EMPERAIRE

1712 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA (USP 
E UNIV.CHICAGO)

Produção dos povos indígenas Afinal, com tanta terra, qual é a produção dos povos indígenas? Essa pergunta diz muito sobre (e contra) quem a formula. Mas 
vale a pena respondê-la. Abstraindo-se várias outras, uma das mais fundamentais contribuições dos povos indígenas e 
comunidades tradicionais é a produção da diversidade.

SESSÃO TEMÁTICA 14
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1715 MICHAEL HECKENBERGER 
(UNIVERSITY OF FLORIDA)

ODILSON PENHA ALMEIDA TUKANO, da 
Comunidade Matapi  do rio Uaupés – alto rio 
Negro, município de São Gabriel da 
Cachoeira/AM

Esta pesquisa foi realizada na comunidade Matapi, localizada no baixo rio Uaupés, no munícipio de São Gabriel da Cachoeira-
AM. Nesta região do Alto Rio Negro vivem muitos povos indígenas de diferentes línguas e etnias. A problemática abordada na 
pesquisa foi a relação dos lugares sagrados e sítios arqueológicos no território da comunidade. Os lugares sagrados são 
chamados de Wametisé na língua Tukano, lugares que possuem história, significados e que guardam as marcas e os poderes 
tangíveis e intangíveis dos tempos da origem da humanidade por onde percorreu a Canoa de Transformação.  Cada lugar 
sagrado tem sua importância e por isso nossas vidas estão enraizadas neles. Para os não indígenas, os lugares de história (sítios 
arqueológicos) são lugares que têm marcas ou vestígios de povos ou moradas antigos, mas nem sempre esses são os mesmos 
que os lugares sagrados. Mas na minha pesquisa verifiqueu que a definição de lugar sagrado no mundo indígena e não indígena 
pode ser a mesma, ou seja, de lugares de história. Em muitos casos, nós, povos indígenas da região do Alto Rio Negro, 
entendemos que os sítios arqueológicos não são somente os sítios abandonados pelos antigos moradores ou mesmo pelos 
certos grupos étnicos que neles habitavam, pois isso, na visão dos conhecedores kumua (pajé), os sítios arqueológicos já 
faziam parte da nossa história desde a origem da humanidade, pois estes os nossos lugares sagrados. Nesses sítios, nossos 
antepassados deixavam marcas dos vários fatos ocorridos em cada lugar por onde passaram. Por isso, há desenhos. Mas, os 
nossos ancestrais não tinham a forma humana, eles tinham a forma de peixe gente (wa’i mahsa). E também, temos que 
entender sobre os sítios antigos, que são as paragens dos antigos moradores tendo seus relatos contados pelos conhecedores. 
Esses lugares também são considerados patrimônios pois todo lugar de história deve ser respeitado.

SO 028NEVES B

1716 MICHAEL HECKENBERGER 
(UNIVERSITY OF FLORIDA)

Marcos Rezende Barbosa TUYUCA, da 
Comunidade São Pedro do rio Tiquié: OS 
LUGARES SAGRADOS PARA O POVO TUYUKA 
NO ALTO RIO TIQUIÉ – ALTO RIO NEGRO/AM

O objetivo da pesquisa foi registrar as histórias contadas pelos sábios conhecedores da comunidade São Pedro, no alto rio 
Tiquié. Essa é a região onde os indígenas Tuyuca moram atualmente e de onde vieram na narrativa dos indígenas no Alto Rio 
Negro. As fontes principais da pesquisa foram os conhecedores, pois os conhecedores ou sábios são como livros para nós 
indígenas. O trabalho apresenta os lugares sagrados existem na área da comunidade São Pedro, assim como a significação de 
cada lugar sagrado. Descreve também como o povo Tuyuka vê e respeita esses lugares sagrados atualmente. Durante as festas 
cerimoniais dos tuyuka fazem parte os rituais nos lugares sagrados. O resultado de pesquisa foi escrita com três línguas, 
primeiro Tuyuka, segundo Tukano e  depois Português. Todo este resultado obtido está disponível para pessoas locais da 
comunidade e pessoas interessadas das outras localidades. 

SO 028NEVES B

1718 MÁRLIA COELHO-FERREIRA (MUSEU 
PARAENSE EMÍLIO GOELDI)

REFLEXÕES SOBRE OS AVANÇOS E DESAFIOS 
DA REDE BIONORTE PARA A ETNOBIOLOGIA 
NA AMAZÔNIA ORIENTAL

A Rede Bionorte foi criada em função da necessidade de se conhecer a biodiversidade amazônica e de formar recursos 
humanos qualificados da e para a região. Tais aspectos são tidos como fundamentais para a conservação e exploração 
sustentável do bioma Amazônia. Nesse movimento, criou-se o Programa de Pós-Graduação da Rede, que abarca instituições 
de ensino e pesquisa dos nove estados da Amazônia Legal e tem a pretensão de ser interdisciplinar. As duas áreas de 
concentração do Programa, isto é, “Biodiversidade e Conservação” e “Biotecnologia”, e suas respectivas linhas de pesquisa, 
favorecem e incentivam o desenvolvimento de estudos em Etnobiologia e áreas correlatas. Na Coordenação Estadual do PPG-
Rede Bionorte no Pará, algumas teses nesta área do conhecimento têm sido defendidas ou estão em andamento, com 
objetivos que vão desde conhecer o uso da biodiversidade vegetal por comunidades ou povos tradicionais até propor espécies 
medicinais nativas para o Sistema Único de Saúde ou selecionar espécies vegetais com potencial atividade contra vetores de 
doenças como dengue, zika e chikungunya; passando ainda pelos propósitos de analisar o conhecimento de um povo 
indígena, segundo as formas de uso e manejo da terra, assim como de  analisar a influência de populações pretéritas na 
formação de paisagens atuais. Estes estudos contribuem para a formação de doutores na Amazônia e demonstram os avanços 
da Etnobiologia na região. Contudo, o atual funcionamento isolado das coordenações estaduais, com pouquíssimas 
oportunidades de pesquisa em rede, é um entrave a ser vencido, sem mencionar a falta de bolsas e outros financiamentos para 
os quais não há um horizonte favorável no atual contexto político e econômico do país. Sugere-se, assim, maior incentivo e 
intercâmbios entre os profissionais da área, seja contribuindo com suas expertises, seja na elaboração e condução conjuntas 
de projetos de pesquisa que visem alcançar os propósitos ambientais, econômicos e sociais da Rede.

SO 016DASILVA

1719 KAIKWARE KAYAPÓ (TERRA INDÍGENA 
KAYAPÓ)

Inhô pidjô: o jardim de plantas medicinais 
Mebêngôkre-Kayapó

Minha experiência para me tornar pajé foi diferente, todas as vezes que eu ia me deitar para dormir eu via bichos. Por muito 
tempo eu fiquei sentindo esses bichos passando em mim. O pajé me tranquilizou dizendo que os animais queriam passar para 
mim esse conhecimento de pajés. Eu fiquei mais tranquilo e coloquei na minha cabeça que eu seria forte, firme para ganhar 
esses conhecimentos. Minha fala é sobre a minha experiência de fazer um jardim de plantas medicinais na aldeia Moikarakô – 
TI Kayapó, para plantar os remédios que usamos para curar doenças de Mebêngôkre. Para fazer esse jardim eu fui em busca de 
mudas e sementes na floresta (bà) e também no campo (kapot) para plantar perto de minha casa, na aldeia. Esta área foi 
cercada para proteger as plantas dos animais e crianças. Isso é importante porque precisamos ter nossos remédios por perto, 
para facilitar o atendimento dos doentes.

SO 071COELHO

1720 PARITYK KAYAPÓ (TERRA INDÍGENA 
LAS CASAS)

Wayangá kukradjô: o saber dos pajés Eu vou falar dos tratamentos para curar diferentes doenças. As vezes a gente prevê as coisas de repente, sabe quem está 
doente. Pego no pulso da criança e sinto que ela tem doença de espirito, de peixe... ou se ela tem uma doença se manifestando 
no corpo, eu puxo com as mãos ou com a boca e assopro na mesma direção que o vento está correndo para o wayangá tum 
levar para longe. Quando somos atingidos pelo osso de um animal ou quando comemos peixe ou carne e não lavamos bem as 
mãos, a gente pega uma doença. A gente tem que se cuidar no dia a dia para não pegar essas doenças. Quando anoitece, eu 
vejo as coisas com muita clareza, eu vejo as doenças se manifestando nas pessoas. Com o karinho eu tenho mais visibilidade e 
assim eu posso tirar as doenças com as mãos.

SO 071COELHO

1721 HILTON PEREIRA DA SILVA (UFPA) ORIGINS, ADAPTATIONS AND BIOLOGICAL 
DIVERSITY OF AMAZONIAN NATIVE PEOPLES: 
CELEBRATING + 30

In 1988, Dr. Walter Neves, then coordinating the Human Biology Program (HBP) of the Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), 
organized the International Workshop Origins, Adaptations and Biological Diversity of Amazonian Native Peoples which 
brought to Belém a group of experts to present their perspectives on the current knowledge and the need for future research 
related to the human biology, human ecology and biological anthropology of Amazonian populations. These were among the 
first scholars to conduct modern anthropological investigations to analyze a wide range of socioecologic and biologic 
changes taking place in the region through an interdisciplinary approach. Many of the talks at the Workshop, which 
happened in May, anticipated themes of those presented at the First International Congress of Ethnobiology, held in July, and 
called attention to the urgent need for furthering research in the fields of archaeology, bioanthropology, etnohistory, 
ethnobiology, epidemiology and a diverse array of areas converging to the comprehension of the long term processes taking 
place in Amazonia. Participants of the Workshop included some of the most important archaeologists, geneticists, ecologists, 
and human biologists of the time. Their papers presented questions and proposed ways for the development of future 
programs of research in the Amazon for the next decades. This paper discusses the works presented and evaluate the current 
state of the art of research in those fields, aiming to create new perspectives about studies of the relationship between 
communities and their environment, and the planning of more adequate public policies for the Amazon.

SO 044DASILVA

1722 JACIARA CERQUEIRA DA SILVA (UFRA), 
MARIA JOSÉ DE SOUSA TRINDADE 
(UFRA)

USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM CRIANÇAS 
DE COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE 
IPIXUNA DO PARÁ, PA

As plantas medicinais são reconhecidas por sua capacidade terapêutica, e em comunidades rurais o seu uso muitas vezes surge 
como primeira ou até única opção. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar a utilização de plantas medicinais em 
crianças de três comunidades rurais no município de Ipixuna do Pará/PA. Os dados etnobotânicos foram obtidos através de 
entrevistas semiestruturadas, com a aplicação de formulários padronizados contendo perguntas abertas e fechadas. Foram 
feitas 33 entrevistas com mulheres de 16 a 46 anos de idade, sendo predominante a faixa etária de 20 a 29 anos. 82%, casadas 
e 18% mães solteiras.  61% afirmam trabalhar na agricultura familiar, 33% são donas de casa, e 6% trabalham como serventes 
em escolhas públicas. Foram contabilizados um total de 39 espécies utilizadas em crianças, distribuídas em 24 famílias 
botânicas, sendo Lamiaceae a mais representativa e mais citada com a etnoespécie Mentha arvensis L. (hortelãnzinho). 92% 
das entrevistadas relataram utilizar de alguma forma as plantas medicinais para tratamento das enfermidades em crianças e 
somente 8% preferem a medicina convencional. 52% das mulheres sempre utilizam plantas para curar diversos tipos de 
doenças, 39% só utilizam as plantas medicinais quando não tem medicamento do posto ou farmácia, e 9% não fazem uso das 
plantas medicinais. A parte mais utilizada para fazer as receitas à base de plantas são as folhas com 54% e um total de 25 
citações. A doença mais citada por mulheres das três comunidades foi a gripe, seguida por diarréia. 67% afirmam que os 
resultados são imediatos e eficazes, 24% o resultado é demorado e 9% não souberam responder. Apenas 3% das entrevistadas 
relataram apresentar reações alérgicas às crianças. É necessário cautela quando se trata da utilização de plantas medicinais em 
crianças, e valorização do conhecimento repassado durante décadas através do conhecimento tradicional.

Sessão Poster Temas 
1, 2, 6
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1723 SUEYLA MALCHER BEZERRA (UFPA), 
CENNEYA LOPES MARTINS (UFRA), 
MAYANE VILHENA DE FREITAS (UFRA), 
RENATA KELLY COSTA DE VILHENA 
(UFPA)

Caracterização do perfil do consumidor e do 
produtor de alimentos orgânicos da região 
metropolitana de Belém

A agricultura orgânica exclui o uso de insumos químicos na produção de alimentos e está relacionada a saúde e equilíbrio 
ambiental, assim como a preservação da biodiversidade. A busca por maior qualidade de vida e saúde tem aumentado a 
procura por alimentos considerados mais saudáveis. O objetivo do trabalho foi caracterizar o perfil do grupo de pessoas que 
consomem e dos que produzem alimentos de origem orgânica, por meio de questionários contendo questões de múltipla 
escolha relacionadas a características socioeconômicas, aplicados aos consumidores e produtores encontrados nas feiras de 
orgânicos em diferentes praças e na UFRA, na cidade de Belém – PA. Os resultados obtidos indicam que os consumidores dos 
produtos orgânicos são em sua maioria mulheres entre 51 e 60 anos, com escolaridade alta, renda familiar acima de 10 
salários mínimos, mostrando-se preocupadas com a saúde da família. A produção de orgânicos é realizado por agricultores 
familiares, maioria com nível de escolaridade médio e renda familiar de até dois salários mínimos. A produção e o consumo de 
alimentos orgânicos estão inseridos em um movimento que propõe mudanças não apenas no comportamento com a saúde 
alimentar, mas também, na preocupação com o meio ambiente.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1724 REGINA OLIVEIRA (MUSEU PARAENSE 
EMÍLIO GOELDI)

A Lei do catador de caranguejo no Delta do 
Parnaíba: a construção do Plano de gestão 
participativo para extração do caranguejo-
uçá (Ucides cordatus).

A Constituição de 1988 instituiu o arcabouço jurídico que permitiu a consolidação do regime democrático no Brasil. Nessa 
trajetória a participação social passou a representar elemento estruturante na construção da conservação de recursos 
naturais a partir do envolvimento das populações tradicionais nas tomadas de decisões.A construção do plano de gestão em 
unidade de conservação de uso sustentável na região do Delta do Parnaíba, teve duração de 2 anos de atividades em 16 
comunidades compostas de catadores de caranguejo e pescadores. Foram realizadas 65 oficinas que envolveram extrativistas, 
compradores, instituições e pesquisadores, além de atividades socioambientais que mensuraram o uso deste recurso. Ao 
longo da elaboração deste Plano de Gestão ocorreram mudanças pontuais em algumas comunidades no que diz respeito à 
emergência de lideranças; atitudes direcionadas a cristalização da organização social deste grupo de extrativistas, e um 
crescente entendimento de que estão vivendo dentro e no entorno de duas áreas protegidas e quais são essas áreas 
protegidas.Destaca-se o profundo conhecimento tradicional dos extrativistas, em valor de uso para as pessoas, do know-how 
passado de geração a geração da compreensão de seus ambientes, das relações sociais de produção; e dasdefinições êmicas 
dos ambientes como o manguezal, as praias e as marés e espécies ali vividas. Os extrativistas congregam ideias quanto à 
manutenção das espécies arbóreas dos mangues e a coleta de crustáceos que não atendem ao tamanho exigido pela Lei. 
Gargalos e dificuldades foram identificados e entre eles os que dizem respeito às relações institucionais, sobretudo o papel 
institucional do ICMBio e a gestão participativa nas duas unidades de conservação de uso sustentável. A Portaria N.725 de 
6/11/2017 de proteção ao recurso natural ganhou localmente a denominação de "lei do catador" por ter sido construída 
pelos extrativistas.

SO 009BARROS

1725 DAGOBERTO PINDER ALBUQUERQUE 
JÚNIOR (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO AMAZONAS)

CONHECIMENTO TRADICIONAL E DESAFIOS 
DA SAÚDE INDÍGENA NO ALTO RIO NEGRO, 
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

A sede do município de São Gabriel da Cachoeira (SGC) está localizada no noroeste do Estado do Amazonas. O município faz 
fronteira com a Venezuela e a Colômbia, totalizando 109.181,240km2 e possui 92% de sua extensão territorial formado pelas 
terras indígenas: TI Rio Apoparis, TI Alto Rio Negro, TI Médio Rio Negro I, TI Médio Rio Negro II, TI Rio Tae, TI Cué-
Cué/Marabitanas, TI Balaio, TI Yanomami. A rede de atenção básica de saúde do município de SGC é gerenciada pela secretaria 
municipal de saúde (SEMSA), mas também existe o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Alto Rio Negro). Este estudo 
objetivou identificar as principais terapias tradicionais utilizadas para o tratamento bucal, compreender as dificuldades 
interculturais que interferem na qualidade da assistência odontológica à saúde indígena e detectar os principais indicadores 
que compõem a saúde bucal indígena em SGC. Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas a dois públicos-alvo para esta 
investigação: os cirurgiões-dentistas do DSEI e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e as populações indígenas 
pertencentes às várias etnias da região. As pajelanças foram identificadas como terapia à saúde bucal (dores de dente), 
realizada por pajés, xamãs, rezadeiras e benzedeiras, os quais utilizam chás de folha de coca (como anestésico) e umiri (como 
antibiótico). Para aftas e feridas na mucosa bucal é utilizada a banha da cobra sucuri (Eunectes sp.), óleo de andiroba (Carapa 
guianensis), óleo de copaíba (Copaifera sp.) e própolis. Para a limpeza é utilizado o fio de tucum (Astrocaryum aculeatum). As 
várias línguas co-oficiais, o baixo índice de escolaridade dos indígenas (IDH), a dificuldade de acesso ao atendimento devido às 
grandes distâncias entre as aldeias e as UBS da zona urbana e entre a capital Manaus e as crenças culturais influenciam o 
tratamento odontológico dos indígenas da região.

SO 061MEIRA

1727 KONSTANTIN GERBER (PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 
PAULO - PUC/SP), TARIK ARGENTIM 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - 
UFAC), MÁLIKA SIMIS PILNIK 
(INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
DA AMAZÔNIA - INPA)

Sobreposição de terras indígenas e unidades 
de conservação: os direitos ao uso 
sustentável da biodiversidade três décadas 
após a Declaração de Belém e a Constituição 
Federal do Brasil

No caso “Raposa Serra do Sol”, o Supremo Tribunal Federal entendeu que existe compatibilidade entre terras indígenas e 
unidades de conservação. A “dupla afetação”, todavia, não elimina o direito humano de consulta prévia, livre e informada. 
Nesta lógica, fundamental a construção de regime especial de manejo de unidades de conservação sobrepostas a terras 
indígenas, com suporte em precedentes estrangeiros. Se, por um lado, não é possível a anulação jurídica da criação destas 
unidades de conservação, por outro, é preciso que se respeite o direito de consulta prévia, de modo a garantir a participação 
dos povos indígenas na gestão territorial e ambiental de seus territórios tradicionais. Para tanto, faz-se necessário valer-
se da técnica de interpretação conforme normas internacionais. Pretende-se apresentar a discussão sobre o valor jurídico do 
caso "Raposa Serra do Sol" e, igualmente, as possíveis contestações à sua repercussão enquanto comando geral, vinculado a 
um regime jurídico único, marcado por condicionantes legais. Há, predominantemente, o entendimento do critério 
hierárquico do que se chama de controle de supralegalidade, o que pode ser sustentado tanto para afastar aplicação, quanto 
para dar às leis do meio ambiente interpretação conforme a Convenção 169 da OIT. De fato, observa-se que muitas terras 
indígenas protegem o meio ambiente, motivo de se advogar pelos conceitos de floresta cultural, etnoconservação e 
etnodesenvolvimento em defesa dos conhecimentos associados à (agro)biodiversidade. Assim, o trabalho pretende testar 
duas teses jurídicas: a da nulidade de criação de unidades de conservação sobrepostas à terras indígenas sem a devida 
consulta, conforme parâmetros internacionais de direitos humanos reconhecidos pelo Estado brasileiro; e a da solução 
harmônica entre normas ambientais e normas internacionais de direitos humanos, para instituição de regimes especiais de 
manejo com planos de etnodesenvolvimento, mediante protocolos comunitários de consulta.

SO 060VASCO

1728 ROSALIA FERREIRA MACHADO 
GALVÃO (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA), ELIZABETH GERARDO NEVES 
(UNIVERCIDADE FEDERAL DA BAHIA)

ASPECTOS ETNOBOTÂNICOS DO ANDÚ 
(Cajanus cajan L) NO MUNICIPIO DE 
PRESIDENTE DUTRA/BA

Introdução

O crescente foco sobre a sustentabilidade alimentar mundial e preocupação global sobre o desenvolvimento sustentável 
parecem nortear um movimento de resgate de hábitos de alimentação mais saudáveis e diversificados, baseados nas tradições 
do consumo de vegetais. O andu, ou feijão guandu (Cajanus cajan L), é uma leguminosa tolerante às estiagens prolongadas, 
muito cultivada e consumida no nordeste brasileiro. Alimento de elevado valor nutricional, além de proteínas, também se 
destaca pela concentração de vitamina A, ferro e cálcio. No Brasil, sua introdução está associada à vinda dos povos africanos.   
Versátil, a utilização dos grãos também se estende à forragem, adubação verde e recuperação de áreas degradadas.  
Valorizando a cultura alimentar tradicional, o objetivo deste trabalho foi investigar a forma de produção, beneficiamento e 
consumo alimentar do andu no município de Presidente Dutra/BA.

Material e Métodos

Visitas foram realizadas às roças em abril, setembro e dezembro/2015. A comunidade participante foi informada sobre a 
motivação do estudo. Plantio, colheita, beneficiamento e preparo do alimento foram observados.

Resultados e Discussão

O andu é plantado no início das primeiras chuvas (novembro ou dezembro). A variedade mais utilizada pelos agricultores é a 
multicolorida (‘pintadinho’). Todo o processo de plantio é manual. Não são utilizados adubos químicos, agrotóxicos ou 
irrigação. A lavoura ocorre em consórcio com outras culturas agrícolas – habitualmente, verifica-se uma fileira de andu 
separando as roças. As vagens na fase de secagem são colocadas em terreiros. Quando são colhidos verdes ou maduros, são 
debulhados individualmente. Para preparar a farofa usa-se a gordura de porco frito e farinha de mandioca, coentro, cebolinha 
verde e cebola roxa bem picadinha. Conclusão

O resgate das tradições culinárias corrobora as vocações das comunidades rurais, promovendo a sustentabilidade alimentar e 
preservação da biodiversidade biológica.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5
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1729 JÚNIOR KAXOWARIO TAPIRAPÉ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS)

CANTIGAS DE NINAR APYÃWA O estudo “Cantigas de Ninar Apyãwa” objetiva contribuir com a conscientização da comunidade Tapirapé, no fortalecimento 
e na revitalização dessas cantigas, através de pesquisa, análise e discussão da realidade atual desse conhecimento, 
principalmente pelos jovens Apyãwa. A pesquisa foi muito importante para movimentar o conhecimento que esteve 
adormecido por certo tempo na comunidade. Ressalto a importância de promover essa pesquisa e a parceria da escola que 
possibilitou uma nova trajetória diferente daquilo que estava acontecendo no cotidiano dos jovens. A partir desta pesquisa, 
então, os anciãos puderam compartilhar o conhecimento sobre “Cantigas de Ninar Apyãwa” com os jovens, em busca de 
projetar uma nova trajetória ao conhecimento e, consequentemente, levando em conta a auto estima dos jovens nos usos de 
suas práticas. A escola, por sua vez, foi muito importante também no registro, na divulgação, na elaboração da pesquisa como 
material didático voltado à escola. Para isso foram utilizados entrevistas com anciãos, registros fotográficos e gravações de 
áudio.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1730 DEMILSON MAKARORE TAPIRAPÉ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS)

APYÃWA XEMARYJ’YGÃWA – JOGOS E 
BRINCADEIRAS APYÃWA

O nosso objetivo neste estudo é buscar a valorização dos jogos e brincadeiras tradicionais do nosso povo Apyãwa (Tapirapé). 
Vivemos uma situação complicada dentro da nossa cultura, porque muitos jogos e brincadeiras tradicionais não são mais 
valorizados. Portanto, escolhemos esse tema no sentido de fortalecer essa prática, registrando as regras, os usos e os valores 
culturais desses jogos e brincadeiras tradicionais. Por diversas discussões que ocorre na nossa aldeia sobre a questão da 
prática de nossos jogos e brincadeiras tradicionais, hoje a comunidade Apyãwa está muito preocupada em ver como a 
brincadeira do não indígena é praticada pelos próprios Apyãwa dentro das aldeias. Isso é muito preocupante. Por isso, nós 
acadêmicos Apyãwa queremos trabalhar junto com a comunidade, mostrando como são os verdadeiros jogos e brincadeiras 
tradicionais do povo Apyãwa, e a comunidade abraçando o nosso trabalho de ensinar os jovens e as crianças que não sabem 
brincar como as nossas brincadeiras tradicionais.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1731 MARILUZ COELHO BATISTA (NAEA-
UFPA)

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DA 
TRADICIÊNCIA NA AMAZÔNIA.

O presente trabalho é uma proposta de estratégias de comunicação voltadas aos projetos de agricultura familiar envolvendo 
ciência e crença (enquanto conhecimento tradicional). A comunicação científica na Amazônia ainda é insipiente e constitui-
se um grande desafio. A “tradiciência”, denominação da união dos saberes, acadêmicos e tradicionais, é matéria prima para a 
criação das estratégias de comunicação, com objetivo de divulgar para o grande público os produtos da sociobiodiversidade, 
a partir do saber e do fazer. O trabalho vai apresentar as estratégias de comunicação que estão sendo criadas para 
comunidades do Pará.   

Há necessidade de quebrar a obscuridade que existe nessa relação desigual no processo de exploração da sociobiodiversidade 
na Amazônia, a partir da implantação de ferramentas de comunicação, que fomentem a democratização dos conhecimentos 
tradicionais, atingindo a sociedade civil e estimulando a valorização dos saberes milenares. Os saberes fazem são parte 
indissociável da identidade das populações e também são fontes de resistência econômica e política na luta pelos territórios.

 

Sessão Poster Tema 
4, Outros

1732 AWARAO’I FÁBIO TAPIRAPÉ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS)

TERRITÓRIOS E MUDANÇAS DE VIDA APYÃWA 
(TAPIRAPÉ)

Território e mudanças de vida Apyãwa (Tapirapé) é um assunto muito polêmico e complexo. Porém, importante de ser 
discutido na sala de aula, e principalmente fora dela, junto com a comunidade. É fundamental que os alunos e a Comunidade 
reconheçam seus direitos territoriais assegurados na Constituição Federal de 1988. É preciso que sempre se mantenha o 
respeito entre as pessoas da Comunidade, sobre o manejo das riquezas naturais do nosso território, com o intuito de 
fortalecer socioculturalmente o povo Apyãwa, que vive no estado do Mato Grosso. É necessário transmitir conhecimentos 
milenares e novos saberes aos alunos para que futuramente eles possam fortalecer e se preparar para enfrentar os problemas, 
na superação de novos desafios. Assim eles podem utilizar todo tipo de mecanismo disposto e aprovado na legislação 
brasileira (Municipal, Estadual e Federal), garantindo na manutenção dos valores socioculturais, riquezas naturais da nossa 
reserva, de uma maneira adequada. Assim, este trabalho pretende discutir e mostrar como é discutido com os alunos o nosso 
modo tradicional de manejo na nossa terra e as mudanças que ela vem sofrendo ao longo dos anos.

Sessão Poster Temas 
0, 3, 5

1733 SU-MEI LO (DEPT. OF 
ANTHROPOLOGY, NATIONAL TAIWAN 
UNIVERSITY)

Home Gardens as Cultural-Biodiversity in 
situ site: a Preview of the Socio-Ecological 
System of the ‘Amis People in ‘Atolan, 
Indigenous People of Taiwan

We are going to explore the cultural and social meaning of the rich knowledge of edible wild plants which are practiced by the 
indigenous people of 'Atolan 'Amis in Eastern Taiwan. The 'Amis home gardens usually contain the cultivated domesticated 
vegetables that are also common in other area of Taiwan, and more importantly, certain amounts of emi-domesticated and 
naturalized edible wild plants. We have recorded in total about 60 different edible wild plants in their home gardens and in 
the wild. These dible wild plants represent an important part of the 'Amis daily alimentation and favored cuisine. The 
knowldge to persist the maintenance of this huge amount of variety in the cultural-biodiversity in situ site, needs to be 
understood by the outside world. The keeper of this Agrobiodiversity has their own wisdom to transmit this richness to the 
next generation.  Each ‘Amis community has their own name list, which is lightly different from the others and each 
community has their own preference of some plants and have their peculiar recipes. This is to say that the knowledge of the 
‘Amis Edible wild plants does not have only one facet, but it is a very delicate place -bounded knowledge succeeded from 
generation to generation. And certainly mothers and grandmothers all play essential role in the transmission of taste in the 
family cuisines and skill of plants management.

SO 040TSAI

1744 MARIA VICTORIA CEBOLLA BADIE 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MISIONES)

CONCEPÇÕES COSMOLÓGICAS Y RELAÇÕES 
COM A NATURA

Na etnia Mbya (família linguística Tupi-guarani), o detalhe no conhecimento e denominação das espécies contrasta com a 
ausência dos grandes classificadores da biologia. Nas classificações da fauna existe a classe guyra: pássaros e pira: peixe, mas 
não parece haver designações para as classes de mamíferos, anfíbios e répteis.

Quanto aos classificadores gerais que existem na língua Mbya para se referir à fauna, a palavra ka'aguy rupigua, "pertencente à 
selva", ela é usada para descrever as espécies que habitam em terra firm e y rupigua para aqueles que pertencem à água, 
embora seja usado principalmente para mamíferos aquáticos. Alguns mamíferos são chamados de cho'o ka'aguy, isto é, "carne 
da selva", denotando esta denominação que eles são vistos como alimentos potenciais, os Mbya não chamam cho'o a aquelas 
presas cuja carne não é consumida.

Um exemplo dessa classificação são os felinos que têm seu protótipo no jaguar americano ao qual todas as espécies 
consideradas felinas na taxonomia indígena estão relacionadas, cuja classificação é muito mais extensa que a família Felidae 
da biologia ocidental, existem restrições alimentares em relação a estas espécies e não podem ser consideradas cho'o ka'aguy.

Estas classificações que respondem às concepções cosmológicas do grupo étnico e à origem mítica das espécies, elas orientam 
a interação dos indigenas com a fauna e permitem a transmissão do conhecimento no presente, pesar das mudanças drásticas 
no cotidiano dos Mbya devido ao desmatamento e à sedentarização forçada.

SESSÃO TEMÁTICA 34

1745 REMIGIO RANGEL NHAMUSSUA 
(UNIVERSIDADE LURIO)

INFLUÊNCIA DAS ACTIVIDADES ANTRÓPICAS 
NA DIVERSIDADE DE HERPETOFAUNA E 
MASTOFAUNA DE PEQUENO PORTE NA 
RESERVA NACIONAL DO 
NIASSA_MOÇAMBIQUE

As actividades antrópicas são consideradas principais causas da fragmentação e destruição dos habitats da herpeto e 
mastofauna terrestres. O presente trabalho foi feito na Reserva Nacional do Niassa, cujo objectivo foi avaliar a influência das 
actividades antrópicas na diversidade de herpeto e mastofauna de pequeno porte em três zonas distintas, especificamente 
verificar a composição da herpeto e mastofauna de pequeno porte nessas áreas, identificar as actividades antrópicas, as 
práticas de maneio desenvolvidas e analisar o efeito dessas actividades antrópicas. Foram seleccionadas três zonas em função 
da influência humana (com baixa, moderada e intensa intervenção), onde utilizou-se uma combinação de métodos: 
armadilhas do tipo pitfall trap, sons, gaiolas, observação de sinais e vestígios e entrevistas a residentes da zona com intensa 
intervenção. Foram observados 357 indivíduos e 96 espécies, com um esforço amostral de 300 armadilhas em 15 dias. O 
maior número de indivíduos foi verificado na zona de baixa intervenção, mas a maior riqueza foi a zona com moderada com 
72 espécies, tal fenóme-no pode ser justificado pela hipótese de distúrbio intermédio. De igual modo, esta atingiu os maiores 
valores nos índices de riqueza com14.43 e diversidade com 4.08. Quanto a similaridade, foram feitas três combinações de 
pares, todos contra todos onde as zonas com baixa e moderada intervenção apresentaram maior similaridade com 57% e 
através do teste t verificou-se que há homogeneidade entre as zonas com baixa e moderada e baixa e intensa intervenções 
antrópica e as zonas com (moderada e baixa) intervenção antrópica são heterogéneas estatisticamente. As actividades 
antrópicas desenvolvidas são: agricultura, pesca, extracção de lenha, mineração, abertura de caminhos, caça furtiva, uso dos 
recursos hídricos. Estas provocam a degradação e fragmentação dos habitats e consequentemente a redução da fauna.

SESSÃO TEMÁTICA 37
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1748 SIPHO GLEN MBAMBALA (UNIVERSITY 
OF VENDA)

Antimicrobial testing of some of the 
prominent invasive plants used in treatment 
of HIV/AIDS related symptoms.

Medicinal plants are an important natural resource which has been used to treat variety of disease all over the world. The 
worldwide utilization of medicinal plants, such as herbal medication and healthcare preparations, is also found in ancient 
literature. In fact, plants have enormous diversity of biologically active compounds, and it is a sign which makes plants a 
wealthy source of variety of drugs. Out of 38 plants species mentioned to be in use,  in this study 6 plants, Solunum 
mauritianum, Argemone chroleuca, Eucalyptus paniculata, Melia azedarach, Ricinus communis, Agave sisalana based on their 
frequency of use and the little literature reported on the antimicrobial activity. Plant species were extracted with acetone 
and water. Antimicrobial activity were tested for against E. coli, Klebsiella pneumonia, methicillin resistant Staphylococcus 
aureus and methicillin susceptible Staphylococcus aureus using the microdilution method for the determination of MIC. 
Antibacterial testing using  Escherichia coli (ATCC 35218), Staphylococcus aureus (ATCC 25923- Methicillin resistant), 
Staphylococcus aureus (ATCC 33591- Methicillin susceptible) and Klebsiella pneumonia (ATCC 700603) as testing organisms 
with the minimum MIC of  ≥0.039 mg/ml and maximum value of  ≥50.0 mg/ml. The search for new antimicrobial agents from 
natural sources has become more intense in response to the limitations of currently available therapy and the increase of 
drug-resistant strains. Plant extracts shown to be active against microorganisms would be very helpful in the design and 
production of pharmaceutical mixtures.

SESSÃO TEMÁTICA 25

1749 RICAUD ONETO EMMANUELLE (EHESS) What are the current representations and 
values attributed to school meals in 
Amazonian communities? A comparative 
study in Maijuna (Western Tukano) and 
Napuruna communities in the Peruvian 
Amazon

In recent decades, Amazonian food systems have deeply changed at different levels through globalization. Since the nineties, 
the access to new products has been intensified and become systematic through social programs. In Peru, all Amazonian 
indigenous communities receive industrial foodstuffs to prepare school meals since they have been assigned to an extreme 
poor status in 2014. How are children’s food habits changing? What are the current representations and values attributed to 
school meals in Amazonian communities? Do they contrast with values assigned to their home food? This paper proposes to 
distinguish home and school meals  (in nursery and primary school) in order to understand whether there is a gap between 
both foodways and values. The research has been conducted in two Amazonian indigenous communities: Maijuna (Western 
Tukano) and Napuruna (Kichwa of the Napo river), who live next to each other and present different food systems. Results 
point out that home food is valued through the use of local products, qualified as « fresh », « pure » and « natural » versus 
« stored », « mixed » and « chemical » designating urban food. Nevertheless, some urban ways of cooking with condiments 
and spices (comida preparada) specific to the region are appreciated. At school, many children prefer eating some urban 
products such as rice, milk and sugar distributed by the Peruvian State rather than local products. Industrial foodstuffs are 
also valued through health discourses in the media promoting for instance their vitamin and protein content. The research 
will show the existence of a gap between both  foodways and values, which illustrates the renewal of Amazonian food systems, 
and will also present its current limits in the school place where urban and local food are closely nested.

SO 035KATZ-A

1750 ELIANE BOROPONEPA MONZILAR 
((ESCOLA INDÍGENA JULA 
PARÉ/DOUTORADO DAN-UNB)

O Processo de Ressignificação Social, 
Cultural e Econômico do Povo Umutina

Este artigo trata do Processo de Ressignificação social, cultural e econômica do povo Umutina, enfatizando aspectos da 
demarcação, miscigenação, transformações culturais e os reflexos na alimentação. O Território Umutina (TU) foi demarcado 
em 24 de abril de 1960 e registrado no Cartório do Município do Rosário D’Oeste-MT, com uma área de 28.120 hectares. 
Neste território o povo retira o sustento para a sua sobrevivência e estabelece suas relações nas dimensões sociais e culturais. 
O território Umutina é essencial para manter viva a cultura do povo Umutina. As técnicas utilizadas para a realização deste 
estudo foram: pesquisa bibliográfica, dados coletados por meio de entrevistas com as lideranças da comunidade, fotografias, 
entre outros. Além disso, a autora é indígena Umutina e buscou na sua vivência e observações na aldeia elementos para a 
elaboração deste trabalho. Os dados levantados relacionam-se à história, cultura e hábitos alimentares. A reunião e 
organização destes elementos certamente contribuirá para que as novas gerações Umutina possam, a partir do conhecimento 
de sua história e cultura alimentar, valorizar cada vez mais o TU e os saberes relacionados e assim fortalecer os Umutina na 
busca de alternativas diante das mudanças dentro da comunidade.  Pretendo, pois, ajudar a cultivar e manter viva a cultura 
para que os jovens Umutina possam usufruir desse patrimônio.  

SO 035KATZ-B

1751 UIRÁ GARCIA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO PAULO)

Estudos multiespecie e a antropologia 
vida/natureza

Baseado em pesquisa etnográfica, esta apresentação explora conceitualmente e comparativamente algumas contribuições 
da Etnologia Indígena, da Etnoecologia e dos chamados Estudos MulÅespécie, à luz das práticas de conhecimento relativas 
aos animais em socialidadesamazônicas, tendo como foco diferentesformas de “caça”, “criação” e “manejo”. 
Conceitualmente apresentação dialoga com ascríticas trazidas por uma antropologia interessada pela vida/natureza que vem 
pensando as humanidades e não- humanidades (e a próprianatureza) como emaranhamentos interespécies, como vem 
pontuando diversos autores. Esta apresentação se baseia na ideia de que apenas as histórias humanas não servirão de muita 
coisa se quisermos entender eventos e fenômenos que relacionam humanos e outros sujeitos não-humanos frente ao que 
chamamos de crise ambiental. A partir da etnografia, pretendo apresentaras formas de ação e compreensão guajá (povo 
indígena do leste amazônico) sobre diversas espécies de primatas, em especial uma espécie de bugio/capelão (Alouatta 
belzebul), diante do agudo processo de destruição de seus territórios 

SO 026MANAS

1752 ANARA ALYMKULOVA (PUBLIC FUND) Urmat Omurbekov (Association of Pasture 
users of Cholpon municipality, Naryn 
province), ‘Why did the Kyrgyz say that the 
sheep eats thousands of types of herbs: 
revival of traditional pasture management

Urmat Omurbekov (Association of Pasture users of Cholpon municipality, Naryn province), ‘Why did the Kyrgyz say that the 
sheep eats thousands of types of herbs: revival of traditional pasture management’

Mountain pastoral communities have accumulated a thousand-year experience of year-round livestock farming at the foot 
without harming the environment. Due to the different altitudes, as well as the exposure of individual pasture areas, the 
vegetation on them occurs in different periods (from one month to 9-10 months), which historically determined the seasonal 
nature of pasture use. That is why local communities developed original traditional land use systems that have been 
substantially eroded over seventy years of Soviet alienation through settlement, collectivization, and the industrialization of 
livestock production, followed by a chaotic transition to independence and the free market. As a result, many pasture users 
stopped moving their cattle to distant pastures, refusing, in fact, traditional methods of moving cattle to pastures. Because of 
the useless attitude and unsystematic use, the process of secondary degradation of pastures has gone everywhere.

The presentation will focus on experience of pasture users of Cholpon municipality on revival of traditional practices and 
methods of pasture use.  The population of the municipality is 8600 people; the total territory of pastures is about 49000 
hectares; as a result of excessive grazing, local pastures are severely degraded, which leads to a deterioration of ecosystem. In 
recent years, the local population and pasture users gradually began to restore and revive ancient nomadic traditions and 
customs of using remote pastures and spiritual connection with nature and pastureland.

SO 004ALYMKULOV

1753 DIEGO BITENCOURT MAÑAS 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Elos interdisciplinares 1 O programa de pesquisa da Ecologia Histórica tem-se mostrado um “canivete suíço”, especialmente por sua natureza 
interdisciplinar, aplicabilidade e fenomenal aparato metodológico. Contudo, nota-se uma clara fuga das mazelas teóricas 
presentes nos debates entre humanidades, ciências sociais e naturais. Se por um lado estas novas fontes de informações 
podem enriquecer as tentativas de recriar cenários ecológicos, por outro pode-se perder o que há de mais interessante 
quando se trabalha com populações humanas e suas interações com o ambiente natural, a historicidade. Nesta sessão, 
pretendo revisitar as abordagens metodológicas e analíticas vindas das Etnociências e da História Ambiental, com a intenção 
de trazer elementos para a emergência de narrativas mais robustas na Ecologia Histórica. Destarte, será possível criar modelos 
mais universalizantes, e que sobretudo considerem os aspectos dialéticos entre as relações humanas e o ambiente natural, 
utilizando um recorte mais amplo nas escalas de tempo e de paisagem.

SO 026MANAS

1755 EDUARDO GÓES NEVES 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Elos interdisciplinares 3 Desde sua formulação inicial nos anos 80 e 90, as ideias da ecologia histórica tiveram um grande impacto na arqueologia da 
Amazônia. Isso ocorreu porque os princípios da ecologia história conferiram à arqueologia uma base conceitual para a crítica 
ao determinismo ambiental que caracterizava à época as pesquisas na região. Por outro lado, a própria dimensão diacrônica 
proposta pela ecologia histórica encontrou um campo fértil para desenvolvimento em uma ciência histórica como a 
arqueologia. A esses interesses comuns com o passado, soma-se o próprio objeto de estudo da arqueologia, ao menos no 
contexto da Amazônia antiga, que é o estudo de artefatos e ecofatos deixados há centenas ou milhares de anos pelos 
ancestrais dos povos indígenas que ocupam a região. Dentre tais ecofatos há amostras de solo, macro e micro-vestígios de 
plantas e restos de animais associados a contextos arqueológicos, cujas mudanças ou variações nos padrões de consumo 
podem ser entendidos ao longo do tempo. Essa profundidade cronológica, por sua vez, permite à arqueologia explorar 
criticamente os contextos etnográficos, dando a eles uma necessária dimensão histórica. Esta trará alguns exemplos para 
ilustrar como a arqueologia amazônica vem dialogando com a ecologia histórica nos últimos anos, contribuindo para a 
ampliação de seu escopo explanatório.

SO 026MANAS
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1756 FABIO DE CASTRO (UNIVERSIDADE DE 
AMSTERDÃ)

Elos interdisciplinares 4 A partir de uma perspectiva institucional e politica, as formas de conhecimento que definem uso, acesso e controle de 
recursos naturais ocupa papel central na relação entre sociedade e meio ambiente. Nos últimos anos, tem havido um 
crescente reconhecimento da inclusão de conhecimentos locais em políticas públicas e práticas de desenvolvimento rural e 
manejo de recursos naturais. Porém, o encontro entre as múltiplas fontes de conhecimento é geralmente mediado por 
relações de poder que definem e legitimam quem produz, o que é relevante, e como deve-se utilizar. Em minha contribuição, 
enfocarei como a análise institucional e política destes encontros pode ajudar a revelar mecanismos de inclusão e exclusão de 
conhecimento local utilizados por diferentes grupos detentores de conhecimento.

SO 026MANAS

1757 RODRIGO PENNA FIRME PEDROSA 
(PUC RIO)

Elos interdisciplinares 5 Pesquisas em Ecologia Política tendem a privilegiar análises de discurso e relações de poder, assim como enfatizar questões de 
justiça relativas ao acesso (ou não) aos recursos naturais. No entanto, estudos em Ecologia Política, ao menos no Brasil, em 
geral, carecem de tratamentos mais explícitos que busquem identificar relações de causalidade entre discursos/poder e 
mudanças ambientais e vice-versa. Por outro lado, outras abordagens das relações seres humanos e natureza (etnobiologia, 
ecologia humana, ecologia histórica, análise institucional), tendem a tratar superficialmente ou mesmo negligenciar o papel 
das relações de poder e dos discursos nas mudanças ambientais. O principal aspecto desse debate, que pretendo comentar, é a 
necessidade de integrarmos explicitamente fenômenos simbólicos - como a formação de identidades étnicas, à fenômenos de 
transformação ambiental, como a degradação e/ou conservação de florestas e da biodiversidade em geral. Discutirei sobre 
utilização da Ecologia de Eventos “modificada”, como método promissor no tratamento conjunto de alguns fenômenos de 
natureza interdisciplinar, multidimensionais, multi-escalares e multi-temporais

SO 026MANAS

1758 RUI SÉRGIO SERENI MURRIETA 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Elos interdisciplinares 6 A Antropologia Ambiental abriga várias disciplinas que propõem analisar e interpretar as relações entre ambiente e 
sociedades humanas. Herdeira de propostas muitas vezes contrastantes como as de Julian Steward, Andrew Vayda e Roy 
Rappapor, Gregory Bateson, Marvin Harris e o próprio Clinfford Geertz, a Antropologia Ambiental hoje promove um dos mais 
interessantes diálogos entre teoria social e ciências naturais. Embora sempre enviesado pelos embates acadêmicos de época, 
esta tem tido um amplo impacto na pesquisa em antropologia nas últimas décadas. Neste painel vou apresentar algumas das 
suas vertentes e sua influência sobre a minha própria pesquisa.

SO 026MANAS

1759 EDUARDO S BRONDIZIO 
(DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY, 
INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON)

Advancing the inclusion of Indigenous and 
Local Knowledge and Practices in the IPBES 
global assessment on biodiversity and 
ecosystems services

Advancing the inclusion of Indigenous and Local Knowledge and Practices in the IPBES global assessment on biodiversity and 
ecosystems services

Eduardo S. Brondizio1,2

1Department of Anthropology, Indiana University Bloomington

2Co-Chair, Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Program on 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

The global assessment (GA) on biodiversity and ecosystem services of the IPBES is critically assessing the state of knowledge on 
past, present and possible future trends in multi-scale interactions between people and nature, while considering different 
knowledge systems. The GA includes land, inland waters, coastal zones and oceans and is timed to assess the current (2011-
2020) and inform the next (2020-2030) generation of Strategic Plans for Biodiversity, and provide input to the SDGs. The GA 
is the first international environmental assessments that seek to explicitly and systematically examine the contributions of 
indigenous and local communities to biodiversity conservation and international biodiversity agendas, including the Aichi 
Targets and the Sustainable Development Goals, as well as examining issues of concern and pressures on indigenous and local 
communities, also exploring governance and policy options. The GA included a series of consultation meetings with 
representatives of indigenous and local communities, and experts on indigenous and local knowledge and practices. The GA is 
due to be completed in early 2019, and the author teams are currently working on the revision of the second order chapter 
drafts, following a period of open review. The presentation provides an overview of progress to date and seeks inputs from the 
broader ethnobiology community. Presented on behalf of the GA Co-Chairs, and a team of authors contributing to the GA.

 

SO 105REYES

1760 JOÃO CARLOS DE SOUSA (AITEX) A expansão do modelo comercial e a 
consolidação de uma rede de cantinas

A apresentação tratará de como os indígenas Xipaya do Iriri se relacionaram com experiências de estruturação de cadeias 
produtivas nos últimos anos, passando pelas experiências vivenciadas a partir do PBA (Plano Básico Ambiental) de Belo 
Monte, e pela decisão de aderir ao arranjo produtivo estruturado pelas comunidades beiradeiras da Terra do Meio. Também 
apresentará como essa adesão levou ao estabelecimento de uma rede de cantinas e cantineiros que, com o tempo, tem 
ganhando importância para a gestão do território como um todo e organizado diferentes povos e comunidades na defesa de 
seus direitos territoriais.

SO 090REZENDE

1761 ALESSANDRA REGINA SANTOS 
(UFSCAR)

Nas trilhas dos antigos: práticas de 
conhecimento e técnicas de mapeamentos 
entre os quilombolas do Médio Rio Ribeira.

Minha incursão etnográfica é relativa aos povos que convivem nas paragens do médio rio Ribeira e seus afluentes, no 
município de Eldorado Paulista /SP. Essas paragens são coabitadas por ribeirinhos, quilombolas, caboclos, indígenas e uma 
multiplicidade de seres que, em suas formas de existir e resistir aos golpes que buscam aprisionar a vida, movem-se em defesa 
da terra e da água. A luta permanente frente aos projetos de aprisionamento das águas do rio Ribeira ajudou a compor a luta 
pela continuidade da vida na terra. E enquanto houver vida em movimento, gente nascida e criada nessa terra, as águas do 
Ribeira continuarão alegres, a conversar, a dançar, a dar seu giro, porque estão livres. Porém, o mundo que surge após o 
evento do dilúvio não é um mundo estável e previsível. Assim, contrastivamente à vida que corre livre, está a força do que é 
sem limites, do contra-Deus  ̧que tudo arrasta e arrasa, traz prejuízo, estraga a casa e a plantação, como aprenderam os 
quilombolas ribeirinhos médio rio Ribeira com a enchente de 1997. Essas imagens contrastivas relativas a esses movimentos 
de vida e morte em torno do rio marcam as práticas cotidianas e as lutas (a luta pela terra e pela água) desses povos – e 
parecem ser extensivas às concepções de terra, corpo e pessoa. É sobre essas poéticas e cosmopolíticas que criam e recriam 
corpos, terras, pessoas e lutas entre os quilombolas do médio Vale do Ribeira que este texto pretende tratar.

SO 011CURVELANO

1762 BERNARDO C FREIRE (UNIVASF) A administração da diferença: materialidade 
e poder na constituição dos espaços, 
territórios e estruturas temporais

A noção de administração da diferença que orienta este trabalho, antes especulativo do que propriamente etnográfico, tem 
como premissa situações sociais muito específicas. É fruto de trabalhos com os quais me envolvi desde que assumi o cargo de 
professor efetivo do Colegiado de Antropologia no campus de São Raimundo Nonato da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (CANT-Univasf), no sudeste do Piauí. Estes trabalhos não dizem respeito à atividade de pesquisador propriamente 
dita. Ela é fruto, antes de mais nada, de um envolvimento com a vida local, em histórias diversas que incluem a ameaça do 
advento de uma agenda de mineração predatória conduzida pela atual secretária de Minas, Petróleo e Energias Renováveis do 
governo de Wellington Dias (PT-PI), as lutas quilombolas por segurança territorial e jurídica, políticas acadêmicas que 
envolvem a complexidade da formação de um curso de graduação em antropologia ao lado das atividades de uma instituição 
do porte da Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM). Sendo assim, o que escrevo tem muito mais base em 
envolvimento sistemático do que em levantamento sistemático, o que são duas noções de sistema que não dialogam com a 
melhor das habilidades. Gostaria de poder dizer que este é o mérito deste trabalho, mas o argumento que apresento abaixo 
vai em outra direção, a de que o mérito acadêmico pode significar muitas coisas, inclusive uma administração ruim de dados, 
o que faz do artigo que segue um esforço decepcionante. Neste sentido, atentar para a noção de administração da diferença 
diz respeito tanto à administração das relações que instituem diferenças relevantes em contextos de conflitos diversos, mas 
sujeitos à uma mediação que transcende à força, quanto à produção de um modo de existência pautado pela sua negação, 
produzindo assim indiferença, cujos efeitos são sempre catastróficos.

SO 011CURVELANO

1763 CRISTIANE COSTA CARNEIRO (MPF) Monitoramento dos recursos pesqueiros e da 
segurança alimentar na Terra Indígena 
Paquiçamba, aldeia Miratu, rio Xingu, Pará.

O monitoramento dos recursos pesqueiros e da segurança alimentar na Terra Indígena Paquiçamba, Aldeia Miratu, é uma 
pesquisa colaborativa, fruto de uma parceria entre a Associação Yudjá Miratu Xingu (AYMIX), o Instituto Socioambiental (ISA) 
e a Universidade Federal do Pará (UFPA). Esse projeto surgiu do interesse dos indígenas em acompanhar, de forma 
independente, os impactos decorrentes da construção da na Hidrelétrica de Belo Monte sobre os recursos pesqueiro. O 
objetivo do monitoramento é criar uma base de dados que possibilite o mapeamento das alterações no ambiente e nos 
recursos pesqueiros ao longo da construção e operação da usina hidrelétrica, além de subsidiar medidas de gestão para a 
atividade pesqueira da região. O projeto vem sendo realizado desde meados de 2013, tendo a preparação para coleta de dados 
se iniciado em setembro desse mesmo ano e a coleta em si se estendido até os dias de hoje.

SO 011CURVELANO
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1764 KARINA FERREIRA DOS SANTOS 
(ARCADIS)

Linhas de ALTA TENSÃO: sujeitos, conflitos e 
o diálogo de saberes

Apesar das referências legais em vigor que dispõem sobre o direito dos povos tradicionais, sejam estas pautadas na 
Constituição Federal, Decretos, Convenções, Instruções Normativas e Portarias, o que se observa na prática é a tentativa 
constante da “desburocratização” de processos que passam assim a negligenciar garantias estabelecidas em lei, no que se 
refere ao direito ao território e manutenção dos modos de vida dessas comunidades. Os processos de licenciamento de 
empreendimentos conforme preconizado pelos órgãos reguladores e novamente pela legislação em vigor, devem ser 
conduzidos de forma participativa, onde a comunidade atingida deve ser tida como protagonista no estabelecimento de 
proposições e na tomada de decisões que venham afetar seu modo de vida ou administração do território. Entretanto na 
condução do processo, seja pelo empreendedor ou Estado, muitas vezes provoca-se a induz decisões por parte da comunidade 
através de diferentes formas de pressão, comumente estabelecida pela violência e morosidade, e a partir daí a promoção da 
insegurança, que leva a reconsideração de acordos prévios e fragilização da comunidade diante da mão do mercado. Fazendo 
um contraponto a esse cenário, e fazendo jus à história das comunidades quilombolas que tem em sua estrutura matricial a 
resiliência, e vem resistindo ao desmantelamento da legislação, sucateamento de instituições, assim como resistiu as mais 
variadas formas de violência, violações, tentativas de apagamento de sua história, cultura, crença e gente, é possível analisar a 
alteração de modelos e procedimentos de gestão e governança de projetos de compensação de impacto socioambiental a 
partir da vivência intrínseca com um território quilombola, suas lideranças, saberes e modos de vida.

 

SO 011CURVELANO

1765 MATTHEW ARUCH (UNIVERSITY OF 
MARYLAND COLLEGE PARK)

The Pinkaiti Partnership: Reflections on 
three decades of research, education and 
transnational collaboration

Session organizer: Matthew Aruch

Session discussant: Dr. Janet Chernela

Session discussant: Dr. Rodolfo Salm

 

The Pinkaiti Partnership is a model for how education and research can contribute to forest conservation and sustainable 
development. Partners include indigenous Kayapó communities, NGOs, universities, and Brazilian government agencies. The 
Partnership began in 1990 when Paiakan, then chief of the Kayapó village A’ukre, invited Dr. Barbara Zimmerman of 
Conservation International, an international NGO to visit A’ukre. At the time, A’ukre threatened by illegal logging activity. 
Proposing alternative activities, A’ukre and Zimmerman wanted to increase employment and revenue opportunities via 
research-based conservation initiatives. To attract researchers, A’ukre created the Pinkaiti Research Station, prohibiting 
logging, mining and hunting activities on 8,000 hectares of forest. Researchers paid access fees and hired residents as 
assistants. In 2004, after a decade of research, Pinkaiti’s focus shifted to education when A’ukre and Zimmerman partnered 
with Dr. Janet Chernela, an anthropologist from the University of Maryland. A’ukre and Pinkaiti became the site for an 
international field course entitled Conservation and Indigenous Peoples. Anchored in anthropology and tropical forest 
ecology, the course focuses on the social, economic and political roles Kayapó livelihoods play in forest conservation. Beyond 
the course, the partnership continues to expand into other initiatives including the Kayapó Bead Project and the Kokojagoti 
Project, an A’ukre-based media center. Despite notable achievements, the partnership faces many logistical, cultural and 
financial challenges including barriers for creating a Brazilian-student focused field course.

SO 074ARUCH

1768 CARLA BETHÂNIA FERREIRA DA SILVA 
(0)

Comunidade Caju-Úna – Soure, Ilha do 
Marajó

Resumo: Eu, Carla Bethânia f. Silva 48 anos, filha de Miracy F. da Silva (nativa da comunidade Caju-una). Sou formada em 
Arquitetura e Urbanismo. Hoje, desempenho o papel  de liderança aqui na cidade representando minha comunidade Caju-
una. Paralelo a este contexto desenvolvo a pintura corporal através do uso de jenipapo e urucum,  um dom que herdei de  
nosso antepassados com objetivo de afirmativa indenitária do povo nativo de Soure Maruanás (ARUÃS) os índios dos pés 
descalços, grandes caçadores e pescadores. A pintura já faz parte do cotidiano da minha vida. Através dela consigo fortalecer a 
identidade de nossa comunidade aqui na cidade ,assim como, entre os que vivem lá no território. Um meio de 
sustentabilidade e afirmativa que engloba toda a trajetória histórica dos descendentes do povo originário. Somos um dos 
primeiros a lutar pela visibilidade de nossa herança para o repasse as futuras gerações. Fortalecendo assim, a guarda do maior 
patrimônio Brasileiro deixada por “Geovani galo” e os museus que guardam a nossa história.

SO 015FDASILVA

1769 BOUROBOU BOUROBOU HENRI PAUL 
(IPHAMETRA)

Dibugi, a plant from Central Africa with a 
thousand virtues called iboga

Iboga (Tabernanthe iboga Baillon) is a forest plant from Central Africa belonging to the family Apocynaceae which is the basis 
of an initiation rite called bwiti and other secret societies practiced for centuries by forest peoples of Gabon. The plant, which 
has several uses, bears at once various vernacular names, all of which have a root common to the etymological plane of the 
signifying word: total healing, both physically and spiritually.

 

The purpose of this paper is to show that the cultural importance of Iboga is evident. The root of the word dibugi is found 
everywhere in the cult. In the full sense of the term, dibugi is a healing plant, that is, a medicinal plant or a drug that belongs 
to a tradition; dibugi is a plant of initiation par excellence thus used in initiatory rites like a hallucinogenic plant.

Therefore, its presence is well established in Central African cultures and it will not go away anytime soon. From the point of 
view of botany, pharmacology, chemistry, ethnopharmacology, history, iboga is far from having revealed all its secrets.

SO 079BOUROBOU

1770 LECELEBREMOUENY, SERGE (ONG-
ITSAMANGHE), BOUROBOU 
BOUROBOU HENRI PAUL 
(IPHAMETRA), KOUMBA, M. 
(IPHAMETRA)

Why does the scientist have no arguments 
when Traditional Medicine shows its skills?

According to LECELEBREMOUENY, traditional African doctor, traditional medicine is a branch of original science that 
emanates from the word to heal the cause of the disease. Traditional Medicine has therefore totem speech, which is not the 
case for Western Medicine. However, force and to note that the Traditional Medicine and the so-called modern medicine have 
different tools and objects; even if the objectives pursued by the two types of medicine remain the same, that is to say, the 
search for human health. The purpose of this article is to demonstrate by results obtained during a field survey that the 
disease that can be complained of by humans and which is observed through the symptoms without the person responsible 
for the pathology being a microbe can also be provoked by the man who then becomes a pathogenic agent through the bad 
words he utters during the course of everyday life. Thus, the man may be led to vomit during sessions of emetic, animal 
microorganisms such as slugs, snakes, etc. or other objects (pellets, snake scales, snake eggs, panther teeth, human flesh), 
things that come out of the belly and are ignored by the so-called Cartesian science, while they degrade considerably the 
health of the 'man. How then to ignore real things that exist in the belly of the sick man on the grounds that they are invisible 
to the naked eye or the microscope in the name of Cartesian logic? Is it not said that all science is primarily empirical? Thus, 
the facts recounted here exist nevertheless; even if they are stubborn and faced with such facts, the scientist lacks 
arguments. That is why Traditional Medicine and so-called Western Medicine, which are full-fledged Medicines, must work 
together within well-established protocols to demonstrate to the world that science has limitations and has lagged far 
behind. field of research in traditional medicine; whereas she has made considerable progress in Western medicine.

SO 079BOUROBOU

1771 LECELEBREMOUENY, SERGE (ONG-
ITSAMANGHE), BOUROBOU 
BOUROBOU HENRI PAUL (IPHAMETRA)

La Médecine Traditionnelle a-t-elle révélé 
toutes ses compétences ?

Le présent article a pour objectif de démontrer par des résultats obtenus au cours d’une enquête de terrain que la maladie 
dont peut se plaindre l’homme et dont on observe à travers les symptômes sans pour autant que le responsable de la 
pathologie soit un microbe, peut être provoquée aussi par l’homme qui devient alors agent pathogène à travers les mauvaise 
paroles qu’il prononce au cours de la vie de tous les jours. Ainsi, donc l’homme peut être amené à vomir pendant des séances 
de vomitifs, des microorganismes animaux comme des limaces, des serpents, etc. ou d’autres objets (plombs, écailles de 
serpents, œufs de serpents, dents de panthère, chair humaine), des choses qui sortent du ventre et qui sont ignorées par la 
science dite cartésienne, alors qu’elles dégradent considérablement la santé de l’homme. Comment alors ignorer des choses 
réelles qui existent dans le ventre de l’homme malade au motif qu’elles sont invisibles à l’œil nu ou au microscope au nom de 
la logique cartésienne ? Ne dit-on pas que toute science est d’abord avant tout empirique ? Ainsi donc, les faits relatés ici 
existent pourtant ; même s’ils sont têtus et face à de tels faits,  l’homme de sciences manque d’arguments. Voilà pourquoi, la 
Médecine Traditionnelle et la Médecine dite occidentale qui sont des Médecines à part entière doivent travailler ensemble à 
l’intérieur des protocoles bien établis pour démontrer à la face du monde que la science a des limites et a accusé beaucoup de 
retard dans le domaine de la recherche en médecine Traditionnelle

SO 079BOUROBOU
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1772 PADZYS GUY STEPHANE (IPHAMETRA), 
BOUROBOU BOUROBOU HENRI PAUL 
(IPHAMETRA)

Antioxidant activities of Gnetum africanum 
and effects on dislipidemia in diabetic rats

This study aims to assess the concentration of secondary metabolic (total:phenolic, flavonoid, and proanthocyanidin, tannin) 
and the antioxidant activities inmethanol (MeOH) and methanol-water (MeOH-H2O) extract of GnA.In the other hand 28 
males Wistar rats weighing 207-292gr were randomly divided to four groups of 7 each including : Normal (Group I: rat were 
fed basal diet), Control(Group II: rat received 50mg/kg b.w of GnA.), STZ (Group III diabetic rat), STZ+GnA (Group IV: diabetic 
rats received 50mg/kg b.w of GnA).Diabetes mellitus was experimentally induced by injection of 60mg/kg b.w. of STZ.

Results: The methanol-water extract of GnA recorded highest amount of total: phenolic (75.21 mg GAE/100 mg extract), 
flavonoid (16.75 mg QE/100 mg extract), tannin (0.43 mg TAE/100 mg extract) and proanthocyanidin (6.38 mg APE/100 mg 
extract).The results suggested that the two extract exhibit important antioxidant activities (MeOH: IC50: 13.19 ± 0.06; IAA: 
3.788 and MeOH-H2O:15.37 ± 0.01; IAA: 3.252). STZ-induced diabetes caused significant increase in blood glucose, 
triglyceride (TG) and total cholesterol (TC) in group III (p
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1773 CAROLINA TAVARES DE FREITAS 
(UFRN), JOÃO VITOR CAMPOS SILVA 
(UFRN), HELDER M.V. ESPÍRITO-SANTO 
(UFRN), PRISCILA LOPES (UFRN)

MANEJO DO PIRARUCU: UMA POTENCIAL 
FERRAMENTA PARA PROMOVER O 
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 
FEMININA NA PESCA?

O manejo do pirarucu vem se proliferando na Amazônia e desencadeando muitos resultados positivos, como o aumento dos 
estoques de pirarucu e uma maior geração de renda para famílias rurais. Neste estudo, buscou-se investigar o efeito do manejo 
sobre a renda das mulheres, com base na hipótese de que mulheres que vivem em comunidades onde há manejo teriam maior 
renda proveniente de atividades pesqueiras do que mulheres que vivem onde não há manejo. Entrevistamos 143 mulheres, de 
54 comunidades ao longo do rio Juruá (AM). Das 143, 35 pertenciam a comunidades que desenvolvem manejo do pirarucu e 
estão localizadas dentro de Unidade de Conservação (UC); 37 a comunidades que não desenvolvem manejo, mas estão dentro 
de UC; e 71 a comunidades que não desenvolvem manejo e estão fora de UC. Utilizamos um teste t para testar se havia 
diferença na renda das mulheres dividindo-as em dois grupos: as que vivem em local com manejo e as que vivem em local sem 
manejo. Houve diferença entre os grupos (p < 0.0001), sendo a renda média do primeiro grupo R$ 61 (mediana R$ 0) e a do 
segundo, R$ 401 (mediana R$ 400). Utilizamos um modelo linear generalizado (GLM) para testar o efeito de diferentes 
variáveis sobre a renda feminina proveniente da pesca, e a presença do manejo foi a de maior impacto. Por fim, em entrevistas 
realizadas com mulheres que participam do manejo, muitas indicaram como um dos benefícios da atividade a possibilidade 
de serem remuneradas por sua atuação em pescarias. Muitas vezes é a primeira vez que têm esse reconhecimento financeiro, 
pois o mesmo costuma ser restrito aos homens. Concluímos, portanto, que o manejo do pirarucu pode ser visto como uma 
ferramenta potencial para promover o reconhecimento da participação feminina em atividades pesqueiras. No entanto, 
ressaltamos que este potencial ainda é pouco explorado. Em poucos locais as mulheres estão incluídas no manejo e, mesmo 
nesses, a atividade costuma ser fortemente protagonizada por homens.

SESSÃO TEMÁTICA 50

1774 RAQUEL BANDEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO GOIAS)

Me hapry cut me hacre catiiji - Ritual de 
Nomeação Tradicional do Povo Gavião

Esta pesquisa foi feita a partir das entrevistas que realizei com anciãos do Povo Gavião, sobre conhecimento dos tipos de 
rituais de nomeação praticadas. Como o ritual tradicional do recém-nascido, o ritual dos partidos e clas. Também o ritual da 
passagem da adolescência para a vida adulta. A seguir apresento os conhecimentos que foram construídos a partir das 
entrevistas. Também foram realizadas duas oficinas na casa comunitária (Aldeia Governador) com a participação da 
comunidade e de aldeias vizinhas. Em parceria efetiva com aldeias vizinhas, dos anciões e de toda a comunidade foram 
realizadas aulas escola Cry´tohmre Cahohw, da Aldeia Governador.A nomeação é uma prática tradicional do povo Gavião e 
alguns tipos de ritual estão sendo praticados fortemente, todavia alguns existem somente na oralidade, sendo que não mais 
são praticados. Os jovens de hoje estão perdendo sua cultura própria, é importante praticar tipos de ritual na comunidade 
para fortalecer a cultura do povo Gavião.Hoje os anciões sentem falta dos rituais tradicionais na cultura e dizem que os jovens 
de hoje não sabem nenhuma cultura específica do povo. Trabalhar o ritual na comunidade ajudará todo povo Gavião, a 
retomar o controle sobre suas próprias práticas culturais, valorizando-as.
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SEM 
CODIGO

André Luiz Dadona Benedito, Antônio 
da Conceição Lobato Neto, Natália 
Rodrigues Silva, Givalgo Antônio 
Branosa de Souza, Flávia Cristina 
Araújo Lucas, Dalton Lopes Martins

Criação de Repositório digital da Coleção 
Biocultural do Herbário MFS usando o 
software livre Tainacan

A coleção Biocultural do Herbário Profª Marlene Freitas da Silva (MFS) da UEPA possui exsicatas de plantas de uso medicinal e 
alimentício, além de produtos de origem vegetal, artefatos, utensílios, objetos religiosos, bebidas etc. Este acervo de 395 
itens foi descrito, fotografada pela equipe do herbário e todos os dados foram armazenados em uma planilha. Visando facilitar 
ao acesso a coleção a equipe do museu escolheu a ferramenta Tainacan para a gestão e exibição do acervo online. Esta escolha 
foi embasada pela flexibilidade da ferramenta, a facilidade de configuração, pelo fato de ser gratuita e por ter como base o 
sistema de gerenciamento de conteúdos Wordpress, já em uso pelo site do herbário. Além disso, a ferramenta vem sendo 
adotada por várias instituições brasileiras, tais como o Instituto Brasileiro de Museus, a Funarte, o Ministério da Cultura, além 
de universidades tais como UFSCar, UFG, UnB, UFPE, UFABC, UFPA, entre outras, na construção de acervos digitais dos mais 
distintos focos representando várias áreas do conhecimento, que vão desde a Biologia, Geociências até a História e o 
Patrimônio Cultural. 
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