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RESUMO
Detentor de uma das maiores biodiversidades do planeta Terra, o Brasil também traz o título de um
dos países com as melhores perspectivas para a exploração econômica dessa riqueza natural; com
uma estimativa de que 25% das espécies de plantas ocorrem em seu território. Entretanto, o seu uso
ainda é uma incógnita em face da carência de conhecimento e de pesquisas que analisem o todo e o
saber de suas populações tradicionais. Este estudo se propõe a conhecer o perfil sociocultural dos
usuários de plantas medicinais e verificar o seu conhecimento na Reserva Extrativista do Lago do
Cuniã, em Porto Velho/RO, a partir do enfoque da Teoria da Atividade. Assim, a proposta é de
investigar as potencialidades da utilização de plantas medicinais associadas ao conhecimento
tradicional, com base na sociobiodiversidade da Amazônia Brasileira, no contexto de uma reserva
extrativista. É uma pesquisa qualitativa descritiva, tendo como ponto inicial o levantamento de dados
secundários em periódicos, acerca da utilização de plantas medicinais em seus vários contextos no
Sistema Único de Saúde – SUS. Sistema formado por vários órgãos em todas as esferas, com
diferentes funções para garantir seu funcionamento e as implicações das políticas públicas correlatas.
Trata, também, da conceituação teórica a respeito da biodiversidade, agrobiodiversidade,
sociobiodiversidade, a visão das economias verde, ambiental, ecológica e do extrativismo; dentro de
suas características em relação à sustentabilidade. Finalmente, em sua contextualização, os estudos
trazem as conceituações de unidades de conservação e de uma de suas categorias: a Reserva
Extrativista – RESEX. A pesquisa possui o objetivo geral de levantar o potencial da atividade
extrativista na RESEX do Lago do Cuniã na utilização e a exploração de plantas medicinais e, para
corroborar com os resultados, estabeleceu-se como objetivos específicos: a) identificar o potencial de
plantas medicinais existentes e utilizadas pelos extrativistas na RESEX do Lago do Cuniã; b) analisar
o sistema de trabalho com a atividade de plantas medicinais na vida dos extrativistas na RESEX do
Lago do Cuniã; e, c) identificar a existência de ações para incrementar a atividade produtiva com
plantas medicinais na RESEX do Lago do Cuniã. Os dados foram coletados utilizando-se entrevista
semiestruturada realizada com os extrativistas residentes na RESEX que, tradicionalmente, fazem uso
de plantas medicinais por meio do conhecimento que é passado pelas gerações anteriores. Este
trabalho espera contribuir para a compreensão de como tais recursos são utilizados e subsidiar na
elaboração de futuros projetos para compilar o conhecimento tradicional na utilização de plantas
medicinais e, também, na formação de uma cadeia produtiva para geração de renda e benefícios
sociais para a comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Atividade. Plantas medicinais. Unidades de Conservação.
Reservas Extrativistas. Sociobiodiversidade.

vii

SILVA JÚNIOR, Gildázio Pereira. Medicinal Plants in Resex Lago Cuniã: Potentials to the
Extractive Activity of Local Communities. Dissertation. 98 pp. Graduate Program master’s in
business administration. Federal University of Rondônia - UNIR. Porto Velho, RO, 2019.

ABSTRACT

Owner of one of the largest biodiversity on Earth, Brazil also has the title of one of the countries with
the best prospects for the economic exploitation of its natural richness, with an estimated 25% of the
plant species occurring in its territory. However, its use is still unknown in the face of the lack of
knowledge and research that analyze the holistic knowledge of its traditional populations. This study
aims to know the sociocultural profile of the users of medicinal plants and verify their knowledge in
the Extractive Reserve of Lago do Cuniã, in Porto Velho, based on the Theory of Activity approach.
Thus, the proposal is to investigate the potentialities of the use of medicinal plants associated to
traditional knowledge, based on the socio-biodiversity of the Brazilian Amazon in the context of an
extractive reserve. This is a descriptive qualitative research, having as initial point surveys of
secondary data in periodicals about the use of medicinal plants in its various contexts in the Unified
Health System (Sistema Único de Saúde - SUS), a system formed by several organs in all spheres
with different functions to guarantee its operation and the implications of related public policies. It
also deals with the theoretical conception of biodiversity, agrobiodiversity, socio-biodiversity, the
vision of Green, Environmental and Ecological Economies and of extractivism, within its
characteristics in relation to sustainability. Finally, in their contextualization, the studies bring the
concepts of conservation units and one of its categories, the Extractive Reserve - RESEX. The
research has the general objective of raising the potential to the extractive activity in the RESEX do
Lago do Cuniã in the use and the exploitation of medicinal plants and to corroborate with the results,
established as specific objectives: a) to identify the potential of medicinal plants existing and used by
the extractivists in the RESEX do Lago do Cuniã; b) analyze the work system with the activity of
medicinal plants in the life of extractivists in the RESEX of Lago do Cuniã and c) identify the
existence of actions to increase productive activity with medicinal plants in the RESEX do Lago do
Cuniã. The data were collected using a semi-structured interview with RESEX residents who
traditionally use medicinal plants through the knowledge that is passed by previous generations. This
work hopes to contribute to the understanding of how these resources are used and to subsidize the
elaboration of future projects to compile the traditional knowledge in the use of medicinal plants and
also in the formation of a productive chain with the objective of generating income and social benefits
for the community.

KEYWORDS: Theory of Activity. Medicinal plants. Conservation units. Extractive Reserves.
Sociobiodiversity.
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1

1. INTRODUÇÃO
No desenvolvimento da história, os elementos que compõem sua cultura tornaram-se
uma espécie de requisito para a evolução do pensamento por meio da interiorização de valores
criados por bens produzidos por ela. Essa ação de produção foi motivada pela atividade e pela
interação entre as pessoas mediante a comunicação, gerando competências e habilidades que
podem ser adaptadas e reproduzidas; influenciando as características e habilidades de
comportamentos dos indivíduos.
Essas atividades têm conferido ao homem uma transformação de sua natureza como
pessoa e, coletivamente, na realidade onde se encontra; modificando o seu meio e por ele sendo
alterado, produzindo conhecimento que se materializa em instrumentos físicos e simbólicos.
As relações entre a atividade, o pensamento e a sociedade trazem a base da Teoria da
Atividade ao examinar as motivações que levam as pessoas a exercerem as ações que executam
dentro de seus contextos sociais.
Ao se debruçar mais detidamente sobre a utilização de plantas medicinais, no contexto
da sociobiodiversidade, é possível perceber o quanto essa atividade é influenciada pela ação
humana. De igual forma, tem influenciado a vida de famílias que se dedicam a ela em um
ambiente de exuberância de recursos naturais, onde o indivíduo se relaciona com a natureza e
tira dela o seu sustento, sem a necessidade de alterá-la profundamente para atender a uma
demanda de toda a sociedade.
Esses pressupostos da Teoria da Atividade podem ser identificados na vida diária dos
moradores da Reserva Extrativista (RESEX) do Lago do Cuniã, localizada no município de
Porto Velho (RO), cuja população de, aproximadamente, 400 pessoas divididas em 83 famílias
e alocadas em quatro núcleos comunitários: Silva Lopes Araújo, Araçá, Neves e Pupunha
(Brasil, 2018). Está localizada a, cerca de, 130 quilômetros de Porto Velho, na margem
esquerda do baixo Rio Madeira, com uma área de, aproximadamente, 74.659 hectares,
possuindo duas áreas distintas: A primeira é formada por um pedaço de terra que abriga um
ambiente diversificado e de alta biodiversidade e a segunda é uma área de várzea com vazão
sazonal de água ao longo do ano. A estação chuvosa ocorre de novembro a abril e a estação
seca de maio a outubro (GOMES et al., 2017). É um ambiente com grande riqueza de peixes
de diversas espécies, com vasta quantidade de lagos e pântanos, com vegetação aquática rica e
vasta diversidade de frutos.
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Segundo narrado por Figueiredo (2006), a área da RESEX foi habitada pelos índios da
etnia mura até o ano de 1870, índios guerreiros navegantes que resistiam à colonização
portuguesa no local. Com a vinda do homem branco para a retirada do látex, eles foram se
retirando e, hoje, vivem em terras indígenas no Amazonas e em centros urbanos regionais. A
seringueira representou um grande esforço dos ingleses na domesticação de uma planta tropical
no século 19, como narra Homma (2014). Essa forma de extrativismo possuía o claro interesse
em suprir uma demanda mundial. Com o fim das atividades nos seringais e da diminuição da
atividade extrativista de outras culturas como a castanha do Brasil, o açaí, o tucumã, o pau-rosa
e outras; os moradores se viram forçados a mudar seu foco de atividade, voltando-se para a
pesca como forma de garantir o seu sustento.
Devido ao histórico de lutas, os moradores do Cuniã possuem uma comunidade mais
organizada, dentre as demais RESEX da região norte, em virtude do seu histórico de luta contra
a política ambiental do governo federal, que previa a criação de uma unidade de conservação e
expulsão dos moradores, há quase quatro décadas. Com a criação da RESEX, algumas
limitações foram impostas quanto ao modo de produção de subsistência e os moradores da
localidade se viram motivados a utilizar os recursos da floresta para os cuidados com a saúde
de sua população, transmitindo suas habilidades ao longo das gerações.
Tal conhecimento, segundo narra Loureiro (2018), surgiu com os primeiros habitantes
da floresta: os indígenas. O autor conta que, após terem suas expectativas frustradas em relação
às Índias, Portugal promoveu a mudança do seu foco para a Amazônia brasileira, visando a
exploração das ervas medicinais de grande aceitação na Europa, conquistando altos lucros com
o comércio dos produtos de nossa biodiversidade, gerando uma degradação que perdura por
mais de 500 anos. Todavia, essa exploração predatória dos recursos naturais, também trouxe
conhecimentos sobre a utilização de plantas medicinais pelos estudos europeus. Estes foram
somados ao que já vinha sendo transmitido pelos índios e, posteriormente, o conhecimento dos
escravos trazidos da África; formando um sincretismo de conhecimentos e práticas na utilização
da biodiversidade brasileira. Loureiro (2018) ainda afirma que esse conhecimento tradicional
associado à biodiversidade, inclui técnicas de manejo de recursos da natureza, conhecimento
dos ecossistemas, uso de plantas para medicina, alimento e técnicas agrícolas.
A transmissão desse conhecimento veio se perpetuando e intensificando, até que o uso
de plantas medicinais passou a ser integrado nas práticas da medicina tradicional, da medicina
complementar e alternativa no Sistema Único de Saúde (SUS); sistema formado por vários
órgãos em todas as esferas, com diferentes funções para garantir seu funcionamento e as
implicações das políticas públicas correlatas no Brasil. Posteriormente, foi recomendada pela
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Organização Mundial da Saúde (OMS), a elaboração de políticas relacionadas à incorporação
de tais práticas aos sistemas de saúde dos Estados membros, conforme destacam Araújo et al.
(2015). Também foi elaborada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Comunitárias em
Saúde, a chamada PNPIC, aprovada em 2006, que destacou o uso das plantas medicinais como
as mais presentes na Atenção Primária à Saúde (Brasil, 2012). O documento chama a atenção
para a relevância do assunto, por meio da recomendação da OMS, para a elaboração de políticas
nacionais para a integração e inserção da medicina tradicional e da medicina complementar e
alternativa, aos sistemas oficiais de saúde.
Seguindo essa recomendação, o Governo Federal publicou o Decreto nº 5.813 de 2006
que instituiu a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas (PNPMF), por meio do
Ministério da Saúde, com o intuito de obter melhorias na atenção à saúde pública com o uso
sustentável da biodiversidade brasileira e o fortalecimento da agricultura familiar; prevendo a
geração de emprego e renda local, bem como o desenvolvimento industrial e tecnológico em
uma perspectiva de inclusão social e regional. Essa estratégia também contempla o incentivo à
participação popular e ao controle social.
A PNPMF constitui parte essencial das políticas públicas de saúde, meio ambiente,
desenvolvimento econômico e social, como elemento fundamental de transversalidade na
implementação de ações capazes de promover melhorias na qualidade de vida da população
brasileira; percebendo na biodiversidade uma fonte de inovação para atender às necessidades
de alimentação, saúde e emprego por meio da troca e divisão de tecnologia e recursos naturais.
A inovação com base na biodiversidade é capaz de unir conhecimentos tradicionais e científicos
e, ainda, trazer benefícios extras como a conservação das espécies vegetais nativas, com geração
e distribuição de riquezas localizadas em áreas produtivas de propriedades familiares.
Além disso, foi criado pelo Governo Federal, no ano de 2009, o Plano Nacional para a
Promoção dos Produtos da Sociobiodiversidade (PNBSB), com a coordenação dos ministérios
do Meio Ambiente (MMA), Desenvolvimento Agrário (MDA) e diversos outros órgãos e
entidades voltados à conservação ambiental. O intuito foi a promoção do uso sustentável da
biodiversidade e sua conservação, gerando renda para as comunidades rurais por meio do acesso
às linhas de crédito, atingindo os mercados e promovendo a comercialização pela garantia de
se obter preços mínimos de seus produtos. O Ministério do Meio Ambiente traz em sua página
na web os seis eixos de suas ações: 1) promoção e apoio à produção e ao extrativismo
sustentável; 2) estruturação e fortalecimento dos processos industriais; 3) estruturação e
fortalecimento de mercados para os produtos da sociobiodiversidade; 4) fortalecimento da
organização social e produtiva; 5) ações complementares para fortalecimento das cadeias de
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produtos da sociobiodiversidade; 6) ações complementares para a valoração dos serviços da
sociobiodiversidade (BRASIL, 2019, on-line).
Dessa forma, a promoção da sociobiodiversidade na utilização de plantas medicinais
deve ser incentivada como estratégia de uma política pública, a fim de atender aos interesses da
população de possuir uma opção terapêutica decorrente da articulação entre os atores e
iniciativas de cultivo e produção, por meio de uma longa tradição histórica de uso como
medicamento em uma população ou comunidade na agricultura familiar. Também envolve a
criação de hortos próprios ou comunitários, produzidos em área urbana ou rural, que possam
ser utilizadas para uso in natura como extratos ou na produção de medicamentos fitoterápicos,
que são aqueles que têm na planta medicinal sua matéria-prima exclusiva e se caracteriza pelo
conhecimento de sua eficácia, da possibilidade de sua reprodução e qualidade constante.
Os conceitos relativos à sociobiodiversidade são decorrentes de uma percepção das
questões ambientais e dos limites impostos pela natureza ao crescimento econômico, devido à
escassez de seus recursos e à necessidade de se incluir benefícios sociais advindos do seu uso;
corroborando com Lima (2015). Observa o autor que tais limitações deram origem a duas
correntes que iniciaram a discussão sobre as relações da economia e do meio ambiente. A
primeira, representada pela Economia Ambiental, cuja visão coloca os recursos naturais como
um limitador para a economia sem interferir em seu crescimento. A segunda, a da Economia
Ecológica, defende que o sistema econômico precisa considerar o mundo biofísico, pela
dependência que a economia tem dos recursos naturais. Esses pontos de vista surgiram como
decorrência da transição da chamada Economia Verde que nasceu com o propósito de
disseminar práticas sustentáveis negligenciadas pela economia tradicional, visando o bem-estar
dos povos, com mais igualdade social e redução dos riscos ambientais.

1.1 Problematização
A criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), no ano 2000,
surgiu como um instrumento de suporte ao meio ambiente no Brasil, delineando o paradigma
da sociobiodiversidade. O padrão de preservação apresentado por meio de normas
infraconstitucionais, definiu dois modelos de proteção ambiental que são: as reservas
extrativistas e as de desenvolvimento sustentável (LOUREIRO, 2018).
Entretanto, os limites legais impostos às reservas extrativistas (RESEXs), na prática,
impõem, também, limites ao desenvolvimento, quando se trata dos produtos da
sociobiodiversidade; apesar da lei 9985/2000 estabelecer, no art. 4°, o objetivo de promover o
desenvolvimento a partir dos recursos naturais (BRASIL, 2000). Conforme apontado por
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Menezes et al. (2011), as RESEXs destacam a questão da interação sustentável entre o homem
e o meio natural onde está inserido, seu nível de independência e aplicabilidade do
conhecimento tradicional com o fim de implantação das políticas públicas, não havendo
consenso entre técnicos dos órgãos gestores sobre sua viabilidade, por acharem ser uma
atividade inapropriada e oportunista pelos conservacionistas clássicos, quando se obtém
benefícios das políticas públicas acerca do extrativismo.
Apesar de existirem inúmeras perspectivas para a proteção da sociobiodiversidade que
garantiria aos povos tradicionais uma vida mais digna, Loureiro (2018) aponta que as RESEXs
acabam se tornando fator de limitações para a produtividade, pela implementação dos projetos
em quantidade inferior ao programado, baixo índice de investimentos, conflitos fundiários,
pouco acompanhamento dos projetos que estão sendo executados, projetos inadequados à
população local etc. Além disso, Freitas et al. (2018) ainda ponderam que faltam pesquisas que
avaliem o modelo de produção nas RESEXs, ações e análise dos sistemas produtivos, partindo
da presença do Estado.
Nesse contexto, a Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável
(SEDR) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), vem apoiando projetos para o
desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) com o intuito de promover os Produtos
da Sociobiodiversidade, com base em sessenta e quatro espécies nativas da flora brasileira,
consideradas da sociobiodiversidade, para fins de comercialização in natura ou de seus
produtos derivados, no âmbito das operações realizadas pelo Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA -, como pode ser verificado através da Figura 1. Nota-se, entretanto, que o
Estado de Rondônia não se encontra contemplado com qualquer tipo de APL com apoio a nível
nacional na formação de APLs de produtos da Sociobiodiversidade.
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Figura 1 – APLS de Produtos da Sociobiodiversidade apoiados pela SEDR/MMA

Fonte: Brasil (2017)

Apesar da ausência de projetos em andamento na formação de um APL em Rondônia,
foi escolhida a Reserva Extrativista do Lago do Cuniã, localizada nos limites do município de
Porto Velho, a fim de se investigar a utilização de plantas medicinais como atividade ligada ao
conhecimento tradicional, ao desenvolvimento local e à sustentabilidade.
O uso de plantas medicinais na terapia humana e animal é uma prática utilizada e
aprovada há milênios pelos povos ao redor do planeta. De acordo com Ming (2006), existem
diversos registros desse uso, há cerca de cinco mil anos, por inúmeras civilizações antigas;
como também por populações indígenas, especialmente na Amazônia. A complexa
biodiversidade proporciona grande quantidade de plantas utilizadas pelas populações. Alves et
al. (2017) e Maciel et al. (2002) relatam a existência de vários estudos para catalogação das
espécies e coleta de informação desses povos em relação aos aspectos culturais que diferenciam
o uso coerente da flora medicinal.
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Ming (2006) também destaca que, nas reservas extrativistas, existe o uso frequente de
plantas medicinais, carecendo de um estudo etnobotânico completo de todo o potencial genético
vegetal, em razão de que gerações, oriundas de outras partes do país, trouxeram sua cultura e,
até mesmo, algumas espécies que acabaram se mesclando com as nativas; produzindo um
conhecimento popular fundamental na pesquisa de novos medicamentos.
Mesmo que reúna os requisitos para a melhoria das condições de vida de seus
moradores, Freitas et al. (2018) asseguram que, em quase trinta anos de RESEX, as políticas
sociais e produtivas não se mostraram eficazes na valorização do extrativismo frente às
atividades de agricultura e pecuária. Questões como a disponibilidade de água potável,
alimentação, vestuário, transporte, saúde e educação, dentre muitos outros, não têm sido
atacadas por uma ação eficiente das organizações do Estado, que não têm conseguido atender
às crescentes demandas sociais dos moradores, melhorar a baixa rentabilidade das atividades
extrativistas e os altos custos de manutenção das reservas; aliados à queda dos investimentos
na infraestrutura.
Diante dessas informações, a pergunta a ser respondida ao longo do desenvolvimento
deste Projeto é: Quais são as potencialidades à atividade extrativista na RESEX do Lago
do Cuniã, no tocante à utilização e exploração de plantas medicinais?
A fim de auxiliar no desenvolvimento de busca da questão formulada, foram elaborados
o objetivo geral, os objetivos específicos e a justificativa em que se baseia a relevância do
projeto ora proposto.
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1.2

Objetivos da Pesquisa

1.2.1 Objetivo Geral
Levantar o potencial da atividade extrativista na RESEX do Lago do Cuniã à utilização
e a exploração de plantas medicinais.

1.2.2 Objetivos Específicos
a) identificar o potencial de espécies de plantas medicinais utilizadas pelos extrativistas
na RESEX do Lago do Cuniã;
b) analisar o sistema de trabalho com a atividade de plantas medicinais na vida dos
extrativistas na RESEX do Lago do Cuniã;
c) identificar a existência de ações para incrementar a atividade produtiva com plantas
medicinais na RESEX do Lago do Cuniã.
1.3 Justificativa da Proposta
A compreensão da atividade com plantas medicinais na RESEX do Lago do Cuniã pode
representar uma vantagem competitiva existente na Região Amazônica. A sociobiodiversidade
da área de pesquisa se apresenta como uma oportunidade de desenvolvimento em um mercado
acirrado que é o de medicamentos, auxiliando no tratamento de enfermidades por meio do
conhecimento tradicional transmitido ao longo de gerações e possibilitando a criação de renda
pela comercialização dos produtos da biodiversidade.
Além disso, a utilização da base teórica da Teoria da Atividade visa subsidiar, na media
da compreensão do processo, a transformação do indivíduo por meio da atividade que envolve
os processos mentais e significados sociais na coletividade e de sua realidade, ao considerar a
interação com o meio, pela atividade; promovendo desenvolvimento e colaborando para o
fortalecimento de um ser social, cuja necessidade o conduz na natureza para a consecução de
seu objetivo.
Desta forma, a interlocução entre os atores envolvidos, nessa proposta, se apresenta com
grande importância para a possibilidade de realização de um processo de capacitação e difusão
de competências, abrindo espaço para a valorização do contexto socioeconômico e ambiental
regional, promovendo o retorno do desenvolvimento à sociedade em diversos setores como
saúde, geração de emprego e renda, conservação ambiental, educação; dentre outros.
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Ao uso sustentável da biodiversidade brasileira, pode-se adicionar a valorização e
preservação do conhecimento tradicional das comunidades e povos tradicionais; o
fortalecimento da agricultura família; o crescimento com geração de emprego, renda e redução
das desigualdades regionais, promovendo a inclusão social; a participação popular e o controle
social; contribuindo para a compreensão do modelo produtivo que leva em consideração a
distribuição dos benefícios gerados e a proteção dos ecossistemas.
Nesse cenário, a pesquisa proposta por meio deste trabalho busca compreender o perfil
sociocultural atual da utilização de plantas medicinais na RESEX do Lago do Cuniã, a
identificação de seus atores e processos de utilização, baseados na biodiversidade da região que
possam ser integrados como alternativas para o desenvolvimento local. Estes podem ser
apoiados pelo Conselho Deliberativo da Reserva; pela Associação dos Moradores do Cuniã
(ASMOCUM); pela Cooperativa de Agroextrativismo, Pesca e Piscicultura do Cuniã
(COOPCUNIÃ); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO);
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e governos; por meio de financiamento de projeto de
produção em plantas medicinais, aprimorando a aplicação das políticas e os investimentos
públicos para a área, apoiando a articulação entre atores-chaves e estimulando-os na criação de
projetos locais geradores de conhecimento e riqueza em medicamentos da biodiversidade.
O presente trabalho está vinculado à Linha de Pesquisa 2: Governança, Sustentabilidade
e Amazônia e ao Eixo Temático 2: Arranjos e Redes Organizacionais.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Como suporte para atingir os objetivos, a pesquisa atual traz definições acerca da Teoria
da Atividade para a produção dos resultados, em virtude do seu caráter essencialmente humano;
pela relação entre o indivíduo e a realidade que o cerca, conceitos de Biodiversidade,
Agrobiodiversidade e Sociobiodiversidade, Economia Ecológica e Extrativismo.
Essa realidade envolve a maior biodiversidade do planeta, onde o Brasil possui algo, em
torno de 20% das espécies vegetais, e que correm o risco de desaparecer pela diminuição
paulatina do seu habitat, pelo extrativismo exploratório e coleta indiscriminada; como relatam
Nunes e Maciel (2017).
De importância estratégica para o desenvolvimento do país, a criação das Unidades de
Conservação (UCs) e das Reservas Extrativistas vem promovendo a modernização da
agricultura pela observação das dimensões ambiental, econômica e social da biodiversidade,
envolvendo a diversidade de plantas, animais e microrganismos; também conhecida como
agrobiodiversidade. Essa mudança de paradigma de produção, que percebe a integração entre
economia, ecologia e outras disciplinas; desponta para a preservação dos recursos naturais que
é chamada de economia ecológica.

2.1 Teoria da Atividade
A atividade humana é um processo de transformação constante do homem e de sua
natureza, onde seu desenvolvimento psicológico e suas funções mentais se formam em
sociedade interagindo com a cultura criada na coletividade; segundo relatado por Cavalcante e
Góis (2010). Estes descrevem que a atividade envolve processos mentais e manifestações
externas expressas em ações de significação social para a coletividade. Narram, ainda, os
autores, que a compreensão dessa relação em um contexto histórico aponta para um modo de
compreensão do homem e da realidade onde se encontra, considerando que a pessoa transforma
seu meio e por ela é transformada por meio da atividade. Visualmente, pode se compreender os
pressupostos da Teoria da Atividade conforme a figura 2.
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Figura 2. Pressupostos da Teoria da Atividade
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Fonte: Elaborado pelo autor

Melo (2017) descreve que essa atividade, especialmente a que se refere ao trabalho,
caracteriza-se pela promoção do desenvolvimento do homem que, por sua vez, contribui,
juntamente com outras atividades humanas, para o desenvolvimento dessa atividade e do seu
próprio desenvolvimento; com a finalidade de corroborar para o fortalecimento de um ser social
que se expressa na educação, na fala e na sociabilidade. Para o autor, o trabalho gera
desenvolvimento ao ser humano pela conexão entre a sua história e a da natureza, onde a
atividade decorre de uma relação mediada entre a necessidade, a atividade e o objeto da
atividade. De acordo com o narrado por Melo (2017), o psicólogo soviético Alexis Leontiev
postulava que as aptidões para o trabalho não eram transmitidas às gerações futuras por meio
de uma herança biológica, de modo espontâneo, por um código genético; mas, por uma via
social e histórica, promovendo o desenvolvimento humano.
O conceito de atividade foi introduzido, inicialmente, pelo filósofo alemão Georg W.
Friedrich Hegel que reconheceu a importância da atividade produtiva e dos instrumentos do
trabalho como parte fundamental para o desenvolvimento do conhecimento; conforme descrito
por Querol et al. (2014), ao proporem que o conhecimento acumulado pela coletividade
influencia na formação da consciência humana, por meio da criação de artefatos ao longo da
história humana.
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A fim de compreender as relações existentes entre a atividade e as sociedades
capitalistas, surgiu a Teoria da Atividade de Aleksei Nikolaevich Leontiev, por meio de estudos
dirigidos por Lev Semenovich Vygotsky, com vistas à promoção de uma corrente psicológica
marxista; como descrito por Neto (2016), a fim de analisar o desenvolvimento da consciência
na atividade prática em sociedade (BULCACOV et al., 2014). Para Neto (2016), Leontiev
estabeleceu relações entre o desenvolvimento dos processos psicológicos com o conceito de
atividade. Chegou à conclusão de que é a necessidade que conduz o indivíduo, na natureza, a
fazer uso dos objetos que o rodeiam para atingir seu objetivo, que ele denomina de motivo. Ou
seja: o motivo move a atividade para a satisfação da necessidade por meio do objeto que trará
sua satisfação. Cruz e Batinga (2017) complementam o conceito ao afirmarem que a atividade,
segundo Leontiev, é um processo fundamentalmente humano, correlacionando o indivíduo e a
realidade a ser tratada através de uma relação, até certo ponto, contraditória; visto que, ao
transformar o objeto da atividade, o indivíduo também é transformado por ela. Isso importa em
dizer que este é um processo onde o sujeito efetua uma ação sobre a realidade e as atividades a
executar, através de situações reais para alcançar seus objetivos e, desta forma, também, é
influenciado por elas.
A preocupação de Leontiev e seus colaboradores, de acordo com Bulcacov et al. (2014),
consistia nos impactos psicológicos da atividade dentro de determinadas condições sociais e os
sistemas que seriam produzidos dentro dessa atividade e por meio dela, conferindo-lhe um
caráter social e histórico relativos à sobrevivência e ao desenvolvimento humano. Para os
autores, a atividade é um processo que transforma o comportamento humano e o mundo, indo
além de uma resposta a um estímulo externo ou a um simples reflexo.
Conforme descrito por Querol et al. (2014), a Teoria da Atividade, que pertence à
perspectiva histórico-cultural da tradição russa, surge em decorrência do conceito de atividade
apresentado por Marx, ao propor que o homem é um criador e transformador da natureza e não
apenas um produto da história e da cultura; mas, um ser ativo com a capacidade de mudar o
mundo propositalmente, criando coisas novas e não apenas se adaptando às mudanças do
ambiente. Também, provém da teoria da mediação cultural da ação humana de Vygotsky, ao
propor uma relação entre sujeito e objeto mediada por artefatos da cultura, ou seja, um
representante do mundo material e conceitual, modificado no decorrer do tempo através da ação
humana, como apresentado na figura 3.
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Figura 3. Modelo básico de mediação proposto por Vygotsky
artefato

objeto

sujeito

Fonte: Querol et al. (2014)

Finalmente, Querol et al. (2014) encerram o pensamento acerca da atividade coletiva de
Leontiev, que a diferencia da ação individual de Vygotsky, onde o processo de distribuição do
objeto coletivo mede a satisfação das necessidades; isto é, uma parte dos produtos da atividade
do trabalhador na coletividade, também, satisfaz às suas próprias necessidades. Esta relação de
pensamentos é demonstrada na figura 4, iniciando com pesquisas sobre o desenvolvimento de
crianças, passando para atividades de trabalho como serviços bancários, serviços de saúde,
atividades legais e, posteriormente, na agricultura.
Figura 4. O desenvolvimento da Teoria da Atividade
Perspectiva histórico-cultural da tradição russa
Conceito de atividade
apresentado – Marx

Teoria da mediação da ação
humana – Vigotsky

Pensamento sobre a
atividade coletiva – Leontiev

Teoria da Atividade
Fonte: Elaborado pelo autor.

Leontiev representou uma segunda geração de pesquisas, desenvolvendo e aprofundando,
teoricamente, as relações epistemológicas e psicológicas no esquema da atividade iniciado por
Vigotsky, partindo para um sistema coletivo de atividades, incluindo as ações individuais e
coletivas na tentativa de explicar os problemas do desenvolvimento da mente humana ligadas
à consciência e à personalidade, como pontuam Bulgacov et al. (2014). Para os autores, as
necessidades humanas, suas condições, seus propósitos e motivos constituem a estrutura da
atividade.
Para Querol et al. (2014), essa teoria pode ser considerada uma opção para a
compreensão e o desenvolvimento do aprendizado nas organizações. Melo (2017) ainda destaca
que, como resultado da política e pensamento marxista, uma das contribuições da Teoria da
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Atividade é a reflexão acerca da estrutura subjetiva da consciência e seu vínculo e
determinações com a estrutura objetiva da atividade humana.
Segundo a visão de Bulgacov et al. (2014), a Teoria da Atividade direciona para a
construção e compreensão da prática social por meio de uma metodologia de análise que utiliza
como ferramenta principal a categorização teórico-metodológica da atividade e o modo para se
descrever e analisar essa prática, revelando determinados conhecimentos tácitos e mediações
sociais, por meio de abordagens lógicas e normativas, não tão facilmente compreendidas em
modelos abstratos.
Por essa teoria, fica patente que os elementos da cultura que são criados no decorrer da
história, acabam por tornar-se um requisito para o desenvolvimento mental ou psíquico pela
introjeção dos bens produzidos pela cultura; concordando com Marega (2010). Destaca a autora
que a ideia de Leontiev era a de que a ação é motivada pela atividade e não por seu objetivo,
em uma relação interior entre a atividade e a consciência. Ainda segundo ela, nem todo
conteúdo que é percebido, necessariamente foi conscientizado.
Para Cavalcante e Góis (2010), é na interação entre as pessoas por meio da comunicação
e educação que se reproduzem as competências, as propriedades e as atividades humanas que
se formam ao longo do tempo, passível de ser reproduzida e adaptada à finalidade a que se
destina e que se manifesta nas características e capacidades de comportamento dos indivíduos.
Leontiev destaca a existência de uma relação recíproca entre o desenvolvimento da
consciência individual e coletiva com o desenvolvimento da atividade social dos indivíduos;
conforme apontado por Melo (2017). O autor afirma, ainda, que Leontiev descreve uma
conexão entre os processos que dão origem à consciência humana e o avanço dos modelos
sociais de suas atividades que, para Bulgacov et al. (2014), são processos que satisfazem uma
necessidade especial do homem, efetivando suas relações com o mundo, estimulando o sujeito
a executar uma atividade. Quando o motivo não corresponde ao seu objetivo, Leontiev o chama
de ato ou ação.
Os indivíduos relacionam-se com a natureza por meio das transformações que impõem
a ela e, em contrapartida, sofrem uma mudança, reflexo de suas ações (SANTOS e NÓBREGA,
2017). Isso demonstra o caráter histórico e social da humanidade, pois revela a importância de
suas atitudes para o desenvolvimento do seu ambiente. Para as autoras, as atividades do
indivíduo fazem a intermediação do seu convívio com o mundo que o cerca e envolve a
associação entre os instrumentos técnicos com que age sobre os objetos, modificam a natureza
e o conjunto dos significados que norteiam suas ações, modificando-os internamente;
representando a sua realidade.
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Nas palavras de Marega (2010), ao atuarem sobre a natureza modificando-a, os
indivíduos geram conhecimento que acabam se materializando nos instrumentos físicos e,
também, nos simbólicos que, quando manuseados por outros, produzem conhecimento aos que
se apropriam dele, bastando que se reproduza seu uso em sua atividade; formando novas
capacidades psíquicas.
Os modelos e métodos que foram criados no decorrer da história pela experiência
histórico-cultural da humanidade, tornaram-se uma condição para que as capacidades humanas
se estruturassem; onde a transmissão dos métodos só se tornou viável porque a atividade básica
do indivíduo é o seu trabalho, transmitido de uma geração a outra, conforme destaca Caetano
(2018). Pondera o autor, que se pode compreender a atividade humana advinda de uma
necessidade dependente da efetividade de sua ação para a aprendizagem. Isso implica em dizer
que a aprendizagem também é uma espécie de atividade com um agente mediador nesse
processo.
As preocupações centrais da Teoria da Atividade, segundo White et al. (2015), são as
relações entre ação material, mente e sociedade; a abordagem explora os elos entre pensamento,
comportamento, ações individuais e práticas coletivas. Assim, a Teoria da Atividade é vista
como tendo suas raízes na prática, isto é, as práticas restringem e permitem que os processos
por meio dos quais a atividade possa ocorrer, influenciem como o reconhecimento da ação é
concedido e quais tipos de relacionamento podem ser formados em um contexto de atividade.
A noção de "atividade" na Teoria da Atividade é um conceito mais geral do que a noção de uma
operação ou ação. Baseado no pensamento dos autores, o conceito de atividade chama a atenção
para as relações entre os motivos e os contextos de ação e convida a investigar os processos
pelos quais as pessoas executam as ações das quais participam. Para os estudiosos da Teoria da
Atividade, o interesse está na relação entre mente e cultura, onde a atividade é a menor unidade
de análise possível, que preserva a ligação entre a mente na sociedade e a coerência das
diferentes ações. A ligação que essa abordagem geral promete é clara: as configurações para
diferentes atividades não são determinadas por características objetivas, mas são fornecidas por
aqueles que se envolvem nelas.
É importante fazer aqui uma distinção clara entre ação e atividade para a compreensão
do surgimento e direcionamento das ações para seus objetivos no pensamento de Leontiev,
segundo Querol et al. (2014); tendo em vista que as ações explicam as atividades que, por sua
vez, explicam as ações. Considerando que as atividades têm como meta um determinado objeto,
para a sua compreensão, torna-se necessário determinar o objeto que o direcionou.
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A Teoria da Atividade, pela concepção de Engeström et al. (1999), enfatiza como a
análise da atividade deve se desenvolver a partir do estudo de ações materiais e processos de
comunicação. Essa visão da Teoria da Atividade de Engeström localiza agentes humanos, seus
objetivos, as ferramentas e linguagem que eles usam dentro de suas configurações sociais e
estruturais mais amplas. A Figura 5 descreve essas relações.
Figura 5. Relações da Teoria da Atividade segundo Engeström
Intermediário
Artefato

Mediador
Sujeito

Intermediário
Regras

Mediador
Objeto

Mediador
Comunidade

Intermediário
Divisão de trabalho

Fonte: baseado em White et al. (2015)

A Figura 5 demonstra que, na Teoria da Atividade, a construção da pessoa como sujeito
ocorre por meio do engajamento em uma atividade, na qual a interação com os outros e com o
mundo é mediada por diferentes formas de representação, incluindo linguagem, modelos
conceituais e outros artefatos materiais. Os sujeitos são assim construídos em contextos sociais,
formados por meio de atividades práticas e em relacionamentos de aspiração e reconhecimento;
concordando com Engeström et. al (1999).
A ideia de mediação - via modelos - é central para a Teoria da Atividade, pela visão de
Kaptelinin (1995), onde os modelos podem incluir ferramentas que medeiam os pensamentos e
o comportamento das pessoas. Por outro lado, segundo o autor, os pensamentos das pessoas
também moldam os artefatos produzidos e seu uso. Modelos mentais são formações artificiais
e sociais por natureza. Eles incluem linguagem, técnicas mnemônicas, esquemas, mapas,
desenhos, sinais e outros artefatos mentais. Na Teoria da Atividade, as relações entre o (s)
sujeito (s) e a atividade, artefatos ou ferramentas sempre medeiam o objeto, o que implica em
dizer que ocorrem na atividade. Os artefatos ou ferramentas de mediação são sempre
necessários quando um sujeito interage com o mundo. Assim, a noção de mediação é central
para a teoria de Engeström et al, (1999). A mediação, nesse sentido, não deve ser entendida,
necessariamente, no sentido do desenvolvimento de ferramentas ou linguagem, simplesmente
tornarem mais fácil fazer coisas que, de alguma forma, seriam feitas de qualquer maneira. Pelo
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contrário, a noção aponta para a ocorrência de eventos qualitativamente novos, eventos que, de
outra forma, não teriam sido possíveis. A linguagem é um aspecto importante da análise das
intervenções, pois pode se materializar em artefatos e pode estabilizar objetos de atividade
como, por exemplo, por meio de objetos metafóricos (símbolos coletivos).
No modelo de Teoria da Atividade, segundo Engeström et al. (1999), existem três
processos de mediação, conforme mostrado na Figura 6: de ferramentas entre sujeito e objeto,
de regras entre comunidade e sujeito, e da divisão de trabalho entre comunidade e objeto.
Figura 6 - Modelo do Sistema de Atividade proposto por Engeström
Artefatos mediadores
(ferramentas e signos)

Produção
Sujeito

Objeto

Sentido
Significado

Resultado

Consumação
Troca
Regras

Distribuição
Comunidade

Divisão de trabalho

Fonte: Baseado em Engeström et al. (1999)

Esses processos são apresentados como transformadores da natureza nos contextos em
que as pessoas agem. Engeström et al. (1999) introduziram a noção de comunidade como sendo
o coletivo que se interessa por um objeto, regras que medeiam a relação entre uma comunidade
e o sujeito de uma atividade; e a divisão do trabalho como a maneira com a qual a comunidade
está relacionada com o objeto da atividade. Portanto, a Teoria da Atividade emprega uma visão
coletiva, mediada por artefatos e orientada a objeto dos sistemas de atividade; conforme
mostrado na Figura 6, dando a ele sentido e significado para atingir determinado resultado.
Assim, para a Teoria da Atividade, a ideia central é a concepção de aprendizagem
coletiva ou social. Essa é uma realização criativa, que só pode ser alcançada por meio da
participação ativa, de acordo com White et al. (2016), ao sugerirem que a aprendizagem ocorre
quando as pessoas fazem mais do que sabem fazer. A abordagem sugere que as ambiguidades,
incertezas e contradições, que são características da condição humana, podem fornecer
oportunidades fundamentais para o desenvolvimento individual e coletivo. Isso, também, está
ligado a uma visão da aprendizagem conceituada como uma atividade coletiva, quando as
funções psicológicas contribuem para o desenvolvimento de funções sociais qualitativamente
novas.

18

2.2 Biodiversidade
É um termo cunhado na biologia na década de 1980, que Maia (2014) descreve como
sendo o patrimônio natural, disseminado e coletivo, que foi gerado pelo processo de evolução
das espécies e que tem na existência em si mesmo o seu maior valor; caracterizando a
multiplicidade de indivíduos em um dado ecossistema e que não necessitam de manejo ou
cuidados.
Detentor da maior biodiversidade do planeta, com mais de 350 mil espécies catalogadas,
o que representa uma fração de sua diversidade biológica, o Brasil possui, segundo estimativas,
algo em torno de 1,8 milhão de espécies, indicando o pouco conhecimento existente sobre a
diversidade biológica brasileira; segundo narra Sousa et al. (2017).
Essa biodiversidade tem sido tratada, costumeiramente, como uma das fontes possíveis
de vantagem competitiva para o Brasil e tem, no setor farmacêutico, o polo de maior
aproveitamento em potencial, de acordo com o que tratam Pimentel et al. (2015); apesar de
assinalarem que este setor vem se distanciado do patrimônio genético devido à excessiva
regulação aos produtos naturais e a novas metodologias de pesquisa de medicamentos ao redor
do mundo. Essa realidade pode ser revertida com o desenvolvimento de novas estratégias de
inovação, com o redescobrimento dos produtos naturais e a criação de um novo marco
regulatório que impulsione a geração de valor com sustentabilidade, baseada na biodiversidade
brasileira; uma das maiores do planeta. Ela pode ser compreendida como um sofisticado
laboratório químico, com importante papel no uso sustentável e na conservação da diversidade
biológica por meio de substâncias fundamentais aos processos biológicos que regulam.
Exercem a comunicação química e possuem função de defesa das células, como descrito por
Bolzani (2016); afirmando, ainda, que seus bioprodutos podem contribuir para a balança
comercial brasileira e gerar uma grande influência na produção de riqueza.
Contudo, esse repertório biológico, químico e genético, de uma incomensurável
diversidade, ainda se configura inexplorado diante das diversas possibilidades tecnológicas e
científicas em outras áreas, além da farmacêutica; como na de fertilizantes, alimentos,
pesticidas, cosméticos, celulose, plásticos, óleos e energia; afirmam Sousa et al. (2017).
Apontam Turine e Macedo (2018), que pesquisas internacionais realizadas pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) indicam a repercussão
da biotecnologia na economia mundial na produção e desenvolvimento de uma gama de
produtos farmacêuticos em 2030, com a diminuição gradativa dos produtos não
biotecnológicos; respondendo por, apenas, 20% do total; segundo projeções da citada
organização.
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Mesmo com toda essa visão de futuro a respeito da utilização de plantas medicinais,
independentemente de ser baseada no conhecimento tradicional, por prescrição de profissional
especializado ou até mesmo em pesquisa para desenvolvimento de fitoterápicos; Sousa et al.
(2017) alertam para fatores relativos à disponibilidade das espécies devido à sua sensibilidade
às variações ambientais e um aproveitamento sustentável por meio de cultivo planejado, a fim
de que não se comprometa a sua preservação, tornando inócua a pesquisa de uma linhagem de
plantas já extintas. Isso já vem ocorrendo por conta do desmatamento desenfreado que tem
eliminado a vegetação nativa em várias áreas em todo país, pela incidência de queimadas,
retirada de florestas para uso comercial, agropecuária e fenômenos da natureza.
A Figura 7 destaca os seis principais biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga,
Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Os biomas Mata Atlântica e Amazônia são os que mais têm
sofrido com o desmatamento, sendo objeto de iniciativa dos governos para o seu controle. Sousa
et al. (2017) ainda destacam que outros como Cerrado (o segundo maior ecossistema brasileiro
em área) e Caatinga, respectivamente, no Centro e Nordeste brasileiro, têm sofrido com a falta
de avalição adequada de suas áreas já desmatadas para a expansão da pecuária, agricultura e
mineração.
Figura 7 – Os seis biomas brasileiros

Fonte: Extraído de Souza et al. (2017)

Caracterizada por vastas áreas de florestas densas e abertas, com grande folhagem no
decorrer de todo o ano, próprias de ambientes úmidos; a Amazônia brasileira se espalha pelos
seis estados da Região Norte e, ainda, pelo Maranhão, Tocantins e Mato Grosso; conforme
descrevem Aguiar et al. (2016), com aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, o
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que equivale a 47,65% do país e, ainda 80% da Amazônia Legal. Acrescenta-se a essa
grandiosidade a extensão da Bacia Amazônica, cujos rios despejam 20% de toda a água doce
dos oceanos do mundo e com expressiva diversidade ambiental. Contribuindo, ainda mais, para
a inigualável diversidade biológica, ainda pouco conhecida. A Amazônia tem, ainda, um papel
fundamental para a estabilização do clima do planeta, graças à sua ação de fixação de mais de
uma centena de trilhões de toneladas de carbono, liberando, por evapotranspiração para a
atmosfera, sete trilhões de toneladas de água por ano que, ainda segundo os autores, constitui o
mais preservado bioma brasileiro e, ao mesmo tempo, o que ostenta as maiores taxas de
desmatamento por conta da expansão do agronegócio e da fronteira agropecuária.
Complementam Aguiar et al. (2016) que a imponência desses números tornam a
Amazônia o centro de questões ambientais acerca do futuro do planeta, devendo ser inserido
nas políticas de desenvolvimento regional sustentável e preservação das reais guardiãs da
floresta: as populações e comunidades tradicionais que compõem a diversidade humana e
cultural em uma região com menos de quatro habitantes por quilômetro quadrado, constituindose a de menor densidade demográfica do país.
A biodiversidade é um conceito amplo e complexo que envolve a quantidade de espécies
de um dado ambiente, a integridade de seus ecossistemas onde as espécies se encontram e as
condições genéticas das populações naturais; como descrito por Maia (2014). Essas condições
distinguem, segundo a autora, a biodiversidade da agrobiodiversidade, dado o seu estado natural
e intocado pela ação humana.

2.3 Agrobiodiversidade
De acordo com a narrativa de Cunha (2017), a agrobiodiversidade é uma parte vital da
biodiversidade agrícola. Ela acontece como consequência do uso, pelas populações de culturas
variadas, dos recursos genéticos por meio de sistemas de gestão do ambiente, nas diversas
formas de utilização da água e da terra para a produção. Envolve o uso de animais, de plantas
ou mesmo de microrganismos e que são fundamentais para as funções, estruturas e processos
do ecossistema agrícola para a segurança alimentar e para apoiar a produção. Isso importa em
dizer que a atividade agrícola transforma a biodiversidade por meio da cultura e do
conhecimento local.
Definido na 5ª Conferência das Partes (COP) da Convenção de Diversidade Biológica,
realizada em Nairóbi, no Quênia, em maio de 2000, o termo agrobiodiversidade abrange tudo
que compõe a biodiversidade e que tem importância para a agricultura e alimentação; de acordo
com Valverde et al. (2018). A agrobiodiversidade leva em conta a coleção de espécies da
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biodiversidade que é usada na agricultura de modo domesticado, para algum resultado
particular, considerando o uso sustentável por meio do conhecimento local, e, também, pelas
práticas de manejo da diversidade biológica e engloba os modos de cultivo, a variedade de
espécies e pluralidade cultural.
Apesar de sua importância na produção de alimentos, Duarte e Pasa (2015) observam
que vem sendo abandonado o modo tradicional de manejo, o que melhor se adapta aos
ecossistemas onde está inserido. Devido à pressão da economia de mercado, os modelos de
manejo têm sido direcionados para uma produção mais moderna que é imposta de fora para
dentro das comunidades, e que gera uma perda na agrobiodiversidade.
É justamente essa interação de elementos da produção agrícola que compõe a
biodiversidade, como os remanescentes de florestas, polinizadores, pragas, parasitas, plantas
espontâneas e que se relacionam com criações e cultivos que integram a agrobiodiversidade.
Por isso, é parte fundamental dos sistemas agrícolas sustentáveis, por meio da diversificação de
culturas; de acordo com a visão de Santos e Silva (2017). Segundo as autoras, a ideia da
agricultura sustentável é reintroduzir a diversidade da flora na paisagem agrícola para um
manejo eficiente, considerando que as oportunidades de coexistência entre as espécies trazem
uma interferência benéfica entre elas na proporção do aumento dessa diversidade.
Não obstante à melhor interação com o ambiente que os sistemas agropecuários
tradicionais, Maia (2014) avalia que a agrobiodiversidade ainda é prejudicial à natureza por ser
formada por sistemas construídos, manejados e em desequilíbrio; por ter sido simplificada em
número de espécies pela seleção daquelas que são úteis ao interesse do homem, reduzidas a
algo em torno de uma centena, que foram estudadas, melhoradas, domesticadas e, em muitos
casos, patenteadas. Em contrapartida, a diversidade natural abrange dezenas de milhares de
espécies que são desconhecidas do homem, em sua grande maioria; cuja biodiversidade deva
ter seu uso moderado pela atividade produtiva, incluindo o uso das águas, possuir porções do
ecossistema e biomas com preservação integral e promover a recuperação das áreas degradadas.
Seguindo a linha da agrobiodiversidade e na tentativa de se buscar um equilíbrio da
relação do homem com a natureza, Oliveira Júnior e Cabreira (2012) destacam a necessidade
de se reconhecer a diversidade biológica para o desenvolvimento do bem-estar das populações,
encontrando nos conceitos da agroecologia uma tentativa de utilização de uma agricultura com
a preocupação de manutenção de ambientes saudáveis para a melhoria da qualidade de vida e
criação de benefícios socioeconômicos. Sistemas agroflorestais buscam conciliar a maneira
como se usa o solo para a produtividade agrícola, com a preservação dos recursos naturais para
sua proteção; minimizando erosões, manutenção dos nutrientes e a água, provendo os habitats
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para a fauna; dentre muitos outros benefícios (OLIVEIRA JÚNIOR E CABREIRA, 2012). Esse
tipo de sistema tem sido uma alternativa como estratégia produtiva para o uso da terra,
concordando com Oliveira (2017), ao se utilizar as espécies nativas que gerem resultados
ambientais positivos na produção de alimentos, proteção da água, do solo e da biodiversidade.
Destacam os autores que a agricultura familiar é a que mais atende aos critérios ambientais,
maior possibilidade de geração de empregos no campo e produção de novos produtos da
sociobiodiversidade.
Não obstante, o que se tem observado nos campos brasileiros é a existência de
agrossistemas, isto é, a implantação de uma atividade produtiva onde antes havia sistemas
naturais, acompanhando o pensamento de Villas Bôas (2018), apontando como ecossistema
essa nova atividade agrícola alterada pelo ser humano para a produção de alimentos ou outros
produtos; acabando por tornar-se um complexo sistema agro-sócio-econômico-ecológico. O
autor ainda pondera que o ideal seria uma transição do conceito anterior para o da
agrobiodiversidade, ou diversidade agrícola; porque abrange o espaço de produção, de cultivo,
de manejo de espécies e criação de animais e a biota já existente pela intervenção humana,
interagindo com o ambiente natural.
No contexto real, a diversidade cultural e a agrobiodiversidade sempre estiveram lado a
lado, ao se considerar que tanto nas comunidades locais isoladas, como na agricultura familiar
tradicional e nas populações indígenas, cultivar e realizar o manejo dos elementos da
biodiversidade se associam às práticas religiosas, culturais e ao aperfeiçoamento de tecnologias
próprias de produção (BRASIL, 2006).

2.4 Sociobiodiversidade
Para a compreensão da grave crise ecológica que vive o planeta, não se pode,
simplesmente, limitar a percepção das mudanças climáticas, que é apenas uma das faces visíveis
do problema; mas, também, é necessário um olhar para outras questões, como a produção de
mercadorias e descarte de resíduos; dentre outras. Estas afetam a sociobiodiversidade e pode
ser traduzida como o resultado da interação da sociedade com a natureza; como destacam
Fantinel e Silva (2016).
A sociobiodiversidade pode ser entendida como uma relação que envolve a diversidade
biológica, a agrobiodiversidade dos sistemas agrícolas tradicionais, a utilização e o manejo dos
recursos naturais associados à cultura, ao conhecimento dos agricultores familiares e das
populações tradicionais; conforme consta no Plano Nacional de Promoção das Cadeias de
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Produtos da Sociobiodiversidade (BRASIL, 2009). Estes são bens e serviços produzidos a partir
de recursos da biodiversidade, destinados a formar cadeias produtivas que representem as
atividades realizadas por comunidades e povos tradicionais e de agricultores familiares, que
promovam e valorizem suas práticas e saberes, resguardem seus direitos oriundos de suas
atividades, promovam uma melhor qualidade de vida e melhoria de seu ambiente pela geração
de renda.
O extrativismo

vegetal é uma das atividades que melhor

representa a

sociobiodiversidade, segundo Moura Fé e Gomes (2015), e, quando representa uma atividade
econômica, envolve coleta, manejo e cultivo de espécies, apresentando-se, em muitos casos,
como uma forma de complementação da fonte principal de renda. As autoras completam o
pensamento ao afirmarem que, nessa atividade, são utilizados os saberes que foram construídos
ao longo da vida do próprio lugar em que acontece o extrativismo, onde o manejo tradicional é
utilizado para a exploração sazonal dentro do calendário natural das espécies vegetais,
adequando a subsistência da população rural à conservação da biodiversidade, por meio de uma
atividade compatível com ela.
Cavalheiro (2015) descreve uma concepção relativa à sociobiodiversidade, no sentido
de trazer um (re) significado ao conceito de sustentabilidade, no intuito de reconhecer e proteger
a diversidade natural, cultural e o direito à sociobiodiversidade; ou seja, o direito a um meio
ambiente com equilíbrio ecológico. Equilíbrio onde as diversidades possam interagir,
garantindo a dimensão ecológica da dignidade humana, onde uma pluralidade de povos
tradicionais atrela o seu modo de vida de maneira sustentável à biodiversidade que está à sua
volta.
Loureiro (2018) enumera alguns exemplos de sociobiodiversidade em locais de manejo
sustentável, tais como nas comunidades de povos indígenas, extrativistas, pescadores,
ribeirinhos, quilombolas e agricultores familiares em que o conhecimento a respeito do manejo
e da preservação da biodiversidade é transmitido ao longo das gerações; considerando que é
dela que extraem o sustento, em uma prática cultural preservada pelos grupos citados,
individualmente.

É

uma

prática

verdadeiramente

sustentável,

valorizando

a

sociobiodiversidade com o claro objetivo de preservar a biodiversidade onde estão inseridos.
No âmbito federal, o Plano Nacional para a Promoção dos Produtos da
Sociobiodiversidade - o PNBSB -, lançou-se como uma estratégia de fortalecimento das cadeias
produtivas da sociobiodiversidade, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável,
a geração de renda e a justiça social (BRASIL, 2009). Em outras palavras, o plano visa à
reprodução, em todo o país, das iniciativas dos governos nas três esferas, ONGs, movimentos
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e organizações sociais, empresas e instituições acadêmicas dos projetos que demonstrem o
potencial competitivo das cadeias de produtos da sociobiodiversidade, buscando atrair o setor
empresarial para as oportunidades de negócio oferecidas pela biodiversidade brasileira, pela
demanda cada vez maior por produtos ambientalmente corretos e pela crescente preocupação
da relação entre padrão de consumo e atendimento das condições de saúde da população. Essa
preocupação tem motivado investimentos voltados para o desenvolvimento de produtos
baseados na biodiversidade do Brasil pelas indústrias de alimentos, de cosméticos, de produtos
farmacêuticos e do setor de serviços.
Apesar das muitas iniciativas dos governos e várias entidades por meio de projetos que
demonstram o potencial de competitividade das cadeias de produtos da sociobiodiversidade, a
produção extrativista não madeireira, ainda representa um percentual bem pequeno em relação
à produção primária nacional; mesmo considerando sua importância na geração de renda e
segurança alimentar de povos e comunidades tradicionais (BRASIL, 2009).

2.5 Economia Verde, Ambiental e Ecológica
No ano de 2008, segundo descreve Oliveira (2017), o Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA) passa a utilizar o termo “economia verde” a partir de eventos
como o aumento da poluição em países desenvolvidos, do valor do petróleo na década de 70 e
o relatório denominado de “Os Limites do Crescimento”, do chamado “Clube de Roma”, para
debater assuntos relacionados à política, economia, meio ambiente e desenvolvimento
sustentável. A economia verde tinha o objetivo de disseminar práticas mais sustentáveis,
fazendo uma transição da economia tradicional para um modelo econômico que gerasse
melhoria do bem-estar da humanidade e mais igualdade social, com redução de riscos
ambientais. Segundo o autor, esses fatores contribuíram para que a economia mundial fosse
despertada para as limitações da natureza.
No debate acadêmico acerca da sustentabilidade, duas outras correntes têm suscitado o
interesse de economistas e ambientalistas ao se referirem à Economia Ambiental e à Economia
Ecológica, seguindo os preceitos de Menuzzi e Silva (2015). Estes postulam que tais correntes
metodológicas visam interpretar a questão ambiental e apontar para ações que promovam
resultados eficientes, considerando as características dos recursos disponíveis. A economia
ambiental, com origem na economia neoclássica, considera que os recursos naturais não se
apresentam como impedimento para o crescimento econômico em longo prazo, como se fosse
possível a transferência de uma fonte de recursos para outra à proporção que cada uma se esgota,
fazendo com que não haja limitação ao crescimento econômico no decorrer do tempo. A
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economia ambiental, na visão de Oliveira (2017), busca atribuir valor ao meio ambiente por sua
expressão monetária e não por sua qualidade em si mesma, onde os elementos da natureza só
possuem alguma importância se tiverem utilidade ao ser humano, inexistindo compromisso das
gerações atuais para com as gerações futuras.
Já a economia ecológica lança o seu olhar para a integração entre a economia, a ecologia
e outras disciplinas correlatas, dado o seu caráter interdisciplinar, elaborando uma análise
incorporada entre os sistemas mencionados, ampliando os horizontes de pesquisa com vistas à
melhor compreensão do modelo de desenvolvimento, de acordo com Menuzzi e Silva (2015).
Estes declaram que os modelos econômicos neoclássicos tradicionais se tornaram insuficientes,
trazendo para a análise dos sistemas econômicos os conceitos da economia ecológica surgidos
no final dos anos de 1980, em uma abordagem para prevenção nas questões ambientais no
intuito de preservação de recursos naturais por meio de uma visão de conservação para as
gerações futuras. Nesse sentido, segundo Oliveira (2017), a economia deixa de ser vista como
um sistema fechado, como defendido pelos economistas tradicionais; mas, como uma parte
dentro de um todo, como um sistema dentro de um ecossistema, relacionando o sistema
econômico com o ciclo de vida dos seres vivos que, ao consumirem recursos, fazem uso deles
dentro de suas necessidades e despejam as sobras no ambiente, elevando a entropia
(degradação) do sistema como um todo, gerado pelo homem nos processos de produção. Em
outras palavras, o processo econômico transforma matéria e energia que geram baixa entropia
em matéria e energia de alta entropia; assim, transforma riqueza em lixo. Segundo a visão da
economia ecológica, quanto mais rápido se manifesta o crescimento econômico, mais lixo será
produzido (CAVALCANTI, 2015).

2.6 Extrativismo
Homma (2014) narra que após a morte do sindicalista Chico Mendes no ano de 1988, o
extrativismo vegetal veio a se tornar um assunto discutido mundialmente, trazendo à baila temas
como políticas internacionais para redução de emissões pelo desflorestamento e degradação das
florestas, programa de reduções das queimadas e modelos de desenvolvimento adequado para
a região amazônica. Entretanto, o autor considera, também, a importância da domesticação dos
potenciais recursos a serem extraídos da Amazônia para a promoção de sua da democratização
e aumento de valor dos produtos que possam atender ao mercado consumidor, gerando renda e
emprego e majorando o padrão de vida no campo com o aumento da produtividade da terra e
da mão de obra.
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Não obstante a ausência de limites para o crescimento econômico de longo prazo,
desconsiderando a finitude dos recursos naturais apregoada pela Economia Ambiental;
permanece nos rumos da economia o extrativismo da madeira e dos minérios, agropecuária
capitalizada para atender ao mercado externo com agregação de valor quase nula, associada ao
desflorestamento crescente e expulsão das populações tradicionais, como anunciado por Becker
(2013).
A Lei Nº 9.985/2000 que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da
Constituição Federal e instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
e dá outras providências; no artigo segundo, incisos XI e XII, traz as seguintes definições:
XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e
economicamente viável;
XII - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo
sustentável, de recursos naturais renováveis; (BRASIL, 2000).

É sensato compreender, então, que o extrativismo deva ser a principal atividade
econômica de uma Reserva Extrativista, onde a comunidade baseia sua subsistência na extração
de produtos não madeireiros, assegurando-se que haja uma continuidade dos processos
ecológicos e ambientais, como destacam Silva e Müller (2017). Contudo, na atividade de
extração de recursos da biodiversidade da Amazônia, segundo postulado por Homma (2014),
requer-se que seja considerada a sua finitude, haja vista que a inobservância deste quesito pode
levar a sérios prejuízos ao desenvolvimento da região, como já ocorreu com outras atividades
extrativistas. Revela o autor que a retirada desmedida desses produtos da floresta acaba se
tornando um contraponto do discurso de manutenção do extrativismo, cuja manutenção
acontece com a ausência de tecnologias de domesticação, pela falta de alternativas econômicas
e pelas limitações de infraestrutura.
Para Homma (2014), recuperar as Áreas de Preservação Permanente (APP) e as Áreas
de Reserva Legal (ARL) pode gerar, futuramente, uma nova espécie de extrativismo pelo
enriquecimento da floresta com base no plantio domesticado das espécies. O uso de tecnologias
alternativas pode gerar um desenvolvimento na atividade extrativista, segundo o autor.
A utilização de recursos tecnológicos com técnicas e práticas modernas que não agridam
a natureza pode incorporar o conhecimento ancestral da população local, de acordo com Becker
(2013), incorporando estratégias que preservem e desenvolvam a

floresta pelo

compartilhamento dos conhecimentos acerca da produção.
A presença da comunidade extrativista na região Amazônica tem um papel importante
na história e na preservação das florestas. Homma (2014) afirma que foi por meio do
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extrativismo que a região passou pelo processo de povoamento e estabelecimento de uma
infraestrutura produtiva, sustentando a economia nacional por três décadas, destacando-se na
exportação da borracha, café e algodão e promovendo a anexação do Acre ao território nacional.
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO
O foco do estudo é o Estado de Rondônia, que é uma das 27 unidades federativas do
Brasil, localizado na região Norte e que tem como limites os estados do Mato Grosso a leste,
Amazonas a norte, Acre a oeste e a República da Bolívia a oeste e sul, numa área total
de 237.576 km² e população estimada em 1,805 milhão (IBGE, 2017).
Figura 8 – Localização do Estado de Rondônia

Fonte: Extraído da Internet

Figura 9 – Divisão política de Rondônia

Fonte: Extraído da Internet

Partindo da premissa de que o Norte do Brasil era um espaço afastado e vazio que
precisava ser integrado ao restante do país, Gomes e Franco (2016) descrevem o projeto de
expansão agrícola defendido pelo Governo Militar, a partir do ano de 1964, com a criação do
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento
Agrário (INDA) que, posteriormente, vieram a se tornar o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA). O objetivo era colocar em prática o projeto de integração para
atender às demandas sociais de posse a trabalhadores sem-terra oriundos, principalmente, da
Região Nordeste. Esta era uma reivindicação antiga desses trabalhares que trouxeram para
Rondônia, como consequência, um aumento populacional de cerca de setenta mil para mais de
quinhentos mil habitantes entre as décadas de 1960 e 1980. A lógica do governo era a de que
ocupar significava colocar a mata abaixo e tornar a terra produtiva, ou seja, transformar a selva
em um território de desenvolvimento e progresso. A inauguração da Estrada de Ferro MadeiraMamoré (EFMM), no início da década de 1910, teve um lugar de destaque na formação do, até
então, Território de Rondônia, ligando as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, construída
com o objetivo de escoar a produção de borracha para Porto Velho e desta para o sudeste do
país.
O ponto de início da ferrovia se deu em um local denominado Porto Velho, segundo
Pinto (2016), estrategicamente escolhido para dar suporte à construção onde surgiu uma cidade
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com um porto flutuante, acampamentos, casas, locais de captação de água e o primeiro hospital
do mundo especializado em doenças tropicais, o Hospital da Candelária; sob supervisão e
orientação do médico sanitarista Oswaldo Cruz, fazendo com que houvesse uma redução
drástica no número de mortes após a adoção de suas recomendações. Essa iniciativa evitou os
erros cometidos em inúmeras tentativas anteriores, todas fracassadas.
A criação dos territórios federais tinha, justamente, a finalidade de maior controle sobre
a imensidão da Amazônia, com destaque para o Território Federal do Guaporé, que mais tarde
viria se chamar Território Federal de Rondônia, potencializando a presença do poder público,
segundo Santos (2014); tudo com o intuito de formar uma nova população voltada para a
agricultura, segundo o planejamento da Marcha para o Oeste.
Nesse contexto nasceram os primeiros núcleos habitacionais de Rondônia que,
anteriormente, fazia parte dos Estados de Mato Grosso e do Amazonas e tinha como população
inúmeras tribos indígenas e, posteriormente, remanescentes quilombolas que deram origem às
cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim (PINTO, 2016). Esse contingente aumentou
significativamente com a vinda de trabalhadores estimulados pela exploração das riquezas, pela
posse de terras e conflitos das mais diversas formas, pela detenção do poder; conforme narrado
por Pinto (2016). Ocorreram, também, acentuadas crises migratórias provocadas pela
divulgação de informações acerca de recursos naturais abundantes da região. Isso motivou a
chegada de pessoas das mais variadas partes do Brasil e, também, de diversos outros países em
busca de minerais e outras fontes de riquezas, pela exploração das matas e rios do, então,
Território de Rondônia e demais áreas amazônicas circunvizinhas. Essa ocupação foi marcada
por diversos ciclos econômicos que tiveram início após a construção da BR 364, como o do
ouro no Vale do Madeira, da cassiterita, no Vale do Jamari, da agricultura no cone-sul do
território e, finalmente, a criação do estado de Rondônia em 1980.
No ano de 1988 foram lançados planos como o do zoneamento socioeconômico
ecológico (ZSEE) e Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO) para a
criação de unidades de conservação estaduais, segundo Silva e Müller (2017). A partir da
concepção dessas unidades de conservação, foi criada a maioria das áreas protegidas do Estado,
durante os anos de 1990.
Hoje, o município de Porto Velho é a capital do Estado, com uma população estimada
de, aproximadamente, 520 mil habitantes, a maior do Estado e densidade demográfica de 12,57
habitantes por km2 (IBGE, 2018). Foi a capital que mais cresceu em todos os setores da
economia no Brasil em 2009, segundo informações da SEPOG (2011), dando destaque para a
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atividade da Administração Pública (APU), com maior participação em 48 dos 52 municípios
do Estado.

3.1 Unidades de Conservação
O Brasil alcançou, na Amazônia, uma valorização nunca tão acentuada
sendo, inclusive, reivindicada por outras nações como um bem universal, dado seu valor
estratégico, exuberância de riquezas naturais e extensão de fronteiras. Nessa disputa,
populações tradicionais e pequenos produtores assumem uma relevância na preservação da
biodiversidade, como discorre Loureiro (2018); pelo fato de já se encontrarem integrados ao
bioma onde tradicionalmente viviam.
Esse ambiente megadiverso é responsável pela provisão de matéria prima para uma
infinidade de serviços e atividades humanas, destacando o interesse estratégico da preservação
da diversidade biológica, de modo que assegure o desenvolvimento e a manutenção dos
sistemas essenciais à vida da biosfera, utilização sustentável de seus recursos biológicos,
previsão, prevenção e combate à redução ou perda de diversidade biológica causada pela
atividade humana (BRASIL, 1994).
Diante desse quadro de incertezas, tornou-se necessária a criação de instrumentos para
viabilizar a conservação de modo efetivo, com criação de áreas protegidas em porções
separadas de território, limitando-se o uso da terra e dos recursos naturais, como destacam
Nascimento et al. (2016); complementando que, nessas áreas, deveria haver a promoção de
educação ambiental, turismo ecológico para recreação e contato com a natureza.
No intuito de estabelecer esse espaço de preservação foi criada a Lei n. 9.985/2000 que
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, para
manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos, proteção de espécies ameaçadas,
preservação e restauração da diversidade dos ecossistemas, promoção do desenvolvimento
sustentável partindo dos recursos naturais, para incentivar e dar condições à atividade de
pesquisa científica, valorização econômica e social; dentre muitos outros (BRASIL, 2000). O
Ministério do Meio Ambiente define, então, Unidades de Conservação como espaços
territoriais com o propósito de garantir que haja populações significativas de diferentes
populações ecologicamente viáveis em seus habitats e ecossistemas; para a preservação do
patrimônio biológico existente. O SNUC traz a previsão de categorias complementares,
conforme demonstrado no quadro 1.
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Quadro 1. Categorias de Unidades de Conservação
Grupo

Categoria SNUC

Origem

Estação Ecológica

SEMA (1981)

Reserva Biológica

Lei de Proteção à
Fauna (1967)

Parque Nacional

Código Florestal de
1934

Monumento Natural

SNUC (2000)

Refúgio de Vida
Silvestre

SNUC (2000)

Área de Relevante
Interesse Ecológico

SEMA (1984)

Reserva Particular do
Patrimônio Natural

MMA (1996)

Área de Proteção
Ambiental

SEMA (1981)

Floresta Nacional

Código Florestal de
1934

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável

SNUC (2000)

Reserva de Fauna

Lei de Proteção à
Fauna (1967) ou
Parques de Caça

Reserva Extrativista

SNUC (2000)

Unidades de
Proteção
integral

Unidades de
Uso
sustentável

Descrição
São de domínio público para a preservação
da natureza e pesquisas científicas. Visitas
públicas apenas para fins educacionais.
Pesquisas científicas estão condicionadas a
autorização prévia dos órgãos responsáveis.
Tem o objetivo de preservação integral da
vida e outros aspectos naturais dentro dos
limites da reserva, sem a interferência da
ação humana ou modificações ambientais;
com exceção de ações de recuperação de
degradação e manejo.
Para a preservação dos ecossistemas
naturais, realização de pesquisas científicas,
atividades
educativas,
recreativas,
interpretação
ambiental
e
turismo
ecológico.
Para a preservação de sítios naturais raros,
únicos ou de grande beleza.
Proteção de ambientes naturais para
permanência e reprodução de espécies da
flora e fauna local ou migratória.
Geralmente são pequenas áreas com pouca
ou nenhuma ocupação do homem, com
características naturais únicas ou com
espécies raras, para manutenção dos
ecossistemas naturais.
Propriedade particular para conservação
perene da diversidade biológica
Grandes áreas com alguma ocupação
humana, qualidades especiais para a
manutenção da vida, para a proteção da
biodiversidade biológica; disciplinar a
ocupação humana e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos
naturais.
Área de floresta e espécies nativas para uso
sustentável,
pesquisa
científica
e
exploração sustentável.
Áreas naturais que abrigam populações
tradicionais, baseadas no uso sustentável
dos recursos naturais ao longo de gerações,
protegendo a natureza e a diversidade
biológica.
Reserva natural com animais nativos,
adequada a estudos científicos sobre
manejo econômico sustentável de recursos
da fauna.
Área de utilização de povos locais que
vivem, basicamente, do extrativismo para a
proteção da vida e cultura, com uso
sustentável dos recursos naturais.

Fonte: Adaptado de ((O)) Eco (2015)

Essa categorização do SNUC abrange áreas públicas nas três esferas de governo e áreas
particulares protegidas, segundo comenta Loureiro (2018), para atingir a sociedade como um
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todo, estabelecendo a criação de conselhos com a participação de populares na legislação. Esses
espaços possuem características naturais relevantes, com limites definidos e regime especial de
administração, impondo a realização de estudos técnicos e consulta pública prévia à criação de
uma nova unidade de conservação; segundo a autora.
A propósito, Loureiro (2018) destaca que as primeiras UCs não possuíam o objetivo de
proteção da biodiversidade, mas foram criadas como atrativos naturais. Alguns anos depois foi
desenvolvida a ideia da conservação dessas paisagens; não apenas por sua beleza, mas,
especialmente, por sua função de manutenção dos ecossistemas.
A administração das 330 unidades de conservação existentes no país até 2018 fica a
cargo da autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente denominada Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), cuja finalidade é: fomentar e executar
projetos de pesquisas com foco na biodiversidade, elaborar programas de educação ambiental,
acompanhar o uso público e econômico dos recursos naturais onde essa atividade é permitida
dentro das UCs, exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das UCs; promovendo o
desenvolvimento socioambiental das comunidades tradicionais de uso sustentável (BRASIL,
2018).
Dentre as categorias elencadas no quadro 1, cabe destacar aquela que mais valoriza a
presença do homem na defesa da floresta, na percepção do seringalista Chico Mendes, baseado
no modelo da Reserva Indígena e materializada na Figura jurídica da Reserva Extrativista para
a proteção do trabalhador rural; de acordo com Loureiro (2018). A autora descreve o modelo
alicerçado em um conjunto de políticas que viabilizassem a sobrevivência das populações que
ocupassem as florestas com a segurança da propriedade comunitária da terra, formalmente, de
propriedade da União, onde houvesse o respeito ao trabalho individual e familiar gerido por um
plano de utilização do espaço por dezenas e até centenas de famílias, elaborado e colocado em
prática pelas próprias populações por meio de suas organizações de base comunitária como
associações, cooperativas, escolas etc.

3.2 Reservas Extrativistas
Conforme é narrado por Menezes et al. (2011), a categoria de UC denominada de
Reserva Extrativista (RESEX) foi, inicialmente, criada no Estado do Acre com o propósito de
manutenção de comunidades de seringueiros e de áreas de mata tradicionalmente por elas
ocupadas, contando com a mobilização de comunidades que habitavam as florestas da
Amazônia, incluindo aí os denominados “povos da floresta” como extrativistas, ribeirinhos,
indígenas etc. Essa mobilização dos seringueiros teve um importante papel para fortalecer a

33

proposta da criação da RESEX previamente ao asfaltamento da BR-364, ligando Porto Velho
(RO) a Rio Branco (AC), conforme descrevem Teixeira et al. (2018).
A Lei N° 9.985/2000 define a RESEX como uma área utilizada por populações
extrativistas tradicionais que podem se utilizar, subsidiariamente, da agricultura de subsistência
e da criação de pequenos animais, com o objetivo de proteger os meios de vida e a cultura
dessas populações, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da RESEX, com
domínio público; tendo seu uso concedido às populações extrativistas tradicionais (BRASIL,
2000). Freitas et al. (2018) apontam que essas populações acreditavam que, com a
implementação das RESEXs, viriam a reboque projetos sociais de assistência à saúde, educação
etc. e, ainda, incentivos aos meios de produção com assistência técnica, crédito e transporte, a
fim de proporcionar melhores condições de vida e equilíbrio ambiental.
Na época de sua criação, as RESEXs eram percebidas como uma significativa inovação
originária do Programa Nacional de Reforma Agrária de 1987, valorizando a atividade do
extrativismo como o da borracha e da castanha; bem como atividades de pesca, agricultura de
subsistência e coleta de frutos, como narrado por Loureiro (2018). O autor percebe nesse
instituto a influência dos paradigmas socioambientais, firmados em dois valores principais que
são: a diversidade biológica e a cultural; reconhecendo direitos sobre as áreas ocupadas
tradicionalmente pelas populações e valorizando suas práticas culturais.
O caráter inovador das RESEXs ainda é alvo de destaque por Menezes et al. (2011), no
tocante à inclusão social, quando garante o direito à terra, ao uso dos recursos e à construção
de uma identidade positiva para o protetor da floresta habitante da reserva e por elevar a sua
autoestima. Destacam, também, os resultados socioeconômicos positivos de algumas unidades,
ao favorecer a permanência das famílias nas RESEXs, a melhoria do consumo próprio e a
produção comercializada; promovendo expressivo aumento de renda para os extrativistas.
Apesar disso, Freitas et al. (2018) demonstram que, nesses quase trinta anos da fundação das
primeiras RESEXs, o Estado deixou a desejar na melhoria do bem-estar das famílias e dos
recursos oriundos das reservas, apontando um fracasso na política que criou as áreas de proteção
como um meio de promoção ao desenvolvimento sustentável na Amazônia.
Apesar da sinalização da RESEX como um avanço, sua criação ainda hoje é motivo de
controvérsias, considerando sua origem e a contextualização histórica de grandes conflitos
fundiários e consequente institucionalização política e legal, como narram Teixeira et al.
(2018); sendo, ainda, um desafio à efetivação das propostas e das lutas dos seringueiros. Não
somente para os povos da Amazônia, mas os demais povos do Brasil, a fim de garantir a
manutenção e tradições das atividades produtivas das comunidades extrativistas. A esse
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respeito os autores destacam que a definição de populações tradicionais foi o resultado de um
cenário de difícil consenso entre as correntes de ambientalistas, preservacionistas e
socioambientalistas, vindo o termo a ser definido somente como povos tradicionais; por ocasião
do Decreto n° 6.040/2007.
Menezes et al. (2018) ainda vão além ao acrescentar que ambientalistas mais radicais,
também chamados de conservacionistas clássicos, discordam do modelo de ilhas de
conservação com a presença humana, sem levar em consideração aspectos como justiça social
e a necessidade dessa presença para o desenvolvimento dos ecossistemas. Os autores ainda
destacam a opinião de estudiosos que desvinculam as RESEXs da conservação, julgando o
modelo como inadequado devido ao seu caráter social e econômico pela inclusão das
comunidades residentes ou mesmo como uma estratégia de seringueiros e ambientalistas, a fim
de garantir o direito à posse das áreas historicamente habitadas por estes. Os opositores ao
modelo atual das RESEXs se utilizam do argumento que este modelo veio para servir à Reforma
Agrária, não servindo ao propósito de conservação; mas, como um tipo oportunista para a
obtenção da posse das terras e, mesmo que não mencione estudos a respeito, apontam a extinção
em massa de espécies pela presença humana; como argumento contrário a essa categoria de
UC.
Loureiro (2018) destaca que as RESEXs originárias, cujos conceitos foram elaborados
por sindicalistas e seringueiros da Amazônia no ano de 1980, como fruto de sua mobilização e
caráter socioambiental, tiveram sua origem anterior à criação das UCs, tendo nestas uma
ampliação das modalidades das UCs dez anos depois das RESEXs. Assim, Teixeira et al (2018)
descrevem que as RESEX foram criadas como espaços de manejo pelas populações extrativistas
de forma sustentável, pelo Decreto n° 98.897/1990. Criados como espaços territoriais para a
exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais renováveis pela população
extrativista, fazendo um contraponto ao modelo de desenvolvimento da época, que se baseava
na expropriação dos territórios ocupados por eles e que excluía seu modo de vida tradicional;
pela excessiva exploração dos recursos naturais que acabavam por excluir seu modo de vida
tradicional.
Estudos feitos por Teixeira et al. (2018) evidenciam que existem diversos produtos
extrativistas direcionados à comercialização, troca ou ao consumo próprio que, em muitos
casos, passam desapercebidos pelas estatísticas oficiais, especialmente os destinados ao
consumo próprio que não são computados nas análises do extrativismo vegetal. Como exemplo
está a coleta de diversas espécies de frutas e de plantas medicinais, tidos como fortes

35

componente da tradição que caracterizam o meio de vidas dessas comunidades e que, em muitos
casos, são subdimensionados nas pesquisas relativas à produção de algumas regiões.

3.3 Plantas medicinais
O foco deste estudo é o cultivo e utilização de plantas medicinais comprovadamente
capazes de curar doenças ou aliviar sintomas e que somam longa tradição de uso como
medicamento em uma população ou comunidade, conforme conceituam Oliveira e Ropke
(2016) e Villas Bôas (2005). Destaca-se que, no mercado internacional, não são mais
considerados como uma medicina alternativa. Esta visão valoriza as peculiaridades de cada
região do Brasil, cujos biomas possuem características próprias, no que se refere à cultura e ao
uso de plantas medicinais; onde a presença do poder público se faz necessária para o
estabelecimento de políticas que promovam o desenvolvimento e vantagem competitiva desses
biomas que abrigam, segundo Lourenzani et al. (2014), algo em torno de 22% das espécies
vegetais do planeta, importando em enorme vantagem competitiva por meio de uma riqueza de
biodiversidade sem igual.
Segundo os autores, o mercado mundial de produtos baseados em biotecnologia
encontra-se em franco crescimento, com movimentações estimadas em mais de 600 bilhões de
dólares ao ano e com crescimento a uma taxa anual acima dos 10%. Somente nos Estados
Unidos, cerca de, 25% dos medicamentos possuem o produto de origem vegetal como princípio
ativo.
Apesar de uma tradição histórica no uso de plantas medicinais para o tratamento de
saúde, o Brasil, assim como muitos países industrializados, está se distanciando cada vez mais
do conhecimento tradicional em favor do medicamento sintetizado em laboratório; como
postulam Figueiredo et al. (2014). Afirmam os autores que interesses comerciais foram se
tornando cada vez mais vorazes, no sentido de desvalorizar o uso da fitoterapia por meio de
intensa campanha; no decorrer do século XX. O intuito é desqualificar o conhecimento popular
sobre o uso de plantas medicinais, proibir sua indicação por leigos ou mesmo médicos, baseados
em uma suposta superioridade do medicamento sintético sobre os de origem natural; na defesa
de interesses econômicos da poderosa indústria farmacêutica.
Mesmo pertencendo a um mercado com uma complexidade técnica e regulatória menor,
por ser um medicamento que se utiliza de componentes ativos e de composição não muito bem
definida, devido o uso de extratos de plantas que envolvem folhas, caules, flores, sementes e
raízes, Pimentel et al. (2015) narram que a estimativa é que estes representem,
aproximadamente, 3% do mercado farmacêutico do mundo, ou algo em torno de US$ 30 bilhões
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e, no Brasil, esse número cai para menos de 2%, o que representa cifras de R$ 1 bilhão; mesmo
considerando todo o potencial de nossa biodiversidade.
Alia-se a isso, o fato de o comércio brasileiro de plantas medicinais encontrar-se em
estágio amador e desorganizado, conforme descrito por Lourenzani et al. (2014), onde 70% do
mercado nacional é controlado por multinacionais que preferem importar suas matérias-primas
devido a problemas atinentes à regularidade e qualidade da oferta.
Estudo em Rodrigues (2016) aponta que o Brasil, ainda, é um grande importador na
cadeia produtiva de plantas medicinais, tendo no ano de 2011, importações proporcionalmente
maiores de medicamentos, princípios ativos, sucos e extratos a partir de plantas medicinais e
suas partes, com um déficit comercial entre 2000 e 2011 aumentado em 136,7% e acréscimo
nas importações em 2,4 bilhões de dólares. O quadro 2 demonstra a evolução da cadeia
produtiva de plantas medicinais nesse período.
Quadro 2 Evolução do comércio exterior –
Cadeia produtiva de plantas medicinais (valores em mil US$) – 2000/2011
Mercadoria
Exportação
Plantas medicinais e suas partes
Sucos e extratos a partir de plantas medicinais
Princípios ativos a partir de plantas medicinais
Medicamentos a partir de plantas medicinais
Total
Importação
Plantas medicinais e suas partes
Sucos e extratos a partir de plantas medicinais
Princípios ativos a partir de plantas medicinais
Medicamentos a partir de plantas medicinais
Total
Saldo Comercial
Plantas medicinais e suas partes
Sucos e extratos a partir de plantas medicinais
Princípios ativos a partir de plantas medicinais
Medicamentos a partir de plantas medicinais
Total
Fonte: Adaptado de Rodrigues (2016)

2000

2003

2007

2011

6.227
15.579
44.936
93.016
159.760

7.183
16.410
26.643
137.055
187.291

9.324
3.995
35.383
362.187
410.889

11.707
744
74.375
473.851
560.677

8.573
26.544
261.918
640.967
938.002

6.352
27.592
157.466
642.536
833.946

10.050
20.700
267.213
1.385.024
1682.987

20.377
24.717
164.136
2.193.678
2.402.908

(2.345)
(10.965)
(216.981)
(547.950)
(778.242)

831
(11.182)
(130.823)
(505.480)
(646.655)

(726)
(16.705)
(231.830)
(1.022.837)
(1.272.098)

(8.670)
(23.972)
(89.761)
(1.719.827)
(1.842.230)

Ao analisar-se os números do Quadro 2 e observar o segmento das plantas medicinais
in natura, Rodrigues (2016) aponta que pode ser percebido um crescimento de 88% nas
exportações e 137% nas importações, provocando um saldo devedor na balança comercial de
8,7 milhões de dólares, aumentando em mais de 300% o déficit do período. Esse
comportamento se repete nos demais segmentos demonstrando que, apesar de possuir a maior
biodiversidade do planeta, o Brasil é cada vez mais importador de matéria-prima vegetal, pela
baixa competitividade da Cadeia Produtiva de Plantas Medicinais. O Brasil não consegue
assumir seu papel de protagonista nesse mercado de intensa competitividade internacional,
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mesmo com as mudanças promovidas pela instituição do marco regulatório de plantas
medicinais relacionado à fabricação de produtos e medicamentos fitoterápicos; segundo o autor.
De acordo com Rodrigues et al. (2008), o interesse do mundo por plantas medicinais
tem crescido pelo aumento do uso desse recurso no desenvolvimento de medicamentos
fitoterápicos, identificação de novas moléculas ou na geração de medicamentos sintéticos.
Tanto que, segundo os autores, o comércio de fitoterápicos responde por uma relevante parcela
do mercado mundial de medicamentos, que vem crescendo a uma taxa média anual de 15%,
especialmente na Europa e países asiáticos, considerando que o seu uso já está enraizado nos
costumes da população, cujas leis exigem controle de qualidade rigoroso e eficácia clínica
comprovada; tendo, por conta disso, aceitação médica para sua prescrição.
Os excessos da regulação que limitaram e controlaram o uso da biodiversidade e a
biopirataria exercida por empresas multinacionais, concluem Pimentel et al. (2015), serviram
para gerar desestímulo à pesquisa acadêmica de legítima prospecção por empresas brasileiras e
ao fomento de um ambiente de insegurança jurídica e infinitas controvérsias. Esse cenário foi
sendo modificado a partir de 2014, com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a RDC 26/2014 criando a categoria de
Produtos Tradicionais Fitoterápicos, que não possuem a obrigatoriedade de passar por testes
pré-clínicos, sendo autorizado, apenas, pela demonstração de uso seguro pelo ser humano em
um período mínimo de 30 anos; conforme determinado pela ANVISA (RODRIGUES, 2014).
Apesar de todo o conhecimento despontado na área da saúde e dos avanços em ciência
e tecnologia, com inúmeras possibilidades para o tratamento de, praticamente, todo tipo de
doença, Hasenclever et al. (2017) trazem o questionamento de como todo esse desenvolvimento
tem beneficiado a população, considerando-se o alto custo dos medicamentos e tornando-se
inalcançável para o orçamento da saúde das nações; independentemente de seu estágio de
desenvolvimento.
Com uma fatia de, aproximadamente, um terço das despesas com saúde, demonstrando
o alto peso no orçamento das famílias, apontam Lima-Saraiva et al. (2015), que o brasileiro
tornou-se um grande consumidor de remédios, inclusive para o Governo, que registrou a marca
de, quase, 2% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2007 com esses produtos, apontando um uso
irracional de medicamentos, se comparado a países desenvolvidos; onde essa cifra não costuma
passar de 1,4% do PIB.
As pesquisas demonstram que o mercado de plantas medicinais e de fitoterápicos é
crescente e promissor, com aumento da demanda, incremento de pesquisas e conscientização
da população, apontam Lourenzani et al. (2014). Destacam os autores que, mesmo com todo
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esse quadro favorável e detendo grande potencial de atendimento a esse mercado por meio da
agricultura familiar, falta preparo por parte destas para atender as exigências de mercado pelo
manejo inadequado, cultivo e exploração, problemas relativos à comercialização e despreparo
de cooperativas e associações para lidar com o comércio de plantas medicinais.

3.3.1 Marco legal da utilização de plantas medicinais no SUS
A partir do ano de 1982, políticas de uso de plantas medicinais passaram a ter destaque
no Brasil por meio de uma série de medidas para a introdução de práticas alternativas nos
serviços públicos de saúde, conforme lemos em Oliveira et al. (2016), com notoriedade para
regulamentação a partir do ano de 1988.
A sequência de eventos apresentada no quadro 3 tem a finalidade de facilitar a
visualização no decorrer do tempo desse marco legal da fitoterapia:
Quadro 3. Marco legal da utilização de plantas medicinais e fitoterapia no SUS
Ano
1981

1982

Evento
Portaria n. º 212, de 11 de
setembro de, do Ministério da
Saúde.
Programa de Pesquisa de Plantas
Medicinais da Central de
Medicamentos (CEME).

1987

Resolução
40.33
da
40ª
Assembleia Mundial de Saúde

1988

Resolução CIPLAN Nº 08

1992

Parecer n.º 04/92 do Conselho
Federal de Medicina
Portaria n.º 31/SVS – Secretaria
de Vigilância Sanitária
Portaria n.º 665 do Ministério da
Saúde
Resolução
da
Diretoria
Colegiada, da Agência Nacional
de
Vigilância
Sanitária
(RDC/Anvisa)
Proposta de Política Nacional
de
Plantas
Medicinais
e
Medicamentos Fitoterápicos
Resolução
da
Diretoria
Colegiada
da
Anvisa
(RDC/Anvisa) nº 48

1994
1995
2000

2001

2004

Objetivo
Define o estudo das plantas medicinais como uma das
prioridades de investigação clínica.
Desenvolvimento de uma terapêutica alternativa e
complementar,
com
embasamento
científico,
pelo
estabelecimento de medicamentos fitoterápicos com base no
real valor farmacológico de preparações de uso popular, à base
de plantas medicinais.
Reiterar os principais pontos das resoluções anteriores e das
recomendações feitas pela Conferência Internacional de
Cuidados Primários em Saúde.
Implantar a prática de Fitoterapia nos serviços de saúde,
orientar a busca da inclusão da Fitoterapia nas Ações Integradas
de Saúde (AIS) e/ou programação do Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde (SUDS) nas Unidades Federadas;
colaborando com a prática oficial da medicina moderna em
caráter complementar e criar procedimentos e rotinas relativas
à prática da Fitoterapia nas Unidades Assistenciais Médicas.
Reconhecer a fitoterapia como método terapêutico.
Criar o Grupo de Estudos de Produtos Fitoterápicos.
Criar a Subcomissão Nacional de Assessoramento em
Fitoterápicos (CONAFIT)
Atualizar a regulamentação de registro de medicamentos
fitoterápicos e definir o medicamento fitoterápico tradicional.

Garantir acesso e uso racional das plantas medicinais e dos
fitoterápicos com segurança, eficácia e qualidade; contribuindo
com o desenvolvimento desse setor no país
Dispor sobre o registro de medicamentos fitoterápicos.
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2004

Política Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação em Saúde

2006

Política Nacional de Plantas
Medicinais
e
Fitoterápicos
(Decreto nº 5.813/2006)

2014

Incluir a Fitoterapia como área de interesse e o Conselho
Nacional de Saúde aprovando a Política Nacional de
Assistência Farmacêutica.
Garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional
de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso
sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia
produtiva e da indústria nacional.
Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o
registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos.

Resolução
da
Diretoria
Colegiada Anvisa (RDC/Anvisa)
nº 26/2014
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Oliveira et al. (2016) e Brasil (2006).

Nesse contexto histórico foi lançada a Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos, que representa o reconhecimento da importância dessa alternativa de cuidados da
saúde da população, pela comprovação científica do uso terapêutico de seus efeitos e pelo
conhecimento popular de comunidades tradicionais. Aprovada pelo Decreto Nº 5.813, de 22 de
junho de 2006, essa política estipula as diretrizes e prioridades para as ações com vistas a atingir
os objetivos de acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicas pelos
parceiros, desenvolver tecnologias, inovações e fortalecer os arranjos e cadeias produtivas, usar
a biodiversidade de maneira sustentável e desenvolver o Complexo Produtivo da Saúde.
Figueiredo et al. (2014) relatam que o estabelecimento do uso de plantas medicinais no
SUS, representou o retorno de uma prática milenar; além de ser mais uma opção terapêutica
somada às possibilidades de tratamento disponível aos profissionais de saúde, onde se fundem
o conhecimento popular e o científico por meio de várias visões diferentes sobre o adoecimento
e de como tratá-lo.
Alguns anos depois de haver sito inserida e regulamentada no SUS a terapia baseada em
plantas medicinais, instituiu-se, em 1988, a Política Nacional de Medicamentos fundamentada
em pesquisas para uma possível utilização terapêutica da fauna e flora do Brasil; conforme
narram Oliveira et al. (2016).
No portal do Ministério da Saúde consta que secretarias Municipais e Estaduais recebem
apoio na estruturação da assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos inserida
nos programas do SUS, com recursos de custeio e investimento de mais de sete milhões de reais
no período de 2012 a 2016, distribuídos em 49 projetos; conforme demonstrado na Figura 10,
percebendo-se ausência do Estado de Rondônia na participação desses investimentos:
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Figura 10 – Estados e Municípios brasileiros contemplados com
investimentos da assistência farmacêutica em plantas medicinais e
fitoterápicos.

Fonte: Sítio do Ministério da Saúde.

3.3.2 O Rename e as plantas utilizadas no Hospital Santa Marcelina de Porto Velho
A fim de promover o uso racional de medicamentos, foram elaboradas e aperfeiçoadas
pelo Ministério da Saúde brasileiro, listas de medicamentos essenciais que garantissem acesso
à assistência farmacêutica. Essa estratégia adotada pelo SUS, ficou evidenciada por meio da
Política Nacional de Medicamentos (PMN) no ano de 1998, quando estabeleceu mecanismos
para a elaboração e constante atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(Rename); trazendo um rol de produtos indispensáveis para tratamento e controle de diversas
enfermidades no país (BRASIL, 2018).
Além dos medicamentos sintetizados, o Rename traz, também, uma lista de fitoterápicos
que podem ser industrializados, manipulados, obtidos em farmácias de manipulação do SUS,
Farmácias Vivas ou farmácias de manipulação conveniadas; como demonstrado no quadro 4.
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QUADRO 4. Relação de Fitoterápicos do RENAME 2018
Denominação Genérica

Denominação Científica

Alcachofra
Aroeira
Babosa
Cáscara-sagrada
Espinheira-santa
Garra-do-diabo
Guaco
Hortelã
Isoflavona-de-soja
Plantago
Salgueiro
Unha-de-gato

Cynara scolymus L.
Schinus terebinthifolia Raddi
Aloe vera (L.) Burm. F.
Rhamnus purshiana DC.
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek
Harpagophytum procumbens DC. ex Meissn.
Mikania glomerata Spreng.
(Mentha x piperita L.
Glycine max (L.) Merr.
(Plantago ovata Forssk.
(Salix alba L.
Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.)

Fonte: Brasil, 2018

O Hospital Santa Marcelina de Porto Velho localiza-se na BR 364, no km 17 e é
uma filial da Casa de Saúde Santa Marcelina de Itaquera, São Paulo (SP). Nessa instituição, a
maior parte dos atendimentos é feita por meio de convênio com o SUS, mas, realiza, também,
atendimentos particulares. No hospital são utilizadas as plantas elencadas no quadro 5 para o
tratamento dos pacientes, segundo o farmacêutico e biólogo Dr. Roberto Ataíde G. Araújo;
responsável técnico do laboratório de fitoterápicos.
QUADRO 5. Relação de plantas utilizadas no Hospital Santa Marcelina de Porto Velho
Denominação Genérica

Denominação Científica

Arnica
Aroeira
Amora
Anador
Açafrão
Arnica
Alfazema
Assa peixe
Bardana
Boldo
Cavalinha
Carqueja
Capim Santo
Cipó de São João
Crajiru
Erva Cidreira
Graviola
Hortelã
Insulina
Quebra pedra
Mastruz

Arnica
Schinus Terebinthifolius
Morus
Justicia Pectoralis
Curcuma Longa.
Arnica Montana
Lavandula Angustifolia
Vernonia Polysphaera
Arctium Lappa
Peumus Boldus
Equisetum
Baccharis Trimera
Cymbopogon Citratus
Pyrostegia Venusta
Arrabidaea Chica
Melissa Officinalis
Annona Muricata
Mentha
Cissus Sicyoides
Phyllanthus Niruri
Dysphania Ambrosioides
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Maracujá folhas
Macaé
Mentrasto
Melão são Caetano
Mulateiro
Mil ramas
Moringa
Neem
Castanha da índia
Berinjela em pó
Sangue de dragão (seiva)
Hibisco
Chá verde
Unha de gato
Jatobá
Barbatimão
Salsaparrilha
Urtiga
Vick
Vitex
Camomila
Canela de velho
Sabugueiro
Zedoária
Terramicina
Sacaca

Passiflora Edulis
Leonurus Sibiricus
Ageratum Conyzoides L.
Momordica Charantia
Calycophyllum Spruceanum
Achillea Millefolium
Moringa Oleifera
Azadirachta Indica
Aesculus Hippocastanum
Solanum Melongena
Croton Lechleri
Hibiscus
Camellia Sinensis
Uncaria Tomentosa
Hymenaea Courbaril
Stryphnodendron
Smilax Aspera
Urtiga Dioica
Mentha Arvensis L. Var. Piperascens Holmes
Agnus-Castus
Matricaria Chamomilla
Miconia Albicans,
Sambucus Nigra
Curcuma Zedoaria
Alternanthera Brasiliana
Croton Cajucara

Fonte: Dr. Roberto Ataíde B. Araújo. Farmacêutico Bioquímico / Biólogo do Hospital Santa Marcelina – RO.
Resp. técnico Laboratório Fitoterápico

A utilização dessas plantas medicinais atende ao exposto na PNPMF pela promoção de
práticas comprovadamente eficazes na diversidade de forma de sua utilização, primando pelo
uso sustentável dos elementos da biodiversidade do acervo genético brasileiro e que ainda se
encontra em fase embrionária quanto à sua exploração diante de todo o potencial apresentado.
Além disso, esse uso busca aumentar as opções de tratamento aos usuários, por meio do
acesso a plantas medicinais e fitoterápicos com segurança e qualidade. Leva-se em
consideração o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais que são cultivadas, colhidas
e preparadas para distribuição na forma de plantas desidratas e ensacadas, pomadas e outras
formas; para utilização no hospital ou para distribuição aos pacientes para a continuidade do
tratamento em casa.
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4. METODOLOGIA
Este projeto foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa que, de acordo com
Creswell (2014), consiste em práticas interpretativas a fim de tornar visíveis algumas condutas
que transformam o mundo e que, no caso em tela, são as práticas adotadas na RESEX do Lago
do Cuniã, com plantas medicinais para cuidados com a saúde.
Esta é uma pesquisa descritiva, tendo em vista que procura conhecer e interpretar a
realidade dos moradores da RESEX do Lago do Cuniã, sem nela interferir ou procurar alterála; como descrito por Vieira (2002). Considera, ainda, as peculiaridades da produção científica
a respeito da Teoria da Atividade, biodiversidade, agrobiodiversidade, sociobiodiversidade,
economia ecológica, extrativismo, plantas medicinais, Unidades de Conservação e Reservas
Extrativistas. Todas pesquisadas em bases de periódicos como CAPES, Google Scholar,
Scientific Electronic Library Online – SciELO e Scientific Periodicals Electronic Libraryque
– SPELL, Books Google, Bases do Governo Federal, em repositórios de universidades públicas,
privadas e de instituições, como a Arca da Fundação Oswaldo Cruz, European Journal of
Operational Research, American Journal of Sociology, Semantic Scholar e outros.
Dos conceitos obtidos na revisão da literatura, foi considerada, para a análise dos
resultados, a fundamentação teórica da Teoria da Atividade, que consiste em um processo de
transformação constante do homem e de sua natureza, como pode ser observado no local de
estudo onde, por meio do uso de plantas medicinais, o homem transforma o meio onde se insere
na atividade extrativista e por ele é transformado, quando busca alcançar seu objetivo de obter
uma vida saudável pelo uso dos recursos naturais. Essa atividade, também, pode ser percebida
em suas relações sociais por meio da troca de saberes, o que contribui para o fortalecimento
dessas relações como sujeito na comunidade.
Este ser social relaciona-se, no coletivo, no contexto da biodiversidade onde está
inserido, usufruindo de um patrimônio de espécies vegetais, explorado por meio do
conhecimento tradicional no bioma amazônico; como o observado no Cuniã. Assim, introduzse o conceito da agrobiodiversidade, quando se volta a atenção para os aspectos da
biodiversidade que são considerados para fins de agricultura e alimentação com algum
resultado, em especial por meio do cultivo e utilização das espécies, buscando uma relação de
equilíbrio desse ser com a natureza, visando o bem-estar social. A relação entre a diversidade
biológica e a agrobiodiversidade se expressa por meio da utilização e dos manejos dos recursos
naturais e está associada à cultura. Essa relação evidencia a sociobiodiversidade pela produção
de bens e serviços a partir desses recursos que são utilizados por comunidades e povos
tradicionais, como encontrado na RESEX do Lago do Cuniã, que se utiliza da atividade
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extrativista que é um sistema caracterizado pela exploração dos recursos naturais com base na
coleta e extração sustentável dos recursos renováveis.
Também será considerado para o estudo o conceito de RESEX, uma das categorias do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação que consiste em uma área onde as populações
locais podem se utilizar dos recursos naturais de modo sustentável através do extrativismo como
meio de proteção da vida e de sua cultura. No caso de nosso objeto de estudo, o foco é a
utilização de plantas medicinais, onde buscamos conhecer sua utilização pela população da
Reserva e as perspectivas de uma possível geração de renda extra pela população local.
Para a consecução do objetivo de levantar o potencial à atividade extrativista na RESEX
do Lago do Cuniã no tocante à utilização e a exploração de plantas medicinais, foi realizada
pesquisa de campo na localidade, de modo a visitar os quatro núcleos familiares denominados
Silva Lopes Araújo, Araçá, Neves e Pupunha, onde vivem os usuários de plantas medicinais,
conhecer o tipo de atividade executada e realizar entrevista semiestruturada com o objetivo de
levantar informações acerca da realidade dos moradores, seus conhecimentos e expectativas em
relação à atividade exercida.
Para acesso ao local foi necessário percorrer 69,3 km de carro pela Estrada da Penal até
o entroncamento do Rio Jamari com o Rio Madeira, em um tempo de, aproximadamente, duas
horas em estrada, quase que totalmente, sem asfalto. Em seguida, percorreu-se uma distância
de, aproximadamente, 3 km em um pequeno barco conhecido como voadeira até um ponto de
encontro denominado Porto Araújo, que nada mais é que um barranco na margem esquerda do
Rio Madeira, após o Distrito de São Carlos. Nesse ponto foi realizado o desembarque e encontro
com um morador da RESEX previamente agendado, por indicação do diretor da Escola
Municipal da Reserva, para uma caminhada de, aproximadamente, 1,5 km por uma picada no
meio da mata e novo embarque em outra voadeira que percorreu áreas alagadas, ora em meio à
mata, ora em pequenos e grandes lagos, até a chegada à RESEX do Lago do Cuniã em,
aproximadamente, meia hora.
Inicialmente, foi realizada uma primeira visita com autorização do ICMBIO no dia 21
de maio de 2019 para conhecimento da realidade local, identificação de alguns moradores mais
antigos e verificar o nível de utilização de plantas medicinais para o cuidado com a saúde da
população local. Com base nas informações colhidas, foi elaborado o formulário de pesquisa
semiestruturada e apresentado ao orientador para ajustes e aprovação (Anexo I).
Após essa primeira etapa, foi requerida autorização de pesquisa ao ICMBIO através do
Sistema de Autorização e Informações em Biodiversidade (SISBIO), tendo sido concedia em 3
de junho de 2019 (Anexo II).
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No período de 10 a 13 de junho de 2019 foi realizada a pesquisa de campo buscando
nos agrupamentos familiares a coleta de informações com os componentes mais antigos no
local, não obstante serem esses, de um modo geral, os maiores usuários de plantas medicinais
e detentores de grande quantidade de informação.
No primeiro dia a visita foi realizada no núcleo Silva Lopes Araújo com seis entrevistas.
No segundo dia foram realizadas seis entrevistas no núcleo do Araçá no período da manhã e
mais sete entrevistas com as famílias restantes do núcleo Silva Lopes Araújo. No terceiro dia,
foram realizadas, apenas, três entrevistas no núcleo Neves devido a problemas com a
locomoção e ausência de vários grupos familiares na ocasião. Finalmente, no quarto dia,
realizaram-se mais seis entrevistas no núcleo Pupunha, totalizando 28 entrevistas.
Dado o horário avançado e para evitar transitar à noite, optou-se por passar mais uma
noite na reserva para retorno no dia seguinte.
Os questionários foram separados por núcleos e as informações tabuladas utilizando-se
o programa MS Excel 2010, onde se agruparam as informações segundo os aspectos
sociocultural, manejo, a pesquisa de opinião, tendo sido utilizada a escala Likert para a resposta
de nove questões acerca da utilização de plantas medicinais e perspectivas sobre sua utilização
como fonte extra de rendimentos.
Após serem tabuladas e categorizadas as informações, foram tratados os objetivos
específicos de identificar as espécies de plantas medicinais utilizadas pelos extrativistas na
Região objeto do estudo para, em seguida, fazer a análise do sistema de trabalho com a atividade
de plantas medicinais na vida dos extrativistas na RESEX do Lago do Cuniã, por meio da
interpretação dos dados para serem transformados em informação. Após essas etapas, foi
realizado um levantamento para identificar a existência de ações capazes de incrementar a
atividade produtiva com plantas medicinais na área de estudo.
Para a consecução dos objetivos, foi adotada a metodologia delineada na Figura 11,
conforme proposto por Cunha (2006).

46

Figura 11 – Fluxograma da pesquisa
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cunha (2006)
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4.1 Definições constitutivas e operacionais de termos e variáveis
Para fins deste estudo, consideraremos as seguintes definições constitutivas, conforme
o quadro 4, com base nas definições teóricas de termos-chaves para a elaboração do instrumento
de pesquisa. De igual forma, são elencadas suas correspondentes definições operacionais,
atribuindo um significado comunicável a cada um desses conceitos, pela especificação de como
o conceito será tratado dentro da pesquisa, de modo a lhe atribuir um valor que o torne
quantificável, na tentativa de remover as ambiguidades.
Quadro 6 – Definições constitutivas e operacionais de termos e variáveis
Definições Constitutivas

Definições Operacionais
Quantidade de espécies
identificadas de uso pela
população.

Plantas
medicinais

Espécie vegetal cultivada ou não,
utilizada com propósitos terapêuticos.

Remédios
caseiros de
origem vegetal

Preparações caseiras com plantas
medicinais, de uso extemporâneo, que
não exijam técnicas especializadas para
manipulação e administração.

Tipos de preparações
caseiras de Plantas
Medicinais (Chás,
xaropes, infusões etc.).

Manejo
sustentável

Utilização de bens e serviços naturais por
meio de práticas de manejo que garantam
a conservação do ecossistema, que gerem
benefícios sociais e econômicos; tanto
para as gerações atuais como para as
futuras.

Práticas identificadas de
manejo sustentável

Atividade

Processo de transformação constante do
homem e de sua natureza, onde seu
desenvolvimento psicológico e suas
funções mentais se formam em
sociedade, interagindo com a cultura
criada na coletividade.

Artefato

Sujeito

Regras

Trabalho

Elemento mediador da atividade, que
rompe a separação entre indivíduo e
estrutura social. Os termos ferramenta,
instrumento e artefatos são usados como
sinônimos de mediadores da atividade.
Indivíduo ou subgrupo de pessoas que se
engaja ativamente em uma atividade
ainda que não tenha consciência do
objeto / resultado dessa atividade.
Normas e padrões que regulam a
atividade mediando a relação entre o
sujeito e a comunidade. As regras
permitem que o sistema seja considerado
estável em um determinado momento.
Atividade produtora e criativa
relacionada à necessidade humana
estabelecida socialmente, numa
construção de troca entre o eu e o mundo,
que resulta mudanças tanto no sujeito
quanto no mundo.

Processos identificados
de utilização de plantas
medicinais que
provocaram mudança de
comportamento na
utilização de
medicamentos
convencionais.
Instrumentos utilizados
na atividade com plantas
medicinais que possuem
utilidade mediadora para
a tarefa.

Indicador
Nº de Plantas A
Nº de Plantas B
Etc.
Nº de
Preparações
caseiras de
Plantas
Medicinais
A;
B;
Etc.
Quantidade de
práticas
identificadas

Quantidade de
processos
identificados.

Quantidade de
instrumentos
utilizados.

Identificação dos sujeitos

Quantidade de
sujeitos

Serão tratados como os
princípios norteadores
para que a atividade seja
realizada de acordo com
o uso tradicional.

Quantidade de
Princípios
identificados

Espécie de atividade no
cultivo e extração de
plantas medicinais

Quantidade de
espécies de
atividade
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Forma como o(s) sujeito(s) age(m) sobre
Será objeto de pesquisa a
Quantidade de
o objeto, indicando a divisão das funções existência de divisão do
funções
e tarefas entre os membros individuais ou trabalho, indicada pela
identificadas
grupos dentro da comunidade.
divisão de funções.
É o que move a atividade para a
O que motiva o morador
Quantidade de
satisfação da necessidade por meio do
a exercer a atividade com
Motivo
motivos.
objeto que trará sua satisfação
plantas medicinais.
Fonte: Adaptado da PNPMF (2006), Cavalcante e Góis (2010), Engeström et al, (1999) e White et al. (2015)
Divisão do
trabalho

4.2 Procedimentos e métodos
Considerando o objetivo de reunir informações a respeito do potencial da atividade
extrativista na RESEX do Lago do Cuniã, no tocante à utilização e a exploração de plantas
medicinais pela comunidade local, alcançado após a análise dos dados coletados; foram
agrupadas informações qualitativas por meio de entrevistas semiestruturadas que, segundo
Saunders et al. (2009), se traduz por uma conversa estabelecida por meio de um relacionamento
para que haja predisposição do entrevistado em ouvir e responder as perguntas propostas de
forma concisa e coerente. Os autores destacam, ainda, que o uso de entrevistas pode ajudar na
coleta de dados válidos e confiáveis que sejam relevantes para atingir os objetivos da pesquisa.
Portanto, quanto ao método utilizado para abordar as questões listadas, foi o método qualitativo;
conforme proposto por Creswell (2014).
Para a abordagem inicial, foi utilizada a mediação de um morador da comunidade
contratado como guia aos locais de entrevista e acesso aos moradores, devido ao seu
conhecimento e bom relacionamento nos núcleos. Considerando o perfil sociocultural dos
entrevistados, optou-se por adotar a postura de o próprio entrevistador anotar as respostas com
suas observações no formulário de pesquisa, após uma breve apresentação, expondo os motivos
do estudo e procurando vencer a timidez inicial dos entrevistados, por meio de conversas
amigáveis e exposição informal sobre a importância da pesquisa.

4.2.1 Delimitações do Estudo
Este estudo foi realizado na Reserva Extrativista do Lago Cuniã (Figura 12), localizada
a cerca de 130 quilômetros de Porto Velho/RO, na margem esquerda do baixo Rio Madeira.
Com uma área anterior de, aproximadamente, 55.850 hectares e que, em dezembro de 2018,
passou para 74.659 hectares, possuindo duas áreas distintas: A primeira é formada por um
pedaço de terra que abriga um ambiente diversificado e de alta biodiversidade e; a segunda,
uma área de várzea com vazão sazonal de água ao longo do ano. A estação chuvosa ocorre de
novembro a abril e a estação seca de maio a outubro (GOMES et al., 2017).
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Figura 12 – Lócus da Pesquisa – RESEX do Lago do Cuniã

Fonte: Extraído da Internet

Criada pelo Decreto Federal 3.238/99, a RESEX do Lago do Cuniã se insere em um
contexto de UCs e terras indígenas, formando um aglomerado de ambientes naturais unidos por
corredores aquáticos e terrestres, com a finalidade legal de: preservar e proteger o ambiente
natural de grande relevância ecológica e beleza cênica; garantir que os recursos naturais sejam
utilizados de forma sustentável; preservar os recursos naturais renováveis e a cultura dos
habitantes da área que tradicionalmente a utilizam de forma extrativista, por meio da promoção
social e econômica (BRASIL, 2018). O documento ainda destaca que, na área desta categoria
de UC, habita uma população de, aproximadamente, 400 pessoas e 83 famílias.
Com a decretação de toda a área de abrangência do Lago Cuniã nos anos 1980 como
uma Estação Ecológica (ESEC), o que impediria a continuidade dos moradores na localidade;
iniciou-se um período de lutas pela permanência nas áreas tradicionalmente ocupadas por eles.
O movimento culminou na transformação de parte da ESEC em RESEX em 1986, consagrando
a reivindicação das cerca de 50 familias que mantinham a área intacta, numa economia baseada
na pesca, agricultura e extração de produtos florestais não madeireiros (BRASIL, 2014). Hoje,
os moradores do Cuniã estão entre as comunidades com melhor organização do Baixo Madeira,
contando com um conselho deliberativo estabelecido em 2006 pelo IBAMA, uma Associação
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dos Moradores do Cuniã, a ASMOCUM, formada em 1986 e uma Cooperativa de
Agroextrativismo, Pesca e Piscicultura do Cuniã, a COOPCUNIÃ, com a finalidade de
promover o fortalecimento da produção e comercialização dos produtos locais e tornar viável
o projeto de manejo e beneficiamento do jacaré (BRASIL, 2014).
No entanto, apesar de possuir um posto de saúde, a população não conta com a presença
de médicos diariamente, muito menos com o fornecimento de medicamentos, o que reforça a
utilização de medicamentos naturais da floresta para o suprimento de suas necessidades de
saúde, ajudando a manter a tradição no uso de plantas medicinais. Esse fato corrobora, segundo
os dados da pesquisa realizada, para a preferência da maior parte dos moradores pelo uso de
plantas medicinais, dada a facilidade do acesso e a ampla utilização por parte dos moradores
que foi herdada de seus antepassados.
A pesquisa também identificou a existência de pessoas na comunidade com um maior
conhecimento na utilização de plantas medicinais. São senhoras com mais idade e larga
experiência com as morbidades locais, pelos muitos anos que vivem na Reserva. Seus
conhecimentos servem de referência para os mais jovens que buscam solução para
enfermidades persistentes e de tratamento mais difícil e que não fazem parte do dia a dia dos
moradores. Essas enfermidades são combatidas por meio de infusões, emplastros, lambedores
ou xaropes, banhos, uso tópico de óleos nas feridas ou massageando os locais afetados,
garrafadas etc.

4.2.2 População e amostragem
Esta pesquisa visa a identificar o perfil sociocultural na utilização de plantas medicinais
na RESEX do Lago do Cuniã. Para tanto, foram entrevistados 28 integrantes distribuídos em
quatro núcleos familiares: Silva Lopes Araújo, Araçá, Neves e Pupunha, considerando que,
dadas as características familiares, muitos grupos convivem em casas próximas umas às outras,
adotando as mesmas práticas no uso de plantas medicinais. Julgou-se, então, desnecessária a
entrevista com cada uma das famílias, por ser constatada a repetição das informações.
A Figura 13 mostra parte do núcleo do Araçá, onde algumas casas foram construídas
umas próximas às outras, em um ambiente de interação de bens, informações e ajuda mútua.
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Figura 13 – Casas do núcleo do Araçá.

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

4.2.3 Instrumento de coleta de dados
A pesquisa de campo se propôs à coleta de dados primários por meio de entrevistas
semiestruturadas individuais, procurando envolver diversidade de gênero, idade e origens na
RESEX, a fim de alcançar melhor entendimento da visão do entrevistado, evitando uma
entrevista livre, não estruturada; considerando que, neste caso, poderia haver um volume tal de
informações que pudesse levar a uma perda do foco por parte do entrevistado (SILVA E
FOSSÁ, 2015).
Os dados coletados são informações a respeito das práticas adotadas pelos moradores
identificados. Além disso, foi levantado o interesse na participação da cooperativa local, a
COOPCUNIÃ e a Associação dos Moradores do Cuniã, a ASMOCUM; a fim de viabilizar a
utilização de plantas medicinais como uma fonte extra de rendimentos, em parceria com outros
moradores.
Para a consecução dos objetivos do estudo, portanto, foram utilizados, instrumentos de
coleta de dados por meio de registro de imagens e entrevistas semiestruturadas.

4.2.4 Procedimentos para a análise e interpretação dos dados
Após a coleta dos dados, foi realizada sua codificação e classificação para serem
interpretados e criticamente analisados de acordo com o método qualitativo, que é uma análise
subjetiva, diversificada e rica em informações, necessitando ser entendida e diversificada,
apesar do contexto, geralmente, complexo; conforme narrado por Souza et al. (2016).
Acrescentam os autores que essa contextualização e análise de dados é algo trabalhoso,
baseados na teoria, dimensões e relações de análise com o problema central do estudo em
questão.
A fim de se compreender o mais precisamente possível a mensagem colhida pelos
entrevistados, foi utilizado o método de Análise de Conteúdo, que se caracteriza por um
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conjunto de técnicas para a análise das informações por meio de processos ordenados e
objetivos para o relato do conteúdo das mensagens, pelo estudo, não apenas dos conteúdos nas
figuras de linguagem; mas, também, pelas entrelinhas e reticências captadas nas entrevistas
(BARDIN, 1977).
Para Creswell (2014), fazer uma análise de um texto ou outros dados é um desafio no
que se refere a representá-los em matrizes, tabelas ou de forma narrativa; não se limitando
apenas à análise de imagens e textos. Isso requer, também, organização, leitura preliminar,
codificação e organização dos temas, a fim de encontrar uma forma de representar os dados
para então, finalmente, realizar a interpretação desses dados, em estágios interligados na forma
de um espiral de atividades inter-relacionados; conforme demostrado na Figura 14.
Figura 14 – A espiral da análise de dados
Procedimento

Relato

Representação,
visualização

Exemplos
Matriz, árvores,
proposições
Contexto, categorias,
comparações.

Descrição, classificação,
interpretação
Leitura, lembretes

Reflexão, anotações
nas perguntas.

Dados, manejo

Arquivos, unidades,
Organização.
Coleta de dados
(texto, imagens)

Fonte: Extraído de Creswell (2014)

Na Figura 14 está representado como esses dados, após coletados, foram manejados
para se iniciar o processo de análise e organizados em unidades de textos em arquivo de
computador. Em seguida foram feitas leituras das transcrições para reflexão das anotações feitas
no decorrer das entrevistas para a descrição, classificação e interpretação dos dados com o
intuito de montar descrições detalhadas, dando sentido ao que foi percebido durante as
entrevistas em seus contextos e seleção dos dados julgados mais importantes. Vencida essa
etapa, os dados foram representados em um resumo do que foi encontrado na pesquisa em forma
de tabelas ou diagramas para a formulação das proposições, culminando com o relato como
resultado das entrevistas (CRESWELL, 2014).
Para melhor compreensão da Teoria da Atividade no modelo de extrativismo na RESEX
do Lago do Cuniã, considerou-se a postulação de Leontiev; conforme a Figura 15:
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Figura 15 – Aplicação da Teoria da Atividade no modelo da RESEX do Cuniã
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Objetivo (motivo)

Vida saudável

Atividade

Uso de plantas
medicinais

Necessidade

Cuidado com a saúde

Objeto

Plantas medicinais

Segundo Leontiev, é a necessidade que
conduz o indivíduo na natureza para fazer uso
dos objetos que o rodeiam para atingir seu
objetivo, que ele denomina de motivo. Ou
seja, o motivo move a atividade para a
satisfação da necessidade por meio do objeto
que trará sua satisfação.

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 15, o modelo extrativista ficou evidenciado pela busca de uma vida saudável,
apesar de haver limitações decorrentes do isolamento da Reserva dos grandes centros urbanos.
Assim, a atividade com plantas medicinais busca satisfazer a necessidade de se cuidar da saúde
por meio de um objeto que, no caso em tela, são as plantas medicinais. O motivo que impulsiona
essa utilização leva os moradores a promover modificações em seu meio por meio do cultivo
das espécies que julgam atender suas necessidades. Isso acontece por meio de processos mentais
manifestos em ações com significado na sociedade onde estão inseridos. Assim, essa atividade
gera desenvolvimento na comunidade pela relação histórica dos habitantes com a natureza onde
estão inseridos, além de suprir uma lacuna deixada pelo Estado no sentido de fornecer os
insumos básicos para o cuidado com a saúde da população da reserva, como a ausência de
profissionais de saúde e fornecimento de medicamentos que atendam às demandas locais.
A pesquisa efetuada buscou conhecer o perfil sociocultural da comunidade por meio de
perguntas sobre a idade dos entrevistados, número de filhos, nível de escolaridade, a
naturalidade e se exerce alguma atividade produtiva na RESEX. Em seguida, buscou-se
compreender a forma de utilização das plantas, procurando conhecer a finalidade do uso de
cada uma delas, espontaneamente citadas pelos entrevistados e o modo de uso. Também se
buscou conhecer a respeito do manejo das plantas e árvores da floresta por meio da sua origem,
uso de fertilizantes ou não no solo, regras de cultivo e coleta e a forma como se deu a
transmissão do conhecimento sobre o uso desse modo de cuidado com a saúde.
Foi realizada, no final, uma pesquisa de opinião a respeito do uso de plantas medicinais
por meio de nove perguntas escala Likert, com as opções de Discordo Totalmente, Discordo,
Não Sei, Concordo e Concordo Totalmente. As perguntas buscaram conhecer a visão dos
moradores da comunidade sobre a importância do uso de plantas medicinais e suas perspectivas
como fonte de renda extra para a comunidade.
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Para tabulação dos resultados, cada pergunta do formulário de pesquisa foi tratada
separadamente, com atribuição de pesos de 1 a 5 por afirmação e inseridos na tabela. A seguir,
foi calculada a frequência de cada resposta, o produto da frequência pelo peso e calculada a
média, que é o resultado do quociente entre o somatório da frequência pelo peso e pela base
total das amostras. Fundamentado nos resultados de cada pergunta foi montada uma tabela de
resultados da tabulação para confecção do gráfico para análise dos resultados.
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5. ANÁLISE DOS DADOS
Com base no objetivo geral de levantar o potencial da atividade extrativista na RESEX
do Lago do Cuniã, no tocante à utilização e a exploração de plantas medicinais e considerando
os objetivos específicos de: identificar o potencial de espécies de plantas medicinais existentes
e utilizadas pelos extrativistas na RESEX do Lago do Cuniã; analisar o sistema de trabalho com
a atividade de plantas medicinais na vida dos extrativistas na RESEX do Lago do Cuniã; e,
identificar a existência de ações para incrementar a atividade produtiva com plantas medicinais
na RESEX do Lago do Cuniã, serão apresentados, neste capítulo, os resultados da pesquisa de
campo, suas apreciações e discussões, tendo por base as contribuições teóricas referenciadas.
Por meio de conversas com os moradores pode ser observado que a busca por uma vida
com mais saúde é uma tônica no perfil dos moradores que procuram nos recursos naturais da
floresta não somente a cura de suas doenças como, também, uma atividade preventiva para o
fortalecimento da saúde. Nesse sentido, a atividade com plantas medicinais se tornou uma
prática coletiva, sendo transmitida pelo conhecimento tradicional por meio das gerações onde,
geralmente, as mulheres exercem o papel de protagonista nessa utilização, apesar de não se
excluir os homens na transmissão e utilização desse conhecimento.
Com base no modelo apresentado por Engeström pode-se fazer uma analogia do quadro
encontrado na RESEX do Lago do Cuniã conforme a Figura 16:
Figura 16 – O modelo de Engeström aplicado à RESEX do Cuniã
Artefatos Mediadores
Ferramentas e utensílios

Produção
Sujeito
Extrativista

Objeto
Plantas Medicinais
Consumação

Regras
Manejo,
adubação,
canteiros,
Regas.

Comunidade
O Cuniã

Divisão do Trabalho
Homens na atividade
extrativista e mulheres
no cuidado com a
família
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em Engeström et al. (2019)

Por meio desse modelo desenvolvido por Engeström et al. (1999) acerca da Teoria da
Atividade, entende-se que a pessoa se constrói como sujeito na comunidade quando se envolve
em uma atividade e interage com os outros. A atividade com plantas medicinais requer um
conhecimento que é disseminado na comunidade por meio de uma linguagem própria e o uso
de modelos e de outros artefatos que permitem a materialização do conhecimento. Assim,
dentro do contexto social, essa atividade proporciona, além da consumação de um objetivo, a
construção de relacionamentos e a conquista de reconhecimento na comunidade local pelo
conhecimento do uso do objeto; as plantas medicinais.
Assim, nessa relação de mediação, conforme demonstrado na Figura 16, observa-se que
os artefatos medeiam a relação do extrativista com o seu objeto, que são as plantas medicinais,
da mesma forma que a divisão do trabalho faz a mediação entre a comunidade e a coleta e
utilização de plantas medicinais para uso próprio; bem como as regras utilizadas e citadas na
pesquisa de campo como o uso de adubos, canteiros e as regas das plantas fazem a mediação
entre o sujeito extrativista e a comunidade do Cuniã.
Dessa forma, a atividade é o modo como o homem se relaciona com sua realidade, como
lemos em Campos et al. (2017), importando em afirmar que este não reage automaticamente
aos estímulos do ambiente onde vive; mas, que a atividade o coloca em contato com seu objeto
que, no caso em estudo, são as plantas medicinais e atua sobre elas transformando-as e, por
meio desse processo, também a si mesmo. Assim, segundo os autores, pode-se compreender o
conceito de ação mediada pela interação com os artefatos ou instrumentos utilizados que estão
presentes em seu ambiente, trazendo significação à sua realidade.

5.1 Perfil sociocultural da comunidade
A comunidade do Cuniã originou-se com a chegada de seus primeiros habitantes: índios
da etnia mura. Posteriormente, agregaram-se a eles migrantes nordestinos que vieram a
Rondônia em busca de trabalho nos seringais, tornando-se uma comunidade extrativista dos
produtos da floresta e dos recursos oriundos do lago. A maior parte das residências é construída
em madeira, com algumas delas parcial ou totalmente feitas em alvenaria. O transporte em
pequenas embarcações é o principal meio de locomoção entre os quatro núcleos, utilizando-se,
também, motocicletas nos períodos de baixa dos rios e lagos.
Do total dos vinte e oito entrevistados, a média de idade passa dos cinquenta anos, sendo
que não foi encontrado nenhum morador com nível superior. A maior parte dos entrevistados é
de nascidos na RESEX e exerce alguma atividade produtiva. Outra tendência mostrada na
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localidade, que segue a de outras regiões do país, é a queda no número de filhos. Moradores
acima dos 50 anos têm, na média, mais que o dobro dos filhos do que os que possuem idade
inferior àquela. Atividades produtivas, especialmente a da pesca ou combinada com outras, tais
como agricultura familiar e extrativismo, compõem a principal fonte de renda dos moradores;
além de um percentual considerável de aposentados e pensionistas. Os quantitativos estão
descritos no quadro 5.
Quadro 7 – Perfil sociocultural dos entrevistados da RESEX do Lago do Cuniã
Idade média dos entrevistados
Número médio de filhos
Percentual de entrevistados por
comunidade

Nível de escolaridade

Naturalidade dos entrevistados

Atividade Produtiva

Acima dos 50 anos
Abaixo dos 50 anos
Araçá
Neves
Silva Lopes Araújo
Pupunha
Sem instrução
Alfabetizado
1ª série
2ª série
3ª série
4ª série
5ª série
6ª série
Fundamental
Ensino médio
Cuniã
Porto Velho/RO
Manicoré/AM
Ji-Paraná/RO
Comunidade do Mirari – Humaitá/AM
Comunidade do Tacoã – Porto Velho/RO
Pesca e/ou outras
Sim
Artesanato
Aposentado/pensionista
Não
Servidor público
Nenhuma

53,5 anos
7,6 filhos
3,2 filhos
11%
21%
46%
21%
11%
4%
4%
7%
7%
25%
4%
9%
18%
11%
71%
10%
7%
4%
4%
4%
50%
3,6%
25%
14,3%
7,1

Fonte: Dados da pesquisa

Os núcleos visitados gozam de boas condições sanitárias e possuem módulos instalados
pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para essa finalidade, contando com poços
artesianos que fornecem água de boa qualidade. As comunidades também contam com energia
elétrica fornecida por usina geradora no distrito de São Carlos. No núcleo Silva Lopes Araújo,
onde fica a base do ICMBIO, também conta com internet via satélite e rede wifi, posto de saúde,
escola de ensino fundamental e a sede da associação de moradores. Esse modo de vida
corrobora com as afirmações de Teixeira et al. (2018) e Menezes et al. (2011) a respeito da
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origem, do propósito das RESEXs e quanto à inclusão social no uso da terra, seus recursos e
afirmação de sua identidade como habitante do local.
Nesse sentido, Engeström et al. (199) afirmam que as relações sociais constroem a
consciência de fora para dentro, onde a sociedade e cultura, entendidos como fatores internos,
se revelam como uma força geradora envolvida diretamente na formação da mente humana
(CAMPOS et al., 2017).

5.2 Utilização de plantas medicinais
A conexão entre a história do ser humano e da natureza produz o desenvolvimento por
meio do trabalho e a atividade. Segundo Melo (2017) é uma consequência de uma relação
mediada entre a necessidade, a atividade e o objeto da atividade. Dessa forma, podemos
entender que na necessidade de se ter cuidado com a sua saúde, o indivíduo realiza a atividade
de utilização de plantas medicinais por meio do objeto de sua atividade, que são as próprias
plantas; conforme demonstrado nas entrevistas realizadas na comunidade.
A pesquisa sobre a utilização de plantas medicinais para uso caseiro, revelou a utilização
de 76 espécies diferentes para 60 problemas de saúde da comunidade, dentro do universo
explorado das entrevistas. Segundo Neto (2016), um dos pressupostos da Teoria da Atividade
é que: é a necessidade que conduz o indivíduo, na natureza, a fazer uso dos objetos que o
rodeiam para atingir seu objetivo; que ele denomina de motivo. E o motivo identificado na
pesquisa é alcançar uma vida saudável pela utilização de plantas medicinais das mais variadas
formas.
O modo de uso dessas plantas varia de 16 formas diferentes, sendo utilizadas mais
comumente na forma de chás das folhas, das cascas e raízes; de xaropes com mel ou açúcar;
também, o uso de óleos extraídos de árvores e muitas outras.
A pesquisa também demonstrou que o uso da hortelãzinha e da unha-de-gato foram os
mais mencionados, com 5,2% das citações de uso, seguidos do boldo (4,8%), da arruda e do
gengibre (4,4%) e da andiroba (4%).
Sessenta tipos de problemas de saúde foram relatados como tratáveis com ervas
medicinais pelos usuários. Mesmo tendo um posto de saúde no núcleo Silva Lopes Araújo, foi
mencionado por alguns, que só havia profissionais de saúde a cada duas semanas, razão pela
qual se sentiam mais seguros em fazer uso dos remédios caseiros. Gripes e resfriados são as
doenças mais mencionadas com 13,4% das menções; problemas inflamatórios em seguida com
10,9% e, depois, as questões estomacais (8,1%).
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No quadro 8 são apresentados os resultados acerca das plantas mencionadas, com suas
finalidades e modos de uso de acordo com a tradição familiar e troca de informações entre
vizinhos e familiares.
Quadro 8 – Modo de uso de plantas medicinais e suas finalidades na RESEX do Cuniã
Nome Popular
Açafrão

Nome Científico
Curcuma longa

Finalidade
Hipertensão

Modo de uso
Chá das folhas
Chá da raiz

Açaí

Euterpe oleracea

Anemia

Raiz batida com água
Chá da casca

Hipertensão
Alfavaca

Ocimum basilicum

Assaduras
Gripe
Inchaço

Algodão roxo

Gossypium L

Amor crescido

Portulaca pilosa

Amoreira

Morus

Ampicilina

Alternanthera brasiliana

Anador

Plectranthus barbatus

Febre

Chá das folhas
Banho com chá das
folhas
Chá das folhas

Estômago

Batido

Inflamação

Xarope

Inflamação

Chá da casca

Reposição hormonal
Gordura no fígado
Gripe
Cólica
Analgésico

Chá das folhas
Batido
Chá das folhas

Feridas
Analgésico

Óleo no local

Repelente
Andiroba

Carapa guianensis

Tosse
Dor muscular
Hidratante capilar
Expectorante
Inflamação

Massagem com o óleo
no local
Xarope com a casca

Cólica
Cistos
Estômago
Ouvido
Arruda

Ruta graveolens

Chá das folhas

Estômago
Cólica infantil
Expectorante
Gripe
Constipação

Azeitona/Jamelão

Syzygium cumini

Fígado
Diarreia

Folhas maceradas no
local
Chá da casca
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Inflamação
Antisséptico local
Batata branca

Solanum tuberosum 'Doré'

Rins
Sífilis
Sangue
Fígado

Lavar o Ferimento
(folhas)
Chá da casca
Garrafada com a batata
ralada

Boldo

Curcuma longa

Cabacinha Paulista

Luffa operculata Cogn.

Inflamação

Xarope

Cajá

Spondias mombin

Cicatrizante

Folha triturada

Diarreia

Água das azeitonas

Cajuaçu

Anacardium giganteum

Estômago

Chá das folhas

Inflamação
Câncer

Chá da casca

Corrimento
Cana de açúcar

Saccharum officinarum

Hepatite
Vias urinárias

Cana do brejo

Costus spicatus

Rins
Anemia
Cansaço

Canela

Cinnamomum verum

Capeba

Piper umbellatum

Digestão
Enjoo
Fígado
Malária

Garapa azeda
Chá da casca
Chá das folhas
Chá das folhas
Chá da raiz

Digestão
Capim Santo

Cymbopogon citratus

Antibiótico

Chá das folhas

Calmante

Castanheira

Aspidosperma nitidum
Benth
Bertholletia excelsa

Catinga-de-mulata

Tanacetum vulgare

Ouvido

Cebolinha Braba

Habrantus Itaobinus

Expectorante

Cidreira

Melissa officinalis

Carapanaúba

Diabetes

Chá da casca

Gastrite

Chá da casca
Macerado de uso
tópico
Xarope

Digestão
Febre

Chá das folhas

Gripe
Analgésico
Cipó-alho

Mansoa alliacea

Rins

Banho com chá das
folhas

Coluna
Inflamação
Cipó-cravo

Tynnanthus fasciculatus
Miers

Digestão
Inflamação

Copaíba

Copaifera langsdorffii
Analgésico

Chá da casca
Pingar o óleo no local
Chá da casca
Pingar o óleo no local
Chá da casca
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Corama ou Escama de
pirarucu

Couve

Bryophyllum pinnata

Brassica oleracea

Crajirú

Arrabidaea chica

Crista de galo

Celosia cristata

Resfriado

Xarope da casca

Estômago

Chá da casca

Expectorante

Xarope da casca

Gastrite

Gripe

Batido com leite
Folha aquecida na
ferida
Batido

Inflamação

Suco

Gastrite

Batido com leite

Cicatrizante

Inflamação
Antibiótico
Rouquidão

Chá das folhas
Chá das folhas
Batido

Rins
Cura tudo

Leonurus sibiricus

Coluna

Chá das folhas

Inflamação
Infecção
Febre

Dipirona

Achillea millefolium

Elixir paregórico

Piper callosum

Estômago

Chá das folhas

Embaúba da terra firme

Cecropia pachystachya

Anemia

Chá das folhas

Escada de jabuti

Bauhinia rutilans Spruce

Inflamação

Chá da casca

Eucalipto

Eucalyptus

Gripe

Xarope

Analgésico

Chá das folhas

Gripe
Bronquite
Gengibre (Mangaratai)

Zingiber officinale

Sinusite
Garganta

Xarope

Inflamação
Tosse
Antibiótico
Goiabeira

Psidium guajava

Gota do Zeca

Tithonia Diversifolia

Graviola

Annona muricata

Hortelã Grande
(Malvarisco)

Diarreia
Estômago
Fígado
Diabetes
Emagrecedor

Chá das folhas
Chá das folhas

Tosse
Plectranthus amboinicus

Espectorante

Xarope

Gripe
Cólica infantil

Hortelãzinha

Chá das folhas
Chá da goiaba ou
batido

Mentha

Chá das folhas
Xarope

Estômago
Gripe

Chá das folhas
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Tosse

Xarope
Sumo no couro
cabeludo
Batido

Gripe

Xarope

Queda de cabelo
Jambu

Acmella oleracea

Gripe
Inflamação
Jatobá

Hymenaea courbaril

Resfriado

Xarope da casca

Tosse
Jucá

Caesalpinia ferre

Pneumonia

Chá da casca

Gripe

Xarope da casca

Febre
Laranjeira

Citrus X sinensis

Cólicas

Chá das folhas

Calmante
Estômago

Chá da casca

Lima

Citrus × aurantiifolia

Intestino

Chá das folhas

Limoeiro

Citrus × limon

Gripe

Chá das folhas
Chá da casca

Inflamação
Mangueira

Mangifera indica

Xarope da casca
Gripe
Tosse

Chá das folhas

Cicatrizante

Folhas maceradas no
local

Inflamação
Mastruz

Dysphania ambrosioides

Gripe
Vermes

Mucuracá

Petiveria alliacea

Mururé roxo

Eichhornia azurea

Mutuquinha

Justicia pectoralis

Oryza

Oryza

Paracanaúba

Swartzia polyphylla

Tosse

Xarope

Analgésico
Inseticida

Emplastro da folha
macerada

Reumatismo

Chá da casca

Cólica menstrual
Hemorragia
Icterícia
Gastrite
úlcera
Constipação

Pinhão-Branco

Jatropha curcas L.

Batido com leite

Gripe
Cicatrizante

Chá das folhas
Banho
Chá da casca
Pinha assada
Seiva no ferimento

Fígado
Chá das folhas
Picão

Bidens alba

Malária

Chá da raiz
Chá da casca

Gordura no fígado

Chá da raiz
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Ferroada de insetos
Piquiá

Caryocar brasiliense

Analgésico

Pingar o óleo no local

Picada de inseto
Rins

Chá das folhas

Quebra Pedra

Phyllanthus niruri

Quinaquina

Cinchona officinalis

Raiz de Chicória

Cichorium intybu

Tosse

Xarope

Sacaca

Croton cajucara Benth

Estômago

Chá das folhas

Sangue de dragão

Dracaena draco

Cicatrizante

Inflamação

Seiva no ferimento
Casca de molho na
água
Chá da casca

Dor de dente

Seiva no local

Infecção

Chá da casca

Malária
Fígado

Próstata
Sucuba

Tamarindo

Himatanthus sucuuba

Tamarindus indica

Garganta
Terramicina

Alternanthera brasiliana

Antibiótico
Inflamação

Trevo roxo

Oxalis triangularis
atropurpurea

Ouvido

Chá da casca
Chá da casca

Chá das folhas
Emplastro da folha
macerada
Macerado de uso
tópico

Rins
Inflamação
Coluna
Estômago

Chá da casca

Analgésico
Unha de Gato

Uncaria tomentosa

Fígado
Câncer

Entrecasca de molho
na água

Próstata
Diabetes
Hipertensão

Casca de molho na
água

Analgésico
Vick

Mentha arvensis L

Gripe

Chá das folhas
Xarope

Fonte: Dados da pesquisa

Apesar de todo o recurso florestal não madeireiro disponível na RESEX, sendo os mais
utilizados o açaí e a castanha do Brasil, várias outras espécies são ainda pouco usadas na
alimentação, extração e produção de óleos e látex, para a confecção de produtos artesanais e
para uso medicinal. O extrativismo desses recursos disponíveis, sem agredir a floresta, são
possibilidades reais de geração de renda extra pelo estabelecimento de uma cadeia produtiva
projetada para essa finalidade; com apoio técnico e financeiro de entidades públicas e privadas.
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Homma (2014) já mencionava a importância de se domesticar tais recursos da floresta
com o propósito de se majorar o valor dos produtos para atender ao mercado consumidor com
geração de renda e emprego, melhorando a produtividade e o padrão de vida do morador da
Reserva dentro do proposto pela Lei Nº 9.985/2000, quando se refere à exploração do ambiente
de modo que garanta a preservação dos recursos ambientais renováveis e dos processos
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente
justa e economicamente viável.

5.3 Manejo das plantas medicinais na RESEX
Ao processo de aperfeiçoamento da extração de modo sustentável com a finalidade de
domesticação das plantas denomina-se manejo, cuja finalidade é conhecer as muitas
características da biologia das espécies, seu desenvolvimento, reprodução e interação com o
ambiente (MING, 2006). Manejar as plantas em seu ambiente exige experiência daqueles que
lidam com a floresta, como os habitantes do Cuniã.
O manejo se encaixa dentro das regras que, segundo Engeström et al. (1999), são
processos transformadores da natureza dentro de seus contextos e que dão à comunidade a
noção do coletivo que se interessa por um objeto e fazem a mediação entre o sujeito e a sua
comunidade, entre a comunidade e seu relacionamento com o objeto que são as plantas
medicinais. Essa é a visão coletiva da Teoria da Atividade, mediada por meio de artefatos e
orientada ao objeto da atividade.

5.3.1 Origem das espécies utilizadas
Durante a coleta de informações, mais de 70% dos entrevistados afirmaram ter
conhecimento que as plantas e árvores da floresta utilizadas são nativas da reserva, ao passo
que 11% acreditam que algumas foram trazidas por migrantes de outros Estados e, o restante,
afirmou não utilizar plantas e, por isso, não têm conhecimento de sua origem.
O gráfico 1 apresenta o resultado das entrevistas sobre a origem de plantas e árvores
utilizadas na RESEX.
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Gráfico 1 – Origem de plantas medicinais e árvores utilizadas como fonte de material
medicinal
Origem das plantas e árvores utilizadas
Não Utilizam plantas
Parte nativa, parte de fora
Nativas do lago
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fonte: dados da pesquisa

Os cuidados com o extrativismo de plantas medicinais, segundo Viana Júnior (2011),
que vão desde os métodos de propagação, domesticação e manejo das espécies, precisam ser
disseminados a fim de não haver sua eliminação gradativa; podendo chegar à extinção. Como
esse material tem sido obtido pelo extrativismo e, havendo uma crescente demanda por sua
utilização, a atividade sem controle, segundo o autor, carece de planejamento para que haja
reposição constante das espécies extraídas.
Os moradores da RESEX adotam métodos de manejo para a preservação de plantas que
julgam de importância medicinal. Com a cheia histórica de 2014 no Estado de Rondônia, houve
relatos de várias espécies que foram perdidas pela inundação, o que causou, de certa forma, um
desânimo no cultivo para alguns moradores, pela possibilidade de que em cada ano possa haver
nova perda nos períodos de cheia dos rios e lagos no entorno da reserva.
Nestes casos, o uso da agrobiodiversidade se tornaria uma ferramenta de grande
utilidade ao considerar as espécies que podem ser utilizadas como plantas medicinais para uso
sustentável, por meio do conhecimento dos moradores locais, com suas práticas de manejo da
diversidade biológica; como proposto por Valverde et al. (2018).

5.3.2 Uso de fertilizantes no solo
Devido à fertilidade da terra, 43% informaram que não têm nenhum tipo de cuidado em
adubar a terra, 39% informaram que realizam algum método de adubação e os demais não fazem
uso de plantas medicinais por desconhecimento ou comodidade. Os percentuais completos da
pesquisa se encontram no gráfico 2.
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Gráfico 2 – Uso de fertilizantes no solo

Uso de fertilizantes
4%

4%

4%

Adubo comercial
Adubo de palheira com terra
preta
Esterco com paul de palheira

4%
Estrume de boi seco e peneirado

4%
4%

43%

4%
18%

Estrume queimado
Paul da palheira com adubo
Pó de serra, Paul de palheira,
semente de açaí
Paul da palheira
Não utiliza

Fonte: dados da pesquisa

Apesar de as entrevistas revelarem que a maioria não utiliza qualquer método para
melhorar a fertilização do solo, 28% ou sete dos vinte e oito entrevistados revelaram se valer
de alguma forma de adubagem da terra a fim de incrementar a produtividade de plantas
medicinais e das utilizadas na alimentação de suas famílias. O uso do tronco apodrecido de
palheiras, chamadas de paul, muitas vezes é usado sozinho ou misturado a outros elementos
como estrume de boi, para aqueles que criam esses animais; ou com sementes de açaí, pó de
serra, outro tipo de adubo ou mesmo, somente, o adubo comercial.
Essa é uma prática, também, disseminada na comunidade que se utiliza, na maioria dos
casos, dos próprios recursos da floresta para melhorar os resultados com as plantas, sejam elas
medicinais, para alimentação ou ornamentação. Bulgacov et al. (2014) mencionam que a
atividade é um processo que transforma o comportamento humano e o mundo por meio de seu
caráter social e histórico, observado nas práticas dos moradores do Cuniã quando buscam uma
melhor produtividade por meio de práticas de adubação. A Figura 17 mostra a forma mais
utilizada de se aproveitar o paul de palheiras para o preparo do fertilizante utilizado.
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Figura 17 – Preparo do adubo com paul de palheira

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Oliveira Júnior e Cabreira (2012) mencionam que, para que haja equilíbrio na forma de
uso do solo para aumento da produtividade, deve-se lançar mão de sistemas agroflorestais para
a preservação dos recursos naturais e sua proteção. Isso minimiza erosões, manutenção dos
nutrientes e a água, provendo os habitats para a fauna; dentre muitos outros benefícios, como
pode ser observado por meio da pesquisa de campo no local de estudo.

5.3.3 Regras para cultivo e coleta
Engeström et al. (1999) afirmam que um dos processos de mediação da Teoria da
Atividade são as regras entre comunidade e sujeito, além das ferramentas entre sujeito e objeto
e a divisão de trabalho entre comunidade e objeto. As regras são parte de um sistema proposto
para transformar a natureza no contexto onde as pessoas atuam, regulando a atividade e
permitindo que, em determinado momento, o sistema seja considerado estável.
A fim de que a atividade tenha algum tipo de norma e padrão, mesmo que não
estivessem muito claras no consciente coletivo, certas práticas puderam ser destacadas como
regras que norteiam a utilização de plantas medicinais ante a comunidade onde estão inseridos.
Essas práticas foram identificadas como regras, a exemplo do plantio em canteiros, tipos
de cuidados com a rega e adubação periódica, segundo a comunidade tem aprendido com seus
ancestrais; demonstrando a inserção de ações que valorizam o conhecimento recebido.
O Gráfico 3 expõe o pensamento de entrevistados quanto ao uso dessas regras de modo
mais consciente, apesar de alguns não perceberem tal atitude no lidar diário com o cultivo e
coleta das plantas medicinais.

68

Gráfico 3 – Uso de regras para ao cultivo e coleta de plantas medicinais
Regras para cultivo e coleta
Não utiliza plantas
Não segue nenhuma regra

Segundo a tradição
Plantio em canteiros
Cuidados com a rega

Adubagem periódica
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Fonte: dados da pesquisa

Os dados da pesquisa apontam para certa liberdade no cultivo das plantas para a maioria
dos entrevistados, com cada usuário utilizando-se da técnica que lhe convém. Apenas quatro
dos moradores ouvidos informaram lançar mão de informações que lhes foram repassadas, para
um melhor aproveitamento do potencial das plantas medicinais.

5.3.4 Transmissão do conhecimento
De acordo com Caetano (2018), a atividade humana surge a partir da necessidade de
que é preciso perceber os modelos criados na sua história, pela vivência dos ancestrais para o
estabelecimento das capacidades que são transmitidas de uma geração a outra, considerando
que o trabalho é a atividade básica do indivíduo.
Esses modelos são observáveis no universo dos entrevistados que responderam utilizar
algum tipo de planta ou árvore com propriedades medicinais no cuidado com a saúde. Quase
70% afirmaram que aprenderam a prática por meio de uma tradição familiar, onde os mais
novos recebem os ensinamentos dos mais velhos, que repassam seus conhecimentos. Os demais
informaram que têm aprendido com vizinhos e outros parentes. A constatação deste fato
demonstra o postulado por Caetano (2018) de que a efetiva ação para a aprendizagem ajuda a
compreender a atividade humana decorrente de uma necessidade; conforme demonstrado no
Gráfico 4.
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Gráfico 4 – Transmissão do conhecimento da utilização de plantas medicinais
Como aprendeu a utilizar plantas medicinais

18%

Tradição familiar
Vizinhos e parentes

14%
68%

Não utiliza

Fonte: dados da pesquisa

A atividade relativa ao trabalho se destaca pela promoção do desenvolvimento da pessoa
na comunidade, fazendo a conexão entre a sua história e a natureza onde a atividade se desenrola
(MELO, 2017). Assim, a transmissão do conhecimento às gerações futuras, por uma via social
e histórica, se destaca na vida dos moradores da Reserva Extrativista estudada, promovendo o
desenvolvimento na vida da comunidade relativo à utilização de plantas medicinais; conforme
mencionado por 68% dos entrevistados.

5.3.5 Pesquisa de opinião a respeito do uso de plantas medicinais
De acordo com Silva Júnior e Costa (2014), um dos modelos mais utilizados entre
pesquisadores é o desenvolvido por Rensis Likert em 1932 para medir atitudes dentro das
ciências do comportamento e consiste em se atribuir um construto e definir um conjunto de
afirmações relativas a essa definição, onde os respondentes atribuirão certo grau de
concordância.
A fim de conhecer melhor a opinião dos entrevistados a respeito do uso de plantas
medicinais na RESEX do Cuniã, foi realizada uma pesquisa com nove afirmações utilizando
escala Likert com as opções de Concordo Totalmente, Concordo, Não Sei, Discordo e Discordo
Totalmente.
As afirmações constam no gráfico 5, com as respectivas respostas acerca de plantas
medicinais.
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Gráfico 5 – Pesquisa de opinião a respeito do uso de plantas medicinais
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Fonte: dados da pesquisa

As respostas às perguntas elaboradas revelam certa “humildade” ao não se declarar
como um bom conhecedor sobre as práticas de uso de plantas medicinais, mas, com exceção
daqueles que afirmaram não utilizar desse recurso natural, os demais demonstraram um
razoável conhecimento que receberam de seus antepassados na utilização do que eles acreditam
ser uma solução natural para suas questões de saúde. Também revelaram que a totalidade dos
entrevistados afirmou que concordam ou concordam totalmente, ser importante ter plantas
medicinais em seu quintal ou disponível na floresta como recurso para tratamento das mais
variadas questões e que, da mesma forma, esse uso traz melhorias à vida das pessoas que a
utilizam, que era o alvo da questão de número três.
A tradição familiar falou mais alto quando questionados a respeito da eficácia dos
remédios caseiros, onde apenas uma entrevistada, que se declarou como não usuária, afirmou
desconhecer se esses remédios são tão bons quanto os comprados em farmácias. Vinte e três,
dos vinte e oito entrevistados, afirmaram que os remédios caseiros seriam até melhores que os
medicamentos alopáticos pelo fato de que, segundo eles, não trazerem tantos efeitos colaterais
quanto os receitados pelos médicos.
Na pergunta de número cinco, a respeito das partes do uso das plantas, cinco que não as
utilizam e mais dois outros, afirmaram desconhecer quais partes das plantas poderiam ser
utilizadas na preparação dos medicamentos. Já, os demais, afirmaram que todas as partes
poderiam ser usadas, dependendo da planta ou da árvore e a finalidade da preparação. Em
muitos casos, de uma mesma planta utilizam-se folhas, cascas e raízes.
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A respeito da eficácia do medicamento caseiro, apenas dois entrevistados afirmaram
desconhecer a respeito, sendo que dezenove, dos vinte e oito entrevistados, afirmaram que
concordavam plenamente que esses remédios à base de plantas, sempre surtiram um efeito
positivo; quando por eles foram utilizados.
Ao se questionar a respeito da possibilidade de se auferir renda extra com a atividade de
plantas medicinais, também foi expressiva a concordância com a afirmação. Na visão de
negócios dos moradores do Lago do Cuniã, existe uma demanda acerca da utilização dos
remédios caseiros, não apenas entre eles; mas, nas populações vizinhas como nos distritos de
Nazaré e São Carlos, além do município de Porto Velho, o que, caso existisse uma organização
nesse sentido, possibilitaria a coleta e preparação do material para comércio com outras
localidades.
Quando mencionada a existência da cooperativa local, a COOPCUNIÃ e da Associação
de Moradores, a ASMOCUM e da sua possível mediação na questão do comércio de plantas
medicinais, apesar da desconfiança de alguns, de modo geral, a população afirmou que via com
bons olhos a participação das entidades nesse aspecto, utilizando a expertise adquirida com o
manejo do jacaré, para intervir positivamente no escoamento da produção existente de plantas
medicinais e atuar como facilitadora na execução dos negócios.
Comparando-se a relação das plantas mencionadas na pesquisa, as listadas no Rename
e as utilizadas no Hospital Santa Marcelina de Porto Velho, temos a lista apresentada no Quadro
9 que é a relação de plantas já utilizadas em organizações públicas e privadas, com aval de sua
eficácia comprovada.
Quadro 9 – Comparativo de plantas utilizadas na RESEX do Cuniã e outras instituições
com potencial de comercialização
Açafrão - Curcuma longa

Jatobá - Hymenaea courbaril

Amora - Morus

Mastruz - Dysphania ambrosioides

Anador - Justicia pectoralis

Picão - Bidens alba

Boldo - Peumus boldus

Quebra pedra - Phyllanthus niruri

Capim

Santo

-

Cymbopogon Sacaca - Croton cajucara

citratus
Crajiru - Arrabidaea chica

Sangue de dragão (seiva) - Croton lechleri

Erva Cidreira - Melissa officinalis

Terramicina - Alternanthera brasiliana

Graviola - Annona muricata

Unha de gato - Uncaria tomentosa

Hortelã - Mentha

Vick - Mentha arvensis L. var. Piperascens Holmes

Fonte: Dados da pesquisa, Rename (Brasil, 2018), Dr. Roberto Ataíde B. Araújo. Farmacêutico Bioquímico
Biólogo do Hospital Santa Marcelina – RO. Resp. técnico Laboratório Fitoterápico.
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Pelo Quadro 9 pode-se perceber que essas 18 plantas e árvores da floresta já possuem
um potencial de comércio com grande aceitação no mercado. Esse potencial pode ser explorado,
necessitando-se de mais pesquisas para as demais plantas mencionadas na pesquisa.
O que ficou demonstrado pela pesquisa a respeito das espécies elencadas nos Quadro 9,
foi uma variedade de plantas e árvores da floresta utilizadas pelos moradores da Reserva
Extrativista do Lago do Cuniã, que já são largamente utilizadas pela população de Rondônia e,
possivelmente, por boa parte dos habitantes do Brasil, país que detém algo em torno de 22%
das espécies vegetais do planeta e que necessita, segundo preconizado por Homma (2016),
desenvolver técnicas para a domesticação de mais espécies de plantas e recursos da floresta
visando o desenvolvimento de uma economia sustentável para benefício das populações da
floresta. Essa conclusão também é apoiada por Ming (2006), quando aponta para um correto
manejo das espécies para benefício humano e perfeita coexistência com a natureza.
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6. CONCLUSÃO
A utilização de plantas medicinais para tratamento da população brasileira na medicina
popular ou para o desenvolvimento de diversos fármacos, amplamente utilizados na prática
clínica, tem sido objeto de políticas de saúde de governos há mais de uma década, mas ainda
não se pode perceber sua efetividade nas unidades de tratamento de saúde particulares e nem
no SUS; com raríssimas exceções. Entretanto, diversos estudos têm demonstrado a eficácia na
terapêutica dessa forma de medicina tradicional, não obstante barreiras impostas pela medicina
moderna com apoio da indústria farmacêutica dificultam a utilização. Assim, torna-se
imperioso que haja mais estudos que demonstrem a utilização dessa opção natural a fim de
tornar conhecida essa opção de cuidados com a saúde.
A utilização da base teórica da Teoria da Atividade, fundamentada nos estudos de
Leontiev, auxiliou na compreensão de como o conhecimento tradicional é passado de pai para
filho pela tradição oral, trazendo à luz o conceito de que é a necessidade que conduz o indivíduo
na natureza a se utilizar dos objetos que o cercam; para atingir os seus objetivos. Assim, o que
motiva o indivíduo a buscar os recursos da natureza é a possibilidade de se alcançar uma vida
mais saudável pela atividade desse uso e pela necessidade de cuidar de sua saúde por meio do
objeto; que são as plantas medicinais.
Desse modo, a pesquisa teve como objetivo geral levantar o potencial da atividade
extrativista na RESEX do Lago do Cuniã, no tocante à utilização e a exploração de plantas
medicinais no cuidado com a saúde da população a partir da Teoria da Atividade e, nesse intuito,
conhecer as potencialidades da atividade extrativista no local; onde, julga-se, ter sido atingida
a meta.
Foi observado, durante a convivência com os moradores que, essa população residente
há mais de um século no local, oriunda, principalmente, do nordeste do Brasil, trouxe consigo
seus hábitos e conhecimentos que foram transmitidos de pais para filhos, especialmente no que
se refere à utilização de plantas medicinais para o cuidado com a saúde. Além disso, a absorção
de parte da cultura da população indígena da etnia Mura, gradativamente expulsa da região pela
chegada do homem branco, foi um fator de enriquecimento dos conhecimentos acerca das
espécies e suas finalidades para tratamento das mais diversas morbidades que acometem o
homem e suas famílias que se aventuraram na região, especialmente em doenças como a
malária, febres e os mais diversos tipos de mazelas.
No intuito de se atingir o objetivo geral mencionado, subsidiariamente, buscou-se o
primeiro objetivo específico de identificar o potencial de espécies de plantas medicinais
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existentes e utilizadas pelos extrativistas na RESEX do Lago do Cuniã, o que foi alcançado por
meio de entrevistas semiestruturadas, onde os moradores questionados puderam elencar, de
modo espontâneo e não exaustivo, as mais variadas espécies de plantas e árvores nativas e
exóticas cultivadas ou, apenas, coletadas e utilizadas no preparo de soluções caseiras para esse
fim. Foram citadas 76 espécies distintas entre plantas e árvores que fazem parte do rol de
matérias primas para seus remédios caseiros, o que se mostra um universo considerável que
pode vir a ser objeto de estudo para comercialização e para o desenvolvimento de fitoterápicos;
a exemplo de outras comunidades.
Na sequência, o segundo objetivo específico de analisar o sistema de trabalho com a
atividade de plantas medicinais na vida dos extrativistas na RESEX do Lago do Cuniã foi
atingido na mesma pesquisa, considerando que a atividade mais citada pelos entrevistados foi
a pesca, acompanhada de outras como a agricultura de subsistência, o extrativismo, o artesanato
e atividades ligadas à exploração do ambiente que os cerca e que faz parte de sua história.
A atividade de uso de plantas medicinais é motivada pelo objetivo de se ter uma vida
saudável por meio do conhecimento adquirido ao longo da história desses habitantes da RESEX
e pela necessidade de tratamento de saúde a que todos os seres humanos estão sujeitos;
encontrando na natureza o objeto para satisfação dessa necessidade.
A junção desses elementos demonstra toda a potencialidade de uma atividade que pode
e deve ser explorada comercialmente para geração de renda extra para os moradores do Lago
do Cuniã. Alia-se a isso, o fato de os habitantes dos núcleos residenciais encontrarem-se a tanto
tempo no local e, diferentemente de outros modelos de colonização exploratória como a
agropecuária, que destroem o ambiente natural onde eles se instalam; suas atividades não
interferem no equilíbrio dos ecossistemas, sem agressões significativas a eles. O modelo de
utilização da RESEX permite que a atividade extrativista seja desenvolvida sob a supervisão
dos órgãos públicos como o ICMBIO, que possui tradição de apoio às atividades que se
enquadrem no padrão de manejo da floresta estabelecido pelos órgãos ambientais.
A pesquisa tornou evidente todo conhecimento tradicional apresentado pelos moradores
do Lago do Cuniã, dentro de seus grupos familiares, onde a informação não permaneceu
estagnada, mas, tornou-se dinâmica, fazendo parte da prática da vida diária pelo uso dos
recursos disponíveis, onde cada entrevistado expressou sua concordância com o fato de ser
necessário às famílias possuirem suas plantas para utilização, no momento apropriado, para a
melhoria de suas vidas pela medicina tradicional; como aprendido com seus pais.
Uma frase que se destacou ao se perguntar acerca da eficácia dos medicamentos caseiros
foi: “Tem que ter fé. Tudo na vida precisa de fé. Se acreditar que a planta vai funcionar; então,
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ela funciona!” Essa frase foi dita pela maioria dos entrevistados, evidenciando uma tradição
herdada pelos filhos dentro dos costumes que fazem parte do grande acervo cultural dos
habitantes do Lago do Cuniã.
Outro fator positivo a se destacar foi a concordância quase que total dos entrevistados
de que as plantas medicinais podem se tornar uma fonte extra de rendimentos. Uma atividade
que tanto faz parte de suas vidas pelo atendimento a uma necessidade básica do ser humano,
que é o cuidado com a saúde, significa, para eles, algo desejável a todos os demais. Alguns
narraram o pedido de amigos ou familiares para coletar e levar para eles uma determinada
planta, casca ou pedaço de árvore por ocasião de uma visita fora da RESEX, demonstrando o
interesse de uso dessa alternativa fora do Cuniã.
A existência de uma cooperativa que, por enquanto, trabalha apenas com o manejo do
jacaré em alguns meses do ano, também é vista como um fator positivo para a solidificação de
uma possível atividade produtiva com plantas medicinais, pelo fato de já haver uma expertise
em se negociar com empresas de Porto Velho.
Algumas dificuldades também foram detectadas na pesquisa de campo, como o fato de
viver em uma reserva extrativista impor limites legais à atividade produtiva e algumas práticas
tradicionais. Ainda é motivo de discussão o estabelecimento de limites e condições nas áreas
de proteção ambiental para as populações residentes nas atividades que sustentem a vida dos
moradores.
Com a criação da RESEX, os novos administradores da área promoveram várias
mudanças, cujas responsabilidades foram divididas entre a comunidade e o Governo. Isso
afetou o dia a dia dos moradores, impondo novas regras estabelecidas no Plano de Utilização
da Unidade. Essas regras impuseram limitações ao uso da terra para atividades agrícolas e de
pecuária ao nível de subsistência. Isso deve ser considerado quando se pondera a relação de
custo/benefício de se preservar os ecossistemas. Apesar de prever que a RESEX permita a
atividade de subsistência a fim de promover a prosperidade local, o plano de manejo precisa
envolver os moradores das áreas de proteção, a fim de usufruírem dos benefícios.
Devido a essas limitações, diversos moradores relataram que, algumas medidas, foram
tomadas para minimizarem os efeitos da criação da reserva, no sentido de se promover uma
infraestrutura básica. Dentre elas, pode ser citada a construção de uma escola, posto de saúde,
o espaço da cooperativa e fornecimento de energia elétrica e internet.
Outra limitação imposta à RESEX é a distância do principal centro consumidor; que é
Porto Velho. No mês de junho, quando foram realizadas as visitas, o período do inverno estava
no seu final e foi preciso percorrer de carro por, aproximadamente, duas horas, uma distância
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de quase 70 km, pois a maior parte da via não é asfaltada. Depois, do trecho de carro, mais
meia hora em uma voadeira até o chamado Porto Araújo, que nada mais é que um barranco
transformado em ponto de encontro com algum morador do Cuniã, previamente agendado; mais
um quilômetro e meio por uma trilha no meio da mata até um determinado porto para embarcar
em nova voadeira para, enfim, chegar à reserva. Este último trecho da viagem dura duas horas.
Uma outra opção para se chegar a RESEX do Lago do Cuniã é sair de barco de Porto
Velho em um percurso de mais de cinco horas. No verão, esse percurso pode ser feito por um
caminho que liga a RESEX ao distrito de São Carlos, diminuindo o tempo de viagem que,
geralmente, é feito por meio de motocicletas.
Pelo exposto na pesquisa, pode-se concluir que a Reserva Extrativista do Lago do Cuniã
apresenta considerável oportunidade produtiva de plantas medicinais para uso terapêutico com
potencial único em relação às espécies existentes na região; conhecimento tradicional
riquíssimo ainda praticado mas que, caso não seja devidamente solidificado, corre o risco de
desaparecer, como muitos outros conhecimentos têm se perdido devido ao envelhecimento e
morte dos avós; devido

à “modernização” adotada pelas gerações mais novas e pelo

desenvolvimento de novas tecnologias.
O uso de um modelo correto de negócios, apresentado por meio de um projeto elaborado
em comum acordo com a população, poderá significar o alcance de bons resultados financeiros
e na preservação de uma cultura centenária perpetuada por gerações.
Concluindo, o objetivo específico de identificar a existência de ações para incrementar
a atividade produtiva com plantas medicinais na RESEX do Lago do Cuniã acabou não sendo
totalmente demonstrado na pesquisa, evidenciado com, apenas, uma produção de plantas
medicinais para consumo próprio; o que pode, ainda, ser aproveitado para a geração de renda,
partindo da experiência da Cooperativa e da Associação de Moradores do Cuniã.
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7. RECOMENDAÇÕES PARA NOVAS PESQUISAS
Esta pesquisa não teve a pretensão de esgotar o tema e buscou avaliar a proposição do
uso de plantas medicinais na RESEX do Lago do Cuniã, potencialidades da atividade
extrativista das comunidades locais.
Entretanto, é preciso ressaltar a importância de se dar continuidade ao estudo do assunto
por meio de novas pesquisas que venham subsidiar a criação de um projeto viável para a
produção de rendimento extra à comunidade; por meio do extrativismo de plantas medicinais.
Como exemplo, pode ser citado o uso de plantas medicinais em um dos locais visitados
para elaboração deste trabalho; que foi o Hospital Santa Marcelina de Porto Velho. Com mais
de sessenta anos de existência e criado para atender aos portadores de hanseníase, ainda hoje é
referência nesse cuidado no Estado de Rondônia; além de diversas outras especialidades.
Nessa visita, a informação dada pelo responsável técnico pelo Laboratório Fitoterápico,
o Dr. Roberto Ataíde B. Araújo, foi a de que grande parte dos medicamentos utilizados nos
pacientes é proveniente de horta mantida pelo hospital. O farmacêutico e biólogo afirmou que
a equipe médica tem comprovado a eficácia do uso dos medicamentos à base de plantas
medicinais, prescrevendo o uso desses medicamentos aos pacientes, fornecidos pela farmácia
fitoterápica especialmente planejada para esse fim; conforme as Figuras 18 e 19.
Figura 18 – Entrada da
Farmácia Fitoterápica

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 19 – Exemplo de hortas para o cultivo

Fonte: Arquivo pessoal

As plantas medicinais são colhidas nas hortas, como mostrado na Figura 19, e passam por um
processo de higienização e secagem em grandes bandejas, onde ficam sob o vento de um aparelho
ventilador para, depois, ir à estufa a fim de ganhar consistência e grau de umidade adequados para
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armazenamento; mantendo, assim, as suas propriedades terapêuticas, como demonstrado nas Figuras
20 e 21.
Figura 20 – Processo de secagem das folhas

Figura 21 – Estufa para secagem

Fonte: Arquivo pessoal

Fonte: Arquivo pessoal

Após o processo de secagem, todo o material é armazenado em sacos de papel e devidamente
identificado para seu uso posterior, como mostrado nas Figuras 22 e 23. A precisão da identificação
é fundamental para utilização correta dentro dos prazos pré-estabelecidos pelo controle de qualidade,
a fim de que as propriedades de cada planta sejam mantidas no momento do preparo do fitoterápico.
Figura 22 – Produto armazenado

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 23 – Identificação do produto

Fonte: Arquivo pessoal

Concluindo o processo, o produto é disponibilizado ao hospital para uso no paciente internado
e ao paciente que recebeu alta, para a continuação do seu tratamento em casa; como pode ser visto
nas Figuras 24 e 25.
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Figura 24 – Produto disponibilizado
em forma de essências e pomadas

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 25 – Produto disponibilizado em
sacos plásticos para uso como chás

Fonte: Arquivo pessoal

A experiência do Hospital Santa Marcelina é uma referência na utilização de plantas
medicinais no estado de Rondônia. Essa expertise pode ser aproveitada no cultivo, coleta e preparação
pelos moradores da RESEX do Lago do Cuniã, como ponto de partida para o desenvolvimento de um
projeto de geração de renda para as comunidades locais.
Desde o ano de 2012 o Ministério da Saúde tem lançado editais para apoio de projetos na área
de plantas medicinais. Alguns deles têm alcançado bons resultados no uso dos recursos federais como
os APLs de Santarém (PA) e Pato Bragado (PR); conforme anunciado na página do Ministério da
Saúde (BRASIL, 2019, on-line).
No ano de 2014, a escolha de projetos passou a incluir a assistência farmacêutica e laboratórios
públicos e, não somente, projetos de APLs pela compreensão do governo de que seria necessário
também fomentar a fitoterapia nos laboratórios públicos, promover o desenvolvimento local pela
disponibilização de fitoterápicos eficazes. Assim, por meio do edital SCTIE/MS nº 1/2014, apoiou
projetos na área de plantas medicinais e fitoterápicos. Foram selecionados 19 projetos, dos quais 12
dedicados à assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos; 5 para estruturação de
Arranjos Produtivos Locais (APLs) de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, no âmbito do SUS e; 2
para o desenvolvimento e registro sanitário de medicamentos fitoterápicos da Rename (Relação
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Nacional de Medicamentos Essenciais), por meio de laboratórios públicos, com investimento de
aproximadamente R$ 7,1 milhões para o desenvolvimento destes 19 projetos que estão ligados às
secretarias de saúde municipais e estaduais de todo o país e utilizados na aquisição de equipamentos,
insumos, contratação de serviços e capacitações. Os projetos serão desenvolvidos no âmbito do SUS
de todas as regiões brasileiras.
Em 2015 foi publicado o Edital N.º 2 SCTIE/MS, de 24 de agosto de 2015 - processo seletivo
de projetos para apoio à assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos e arranjo
produtivo local de plantas medicinais e fitoterápicos, no âmbito do SUS, e o desenvolvimento e
registro sanitário de fitoterápicos da Rename, por meio de Laboratórios Farmacêuticos Públicos
(Laboratórios Oficiais) (BRASIL, 2019, on-line).
No dia 14 de junho de 2019 foi publicado o Edital SCTIE/MS nº 2, de 13 de junho de 2019
no sítio do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019, on-line) de uma Chamada Pública do processo
seletivo de projetos para apoio à assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicas, com
ênfase em garantia e controle de qualidade. O objetivo deste Edital é selecionar projetos de
estruturação e consolidação de assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos
contribuindo para garantir o acesso de usuários do SUS a fitoterápicos com qualidade, segurança e
eficácia, conforme a Política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF).
O lançamento desses Editais reforça o compromisso do Ministério da Saúde com a PNPMF,
reafirmando a importância do tema para a saúde da população e a disponibilização de recursos que
poderiam ser utilizados em projeto desenvolvido para a população residente na RESEX do Lago do
Cuniã.
Dada a grande relevância do tema, a continuação de tais estudos certamente redundará em
benefícios, não apenas para a comunidade em tela, mas, para toda a cidade de Porto Velho, o Estado
de Rondônia e para todo o país.
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9. ANEXOS
9.1 ANEXO I
PLANTAS MEDICINAIS NA RESEX DO LAGO DO CUNIÃ: POTENCIALIDADES
DA ATIVIDADE EXTRATIVISTA DAS COMUNIDADES LOCAIS
PESQUISA SOBRE A COLETA E UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NA
RESEX DO LAGO DO CUNIÃ.
Este questionário tem o objetivo de colher informações a respeito da coleta e utilização de
plantas medicinais na RESEX do Lago do Cuniã e nenhuma informação aqui será divulgada
individualmente a terceiros, mas apenas utilizada para compreensão do pesquisador sobre a
prática da medicina com plantas. Este questionário deve ser respondido conforme as questões
forem apresentadas e não há uma resposta certa ou errada. Agradecemos, de antemão, sua
disponibilidade em responder.
Muito obrigado!
Data da entrevista: ......... /............ /.............
1. INFORMAÇÕES DO MORADOR
1.1 Nome:
1.2 Idade:.......
Localidade onde reside:.....................................................................
1.3 Nível de escolaridade: .....................................................
a) Sem instrução ( )
b) Tem Curso Superior? Sim ( ) Qual?.................................
1.4. Nome do Companheiro (a)...............................................
1.5. Número de Filhos:............................................................
1.6. Onde Nasceu?..................................................................
1.4 Em que ano veio para o Lago do Cuniã? .........................
1.6 O que o atraiu à região?....................................................
2. INFORMAÇÕES DO LOCAL ONDE RESIDE
2.1 Realiza alguma atividade produtiva no local onde reside? ( ) Sim ( ) Não
2.2 Se sim, qual (is)? ...............................................................................................
2.2 Cultiva alguma espécie de planta medicinal? ( ) Sim ( ) Não
2.3 Quais plantas cultiva? (Use o BOX a seguir para relacioná-las)
2.4 Usa com que finalidade? (Use o BOX a seguir para relacioná-las)
Planta
Finalidade
Modo de uso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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3. DADOS DA EXISTÊNCIA DE PLANTASMEDICINAIS NA RESEX
3.1 Na floresta da RESEX existem muitas espécies de Plantas Medicinais? ( ) Sim ( ) Não
3.2 Se sim, cite o nome e para que servem (use o BOX a seguir para relacioná-las)
Planta
Finalidade
Modo de uso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4. INFORMAÇÕES SOBRE O MANEJO
4.1 As plantas utilizadas são todas nativas do Lago do Cuniã ou algumas foram trazidas de
outros lugares?
( ) Nativas do Lago ( ) Trazidas de outro lugar ( ) Parte nativa, parte de outro lugar
4.2 Utiliza algum tipo de adubo orgânico, fertilizante ou defensivo no cultivo das plantas?
( ) Sim ( ) Não
4.3 Se sim, quais?......................................................................................................................
4.4 Existem alguma regra para o cultivo e a coleta das plantas medicinais? ( ) Sim ( ) Não
4.5 Se sim, quais?.......................................................................................................................
4.7 Como aprendeu a conhecer as plantas medicinais?
..............................................................................................................................................
5. A seguir serão feitas algumas afirmações. De acordo com suas opiniões, assinale a
opção que mais corresponde às suas escolhas:
5.1 Tenho muito conhecimento sobre plantas medicinais.
Discordo totalmente

Discordo

Não sei

Concordo

Concordo totalmente

Concordo

Concordo totalmente

Concordo

Concordo totalmente

5.2 É importante ter plantas medicinais no quintal de casa.
Discordo totalmente
Discordo
Não sei
5.3 Lidar com plantas medicinais melhora a minha vida.
Discordo totalmente
Discordo
Não sei

5.4 Remédios caseiros são tão bons quanto os comprados na farmácia.
Discordo totalmente

Discordo

Não sei

Concordo

Concordo totalmente

5.5 Todas as partes das plantas medicinais podem ser usadas para fazer um remédio caseiro.
Discordo totalmente

Discordo

Não sei

Concordo

Concordo totalmente

3.6 As plantas medicinais sempre funcionam quando preciso de tratamento.
Discordo totalmente

Discordo

Não sei

Concordo

Concordo totalmente

3.7 As plantas medicinais podem ser uma fonte extra de rendimentos.
Discordo totalmente

Discordo

Não sei

Concordo

Concordo totalmente

3.8 As pessoas de outros lugares gostariam de comprar plantas medicinais.
Discordo totalmente

Discordo

Não sei

Concordo

Concordo totalmente

3.9 Uma cooperativa/ associação poderia ajudar a comercializar plantas medicinais.
Discordo totalmente

Discordo

Não sei

Concordo

Concordo totalmente
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Anexo II – Autorização para atividades com finalidade científica – SISBIO
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