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CONSERVAÇÃO. DOCUMENTAÇAo. USO
DE PLANTAS M DlCINAIS POR
QUilO BOlAS E RIBEIRINHAS

MANIPULAçAo
COMUNIDADES

DESCRIÇAO
A conservação dos recursos genéticos de plantas medicinais e aromáticas em áreas
utilizadas pelas comunidades quilombolas e ribeirinhas com outras espécies em muito
reduzirá os gastos com a implementação de novas áreas, podendo ainda reduzir o
desmatamento descontrolado em áreas de expansão agrícola. O Plano de Ação tem
como objetivo conservar, documentar, usar e manipular germoplasma de andirobeiras
nativas e espécies de plantas medicinais e aromáticas instaladas em forma de horto
medicinal em comunidades quilombolas e ribeirinhas.
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PRINCIPAIS PRODUTOS
Estão sendo utilizados na conservação in situ
andirobeiras nativas nas comunidades ribeirinhas e
plantas medicinais e aromaticas instaladas na forma de
hortos nas comunidades quilombolas.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇAo
As andirobeiras nativas encontram-se em areas de
florestas ao longo de rios na ilha de Combu, PA. As
especies medicinais introduzidas foram instaladas em
hortos nas comunidades quilombolas do municipio de
Santa Izabel, PA em area de terra firme.

USO
O oleo de andiroba extraido das andirobeiras nativas e
comercializado e usado pela populacao na producao de
produtos cosmeticos e medicinais. As plantas
medicinais e aromaticas sao usadas pelas comunidades
quilombolas no controle de algumas doencas.

DOCU ENTAÇAo E PARCEIROS
As atividades desenvolvidas esta o fotografadas. O
processo de extracao e armazenamento do oleo de
andiroba sera tema de uma Tese de doutorado. As
especies medicinais e aromaticas identificadas sao
provenientes do horto medicinal da Embrapa Amazonia
Oriental. Os principais parceiros sao o CEDENPA e
Associacoes das comunidades.
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