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·Seminário sobre a AGENDA 21:

VC/Diversidade, conservação e sustentabilidade

2º Seminário de Implementação dos Compromissos da RI0..92: as Ações da AGENDA 21 para Floremu,
Biodiversidade, Biotecnologia, Agricultura Sustentável. Proteção do Solo e Deserttfkação .J ::S ~ j

VITAE CIVILIS INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO,

MEIO AMBIENTE E PAZ

Programa "Conservação da biodiversidade, proteção culmral e sustentabüidade do
desenvolvimento na Mata Adbntica ''

Missão e objetivos
A missão deste programa se fundamenta no desenvolvimento e na promoção de ações que visem
compatibilizar a proteção da diversidade cultural e biológica com a sustentabilidade do
desenvolvimento na Mata Atlântica. Para atingir essa meta junto às comunidades locais, sociedade
civil e governo, as linhas de ação passam pelo resgate e análise de conhecimentos tradicionais,
geração de tecnologias, catalização e atuação na implementação de propostas científicas com base
em aspectos ecológicos, sociais, culturais, econômicos e da legislação. Na filosofia deste Programa,
destaca-se o compromisso do desenvolvimento da cidadania ativa através da capacitação dos
indivíduos para a co-gestão do ambiente.

Área básica de atuação
Este Programa está dirigido primordialmente para a região do Vale do Ribeira que se localiza a
sudeste do Estado de São Paulo. A região concentra, cerca de 40% das extensões dos
remanescentes de Mata Atlântica do Brasil e a maioria das áreas protegidas deste Estado.
A Mata Atlântica extendia-se originalmente do norte ao sul da costa leste brasileira, ocupando uma
área aproximada de 1.085.000 k.m2, dos quais estima-se existir, distribuídos em fragmentos, apenas,
de 5 a 8%. Apesar desta grande destruição, os remanescentes mantém ainda, um elevado potencial
cm recursos naturais, um alto nível de espécies endêmicas e populações humanas que dependem
desses recursos para sua sobrevivência. Toda essa diversidade cultural e biológica é ainda pouco
conhecida no meio científico e socialmente pouco valorizada.
Contrastando com a riqueza de recursos naturais da Mata Atlântica, o V ale do Ribeira é habitado
pela população mais pobre do Estado mais rico do Brasil. Essa condição de pobreza generalizada
pode ser constatada pelos elevados índices de analfabetismo, mortalidade infantil e predominância
de famílias sem nenhum rendimento. chegando a atingir, em alguns locais, índices respectivamente
de 56%, 73%0 e 51,4%.
O quadro fundiário regional é também extremamente complexo. A maioria da população não tem o
título da terra, uma vez que 50% das áreas agriculturávcis pertencem a grandes proprietários. Além
disto, a política ambiental do Estado de São Paulo concentrou nesta região os esforços de
preservação pelo fato de que lá se encontram as áreas rernanecentes de Mata Atlântica. Como
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resultado, criaram-se várias Unidades de Conservação de uso restrito, tais como, Estação Ecológica,
Parques e Reserva.
Em 1994, como uma forma de compensação aos municípios que possuem tais áreas preservadas e
que vêem a legislação ambiental como obstáculo ao "desenvolvimento" da região, a Assembléia
Legislativa deste Estado aprovou a J .ei do Imposto Verde que regulamenta o repasse de parte do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços aos municípios mencionados.
O Vitae Ctvilis, vivenciando esse panorama de conflitos, tem elaborado e desenvolvido propostas
junto a populações locais e em cooperação com alguns órgãos do Estado. Tais propostas visam
buscar a implementação de um modeJo de sustentabilidade para o desenvolvimento da região,
voltado ao homem e ao meio ambiente.
O Vitae Civilis está, não obstante. sempre atento às possibilidades de, em parceria com outras
organizações, extender suas atividades no âmbito desse programa para outras regiões.
Descrevemos a seguir as ações integradas desenvolvidas por nossa equipe multidisciplinar,
referentes aos projetos específicos e atividades diversas, direcionadas para os objetivos deste
Programa:

1 - "Levantamento Etnobotânico e Etnofarmacológico e de alguns Aspectos Sociais,
Econômicos e Culturais nas Comunidades Tradicionais da Estação Ecológica dr .luréiaItatins"
A Estação Ecológica de Juréia-Itatins, localizada na região do V ale do Ribeira. é uma categoria de
Unidade de Conservação que legalmente não contempla a presença humana. Porém é habitada por
comunidades que ali vivem há décadas, realizando atividades de sobrevivência relacionadas ao uso
dos recursos naturais.
Métodos antropológicos e das ciências naturais estão sendo utilizados para a obtenção de dados
etnobotânicos, etnofarmacológicos e de alguns aspectos sócio-econômico-culturais que nos
possibilitam contextualizar a relação das comunidades estudadas com a natureza.
As plantas citadas e identificadas pelos informantes estão sendo identificadas botanicamente t
armazenadas no Instituto de Botânica do Estado de São Paulo sob a coordenação da Sisternata
vegetal Lúcia Rossi. A compilação dos dados possibilitaram a ampliação desta pesquisa como por
exemplo, estudos bioquímicos da espécie Hedyosmum brasiliense Mart & Miq que estão sendo
realizados no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Outras espécies deverão ser
estudadas quando a forma de divulgação dos resultados desta pesquisa ação estiverem definidas de
maneira a protegei o direito de propriedade intelectual e patentes dessas comunidades.
A abordagem metodológica seguida, se fundamenta no compromisso ético de participação ativa e
retorno ao objeto de estudo. Desta forma, os resultados dos levantamentos foram apresentados ~·.
discutidos junto as comunidades que definiram a data e sistema da apresentação.
Este retorno amplia-se ainda, nu atendimento a algumas das várias reivindicações das comunidades
por melhoria na qualidade de vida, como a obtenção de renda e melhor assistência à saúde.
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Esta pesquisa com ação, bem como suas etapas subsequentes, descritas abaixo, são financiadas
principalmente pela Rainforest Alliance, New York.

1.1 - "A Arte e. a Informática para a. Organização de Dados Etnobotânicos"
Para organizar, correlacionar e interpretar os dados ctnobotânicos e etnofarmacológicos obtidos,
desenvolvemos um programa de computador, com um planejamento minucioso na definição dos
critérios a serem abordados para a organização e cadastramento destes dados, bem corno de todas
as correlações necessárias para as interpretações. A elaboração deste programa, proporcionou
também um aperfeiçoamento na metodologia empregada em campo para levantar e compilar os
dados.

1.2 - "Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Desenvolvimento Comunitário na
Estação Ecológica de .Iuréia-Itatins"
Esta etapa da pesquisa com ação, envolve trabalhos ao nível de organização social, implantação de
um Posto de Saúde, cultivo, beneficiamento, inventário florestal contínuo, estudos de manejo
sustentado e comercialização de plantas medicinais.
- Trabalhos ao Nível de Qrganiz.ação Social
Um dos enfoques básicos deste nível dos trabalhos é a promoção da organização comunitária
voltada à. produção, ou seja, o treinamento para o gerenciamento comunitário da produção de
plantas medicinais de forma sustentável, corno fonte alternativa de renda familiar.
Com um enfoque mais amplo, os trabalhos sociais também se voltaram para a promoção de uma
consciência critica e mobilização na busca de soluções para os problemas que os atingem, incluindo
a necessidade do uso racional dos recursos que lhes dão sustento.
Para tanto, realizamos encontros individuais e coletivos cuja programação se guiava nas perspectivas
das comunidade. As reuniões incluíam além dos debates, dinâmicas de grupo e jogos, com objetivo
específico de trabalhar temas como cooperação, participação, confiança, direito de propriedade
intelectual, identificação de diferentes tipos de liderança: nível de. envolvimento e perspectivas
comunitárias.
O envolvimento do objeto de estudo nas atividades propostas foi intenso e crescente. na medida cm
que identificava-se com as situações simuladas nas dinâmicas. As avaliações deste trabalho foram
realizadas junto aos participantes para redirecionamento das linhas de ação.
Cultivo de Plantas Medicinais
Proposta da própria comunidade, a atividade de cultivo se apresentou como uma alternativa viável
por ser culturalmente praticada, pela possibilidade de compatibilizar-se com a conservação
ambiental e devido a demanda no comércio local de plantas medicinais.
R

O cultivo, baseado em princípios da Agricultura Orgânica, foi iniciado com o plantio da espécie
medicinal Curcuma zedoaria cm consórcio com banana, mandioca ou subosque de vegetação em
estágio inicial de regeneração.
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O local, __ dimensão da área, quantidade de mudas plantadas e forma de trabalho coletivo foram
definidos pelas próprias fanu1ias, que participaram de maneira massiva e entusiática.
- Inventário Florestal e Manejo Sustentado de Plantas Medicinais
As espécies selecionadas para os estudos de manejo sustentado foram definidas tendo como ponto
de partida os conhecimentos etnobotânicos e etnofarmacológicos das comunidades estudadas.
Baseou-se também, em dados do mercado comprador e no potencial produtivo e de regeneração da
planta na área.
A implantação de parcelas para inventário florestal de avaliação e monitoramento do estoque, além
dos tratamentos para definir o sistema sustentável de poda para cada espécie, foram realizados com
a participação de membros das comunidades.
- "Implantação de wn Posto de Saúde na Comunidade da Cachoeira do Guilherme"
O isolamento das comunidades da Estação Ecológica e a ausência de estruturas para atendimento à
saúde, fazem desta, uma constante reivindicação da população que ali vive.
Para catalização desta demanda, contactamos órgãos governamentais da região e do Estado, visando

a implantação de wn posto de saúde para atender a comunidade da Cachoeira do Guilherme e
outras próximas. O Vitae Civilis, coordenando esse processo, conta com a cooperação da
Superintendência de Controle de Endemias, Centro de Vigilância Epidemiológica, Escritório
Regional da Saúde (ERSA-49) da Secretaria Estadual da Saúde, Prefeitura Municipal de Iguape, e
Instituto Florestal.
O ERSA-49 possui um programa cujo objetivo é a criação de Postos de Saúde Rurais. Dentro deste
programa, o Vitae Civilis catalizou a seleção de um dos moradores para ser o Agente de Saúde
Comunitário. Escolhldo pela comunidade local, realizou Concurso Público para contratação pela
Prefeitura e está recebendo treinamento, direcionado à medicina preventiva incluindo a valorização
dos hábitos culturais da comunidade.
O Vitae Ctvilis está esperando autorização do Instituto Florestal para iniciar a edificação do Posto
de Saúde e aquisição dos equipamentos ambulatoriais. Este projeto conta com uma verba
complementar da Rainforest Action Network.
- "Questões Legais e Fundiárias da Estação Ecológica de Juréia-Itatins"
No contexto da conservação da biodiversidade no Brasil, este estudo de caso visa compilar
infonnações e apresentar questões relativas ao direito do uso de recursos naturais, além de aspectos
da legislaçãoreferentes à presença de populações tradicionais em áreas protegidas de uso restrito.
Os temas que estão sendo abordados incluem: aspectos da legislação, tipos e situação geral das
Unidades de Conservação, atuação dos órgãos governamentais relacionados com áreas protegida'>,
esforços de ONGs, Universidades e Governo para a conservação da biodiversidade e propostas
recentes para legislação e política destas áreas.
Tomando a Estação Ecológica de Juréia-Itatins para este estudo de caso, estamos dando ênfase a
informações sobre sua história de criação, situação legal, fundiária, administração atual, conflitos,
condições de vida da população humana, bem como sua relação com a natureza.

- "Direito de Propriedade Intelectual e do Uso de Recursos Naturais"
Diante da necessidade de divulgar os dados etnobotânicos e etnofannacológicos obtidos e
consequentemente ampliar os estudos principalmente bioquímicos e farmacológicos, de forma que
se garanta os direitos das comunidades estudadas, o Vitae Ctvtlts pretende aprofundar as discussões
sobre o tema propriedade intelectual e uso de recursos naturais.
Para tanto, serão compiladas informações sobre aspectos relativos a percepção das comunidades
estudadas da Juréia quanto aos seus direitos de uso de recursos naturais e de seu conhecimento
tradicional, implementação de instrumentos para assegurar tais direitos e compromisso ético de
equipes de etnobiologia com o objeto de estudo. Alé disso, busca-se fórmulas jurídicas para
compatibilizar legalmente os direitos de populações tradicionais com a utilização sustentável dos
recursos naturais. Esta proposta necessita de financiamento para ser desenvolvida.
. Análi~gç um l&Y.@!amcntoJ_ie Mercado de Plantas Mcdici!}ais no Estado dt: São Paul_çi
No ano de 1992, a Rainforest Alliancc financiou um levantamento de mercado de plantas
medicinais no Brasil, com o objetivo de subsidiar as ações da pesquisa de etnofannacologia e
ctnobotânica realizada pelo Vitae Civilis na Estação Ecológica de Juréia-Itatins,
Este levantamento trouxe grande contribuição para definir e estabelecer prioridades das espécies a
serem estudadas quanto ao manejo e cultivo, pois compilou informações sobre pressões de
consumo e espécies promissoras quanto ao mercado. dados básicos para o retomo financeiro às
comunidades estudadas.
Com base na metodologia empregada e nos dados obtidos neste levantamento para o Estado de São
Paulo, realizamos urna avaliação do mesmo. Desta avaliação, foi possível constatar pontos que
podem ser aperfeiçoados em trabalhos posteriores e levantar sugestões para que levantamentos deste
tipo, essenciais como base para o planejamento de ações economicamente sustentadas, possam ser
mais amplamente utilizados.

- Algymas Consider~er:
Um fator relevante é a contextualização atual quanto a algumas das ações dentro de projetos deste
programa, em relação aspectos burocráticos na obtenção da autorização para o desenvolvimento do
mesmo, através do Instituto Florestal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
órgão responsável pela administração das Unidades de Conservação deste Estado.
A parceria entre ONGs e órgãos de governo enfrenta diversas barreiras administrativas. políticas t·
legais. V ale destacar o descompasso entre o tempo necessário para a tomada de decisões pelos
órgãos governamentais e a agilidade das O N Gs, fato que cria uma barreira quase intransponível.
Exemplo disto foi a demora de dois anos e oito meses para autorizar legalmente o desenvolvimento
da nossa pesquisa-ação em etnobotânica, etnotarmacologia 1.: de alguns dados sócio-econômicoculturais.
Mesmo com os inconvenientes advindos deste: fato, o que motivou a contmuidadc <los trabalhos foi
a urgente necessidade de encontrar alternativas para que essas áreas de Mata Atlântica possam sei
efetivamente conservadas, e mantida a diversidade cultural com condições dignas de vida das
comunidades tradicionais que ali sobrevivem em íntimo contacto com a natureza.

.
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As-ações iniciadas na Estação Ecológica de Juréia-Itatins estão, no momento, paralizadas na espera
de docwnentos oficiais que garantam a continuidade dos projetos, de forma que o Vitae Ctvilis
possa, com segurança, retomar os compromissos assumidos com as comunidades e também com
seus agentes financiadores. Com os dados já obtidos, vários trabalhos estão sendo redigidos para
publicação, mas espera-se que as atividades relacionadas a implantação do Posto de Saúde,
definição de um Sistema de Manejo Sustentado, Cultivo e Comercialização de plantas medicinais
possam ter brevemente resposta sobre a autorização para desenvolvimento.
Recentemente foi obtida a autorização para desenvolver o projeto de pesquisa em Inventário
Florestal, já que encarado pelo órgão administrador como pesquisa técnica, poderia ser continuado,
porém aqueles que implicam em intervenção social, ainda estão seguindo morosos caminhos
burocráticos.

2 - "Conservação da Biodiversidade e Sustentabilidade do Uso de Plantas Medicinais da
Mata Atlântica (Vale do Ribeira, São Paulo, Brasil)"
O Vitae Civilis vem, desde 19931 participando e orientando a criação da AEPAM - Associação de
Extratores e Produtores de Plantas Aromáticas e Medicinais do V ale do Ribeira, que congrega
produtores e extratores que atuam no Vale. Representantes de órgãos governamentais como o
DEPRN-Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais (Escritório Regional de
Iguape), ffiAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis,
Fundação Florestal e Casa do .Agricultor de Ribeira têm colaborado com essa iniciativa.
Um dos principais problemas enfrentados por esses extratores, é a ilegalidade de sua atividade
produtiva devido a inexistência de parâmetros científicos para o manejo sustentado de plantas
medicinais, que venham a embasar a autorização para extrativismo, pelos órgãos governamentais de
fiscalização, IBAMA e DEPRN.
Os extratores que participam da AEP AM e técnicos do governo solicitaram ao Vitae Ctvtlis que
desenvolvesse estudos científicos com um enfoque emergenciaJ e com proposta de longo prazo.
Esta pesquisa com ação foi iniciada em outubro de 1994, baseada em uma participação ativa dos
extratores em todas as fases do processo. Estão sendo utilizados métodos antropológicos e das
ciências exatas e naturais para realizar as seguintes atividades em três módulos complementares:
Módulo I - cadastramento dos extratores; identificação botânica, levantamento dos métodos
tradicionais utilizados pelos extratores para obtenção e comercialização de plantas medicinais,
levantamento da origem e distribuição geográfica das espécies identificadas e também de aspectos
sócio-econômico-culturais.
Módulo II- realização de inventário e monitoramento florestal, implantação de tratamentos
de poda de plantas medicinais, definição de um sistema de extração sustentada, treinamento dos
extratores e atividades de conscientização dessa comunidade para a conservação.
Módulo III - repasse simultâneo, junto a AEP AM, dos resultados ao DEPRN e IBAMA,
para que estes forneçam licença especial à atividade de extração de plantas medicinais, discussão e
6
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divulgação amplas dos resultados, elaboração de propostas de lei para legalizar a atividade extrativa
com atuação junto ao Parlamento do Estado de São Paulo.
Realizado inicialmente com recursos próprios e com uma pequena verba do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD·NY) destinada ao projeto de Intercâmbio Etnobotânico
com o Vietnã, descrito abaixo, necessita de financiamento para sua continuidade.

3 - Pesquisa e Intercâmbio Etnobotânico entre Vietnã e Brasil
Este projeto visa o estabelecimento de intercâmbio de experiências através de análise comparativa
das metodologias utilizadas, abordagens metodológicas empregadas, aspectos sócio-econômicoculturais das comunidades estudadas e dos mecanismos legais para a conservação da diversidade
cultural e biológica dos dois países.
Este trabalho está sendo desenvolvido junto a Faculdade de Biologia da Universidade de Hanoi,
Vietnã, através da Pesquisadora Prof. Nguyen Thi Quy.
A área de atuação no Brasil que servirão de estudo de caso, é o V ale do Ribeira, especificamente as
comunidades tradicionais da Estação Ecológica da Juréia-ltatins e os extratores e produtores de
plantas medicinais desta região.

4 - Acompanhamento de Políticas Públicas e outras Iniciativas Relativas à Conservação da
Diversidade Biológica
O Vitae Civilis tem claro que para atingir a principal meta deste programa - compatibilizar a
proteção da diversidade cultural e biológica com o desenvolvimento social e econômico das
populações humanas que habitam áreas remanecentes de Mata Atlântica - é necessário desenvolver
além das pesquisas com ações locais, outras atividades de carater mais global.
Para tanto, o Vitae Civilis assiste, participa e executa atividades junto a várias instituições
governamentais e não governamentais, como:

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação
O Vitae Civilis foi uma entre as duas ONGs convidadas a participar do Grupo de Trabalho do
Consema - Conselho Estadual do Meio Ambiente, que analisou o Projeto de Lei No. 2.892/1992,
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Este grupo de trabalho, ao longo de 1993
elaborou um conjunto de sugestões que consubstanciaram uma proposta alternativa ao Projeto de
Lei, a qual incluiu sugestões do Vitae Civilis.
CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo e Convenção da

Biodiversidade
O Vitae Ctvtlts é uma das entidades representantes das ON(rs ambientalistas no CONSEMA. Por
sua sugestão o CONSEMA realizou em 20/09/94, Seminário sobre as Convenções de
Biodiversidade e Clima.
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Programa Nacional da Biodiversidade

O Vitae Civilis participou do evento de divulgação do PRONABIO. Por indicação das ONGs
ambientalistas e das redes de ONGs da Mata Atlântica, do Cerrado e do GTA-Grupo de Trabalho
Amazônico, o Vitae Ctvilis foi indicado como uma das duas entidades representantes do Fórum
Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Grupo de
TrabaJho criado pela portaria Interministerial No. 3 de 22/07/94, com a finalidade de acompanhar o
desenvolvimento de atividades relacionadas com o conhecimento, conservação e utilização
sustentada da diversidade biológica.
Rede Mata Atlântica
Participa da Rede e foi uma das entidades expositoras na segunda Reunião Nacional, denominada
"Parceiros da Mata Atlântica", realizado em São Paulo. de 16 a 19 de junho de 1994 .

Selo Verde
O Vitae Civilis foi urna dentre as sete ONGs brasileiras que participaram da Assembléia de criação
do FSC - Forest Stewardiship Council realizado em Toronto em outubro de 1993 e está envolvido
com a discussão e eventual implementação no Brasil, de Selos Verdes para produtos de origem
florestal.

Barragens do Vale do Ribeira
O Vitae Civtlis está acompanhando a mobilização da sociedade civil em relação a construção de
barragens hidroelétricas no Vale do Ribeira, com presença em reuniões e manifestos populares.

Comissão Especial sobre o Parque Estadual da IJha do Cardoso
O CONSEMA, por sugestão do
parte) para analisar invasões e
remanecentes de Mata Atlântica
proteção da diversidade biológica

seu conselheiro, criou tal comissão (da qual o Vitae Ctvtlts faz
atos de degradação da Ilha do Cardoso, localizada em áreas
da região do V ale do Ribeira e propor medidas ágeis para a
e cultural e implantação efetiva do Parque Estadual.

:, - Produção Audio-visual "Vitae Civi/is - Conservação e Desenvolsimento"
Contando com apoio financeiro da Rainforest Alliancc, a produção deste audio-visual tem e,
objetivo principal de' apresentar as atividades e filosofia do Vitae Civtlts e descrever o programa
aqui redigido, divulgando nossa abordagem metodológica, as ações integradas na região do Vale do
Ribeira e a participação no âmbito político para catalizar a implementação das propostas formulada"
a partir das experiências advindas da convivência com as comunidades da região.

Equipe do Programa:
Gemíma C. Cabral Born, Bióloga, Mestre em Botânica, doutoranda em Saúde Ambiental pela
Universidade de São Paulo: conselheira e coordenadora do programa de: biodiversidade t:
conservação do Vitae: Civilis: coordenadora de projetos <.k pesquisa em emobiologia.
Professora de Botânica Económica (Universidade Mackenzic. l 986 a 1993) .
Rubens Harry Born. Engenheiro Civil e Ambiental, Mestre cm Saúde Pública e Ambiental.
doutorando pela t:Sl', Conselheiro do CONSEMA-Consclho Estadual do Meio Ambiente:
Coordenador do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, representou o Fórum nas reuniões da ONlJ e de ONGs preparatórias para
~

a RI0-92; coordenou a delegação de ONGs na R.I0-92 e participou das reuniões da
Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Antonio Carlos Alves de Oliveira, Físico, Fundador e presidente do Vitae Civilis, Assessor
Parlamentar. Coordenador do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, há dezoito anos atua como assessor dos Parlamentos Estadual
e Federal para questões de políticas de meio ambiente e desenvolvimento sustentado.
Oriana A. Fávero, Bióloga, Especialista em Saneamento Ambiental e Didática do Ensino
Superior, Professora das Universidades Mackenzie e São Judas Tadeu, Graduanda
em Ciências Sociais, com vasta experiência cm Antropologia, participante da equipe
de etnobotânica e ctnofarmacologia do Vitae Ctvilis.
Sandra Pavan, Engenheira Florestal, Professora da Universidade São Judas Tadeu,
Mestranda em Ciência Ambiental da Universidade da Universidade de São Paulo,
coordena atividades em projetos para elaboração de plano de manejo sustentado de
recursos florestais na área indígena Kayapó Xicrim do Catcté na região Amazônica,
participante da equipe de etnobotânica e etnofarmacología do Vitae Civilis.
Lúcia Rossí, Bióloga, Mestre em Botânica, Doutoranda em Sistemática Vegetal pelo
Instituto de Botânica da Universidade de São Paulo, Pesquisadora da Seção de
Herbário do Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambinte,
desenvolve projetos de levantamento floristico e fítossociologia em diversas regiões
de Mata Atlântica do Estado de São Paulo.
Ncidc Y. Takaoka, Médica, doutoranda cm medicina preventiva e atua no Centro de
Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de São Paulo.
Júlio Wainer, Arquiteto, pós-graduando do Programa em Comunicação e Semiótica da
Pontíficia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), professor de Jornalismo e
TV Comunitária na PUC.
André Rodolfo de Lima, Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, estagiário
da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da Capital de São Paulo.
Mirian Ivone Bom, Psicóloga, com especialidade e formação Psicodramática e
Orientação Vocacional.
Patrícia Vieira Sarmento, graduanda em Biologia, participante da equipe de etnobotânica
e etnofarmacologia do Vitae Civilis.
Cynthia Regina Caly, graduanda cm Biologia, participante <la equipe de etnobotânica e.
etnotarmacologia do Vitae Civilis.
Outros profissionais e estagiários, do Brasil e de outros países, direta ou indiretamente tem
participado nas atividades deste programa.
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