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RECURSOS VEGETAIS UTILIZADOS POR PESCADORES DA COMUNIDADE DO LAMI, 
PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL. Marcela Meneghetti Baptista, Daiane Viegas Damé, 
Rumi Regina Kubo, Gabriela Coelho de Souza, Mara Rejane Ritter (orient.) (UFRGS). 

A pesca artesanal, embora apresentando muitas dificuldades, ainda é uma importante atividade de subsistência no 
Brasil e no mundo, sendo caracterizada por ser uma pesca de pequena escala, com unidade de produção, geralmente 
familiar. No bairro Lami, localizado na zona sul de Porto Alegre, existe uma comunidade de pescadores ativos, que 
ainda utilizam a pesca como uma das atividades de subsistência. Nesse bairro situa-se a Reserva Biológica do Lami 
(RBL). Os objetivos deste trabalho são identificar as plantas utilizadas, verificar os conhecimentos sobre os usos das 
mesmas e a forma de transmissão desses saberes populares pelos pescadores. Os dados a campo foram obtidos 
através de entrevistas com todos os pescadores locais e o roteiro foi composto por três partes: levantamento do perfil 
socioeconômico do entrevistado, as plantas utilizadas e a relação dos mesmos com a RBL. As duas primeiras são 
formadas por questões semi-abertas e a terceira, por questões abertas. Todos os entrevistados concordaram com o 
trabalho e assinaram um termo de anuência prévia. Foram entrevistados todos os 13 pescadores da comunidade e, até 
o momento, coletadas 60 exemplares de plantas utilizadas que estão sendo identificados. O uso mais freqüente é o 
medicinal, mas também foram verificados usos místicos, como contra “mau olhado”. As duas espécies mais citadas 
como medicinais foram o boldo (Plectranthus barbatus) e a babosa (Aloe arborescens). Até o momento constatou-se 
que na pesca eram utilizadas algumas plantas, que atualmente não são mais usadas, devido ao fácil acesso de novos 
materiais. Como exemplo, pode ser citado o uso da casca da capororoca (Myrsine sp.) e do cocão (Erythroxylum 
argentinum), para curtir as redes que eram de algodão, e que atualmente são de nylon. Uma lista de espécies, 
contendo seus usos, a parte da planta utilizada, receitas e preparos está sendo elaborada. 
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