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Apresentação 

 Essa publicação é fruto de uma parceria entre a Associação Quilombola do 

Gorutuba, o Projeto DGM Fip Brasil e o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de 

Minas Gerais – CAA/NM. O objetivo desse Plano de Etnodesenvolvimento é 

apresentar de maneira clara e objetiva o Quilombo Gurutuba, contanto um pouco 

das suas histórias, das suas tradições, das culturas, dos seus lugares, os saberes e das 

memórias e quais são os planos futuros de uso e manejo das Comunidades que fazem 

parte de todo o Território Quilombola.   

Buscando através de oficinas, debates, seminários temáticos, discussões e diálogos 

coletivos e utilizando também técnicas e metodologias de etnomapeamento e 

cartografias sociais, procurou-se, construir de maneira participativa e coletiva, 

articulações e ações para o fortalecimento e protagonismo local de lideranças, 

mulheres, homens, anciões e jovens para a garantia de políticas públicas específicas 

direcionadas às Comunidades Quilombolas.   

A Associação Quilombola do Gorutuba foi constituída em 2002 como instrumento 

estratégico de: esclarecimento e conscientização sobre o reconhecimento da 

identidade quilombola e direitos associados, manutenção e resgate da cultura 

ameaçada, acesso a políticas públicas e superação da vulnerabilidade 

socioambiental e promoção da soberania e segurança alimentar. Atualmente a 

Associação é composta por 33 (trinta e três) comunidades, cujo território está inserido 

nos municípios de Pai Pedro, Porteirinha, Jaíba, Janaúba, Monte Azul, Gameleiras e 

Catuti, localizadas no Norte de Minas Gerais.  

O Quilombo do Gurutuba é fruto do processo histórico de refúgio, resistência e 

ocupação do território cujo é norteado entre os rios Gorutuba e Serra Branca/Pacuí. 

Neste território habitam cerca de 1.200 famílias (totalizado em média de 7.000 mil 

pessoas) as quais estão inseridas sob um contexto histórico de marginalidade. São 

literalmente marginais no que diz respeito à geografia dos municípios e acesso as 

políticas básicas de direito. O território foi ameaçado com o advento das políticas de 

“des-envolvimento” do governo.  

A partir da fundação da Associação e articulação de parcerias é iniciado um rico 

processo de mobilização social e intervenções para acesso a direitos e melhoria das 

condições de vida. Em 2006 é dada abertura ao processo administrativo de 

regularização e atualmente o processo encontra-se em fase final de 

regulamentação no âmbito federal (Decreto 4.887).   

Passados mais de 11 anos, verifica-se que a morosidade dos processos e o atual 

cenário de retrocessos político nacional (esvaziamento das políticas públicas e 

conquistas de diretos ameaçadas) vêm incidindo na manutenção da mobilização 

social. O cenário exposto impacta fortemente as estratégias de reprodução familiar 

quilombola (práticas culturais alimentares). O desafio está na retomada das 

estratégias de Gestão Territorial e Ambiental, na mobilização social e identificação e 

multiplicação de iniciativas de resiliência nos agroecossistemas quilombolas. Faz-se 

necessário avançar no processo de formação das famílias e definições de estratégias 
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de gestão com a elaboração de um Plano de uso e ocupação do território e com 

incidência nas instâncias governamentais visando acelerar a titulação do território.   

É esperado que o presente documento gere subsídios a consolidação de um Plano 

de Etnodesenvolvimento e contribua para que os Quilombolas Gurutubanos 

busquem na reflexão sobre os seus antepassados, suas tradições, suas culturas e seus 

saberes, respostas para os desafios atuais e futuro em seu território. Assim, com esta 

publicação espera-se divulgar a maneira com que os Quilombolas vêm pensando e 

cuidando do seu território, apresentando os principais dilemas enfrentados pelas 

comunidades, tendo também como finalidade a capacitação para a gestão 

territorial e ambiental do território e entorno e o manejo e a conservação dos recursos 

naturais e agroflorestais. Trata-se de um material com grande potencial de uso pelas 

escolas, associações locais, organizações externas e espaços representação 

Quilombolas.   

Esse material é dedicado a todos Gurutubanos que nas últimas décadas lutam pela 

retomada do seu território tradicional, em especial à Antônia (in memoriam).
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O reconhecimento étnico 

A categoria Comunidade Tradicional vem trazendo em sua concepção um 

diálogo com diferentes dimensões da vida na produção de suas territorialidades. De 

acordo com Rocha (2006, p. 4) “o território é concebido como o espaço concreto e 

simbolicamente apropriado por determinado grupo social, cheio de significações”. 

Através desta vertente do concreto e de uma gama de significações é que o homem 

afirma uma identidade com este espaço enquanto lugar, e consequentemente 

constrói uma territorialidade, que apesar de possuir vários significados, atua em toda 

dimensão social, cultural e política.  Quando refletimos sobre a expansão regional e 

nacional agrícola, também conhecida como as “novas terras”, é importante 

apreendermos que este novo “desenvolvimento” chegou de maneira abrupta e não 

levando em consideração as populações que ali reproduziam a vida, transformando 

seus modos de vida, seus espaços e suas lógicas de manejo, que tiveram que se 

adaptar aos novos cenários. A concepção do Estado, no entanto, estava voltada 

para o potencial das terras planas do cerrado e seus chapadões, que acabou por 

serem inseridos nos novos caminhos para a agricultura brasileira. (RIBEIRO, 2010). De 

acordo com Costa filho (2010), os quilombos, tenham sido constituídos antes ou após 

a abolição formal da escravatura, ou há algumas décadas, conformam espaços de 

liberdade, territórios que não se coadunam com relações de subordinação. O seu 

reconhecimento não está relacionado com uma datação histórica especifica, e não 

se materializa mais pelo isolamento geográfico nem pela homogeneidade biológica 

dos seus habitantes. O Decreto 4887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta 

o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 

de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em seu art. 

2°, estabelece:  

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos 

étnicoraciais, segundo critérios de auto-definição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 

sofrida. 

As comunidades “remanescentes de quilombos” são, portanto, grupos sociais cuja 

identidade étnica os distingue do restante da sociedade brasileira; sua identidade é 

base para sua organização, sua relação com os demais grupos e sua ação política. 
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Mapeamentos e Cartografias Sociais  

O mapeamento social inscreve-se no repertório de mobilizações e de lutas dos 

povos para a garantia e preservação dos seus direitos territoriais. Tem como uma de 

suas propostas principais, a participação coletiva das Comunidades Tradicionais na 

construção e no auto-mapeamento do território, levando em conta a história, a 

cultura, os lugares, os saberes e a memória da Comunidade. A cartografia social é 

uma estratégia que permite o acionamento da memória, a participação coletiva da 

comunidade e, principalmente, o processo de politização e contato com os 

conteúdos específicos da memória coletiva da comunidade. 

O mapeamento social tem o propósito de tornar o processo de mapeamento 

o mais autônomo possível para a comunidade ou o grupo social e, principalmente, 

oportunizar um espaço de reflexão, politização e apropriação do território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assim a Cartografia e o Mapeamento 

Social se tornam um Instrumento de Luta 

para as Comunidades ou grupos, tem 

como uma de suas propostas principais a 

participação coletiva na construção e no 

auto-mapeamento do território, levando 

em conta as histórias, as culturas, as 

tradições, as ancestralidades, os lugares, os 

saberes tradicionais e as memórias.                        

As comunidades relatam suas histórias de 

vida, evidenciando suas tradições, seus 

saberes e suas culturas, fortalecendo assim 

o caminho de resistência frente aos 

processos de desenvolvimento local e 

regional, dando assim mais visibilidades às 

mobilizações e as lutas pelos direitos 

territoriais.  
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Território e população 

Conforme dados oficiais do INCRA (2006), o Quilombola do Gurutuba conta 

com aproximadamente 895 famílias quilombolas, que “formam um contingente de 

mais de 5.600 quilombolas dispersos em 31 núcleos populacionais distribuídos em uma 

área de 45.589,2093 hectares (perímetro de 200.195,62m) aos quais atualmente, 

apenas 3% do território estão sob posse dos Gurutubanos. A sede da Associação 

Quilombola do Gurutuba, localizada na comunidade Taperinha, município de Pai 

Pedro-MG, está situada a 639 km da capital mineira de Belo Horizonte. O Mapa a 

seguir demostra a abrangência do território delimitado como área do Quilombo do 

Gurutuba. 

Fonte: Teixeira, 2020. 

Os gurutubanos fazem referência que o seu território tradicional é 

abastecido pelas “águas dos Gerais”.  Dessa forma, no alto da Serra do Espinhaço - 

ou Serra Geral como é reconhecida na região - estão situadas as nascentes de 

pequenos rios ou riachos que conformam os dois principais rios que delimitam grande 

parte do território quilombola do Gurutuba1. O Gorutuba, que percorre a margem 

                                                 
1 Utiliza-se neste trabalho o termo [Go]rutuba ao se referir do rio e, [Gu]rutuba para a comunidade. 



Subsídios ao Plano de Etnodesenvolvimento Quilombola do Gurutuba – MG 

 

11 

 

esquerda do território gurutubano tem suas nascentes principais no topo da Serra, no 

município de Francisco Sá, mais especificamente na região da comunidade 

geraizera2 de Caititu. Destes 1978, suas águas são represadas em local conhecido 

como Bico da Pedra, município de Janaúba - MG. 

O rio Serra Branca tem origem nos limites entre os municípios de Rio Pardo 

de Minas e Serranópolis de Minas – MG, mais especificamente no Parque Serra Nova, 

onde desce a cachoeira do Cerrado, e assume novas nomenclaturas locais ao 

percorrer a margem direita do território quilombola, ao encontrar com os rios Salinas, 

Tabuleiro e Pacuí. Ao lado direito do território, o mesmo também recebe água de 

diversos córregos (Furado Sujo, Laranjeiras, Gameleiras, do Brejo, Coronel) cujos 

recursos hídricos são influenciados especialmente pelo Parque Estadual Caminho dos 

Gerais (PECG)3. 

 

 

 

 

Floresta Estacional Semidecidual ao longo do Rio Salinas-Pacuí, Quilombo do Gurutuba - 

MG. 

 

                                                 
2 O geraizero é outra categoria étnica de comunidades tradicionais marcante no Norte de Minas Gerais, 

situados mais especificamente nas acima da Serra Geral. Ver: DAYRELL, C.A. Os geraizeiros descem a 

serra ou a agricultura de quem não aparece nos relatórios dos agrobusines. 
3 O Parque Estadual Caminho dos Gerais encontra-se inserido na Serra Geral, constituindo um bloco 

isolado de rochas sedimentares em meio à depressão da Serra do Espinhaço. Rodrigues (2015). 
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Hidrografia no Quilombo do Gurutuba.  

Fonte: Teixeira, 2020. 
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A região é característica de semiárido, tipo estepe, com predominância 

do período seco entre os meses de abril a setembro e precipitação média anual de 

766 mm, geralmente concentrada nos meses de outubro a março (INMET, 2013); 

influenciados em grande parte pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (ZCAS). Assim, de acordo com o sistema de classificação Köppen (1948), o clima 

predominante na região é o BSw. Os municípios de abrangência do território (Pai 

Pedro, Porterinha, Jaíba, Gameleiras) dentre outros da região, são apontados no 

atlas das áreas susceptíveis à desertificação do Brasil (BRASIL, 2010). 

O território quilombola do Gurutuba está assentado sobre um imenso 

pediplano1 regional, com altitudes de 456 a 509 metros e geomorfologia 

predominantemente Plano e Suave Ondulado, ocupando áreas em torno de 33,46 e 

49,16% da paisagem respectivamente.  A figura demonstra que apenas 15,46% do 

território apresentam declividades do tipo Ondulado e uma pequena parcela de 

1,93% da área, localizado na porção noroeste do território, enquadram em relevos 

Forte Ondulado e Montanhoso (este último, 0,11%). 

 

Zonas de Declividade no Quilombo do Gurutuba 
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Fonte: Teixeira, 2020. 
 

A região está inserida 

em uma zona de 

transição de biomas, 

formando um 

verdadeiro mosaico 

ambiental. Em 

função das 

mudanças de 

altitude e linhas de 

drenagem vão se 

formando as áreas 

de domínio, ora do 

Cerrado sob os terços 

superiores de altitude 

- ora da Caatinga, 

ocupando os 

extremos inferiores da 

paisagem.  

 

 

 

 

Fonte: Teixeira, 2020. 
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O território gurutubano é caracterizado pela predominância de distintos extratos e 

adensamentos vegetais de Arbusais, com inclusões de Floresta Estacional Decidual 

(Mata Seca) e formações de Floresta Estacional Semidecidual, situada em zonas 

rebaixadas do relevo (de mata ciliar). 

 

 
 

 

Vegetação Arbustal Arbórea aberta com camada arbustiva aberta, Quilombo do 

Gurutuba – MG. 

 

Em consulta a “Carta de reconhecimento de baixa intensidade dos Solos 

do Estado de Minas Gerais” (UFV, 2010), o próximo mapa é possível notar que a região 

está assentada sob a predominância de dois complexos de solos: os Latossolos 

vermelho amarelo eutrófico típico, situado nas porções mais elevadas da paisagem 

e; a presença de Neossolos Flúvico Ta eutrófico típico associados às planícies e 

terraços fluviais ao longo da calha dos rios Gurutuba, Pacuí e Salinas-Pacuí. 

A Carta registra também uma porção de Cambissolo Haplico Eurofico, cuja 

ocorrência, se dá na região próxima ao encontro destes rios, especificamente nas 

localidades de Canudos e Santa Luzia, município de Jaíba - MG. Por outro lado, 

verifica-se adiante que a etnopedologia gurutubana é caracterizada por uma 

relação ainda mais complexa de tipologias de solo. 
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Pedologia do Quilombo Gurutuba, conforme a Carta de reconhecimento de baixa 

intensidade dos Solos do Estado de Minas Gerais.  

Fonte: Teixeira, 2020. 
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O Batuque: um sinal de resistência e 

reafirmação da cultura Gurutubana 

 Lugares de Vida e 

Memória...  
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Lugares de Vida e 

Memória... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nós morava onde branco não entrava, 

dava malária até em jacaré. O branco 

tinha medo de vir. Tinha até uma mania de 

vir só depois da fogueira. Antes da fogueira 

não podia vir. Daí foi chegando à questão 

do conhecimento pra tratar da malária”.  

“Os fazendeiro chegava de mansinho, te 

agradava muito, comprava até um barraco 

velho. Nem dinheiro eles dava. Recebia em 

rapadura, sal, farinha. Quando via que ficava 

firme no lugar, já cercava e trazia boi... Depois 

vinha com a proposta que tinha que sair dali”.  

Os saberes, as histórias e as 

práticas ancestrais são um dos principais 

elementos para se conhecer a 

territorialidade de uma comunidade 

tradicional. Nos momentos de conversas 

coletivas e entrevistas com os anciões do 

lugar e “mestres” de diferentes temáticas, 

a memória coletiva é acionada com o 

propósito de aprofundar na história local, 

a cultura e a tradição. Os conteúdos 

produzidos podem oportunizar a reflexão, 

autonomia, politização e apropriação do 

território, de modo a instrumentalizar as 

estratégias de luta pelo direito territorial, 

de produção e reprodução dos modos de 

vida.  

As comunidades relatam suas 

histórias de vida, evidenciando suas 

tradições, seus saberes e suas culturas, 

fortalecendo assim o caminho de 

resistência frente aos processos de 

desenvolvimento local e regional, dando 

assim mais visibilidades às mobilizações e 

as lutas pelos direitos territoriais.  

 

[...] “nós tratava eles é de cheringadô, era 

aqueles homem que andava com aquelas 

bomba na costa, chapéu de aço. 

Voltando da lagoa quando cheguemos da 

casa de um cunhado meu, quando 

passamos na vage tinha umas marcas de 

sapato, (...) que sapato implicado! Ai viu 

aquele trem... Oh o trem tá feio, porque 

ninguém intende o que é isso. Agente 

usava sapato era todo de couro mesmo. E 

as mulher começaram ficar com medo e 

escondia até no mato. Ai eles foram 

chegando devagarzin nas casa até ir 

encostando. Naquela época não tinha 

estrada, só o carreiro. Primeiro carro que 

passou era um jipe. Primeira vez que 

passou, parecia uma assombração”.   
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“Quase toda grande fazenda a medida real 

não tem a mesma quantidade de terras 

registrada nos documentos... Porque eles 

compravam uma parte e a outra eles 

tomavam. Teve um velho que teve que sair de 

qualquer maneira que a máquina chegou 

empurrando a casa”.  

“Tinha fartura, a natureza, água com 

bondancia, tudo que pensava tinha com 

sobra. È uma coisa que sente muita falta. 

Andava onde quiser... Se quisesse ir podia ir 

até Janaúba. Muito peixe pescava até em 

setembro. Podia fazer a casa onde você 

quissse. Ninguém morria por terra [falta dela]. 

Hoje tem gente morrendo por terra”. 

“As festas antigas tinham as rezadeiras 

nas igrejas, tinham as que rezavam as 

novenas... e nós íamos caminhando 

ajudar a rezar, aí quando era do dia do 

mastro, eles matavam o porco bem 

gordo e faziam uma festa, chamavam 

as rezadeiras, as batucadeiras pra 

ajudar a fazer os cozidos, ai quando era 

à noite, todo mundo ia para a igreja 

ajudar a rezar e a dona da casa, ficava 

para fazer as farofas da carne de porco, 

matava um bucado de frango e 

misturava tudo e fazia umas gameladas 

de farofa. Mandioca tinha muito na 

roça, que naquele tempo, ficava 

mandioca de um ano para outro”...  
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“O Batuque: um sinal de resistência e reafirmação da Cultura 

Gurutubana”... 

O Quilombo do Gurutuba é 

fortemente ligado as suas tradições e 

expressões culturais. Neste quesito, é de 

grande destaque a cultura pelas danças 

tradicionais quilombolas como as “Rodas 

de Batuque”, algumas lideranças e com 

um papel de destaque para as 

Associações de Mulheres Quilombolas, 

dentre outros movimentos quilombolas, 

tentam trazer e resgatar essa tradição da 

dança do Batuque no Quilombo. Em todas 

as comemorações e datas festivas ou 

religiosas, as Rodas de Batuque são sempre 

presentes.  

As Rodas de Batuque funcionam da 

seguinte maneira: os homens em sua 

maioria tocam as caixas e tambores e 

cantam músicas e cânticos antigos que 

lembram o tempo de trabalho nas grandes 

fazendas, músicas que lembram o tempo 

de libertação dos escravos, músicas que 

lembram os tempos das colheitas e das 

farturas, e as mulheres dançam e cantam, 

sempre em duplas, dentro da Roda. Mas 

não é regra, há também as mulheres que 

tocam as caixas e tambores e os homens 

também entram na Roda para dançar. 

Dançam mulheres, homens, velhos, jovens 

e crianças.  

A tradição das Rodas de Batuque 

está presente na cultura do povo 

Gurutubano, incluindo a sociabilidade 

atual geração.  
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Para além das manifestações de 

matriz africana, ao longo dos anos, o 

catolicismo foi incorporado a 

manifestação religiosa Gurutubana. Há 

anciões que ainda sabem rezar o terço e 

conduzir novenas em cânticos na língua 

em latim. A formação do Reis, por 

exemplo, destaca-se pela presença 

somente de homens no grupo que tocam 

e cantam músicas e cânticos religiosos em 

devoção aos santos, os Três Reis Magos. 

As mulheres ajudam a entoar os cânticos 

e as devoções aos santos e rezam o terço. 

Foto: Edu Moreira 
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 Nosso Lugar: Caracterização da Paisagem Gurutubana 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de paisagem reconhecidas pelos Gurutubanos. 

Fonte: Teixeira, 2020. 

 

 

Os ambientes aqui são percebidos e 

vivenciados enquanto “lugares”. Estes 

“lugares” foram construídos ao longo das 

histórias individuais e coletivas do povo 

Gurutubano, a forma de ocupação e de 

organização sócio-espacial do ambiente que 

está ligada tanto ao conhecimento de seus 

aspectos ecológicos, quanto ao aspecto do 

habitar e vivenciar, está ligada às relações da 

produção do alimento e à responsabilidade 

pelos lugares, às relações de parentesco e 

políticas. Isto conforma o que conhecemos por 

“perceber”, “conhecer” e “gerir” o território.  

Nos ambientes nativos do território 

quilombola destacamos a formação dos 

seguintes subsistemas: a Vazante – o Capão – 

a Catinga – Vage – o Baixio – a Baixa – o 

Carrasco e os Furados, cada um com alguma 

característica especifica.  São unidades de 

paisagem que podemos encontrar uma 

importante e elevada diversidade da flora e 

fauna regional. Como será visto, nas atividades 

e oficinas, a diversidade de plantas medicinais 

e árvores nativas é muito densa e rica.  

A existência de animais silvestres 

aparecem também nos vários relatos, 

entrevistas, conversas e histórias antigas 

contadas pelos quilombolas.  

 

 

As terras e os solos do Gurutuba se 

tornam muito propícias para diversos tipos de 

cultivos, como feijão, algodão, milho, a 

mandioca, dentre vários outros cultivos.  

De acordo com Dayrell et al, 2006, 

a predominância no território do Gurutuba é 

de uma vegetação espinhosa, de folhas 

pequenas, arbustivas em alguns pontos, 

arbóreas em outros. Áreas de pastagens 

alternam-se com áreas já devastadas, onde 

juazeiros e alguns pés de pau preto ainda 

subsistem. Solos aparentemente arenosos e 

claros levantam pouca poeira. Áreas planas 

da vasta planície, com frequentes 

depressões, em algumas delas, águas 

empoçadas, em outras como que formando 

pequenas lagoas – dolinas na nomenclatura 

científica. Encontra-se na maior parte dos 

caminhos, grandes fazendas de criação de 

gado nelore, muitas abandonadas, placas 

enferrujadas citam apoio da SUDENE ao 

empreendimento, e aquelas se alternam com 

núcleos de moradores nativos, muitas casas 

próximas, paredes de adobe, áreas lavradas 

e pequenas lavouras de milho, feijão 

Gurutuba, mandioca surgem aqui e acolá.  

(Dayrell; D’Angelis; Costa Filho; Ribeiro, 2006).  
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As escalas de Paisagem reconhecidas pelos quilombolas 

A percepção dos Gurutubanos sobre o ambiente onde vivem é mais 

complexa do que aparentemente se apresenta. Tal complexidade é fruto de séculos 

de convivência com a caatinga, com seus limites e potenciais ecossistêmicos. Para 

eles, a paisagem sofre variações no relevo assumindo atributos específicos e 

combinação de fatores que diferenciam uma variedade de escalas da paisagem, 

aos quais se interagem e se somam.  

A influência deixada pelo clima e rede de drenagem, conformam um 

mosaico de paisagens peculiares ao território. A partir deste pressuposto, inicia-se a 

compreensão das escalas de paisagem gurutubana, recorrendo à relação 

correlação de morfogênese, apresentada por CAA/NM (2011, p.05): 

 
A área do Quilombo do Gurutuba está assentada na “Depressão 

Sanfranciscana”, notadamente, na periferia da Bacia Sedimentar 

Bambuí. Quanto às formas do relevo, alternam-se ou coexistem formas 

de aplainamento com formas cársticas. As formas cársticas originam-

se de processos de dissolução e/ou corrosão e escoamento 

subterrâneo, sendo uma morfologia peculiar às áreas de ocorrência 

de calcários. As depressões do tipo dolinas, com elevações em platôs 

e verrugas, que estão espalhadas por toda esta região, denunciam a 

peculiaridade dessa formação. 

 

Na estratificação ambiental praticada pelos gurutubanos, estas 

depressões em dolinas são identificadas por furados, que assim como as Baixas, 

penetram o altiplano da paisagem recebe a denominação de Carrascos e por hora 

podem estar associados aos campos de murundus. As zonas de rebaixamento de 

paisagem - nas proximidades dos rios Salinas-Pacuí e Gorutuba - são denominadas 

por ambientes de baixios, que correspondem a terrenos cujos movimentos de 

acumulação e dissecação fluvial dão origem à extensas áreas reconhecidas por 

vazante, vargens e capão. Algumas destas unidades da paisagem são apresentadas 

na figura a seguir:  
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Unidades de Paisagem, em escalas de relevo. 

Fonte: (A) adaptada de MATUK et al (2017). (B) TEIXEIRA (2020). 

 

As escalas de paisagens podem ser individualizadas por suas 

heterogeneidades do relevo, clima, cobertura vegetal, solos, pelo arranjo estrutural 

(rios, ilhas, rochas, etc.) ou exclusivamente por um desses componentes. Dessa forma, 

as escalas de paisagem, podem ser divididas em unidades de paisagem, que por sua 

vez podem também ser subdivididas em níveis hierárquicos de modelagem. 

 

Níveis organizacionais da paisagem gurutubana, (em escalas hierárquicas) 

Paisagem:                                                  Território 

Complexo de 

Paisagem: 

BAXIO/ 

Complexo Vazante 

ALTO/ 

Complexo Carrasco 

Unidade de 

Paisagem: 

Vage   Vazante Capão Catinga 

  

Carrasco 

fraco 

Furado 

Componente 

de Paisagem: 

Rio Caxão Beira 

Rio 

Lagoa Corgo Murundu Baixa do 

carrasco 

Fonte: Teixeira, 2020. 

 

 

B 

A 

Complexo Carrasco Complexo Vazante 



Subsídios ao Plano de Etnodesenvolvimento Quilombola do Gurutuba – MG 

 

26 

 

Vegetação - contribuições da etnobiologia 

 

A identificação de unidades de paisagem via cobertura vegetal é uma 

tarefa difícil uma vez que, a vegetação original encontra-se fragmentada ou em 

estágio de regeneração (capoeiras), especialmente daquelas associadas ao 

Complexo vazante. Outro obstáculo é a caducifólia da transição cerrado-caatinga, 

que se inicia no período seco e se estende por cerca de 5 meses na região. Entretanto 

verifica-se um profundo conhecimento dos quilombolas acerca da vegetação 

remanescente e, inclusive a vegetação espontânea é frequentemente associada à 

presença ou ausência de fertilidade (regionalmente denotada à terra descansadas 

ou fracas). 

Dentre os fragmentos de mata ciliares, áreas de reserva individuais e 

floresta nativa em regeneração registra-se que a vegetação nativa ocupa 50,81% do 

território, onde se verifica, ainda, que a vegetação remanescente se apresenta em 

grande parte sob domínio dos ambientes de carrasco fraco, catinga, furado e baixa 

do carrasco. 

Conforme exposto, a vegetação Arbustral é predominante no território, e 

está presente em todas as unidades de paisagem, sobre diversas configurações de 

Bioma Cerrado e Caatinga.  A depender das condições ambientais em que ocorrem, 

as diferentes tipologias desta vegetação se entrelaçam em meio a florestas 

Deciduais e Semideciduais, ao ponto de apresentarem misturas de espécies na 

composição florística. 

Formações vegetacionais características em cada unidade de paisagem do 

quilombo do Gurutuba. 

Escala de 

Paisagem 

Florestas e Arbustais Tropicais Sazonalmente 

Secos (Caatingas) 

Associações 

vegetacionais 

Vazante Caatinga Arbórea aberta com camada 

arbustiva aberta 

fragmentos de Floresta 

Estacional Semidecidual  

Vage Campo de várzea (ou várzea, brejo)  

Capão Caatinga Arbóreo Arbustiva com camada 

de arbustos fechada 

fragmentos de Floresta 

Estacional Decidual 

Catinga Caatinga Arbóreo Arbustiva com camada 

de arbustos fechada 

fragmentos de Floresta 

Estacional Decidual 

Carrasco  

fraco 

Caatinga Arbustiva espinhosa fechada com 

árvores baixas espalhadas 

Caatinga hiperxerófila 

Campos de murundus 
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Furado Caatinga Arbustiva aberta (áreas com solos 

rasos) 

zonas de bordas com 

Floresta Estacional 

Decidual  

Baixa do 

Carrasco 

Caatinga Arbustiva aberta (áreas com solos 

rasos) 

zonas de bordas com 

Floresta Estacional 

Decidual  

Fonte: Teixeira, 2020. 

 

Verifica-se ainda que as florestas Deciduais e Semideciduais se manifestam 

naturalmente em zonas fragmentadas de solos rebaixados, úmidos e férteis. Assim, os 

resultados apontam que nenhuma das unidades de paisagem identificadas é 

constituída com exclusividade por esses tipos de formações florestais. A figura a seguir 

apresenta o resultado da caracterização das unidades de paisagem e padrões 

espaciais definidos, com as respectivas formações vegetacionais vinculadas. Assim, 

a mesma demonstra que o território apresenta aproximadamente 29,55 % de terras 

nas unidades de paisagem do Complexo vazante (vazante, vage e capão), ou seja, 

13.504,10 hectares. São áreas localizadas nas zonas de rebaixamento do território, 

portanto vinculadas diretamente aos recursos hídricos e manejo tradicional de 

atividades agrícolas diversas, ou seja, se apresentam com grande importância 

ecológica e segurança alimentar dos quilombolas. 

Estima-se que 70% dos ambientes de baixios são compostos por vazante, o 

que representaria a existência de 3.004,389 ha desta unidade de paisagem e, 

apresentaria cerca de 1.316,11 ha de ambientes de vage, o que corresponde a 2,88% 

no perímetro territorial. A tabela apresenta a dimensão de cada unidade da 

paisagem distribuída na totalidade do território. 

 
Dimensão das unidades da paisagem existentes no território. 

Unidades de Paisagem  Área (há) (%)  

Complexo 

vazante  

Baixios (vazante + vage) 4.320,50 9,45 

Capão 9.183,60 20,10 

 

Complexo 

carrasco 

Catinga (ou carrasco forte) 14.871,47 32,54 

Carrascos fraco 15.293,78 33,47 

Baixa do carrasco*  964,24 2,11 

Furado* 1.064,77 2,33 

Fonte.: Teixeira, 2020. 

 

No que diz respeito à dimensão do Complexo carrasco, verifica-se a 

proporção de 70,45% das terras localizadas nos altiplanos da paisagem (carrascos 
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forte e fraco, baixa do carrasco e furado). As unidades de paisagem baixa do 

carrasco e furados variam em extensão. São encontradas em zonas de rebaixamento 

sob os carrascos (forte e fraco) e, conforme a dimensão alguns não são identificados 

nas imagens em escala menor. Na representação cartográfica foi possível 

contabilizar a ocupação de 2,11% do território por ambientes de baixa do carrasco.  

A comunidade do Gurutuba detém centenas de furados em seu perímetro 

territorial. Foram identificados 1.064,77 hectares destas unidades de paisagem 

somadas, o que representa 2,33% de ambientes de furado no território.  Segundos os 

relatos, no passado, a maioria das famílias tinha posse a um furado. 

Os quilombolas apontam a importância estratégica dos ambientes de 

carrasco para o extrativismo e a conservação ambiental. Juntas, as unidades de 

paisagem carrasco e catinga representam 66 % do território, o equivalente a 

30.165,25 hectares de ocupação. 

 

 

 

Agricultura de Vazante, ao lado terras alagadas em ambiente reconhecido por vage; 

Quilombo do Gurutuba - MG. 
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Unidade de Paisagem no Quilombo do Gurutuba. 

Fonte: Teixeira, 2020. 
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Solo - contribuições da etnopedologia 

Em meio aos mosaicos vegetacionais degradados (com formação 

primária alterada), somente a análise da vegetação não é suficiente na distinção 

entre unidades de paisagem. Em alguns casos a simples mudança de cor nos solos é 

suficiente para diferenciar as unidades de paisagem. Tal condição é percebida 

principalmente na distinção da coloração “amarelo avermelhada do carrasco em 

contraste com as cores branco acinzentadas das unidades de paisagem vizinhas. 

Mas quando as unidades da paisagem possuem colorações do solo muito 

semelhantes, exige-se a incorporação de outros atributos, como textura do solo ou 

posição dentro do ambiente analisado. Assim, para além da caracterização inicial 

dos solos apresentada na Carta de Solos de Minas Gerais (UFV, 2010) recorre-se a 

contribuição de Fernanda Matuk (2012)4, que registrou a ocorrência de 14 tipos de 

solos junto à comunidade gurutubana de Malhada Grande. Provido desta referência 

bibliográfica e identificando semelhanças neste estudo com as unidades de 

paisagem caracterizadas no território quilombola, propõe-se a sua aplicação aos 

padrões espaciais registados neste capitulo, ou seja, a replicação da etnopedologia 

da comunidade de Malhada Grande para a totalidade do território quilombola (o 

resultado é apresentado na figura a seguir). 

                                                 
4Todos os dados referentes aos solos nesta seção são extraídos do trabalho de Etnopedologia 

realizado por Matuk (2012 p.73-88) na comunidade gurutubana de Malhada Grande, 

município de Catuti - MG. Ver: Território, conhecimento local e uso do solo na comunidade 

quilombola de Malhada Grande, Norte de MG. Dissertação (Mestrado).  Universidade Federal 

Viçosa. Viçosa MG. 2012.   
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Estratificação de solos nas unidades de paisagem, conforme etnopedologia gurutubana. (Adaptado de MATUK, 2012). 

Fonte: Teixeira, 2020. 
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Nas maiores cotas de altitude da paisagem, encontram-se em amplo 

domínio o Latossolo Amarelo distrófico argissolico - LVd. Caracterizados por 

apresentar solos profundos e de textura franco-argilo-arenosa, são solos 

“levemente estróficos no horizonte A (V=55%), com acentuado distrofismo no 

horizonte B” (MATUK, 2012, p.74). Justificando o fato dos quilombolas 

reconhecerem o carrasco fraco como unidades de paisagem de baixa aptidão 

à agricultura. Na transição destes para ambientes de baixa ocorrem o Argissolo 

Vermelho-Amarelo - PVA. Em ambas tipologias de solo no carrasco são 

encontradas semelhanças de cor e textura, corroborando assim com a 

categorização em mesma escala de paisagem. 

Dessa forma, no rebaixamento desses terrenos de carrasco 

encontram-se a baixa do carrasco, com a predominância dos Plintossolo 

Argilúvico - PT, de cores cinzentas (baixo croma), com textura argilosa, macia e 

friável. A profundidade rasa, a dureza e a drenagem insuficiente, colaboram 

para que em determinadas localidade a baixa do carrasco se configure como 

um componente de paisagem importante para o abastecimento d’água aos 

furados. A presenças de Plintossolo no furado atesta a ideia que as baixa do 

carrasco é um componente de paisagem que desempenham o papel de 

conexão de unidades de paisagens. 

Assim, também rebaixados sob o carrasco encontra-se formações de 

depressões endorreicas (o furado) constituídas de Planossolo háplico (SX), e 

zonas de transições com Plintossolo Argilúvico eutrófico abruptico (PTe). 

Quando escavado, a presença de “picharra” é atestada mudança textural 

abruptica, conferindo aos mesmos a característica de manutenção temporária 

de água na superfície. 

As unidades de catinga (ou Carrasco forte) podem se confundir com 

a pedologia dos capões, uma vez que ambos apresentam o Neossolo 

Quartizênico Ortico típico (RQo). Porém nos solos de catinga predominam as 

texturas de areia-franca e se manifestam nas zonas mais altas, em contato com 

o carrasco. Algumas famílias com restrição de terras nas superfícies de 

rebaixamento, destinam estas localidades para instalação das moradias e 

lavouras. Entretanto, essa escala de paisagem é caracterizada por menor 

fertilidade e capacidade de retenção de água, quando comparado ao 

capão.  
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Os ambientes de capão apresentam o Neossolo Quartizênico Ortico 

típico (RQo), mas é predominante a ocorrência de Neossolo Regolítico eutrófico 

típico. Ao entrar em contato com as demais unidades de baixios (vage e 

vazante), estes ambientes recebem os sedimentos que conferem melhor 

fertilidade e umidade para a agricultura.  

As unidades de baixios são caracterizadas pela presença de 

inundação parcial ou total dos solos, onde são constituídos por ambientes de 

vage, em relevos planos de inundação mais duradoura e; a vazante em 

terrenos levemente inclinados, consequentemente com menor estagnação da 

água. Estas escalas de paisagem são localizadas às margens dos rios, nas 

porções mais rebaixadas do terreno e, estão mais sujeitas às flutuações do 

lençol freático.  

A vage apresenta o Planossolo háplico (SXe) e associações com 

Plintossolo Haplico (FX), que se apresenta como solos de consistência muito dura 

quando seca, por isso referenciado pelos quilombolas como o solo de maior 

restrição do território. Dessa forma, a dureza do solo e a capacidade de 

retenção de umidade, são determinantes na diferenciação entre ambientes de 

vage e vazante.  

Por fim, reconhecendo as leves variações no ambiente, na vazante 

entram-se as classes Neossolo Fluvico (RY), com inclusões de Gleissolo Haplico 

(GX) e Plintossolo Haplico eutrofico típico (FXe). O Neossolo Fluvico é 

moderadamente drenado e mais representativos nesta unidade de paisagem, 

conferindo melhores características para agricultura, quando comparados aos 

Gleissolos e Plintossolo. 

O estudo de Matuk et al (2015), destaca que todos solos citados são 

eutróficos, com exceção os Latossolos e o Neossolo Quartizaenico, que são 

levemente distróficos. Isso significa que, os ambientes carrascos (fraco e forte) 

representam em média 66% do território, em solos de características distróficas 

(menos férteis) e; o restante das unidades de paisagem configuram por 34% do 

território com solos eutróficos (mais férteis).  

Em função da deficiência hídrica típica do seminário, todos são 

classificados com aptidão para pecuária, conforme as referências 

metodológicas do Sistema de Aptidão Agrícola de Terras – SAAT de Ramalho 
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Filho e Beek (1978). Neste sistema, o Pintossolo da vazante é a única exceção 

de solo classificado com aptidão para lavoura.  

Conforme exposto, as unidades de paisagem reconhecidas por 

capão são valorizadas pelos quilombolas com melhores características para 

agricultura. Estas unidades de paisagem ocupam 20,10 % do território, que 

correspondem a 9.183,60 hectares. Em uma avaliação fundiária hipotética 

acerca da disponibilidade de terras, em específico para este tipo de ambiente, 

em função do número de famílias cadastradas pelo INCRA em 2006 (891 famílias 

ou 3.886 pessoas), chega-se à conclusão que haveria uma relação de 10,71 

hectares por família. 

De acordo com as escalas de paisagem do quilombo do Gurutuba, 

a distribuição de solos no território pode ser agregada nas seguintes 

composições: 

  

Distribuição das principais classes de solos por unidade de paisagem 

Composição de Solos Unid. Paisagem (há) (%) 

Neossolo Fluvico  

(inclusões de Gleissolo Haplico) 

Vazante 3.004,39 6,57 

Planossolos + Plintossolos  

 

Vage, Baixa, 

Furado 

3.345,12 7,32 

Neossolos Regolítico + Neossolos 

Quartizênico 

 

Capão, Catinga 24.055,07 52,64 

Latossolo Amarelo  

(inclusões de Argissolo Vermelho-

Amarelo) 

Carrasco 15.293,78 33,47 

Fonte: Teixeira, 2020.    

 

Para melhor visualização, as informações da tabela são 

representadas na figura a seguir: 
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Principais grupos de solos nas unidades de paisagem do Gurutuba.   

Fonte.: Teixeira, 2020. 

 

 

 

 

 

Chave de Identificação das escalas de paisagem do território 

quilombola do Gurutuba 

Diante de tudo até aqui exposto, verifica-se que o detalhamento 

refinado da Paisagem revela a participação de diversos fatores e atributos 

percebidos pelos quilombolas. Na espacialização das unidades de paisagem, 

o conhecimento dos mesmos integra aos diversos aspectos ambientais e 

atributos morfológicos, como a localização, cor, estrutura, textura, vegetação 

e, ainda, a dinâmica de inter-relação desses fatores aos climáticos. À vista disso, 

os quilombolas atestam uma capacidade apurada de compreensão da 

complexidade ambiental.  

De porte da caracterização apresentada, construiu-se a chave de 

identificação das Unidades de paisagem do território do Gurutuba:  

7% 7%

53%

33%

Neossolo Fluvico (+ inclusões de Gleissolo Haplico): Vazante

Planossolos + Plintossolos: Vage, Baixa, Furado

Neossolos Regolítico + Neossolos Quartizênico: Capão, Catinga

Latossolo Amarelo (+ inclusões de Argissolo Vermelho-Amarelo): Carrasco
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Chave de Identificação das Unidades da Paisagem Gurutubana 

Unidades da 

Paisagem 

Cota 

m (1) 

Textura/ 

Cor  

Classificação dos Solos SiBCs (2) Textura Vegetação Plantas indicadoras 

VAGE 0 - 4 Barro Cinza 

escuro 

Planossolo Háplico  

(+ Plintossolo Haplico) 

Franco-

argilosa 

Campo de várzea (ou campo brejoso) Jurema branca (Mimosa verrucosa), Ranca Gibão 

(Pithecellobium avaremotemo), Junco Bravo 

(Juncaceae), Alagadiço espinho (Acacia farnesiana) 

Pinha de Jacu (Diospyros inconstans.), Assa peixe 

(Vernonia ferruginea Less). 

VAZANTE 0 - 4 Terra Cinza 

Preta 

Neossolo Fluvico  

(+ Plintossolo Haplico eutrofico 

típico, + Gleissolo Haplico) 

Franco-

argilo-

arenosa 

Caatinga Arbórea aberta com camada arbustiva 

aberta  

(fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual) 

Jatobá (Hymenaea courbaril L.), Pitomba (Talisia 

esculenta), Jenipapo (Genipa americana); Aroeira 

(Schinus terebinthifolius Raddi) Pau Preto (Triplaris 

gardneriana Wedd.) 

CAPÃO 4 - 7 Terra 

Branca/ 

Acinzentado 

Claro 

Neossolo Regolítico eutrófico 

típico  

( + Neossolo Quartizênico Ortico 

típico) 

Franco-

arenosa 

Areia-

franca 

Caatinga Arbóreo Arbustiva com camada de 

arbustos fechada 

(inclusões de Floresta Estacional Decidual) 

Amburana vermelha (Commiphora leptophloeos), 

Braúna (Melanoxylon brauna Schot.), Sucupira preta 

(Bowdichia virgilioides Kunth), Mutamba (Guazuma 

ulmifolia Lam., Malvaceae) Pau dàrco roxo (Tabebuia 

impetiginosa)  

CATINGA ou 

carrasco Forte 

7 - 11 Terra 

Branca 

Neossolo Quartizênico Ortico 

típico 

Areia-

franca 

Caatinga Arbóreo Arbustiva com camada de 

arbustos fechada 

(inclusões de Floresta Estacional Decidual) 

Umbu (Spondias tuberosa), Amburana macho 

(Amburana cearensis), Tamburil (Enterolobium 

contortisiliquum), Juá (Ziziphus joazeiro Mart.), 

Angico vermelho (Anadenanthera macrocarpa 

(Benth.), Pau d`arco (Handroanthus serratifolius) 

CARRASCO 

fraco 

> 11 Terra 

amarelo 

avermelhad

o 

Latossolo Amarelo distrófico 

argissolico 

(+ Argissolo Vermelho-Amarelo) 

Franco-

argilo-

arenosa 

Caatinga Arbustiva espinhosa fechada com 

árvores baixas espalhadas 

Caatinga hiperxerófila /Campos de murundus 

Maracujá de Boi (Passiflora cincinnata), Articum 

(Annona glabra L), Mandioca de Taupi (Manihot 

esculenta Crantz.) Mandacaru (Cereus jamacaru DC., 

Cactaceae) Palmatoria (Brasiliopuntia sp., Cactaceae) 

FURADO 7 - 11 Barro 

Branco 

Planossolo Háplico  

(+ Plintossolo Argilúvico eutrófico 

abruptico) 

Argilosa Caatinga Arbustiva aberta  

(zonas de bordas com Floresta Estacional Decidual) 

Peroba (Aspidosperma cuspa Kunth), Batata de Purga 

(Ipomoea purga (Wender.) Hayne), Fedegoso (Senna 

sp., Fabaceae), Malva/Rosqueta (Malva sylvestris L),  

BAIXA do 

Carrasco 

7 - 11  Barro 

Branco 

Plintossolo Argilúvico Franco-

argilo-

arenosa 

Caatinga Arbustiva aberta  

 (zonas de bordas com Floresta Estacional 

Decidual) 

Amburana vermelha (Commiphora leptophloeos); 

Licuri (Cocos coronata Mart), Barriguda (Ceiba 

ventricosa), Quixabeira (Sideroxylon Obtusifolium.) 

(1) Cota de altitude a partir do Rio. (2) Baseado na etnopedologia de Malhada Grande (MATUK, 2012).  

Fonte: Teixeira, 2020. 
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Chave de Identificação da unidades de Paisagem: Vegetação e Aptidão das Unidades de Paisagem reconhecida pelos gurutubanos 

 

 

 

 

 

Fonte: Teixeira, 2020.
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A biodiversidade e nossos Saberes  
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Os Gurutubanos detêm vasto 

conhecimento sobre as inter-relação da terra, 

com a vegetação e com a flora. 

Conhecimentos, estes, que são importantes e 

podem orientar as tomadas de decisões sobre 

o uso e manejo dos espaços e ambientes e 

que estão relacionados também com os 

conhecimentos do tempo em seus aspectos 

climáticos, estacionais e biológicos. O amplo 

conhecimento sobre espécies nativas se 

apresenta como um grande potencial de 

disseminação do uso popular, no que 

concerne ao seu potencial socioambiental e 

econômico.  

 

O Quilombo do Gurutuba é caracterizado por uma formação geográfica bem 

diversa, apresentando diferentes ambientes em uma única e extensa região. Esses 

ambientes são próprios para o desenvolvimento de uma variedade enorme de uma 

rica, densa e importante flora nativa. 

A atividade antrópica como o desmatamento de matas ciliares nas vazantes, a 

intensificação de pastagens, dentre outros motivos, está causando alguns prejuízos à 

flora e aos geoambientes nativos, como a perda e até a extinção de algumas plantas 

medicinais nativas. Por esse motivo, a preservação dos ambientes, a conscientização 

local, os ensinamentos e conhecimentos tradicionais, são de extrema importância para 

a garantia da sobrevivência da flora nativa. 
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Em determinado contexto 

passado, a depreciação dos hábitos 

tradicionais passa a determinar novos 

padrões de consumo, impondo-os aos 

alimentos e fármacos industrializados, 

erodindo assim os conhecimentos 

associados a produtos extrativistas. Os 

fitoterápicos são substituídos por drogas 

industriais e o consumo de frutos nativos e 

sucos naturais são desvalorizados em 

detrimento a introdução de frutos 

exóticos e refrigerantes. Os quilombolas 

reconhecem que agentes de saúde e 

educação (nutricionistas responsáveis 

pelos cardápios escolares) contribuem 

neste sentido.  

Dessa forma, com o 

aprofundamento acerca desta riqueza 

socioambiental, o acervo pode ser 

utilizado nos programas de saúde pública 

desenvolvidos no território, de modo a 

favorecer a interação entre a 

preservação ambiental e a saúde 

pública.  

Na Tabela abaixo, encontra-se o 

resultado do trabalho de campo, ao qual 

foram listadas 77 espécies nativas com 

extrativista reconhecido pela 

comunidade.  
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Registro Etnobotânico do Gurutuba 

N. popular N. científico 
Und. Paisagem 

 vazante/carrasco 

Porte/ 

extrato 

ocupado 

Categoria  de 

Uso 

Parte 

Planta 

Amburana Macho / 

Imburana de Cheiro 

Amburana 

cearensis (Allemao) A C. Sm. 
 X Arbóreo Medicinal Casca 

Amburana vermelha Commiphora leptophloeos  X Arbóreo Medicinal Casca 

Angico Vermelho 

espinho 
(Anadenanthera macrocarpa 

(Benth.) 
 X  Arbóreo   

Angico 
Anadenanthera 

peregrina  (L.) 
X  Arbóreo 

Medicinal 

/Veterinário 

Const.Rural 

Tronco/

Casca 

Algodão do Campo/ 

de Raposa 
Ipomoea carnea   Jacq  X Arbustivo Medicinal Raiz 

Alho Bravo 
Nothoscordum bivalve (L.) 

Britton 
 X Arbustivo Medicinal Raiz 

Aroeira 
Schinus 

terebinthifolius Raddi 
X  Arbóreo 

Medicinal/ 

Const. Rural 

Casca/ 

Folha/ 

Tronco 

Articum  Annona glabra L.  X Arbóreo Alimentação Fruto 

Assa peixe Vernonia ferruginea Less X  Herbáceo 
Medicinal/ 

Veterinario 
Folha 

Batata de purga 
Ipomoea purga (Wender.) 

Hayne 
 X Herbáceo 

Medicinal/ 

Veterinario 
 Raiz 

Brauna Melanoxylon brauna Schot.  X  Arbóreo Const. Rural Tronco 

Buchinha paulista Luffa operculata (L.) Cogn X   Herbáceo Medicinal  Folha 

Cabriuna 
Myrocarpus 

frondosus Allemão 
 X  Arbóreo 

Const. Rural / 

veterinário 
Tronco 

Cambará/Jumbinho Lantana camara L. X   Arbustivo Medicinal 
Látex/ 

Raiz 

Caiçara Cordia verbenacea DC. X   Arbustiva Veterinário  Flor 

Canela de velho Miconia albicans  X  Arbóreo Medicinal  Folha 

Canjerana 
Cabralea canjerana (Vell.) 

Mart. 
X   Arbóreo Const. Rural Tronco 

Carapiá Dorstenia brasiliensis Lam. X   Herbácea Medicinal Raiz 

Casquinha Rudgea viburnioides X   Arbustiva Medicinal  Folha 

Cariru 
Amaranthus sp., 

Amaranthaceae 
 X Arbustiva Medicinal Folha 

Catinga de Porco/  

Pataquinha 

Cenostigma 

pyramidale (Tul.) 
X  Arbustiva Medicinal Casca 

Catuaba 
Erythroxylum 

vacciniifolium Mart. 
 X  Arbóreo Medicinal Tronco 

Chinchá Sterculia striata A. St.-Hil. X   Arbóreo 
Alimentação/

Medicinal 

Fruta/ 

Folha 

Coqueirinho   do 

Carrasco 
Cipura paludosa  X  Palmeira Alimentação Fruto 

Espeto Casearia decandra Jacq. X   Arbórea Const. Rural Tronco 

Cravinho 
Chenopodium 

ambrosioides L. 
 X Arbustiva Medicinal Folha 

Erva Botão Borreria verticillata (L.) X  Herbácea Medicinal Folha 

Fedegoso Senna sp., Fabaceae X  Arbustiva Medicinal 
Folha/ 

Flor 

Gabiroba Campomanesia pubescens X   Arbórea 
Medicinal/ 

Alimentação 
Fruto 
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Gandiroba / 

Macambira 
Bromélia laciniosa  X Herbácea Medicinal Flor 

Gervão 
Stachytarpheta 

cayennensis (Rich. Vahl.) 
 X Herbácea Medicinal Folha 

Gravatá/ Croatá 
Bromelia balansae Mez, 

Bromeliaceae  X Herbácea Medicinal Flor 

Inhame da catinga Dioscorea trifida L. F.  X Herbácea 
Alimentação/ 

Medicinal 
Raiz 

Gandabira Não identificado  X    Const. Rural Tronco 

Jenipapo  Genipa americana X   Arbóreo  Alimentação Fruto  

Jatobá  Hymenaea courbaril L. X   Arbóreo 

 Alimentação/ 

Medicinal/ 

Const. Rural 

Fruto/ 

Casca/ 

Tronco  

Juá  Ziziphus joazeiro Mart.  X  Arbóreo 
 Medicinal/ 

Higiene 

Fruto/ 

Folha  

Junco Cyperus rotundus L X  Herbácea Medicinal Raiz 

Jurema branca Mimosa verrucosa X   Arbustiva  Medicinal Casca 

Jurubeba 
Solanum asperolanatum Ruiz 

& Pav. 
X   Arbustiva 

 Alimentação/ 

Veterinario/ 

 Fruto/ 

Folha 

Licuri Cocos coronata Mart  X Palmeira  Alimentação Fruto 

Limão bravo 
Siparuna apiosyce (Mart. ex 

Tul.) A. DC 
X   Arbustiva 

 Alimentação/ 

Medicinal 
Fruto 

Língua de vaca Chaptalia nutans (L.) Polak.  X Arbustiva Medicinal Folha 

Malva Rosca / 

Rosqueira 
Malva sylvestris L.  X Arbustiva Medicinal Folha 

Mamãozinho do 

campo 

Carica quercifolia (A. St.-

Hil.) Hieron. 
X   Arbustiva 

 Alimentação/ 

Medicinal 

Fruto/ 

Latex 

Mandacaru  
Cereus jamacaru DC., 

Cactaceae 
 X  Arbustiva 

 Alimentação/ 

Medicinal 

Fruto/ 

Folha  

Manderoba Senna occidentalis (L.) Link X  Arbustiva Medicinal Folha 

Maracujá de  boi Passiflora cincinnata  X  Trepadeira  Alimentação Fruto 

Mandioca de Taupi Manihot esculenta Crantz.  X Arbustiva Medicinal 
Folha/ 

Raiz 

Mastruz Dysphania ambrosioides X  Arbustiva Medicinal Folha 

Melancia da praia Solanum capsicoides All.  X Herbácea Medicinal Raiz 

Mentrassa ou 

Camará 
Ageratum conyzoides L. X  Herbácea Medicinal Fruto 

Mucanâ Dioclea grandiflora Mart.  X  Trepadeira Medicinal  Semente 

Mulungu Erythrina mulungu Mart. X  Arbustivo Medicinal Casca 

Mutamba 
Guazuma ulmifolia Lam., 

Malvaceae 
X   Arbórea 

 Medicinal/ 

Alimentação 
Fruto  

Palmatoria Brasiliopuntia sp., Cactaceae  X Arbustivo Alimentação 
Folha/ 

Fruto 

Pau D`arco/Ipê Roxo 
Tabebuia impetiginosa (Mart. 

ex DC.) Standl. 
 X  Arbórea 

 Medicinal/ 

Const. Rural 

Casca/ 

Folha/ 

Tronco 

Pau D`arco (Folha 

Larga) 
Handroanthus serratifolius  X  Arbórea 

 Medicinal/ 

Const. Rural 
Tronco 

Pau Espeto Casearia gossypiosperma. X   Arbórea  Medicinal Casca 

Pau Tatu 
Cyrtopodium punctatum (L.) 

Lindl. 
 X Arbustivo Medicinal Casca 

Peroba 
Aspidosperma polyneuron M

üll. Arg., Apocynaceae. 
 X  Arbórea 

 Construção 

Rural 
Tronco 

Pe de Cabra Ipomea pes-caprae.  X Herbáceo Medicinal Folha 
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Pinha de Jacu brava Diospyros inconstans. X   Arbustivo 
 Medicinal/ 

Veterinário 
Fruto  

Pinha do Mato Annona sp. Annonaceae  X Arbóreo Alimentação Fruto 

Pitomba  Talisia esculenta. X  Arbóreo 
Alimentação/ 

Medicinal 
Fruto  

Pustemeira Gomphrena sp.  X Arbustivo 
Medicinal/ 

Veterinário 
Folha 

Quixabeira Sideroxylon Obtusifolium.  X  Arbustivo 
 Medicinal/ 

Veterinário 
Fruto 

Retrato de Teú Casearia sylvestris Sw.  X Arbustivo Medicinal 
Folha/ 

Casca 

São João Boi Hypericum perforatum.  X Arbustivo Medicinal Folha 

Saputá 
Salacia elliptica (Mart. ex 

Schult.) G.Don 
X   Arbustivo  Alimentação Fruto 

Sucupira Preta Bowdichia virgilioides Kunth X   Arbóreo  Medicinal 
Casca/ 

Tronco 

Tamburil  
Enterolobium 

contortisiliquum 
X   Arbóreo  Veterinário 

Fruto 

/Folha 

Tatarena Chloroleucon Sp  X  Arbóreo  Medicinal  Folha 

Umbu  
Spondias tuberosa Arruda, 

Anacarciaceae 
 X  Arbóreo  Alimentação Fruto  

Uva do mato Cissus rhombifolia Vahl.  X Herbáceo Medicinal 
Folha/ 

Flor 

Vaqueta Combretum leprosum.  X  Arbustivo  Medicinal  Folha 

Veia de Sangue Não identificado  X  Arbustivo 
 Medicinal/ 

Tintura 

 Folha/ 

Casca 

Fonte: Teixeira, 2020. 
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O trabalho de campo foi essencial para 

compreender as estratégias de estratificação das 

diferentes unidades de paisagem, suas distintas 

capacidades de suporte e embasamento às 

condições apropriadas de uso e manejo destes 

ambientes. 

A compreensão de atributos como o extrato 

ocupado, parte da planta extraída e finalidade de 

uso, deve auxiliar na definição de planos futuros de 

manejo da biodiversidade. Cabe destacar que são 

necessários estudos complementares do estágio de 

sucessão, síndrome de dispersão das sementes, 

características do ambiente de ocorrência, dentre 

outros. 

Evidencia-se a existência de um grande acervo 

de plantas cujas propriedades são de 

conhecimento comunitário, denotando a 

importância de constituir uma ferramenta para a 

transmissão de conhecimento entre as gerações de 

quilombolas.  
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O extrativismo ainda é praticado em todo o território, mas foi perdendo 

importância à medida em que as plantas mais úteis foram sendo incorporadas ao 

sistema agrícola. Com o suporte de técnicas de intensificação ecológica no manejo 

agroecológico da agricultura e pecuária, essa biodiversidade local pode ser 

incorporada ainda mais aos sistemas produtivos, tendo em vista os serviços 

ecossistêmicos de interesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilidade de Corredores Ecológicos de conectividade 

da Paisagem” 

 

O território quilombola do Gurutuba apresenta 50,81% de vegetação 

preservada, cuja grande proporção se encontra nas zonas centrais do perímetro 

territorial, mais especificamente nos ambientes de carrasco fraco. Estas áreas 

encontram-se conectadas de modo a se assemelhar a uma grande faixa ecológica 

central na direção norte-sul. Por outro lado, verifica-se grande fragmentação nas 

zonas de rebaixamento da paisagem, onde são concentradas as habitações e, 

consequentemente o uso antrópico. Verifica-se também que os fragmentos de 

vegetação disputam espaço principalmente com as áreas de pastagem 

implantadas, visto que estas representam 48,14% do território e a agricultura e demais 

usos ocupam apenas 1,05%. 
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Ao longo do exercício de análise temporal de ocorrência de fauna e flora, 

os quilombolas reconhecem que a alteração nos recursos hídricos e a fragmentação 

da vegetação tem prejudicado a preservação dos serviços ecossistêmicos, visto que, 

as espécies ficam isoladas e, consequentemente, expostos a eventos de extinção. 

Neste sentido, a implantação de corredores ecológicos é admitida pelos 

quilombolas, dentre outras estratégias de conservação e manejo sustentável do 

território. É importante salientar que além das Unidades de Conservação - UCs, a 

legislação brasileira reconhece os Territórios Quilombolas numa perspectiva 

socioambiental, que integra ao conceito de Área Protegida (BRASIL, 2002)5. E assim, 

na perspectiva de elaboração do plano de etnodesenvolvimento do Gurutuba, o 

corredor ecológico pode ser considerado um instrumento de gestão e ordenamento 

territorial, uma vez que visa mitigar os efeitos da fragmentação. 

De porte dos instrumentos cartográficos, a análise de viabilidade de 

corredores ecológico foi orientada pela proposta metodológica de Louzada et al. 

(2012), a qual contribui com a reflexão comunitária acerca dos processos ecológicos 

e fatores relevantes para redução de custos e maior facilidade para implantação 

dos mesmos. 

As zonas de alta declividade podem ocasionar as erosões laminares, 

carreando partículas do solo de modo a assorear os rios, reduzir a fertilidade dos solos 

e acumular matéria orgânica excessiva nos espelhos d’água. Entretanto, este não foi 

um critério de grande peso de aplicação no território gurutubano, uma vez que, o 

relevo é caracterizado por geomorfologia predominantemente Plano e Suave 

Ondulado, ocupando juntos 82,65% da paisagem. Apenas 0,11% do território se 

enquadra em relevos de declividade acima de 45° (Montanhoso), cuja área já se 

encontra em pleno estado de conservação. 

Quanto as classes de uso e ocupação do solo, verifica-se grande potencial 

de aplicação sobre as extensas zonas de pastagem existente no território quilombolas 

e, por outro lado, observa-se números pouco expressivos, em termos de extensão, 

para as áreas de solo exposto e ocupadas pela agricultura. Portanto, este último 

aspecto não se configura como um critério de aplicação significativa.  

Neste caso, cabe ressaltar que a aplicação da legislação ambiental, ao 

que rege pela conservação/recuperação das Áreas de Preservação Permanentes 

                                                 
5
 O SNUC, instituído pela Lei Federal nº 9985/2000, regulamentado pelo Decreto Federal nº4340/2002 e 

devidamente complementado pelos instrumentos legais estaduais pertinentes, legisla sobre “espaços territoriais e 

seus recursos legalmente instituídos com limites definidos pelo poder público com objetivos de conservação”. 
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APP, pode contribuir para a redução das áreas desmatadas em detrimento desta 

classe. Esta medida vai de encontro a valorização dos recursos hídricos, outro 

parâmetro de análise indicado pelos quilombolas pelo alto potencial ecológico e 

estrutural. Nesta classe, observa-se o consenso que as zonas com existência de 

espelho d’água são fundamentais para a manutenção da fauna terrestre (e 

aquática), uma vez que se observa maior fluxo de visitação de animais nas 

proximidades dos dois rios que transitam pelo território quilombola. 

Assim, para as zonas riparias, foi estabelecida a manutenção e/ou 

recuperação das áreas de APP conforme já estabelecidas por Lei (BRASIL, 1965), o 

seja, 50 metros de mata ciliar para o rio Gorutuba e 30 metros para as margens do rio 

Salinas-Pacuí. A figura a seguir apresenta a projeção das áreas de recomposição de 

APP, por meio da ferramenta de processamento de dados. Diante da vastidão do 

território, as faixas ciliares (de 30 e 50 metros de largura) são quase imperceptíveis em 

meio as pastagens estabelecidas nas zonas rebaixadas da paisagem. 
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Projeção das áreas de recomposição de APP, por meio da 

ferramenta de processamento de dados. 

Fonte: TEIXEIRA, 2020; Org. FERREIRA, 2020. 

Meira et al. (2016) sugere que para a conservação e manutenção do 

corredor ecológico proposto, devem ser promovidas atividades como agricultura e 

pecuária sustentáveis, de modo a conter a degradação do solo, mantendo a 

ciclagem de nutrientes e evitando a deterioração dos corpos hídricos. Em caso de 

minifúndios, destaca-se também a possibilidade de manejo sustentável de atividades 

sob as APPs, as quais são apresentados os Sistemas agroflorestais / Sistemas 

silvipastoril. 

O Código Florestal reconhece o estabelecimento de Sistemas 

Agroflorestais – SAFs na restauração de florestas e recuperação de áreas 

degradadas. Assim, este modelo se configura como uma opção para aqueles 

quilombolas que praticam a agricultura de vazante dentro dos limites estabelecidos 
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para APP. O mesmo precedente se aplica as áreas de reserva legal – RL de pequenas 

propriedades ou posse rural familiar e áreas com declividade entre 25° e 45°.  Neste 

caso, o plantio de espécies exóticas com espécies nativas de ocorrência regional 

não pode ultrapassar 50% da área total a ser recuperada (BRASIL, 2012). 

A tabela a seguir apresenta em detalhes os números representativos de áreas 

projetadas a recuperação e/ou manutenção de APPs no território do quilombo 

Gurutuba: 

 

Uso do solo em APP no perímetro territorial do Gurutuba 

Uso 
Área (ha) (%) 

Área 

(ha) 

(%) Classe 

de uso 
Floresta Est. Decidual (Mata 

Seca) 104,63 
12,87% 

 

568,93 

 

69,99

% Área 

preserva

da 

Vegetação Arbustal (Caatinga) 208,55 25,66% 

Floresta Estacional. 

Semidecidual 255,75 
31,46% 

Solo Exposto/ agricultura 19,18 2,36% 

243,91 

30,01

% 

Uso 

antrópic

o Pastagem 224,73 
27,65% 

Total 812,84 100%    

Fonte: Teixeira, 2020. 

Verifica-se, que apenas 30,01% da mata ciliar no imenso território 

gurutubano deve ser recuperado, correspondendo ao total de 243,91 hectares. O 

método apresenta uma grande vantagem e demonstra o extrato vegetal 

remanescente nas faixas ciliares, de modo a oferecer indicativos de espécies 

adequadas ao reflorestamento. Verifica-se ainda que 224,73 ha de áreas destinadas 

à mata ciliar são ocupadas por pastagem e, registrado apenas 19,18 ha com 

existência de solo exposto ou agricultura.  

No que diz respeito a definição dos corredores ecológicos, optou-se pela 

técnica de analise visual das imagens extraídas no software Arcgis, combinada a 

visualização de imagens no google maps, aliadas ao conhecimento local, quando 

foram estabelecidos pela comunidade os seguintes princípios: 

 Preservar as áreas de vegetação remanescentes e incorporá-las aos 

corredores ecológico de modo a garantir sua integridade; 

 Buscar trajetos de menor custo possível ao considerar as categorias atuais 

de uso e ocupação da paisagem; 

 Estabelecer um corredor ecológico central que conecte todo território;  

 Implantar no mínimo um corredor ecológico secundário em cada núcleo 

comunitário, estabelecendo conexão com o rio mais próximo; 

 Viabilizar a conectividade transversal entre os dois rios que margeiam o 

perímetro territorial; 
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 Conectar os rios com os remanescentes vegetais existentes, especialmente 

nos ambientes de carrasco. 

De posse aos critérios, aplicou-se o seguinte arranjo espacial de corredores 

ecológico ao longo do território.  

 

Proposta de conectividade de corredores ecológicos. 

Fonte: Teixeira, 2020. 
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Em busca de referência, consultou-se a Resolução CONAMA 09/96 que 

determina as regras para o cálculo da largura de corredores ecológicos (BRASIL, 

1996), a qual estabelece que a largura do corredor ecológico corresponde a 10% do 

seu comprimento total.  A tabela apresenta o comprimento encontrado para cada 

corredor ecológico e, a proposta de largura estabelecida para cada um. 

 

Dimensões dos Corredores Ecológico no território Gurutuba 

Corredor Ecológico Comprimento 

Largura 

adotada 

Largura 10% 

comprimento 

 (Km) (m) 
(m) 

1- Corredor Ecológico  Principal 55km 600 5.500 

2- Corredor Ecol. Açude 10,6 km 600 1.060 

3 - Corredor Ecologico Loreana 7,7 km 600 770 

4 - Corredor Ecol. Malhada Grande 2,9 km 500 290 

5 - Corredor Ecol.Picada 2,5km 500 250 

6 - Corredor Ecol.Salinas 4,5km 500 450 

7 - Corredor Ecol.Taperinha 12,2km 600 1.220 

8 - Corredor Ecol. Pacui 5km 500 500 

Corredor Ecol. Externo - Serra Gorutuba 4,5km 500 450 

Corredor Ecol. Externo- UC  Caminho 

dos Gerais 
28km 600 2.800 

Fonte: Teixeira, 2020.    

 

Conforme representado na tabela, a aplicação da referida Resolução em 

corredores ecológicos de larga extensão tornaria inviável a aplicação de 10% do seu 

comprimento. A nível de exemplo, a aplicação de 10% ao Corredor Principal (n.1) 

resultaria na determinação de 5,5 quilômetros de largura Diante da inviabilidade de 

cumprir na íntegra este parâmetro, convencionou-se em utilizar larguras mínimas de 

500 metros para os menores corredores e 600 metros para os demais. 

Embora não esteja sob a governança dos quilombolas, apresenta-se 

ainda a proposta de dois corredores ecológicos externos, uma vez que a circulação 

de animais não se restringe as áreas demarcadas dos quilombolas. Assim, buscaram-

se os trajetos de menor custo para conectar ao Parque Estadual Caminho dos Gerais 

(28 km de comprimento), cerca de 18 km do Corredor projetado se encontra sob a 

Zona de Amortecimento da UC. 
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Também foi projetado, um corredor em direção a Serra do Gorutuba, 

situada ao nordeste da extremidade do território gurutubano (4,5 km). Embora não 

se trate de uma UC, sabe-se que a mesma abriga grutas e nascentes que oferecem 

uma rica biodiversidade. 

 

Detalhe ampliado de formações vegetacionais e antrópicos e 

corredor ecológico projetado. 

Fonte: Teixeira, 2020. 

 

 

O mapa demonstra em detalhe ampliado a manifestação de três 

formações vegetacionais existentes na paisagem gurutubana. Isso significa que existe 
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um extenso mosaico de formações florestais com grande potencial para melhorar a 

conectividade ecológica. 

A tabela a seguir, apresenta os diferentes extratos vegetacionais e o uso atual 

dos solos inscritos nas áreas de corredores ecológicos projetados. A soma dos 

corredores internos ao perímetro territorial chega ao considerável número de 5.467,71 

hectares. 

 

A somatória dos corredores internos no perímetro territorial do Gurutuba. 

Classe Ocupação do solo Área 
Porcentagem do 

total 

Floresta Estacional Decidual (Mata Seca) 645,20 11,80% 

Vegetação Arbustal (Caatinga) 3.515,51 64,30% 

Floresta Estacional Semidecidual 98,47 1,80% 

Solo Exposto/agricultura 159,74 2,92% 

Pastagem 1.048,79 19,18% 

 5.467,71 100% 

Fonte: Teixeira, 2020.   
 

A soma dos diferentes tipos de formações florestais está presente em 77,90% 

de áreas ocupadas por corredores ecológicos, uma vez que se considerou o trajeto 

dos mesmos sob os maciços florestais.  Neste caso, o corredor se configura com uma 

barreira à expansão futura de possíveis desmatamentos. Cabe lembrar, que nas 

estratégias dos quilombolas, isso não significa que as demais áreas preservadas, fora 

dos corredores ecológicos estarão disponíveis ao desmatamento. Diante do exposto, 

outras medidas de conservação devem ser criadas e estabelecidas. 
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Mapa: Proposta de conectividade do território gurutubano por meio de corredores 

ecológico. 

Fonte: Teixeira, 2020. 
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Recomendações ao Plano de Etnodesenvolvimento 

Há, ainda, uma intensa controvérsia sobre o uso da biodiversidade nativa e a 

sustentabilidade das práticas de quem dela se beneficia. Apesar do reconhecimento 

das interações positivas, deve-se considerar que populações tradicionais também 

estão sujeitas a circunstâncias que venham a causar pressões negativas sobre a 

biodiversidade, podendo estas populações agir como atores de degradação 

ambiental e não como conservacionistas. 

A restrição ao território, altas taxas de crescimento demográfico, pressões do 

mercado, extrativismo exacerbado, uso de tecnologias não-apropriadas, 

desorganização local; são possíveis condicionantes de interações negativas com a 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos. No caso da comunidade pesquisada, a 

invasão das pastagens artificiais no território, a restrição de acesso, aliados à 

concentração de grupos populacionais em pequenas áreas, são exemplos de 

circunstâncias que oferecem efeitos negativos sobre a fauna e flora locais. 

Diante do exposto, ressalta-se que é fundamental, no que concerne ao 

Estado, a conclusão do processo de titulação da comunidade, bem como a 

concretude de ações e políticas públicas de inclusão social, promoção da igualdade 

e reparação dos danos históricos causados a esse seguimento populacional. 

Entende-se que a presente pesquisa, assim como o trabalho desenvolvido pela 

Associação Quilombola do Gurutuba, teriam maior vigor e materialidade se o 

território estivesse integralmente disponível à comunidade quilombola envolvida.  

Tendo em vista o que foi percebido em campo, encerram-se estas 

Considerações Finais apresentando outras recomendações à comunidade e às 

organizações que visem a apoiá-la na elaboração do Plano de Etnodesenvolvimento 

Quilombola. Admitindo-se ainda que outros eixos como cultura, saúde, educação, 

etc., devam também ser considerados, tais recomendações limitam-se, aos aspectos 

vinculados ao eixo de gestão ambiental e são as seguintes: 

 Considerar na proposta de ocupação futura do território, os aspectos 

relacionados à afinidade e parentesco; proximidade aos agrupamentos 

comunitários atuais; e manutenção de vínculos anteriores ao período de 

expropriação territorial; 

 Considerar a caracterização e espacialização das unidades de paisagem no 

processo de reordenamento territorial, de forma que na reocupação do 

espaço todos tenham acesso (individual e/ou coletivo) aos ambientes de 

vazante, capão, carrasco, etc.; 

 Constituir áreas de reserva extrativista para coleta de frutos, fitoterápicos, 

madeira, lenha, pesca (especialmente para próprio consumo da 

comunidade); 

 Ao delimitar as áreas de manejo extrativista, estabelecer planos de manejo 

sustentável que contemple as especificidades de cada ambiente;  

 Estabelecer áreas conectadas de reserva legal, corredores ecológicos, zonas 

de proteção de lagoas e rios; 

 Implantar: estradas ecológicas para prevenção do assoreamento dos rios, 

barraginhas de captação, visando a favorecer a recarga d’águas no lençol 

freático e faixas de retenção em curvas de nível para a conservação dos solos; 

 Estimular: práticas de manejo agroecológico da produção, apicultura, resgate 

e manutenção de sementes tradicionais e estabelecer restrições de atividades 
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que comprometam a (agro)biodiversidade local, dentre elas o cultivo de 

culturas transgênicas no território; 

 Investir no enriquecimento de plantas nativas de uso medicinal, nos espaços 

de troca de experiência e formação sobre manejo apropriado dessas plantas 

e na qualificação sobre a manipulação de fitoterápicos e exercício de 

parteiras, benzedeiras e raizeiras; 

 Identificar áreas degradadas e áreas de fragilidade ambiental, implantando 

medidas de proteção como o cercamento e, ainda, de restrição ao acesso 

de animais domésticos; 

 Aprimorar os estudos de levantamento das abelhas silvestres e estabelecer 

planos de manejo sustentável na meliponicultura; 

 Estabelecer parcerias especializadas para o levantamento da fauna e 

monitoramento da mesma; 

 Estabelecer comissões temáticas (quais sejam de saúde, educação, cultura, 

agricultura e meio ambiente, etc.) em cada núcleo comunitário, e por meio 

destes constituir um conselho ampliado de gestão territorial, cujo papel seja o 

de fiscalizar e estabelecer propostas de interesse comunitário. 
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