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   O projeto Matas da Encanta-
da Jenipapo-Kanindé abrange 
a área do Complexo Vegetal 
da Zona Litorânea, em Aqui-
raz/Ce, onde está localizada 
a aldeia Jenipapo-Kanindé. 
Com o patrocínio da Petrobras 
e execução da Associação 
para Desenvolvimento Local 
Co-produzido (Adelco), o pro-
jeto visa a adoção de práticas 
agroecológicas de uso sus-
tentável da terra, proteção e 

-
tivas e Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), além de 
ações de saneamento e edu-
cação ambiental. 

Matas da Encantada - Jenipapo-Kanindé

    O objetivo central do traba-
lho é que as novas técnicas 
utilizadas gerem novas atitu-
des dos moradores em rela-
ção aos cuidados com a ve-
getação, ambientes aquáticos 
e demais recursos naturais, 
contribuindo para a conser-
vação dos recursos hídricos, 
redução da erosão, aumento 

-
vação da cobertura vegetal e, 

de gases de efeito estufa. O 
uso sustentável da terra pre-
vê ainda o aumento da renda 
e a melhoria da qualidade de 
vida da comunidade, através 
da conversão de áreas produ-
tivas degradadas em sistemas 



      
praias de Presídio e Iguape, no litoral leste da região Metropolitana de For-
taleza.  Lá, moram 364 indígenas (106 famílias), que vivem de atividades 
agrícolas (milho, batata doce, feijão e mandioca) e pastoris (gado leiteiro).  A 
exploração agrícola segue as práticas tradicionais, isto é, desmatamento e 
queimada, seguindo-se o cultivo de sequeiro por dois a três anos e pousio. 
Essas práticas têm provocado degradação das áreas produtivas ao longo do 

-

natural é o declínio da produtividade agrícola - que apresenta índices inferio-
res aos de áreas similares do litoral cearense – e degradação dos recursos 
naturais locais.
      Quanto aos recursos hídricos, observa-se uma grande quantidade de 
doenças relacionadas à poluição/contaminação dos mesmos (80% dos co-
munitários têm doenças relacionadas ao consumo de água contaminada). A 
rede de abastecimento de água domiciliar é precária e não há sistema de es-
gotamento sanitário, situação que compromete a qualidade de vida das famí-
lias. Nesse sentido, o projeto Matas da Encantada propõe-se a apoiar ações 

ações de saneamento ambiental, como a implantação de cisternas e fossas 
ecológicas.

O conjunto integrado de ações, 

indígena Jenipapo-Kanindé, inte-
gram uma abordagem sistêmica e 
tem como objetivo principal a me-
lhoria da qualidade ambiental da 
comunidade Jenipapo-Kanindé, 

de áreas degradadas (áreas des-
matadas e mata ciliar da Lagoa 
da Encantada), implantação de 

recuperação de trilhas ecológicas 
e saneamento ambiental (cister-
nas e fossas ecológicas). Todas 
as atividades do projeto dialogam 
com os princípios e práticas de 
Educação Ambiental para con-
servação dos recursos naturais e 
da biodiversidade local. 

      
Fixação de carbono e emissões evitadas com base na:
Reconversão produtiva de áreas degradadas (implantação de sistemas 

Recuperação de áreas degradadas (recomposição da mata ciliar da Lagoa 
da Encantada);

-
das).

Saneamento Ambiental (monitoramento popular da qualidade da água, im-
plantação de fossas ecológicas e cisternas de captação de água da chuva).

Formação de comunitários em saneamento ecológico, agroecologia, educa-

    A Associação para o Desenvolvimento Local Co-produzido – ADELCO, 
-

tivos, fundada em 2001, com sede na cidade de Fortaleza/Ce. Atualmente, 
a ONG desenvolve projetos em seis grupos indígenas (etnias: Jenipapo-Ka-
nindé, Aquiraz-Ce; Tapebas, Caucaia-Ce; Kanindé de Aratuba, Aratuba-Ce; 
Tremembé, Itarema-Ce; Pitaguary, Maracanaú-Ce; e Anacés, São Gonçalo 
do Amarante-Ce). Atualmente, nessas etnias são desenvolvidos os seguintes 

-
tais e 3.  Etnodesenvolvimento – Ceará Indígena. Além dos projetos desen-
volvidos junto aos grupos indígenas, a ADELCO executa um quarto projeto 
de capacitação e implantação de fossas ecológicas para famílias rurais dos 
municípios de Frutuoso Gomes e Portalegre, no Rio Grande do Norte. 

Objetivo Geral

Áreas de Atuação

Jenipapo-Kanindé e as questões ambientais

    As linhas de atuação da Adelco incluem ações de agroecologia, economia 
popular e solidária, habitabilidade, meio ambiente, participação e organização 
política, segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento institucional. 
Tem como missão contribuir para a melhoria das condições socioambientais 
e fortalecimento político e cultural das comunidades tradicionais em situação 
de vulnerabilidade. 
    Foram e são parceiros da Adelco: Fondation Abbé Pierre (FAP), Petrobras, 
Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN), Centro de Defesa e Pro-
moção dos Direitos Humanos (CDPDH), Rede Tucum, FUNAI, Embrapa, a 
Associação das Comunidades dos Índios Tapebas (ACITA), Associação das 
Mulheres Indígena Jenipapo-Kanindé e Associação Indígena Kanindé de Ara-
tuba (AIKA).

ADELCO e os Povos Indígenas


