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Diagnóstico Socioambiental:
construindo diálogos com os saberes locais
Adelle Azevedo Ferreira 1

Diagnosticar para conhecer a realidade e inserir métodos e metodologias que dialoguem com a cultura e o saber local. Foi com
esse objetivo que o projeto Matas da Encantada Jenipapo-Kanindé
realizou um di1agnóstico socioambiental na comunidade indígena
Jenipapo-Kanindé. As realizações de diagnósticos socioambientais
são importantes para a compreensão da dimensão territorial, da
história, do meio ambiente, das relações cotidianas, da população
e da economia local.
Tassara e Ardans (2007) descrevem os diagnósticos socioambientais participativos como a articulação entre a identificação dos
determinantes sociais ou naturais de uma situação socioambiental
em análise com ideologias que são sustentadas através de opiniões de
critérios éticos, políticos e estéticos. São essas opiniões que permitiram observar, pesquisar e replicar tecnologias sociais e fortalecer os
processos de turismo ecológico já iniciados na comunidade.
1 Adelle Azevedo Ferreira, assessora técnica do Projeto Matas da Encantada, é formada em Tecnologia em Gestão Ambiental e em Engenharia Ambiental e Sanitária, ambos pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). É especialista em Gestão de Políticas Públicas pela
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Há seis anos trabalha com comunidades indígenas pela ADELCO.
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Metodologia
O diagnóstico foi realizado em três etapas: a primeira etapa
constituiu de levantamento primário dos dados, a segunda de realização de oficinas participativas com os indígenas e a terceira
etapa de visitas em todas as casas para a coleta dos dados com o
auxílio de questionário.
O levantamento de dados primários consistiu em uma ampla
pesquisa sobre a origem dos Jenipapo-Kanindé na literatura e documentos oficiais.
As oficinas de diagnóstico socioambiental participativo utilizaram metodologias dos diagnósticos rápidos participativos
(DRP) e do etnodiagnóstico, como a travessia na comunidade,
linha do tempo e construção de etnomapas.
Durante a oficina, foi feito o levantamento dos aspectos e de
problemas ambientais existentes na comunidade com a divisão de
cinco grupos que foram instigados a responder sobre a situação
atual da flora e vegetação nativa, sobre a fauna, sobre os recursos
hídricos, o solo e as áreas produtivas e por último a degradação
dos recursos naturais. Também foi feita à identificação dos problemas ambientais in loco a partir da metodologia da “travessia
na comunidade” que consiste de uma caminhada pela comunidade para a observação dos problemas elencados no primeiro momento. Durante a caminhada, foi possível ver o lixo, as queimadas e as áreas desmatadas, além de perceber as diferentes espécies
de plantas, as belezas naturais, os diferentes tipos de animais e os
recursos hídricos existentes na comunidade.
A metodologia de construção da árvore dos problemas tam10

bém foi utilizada nas oficinas de diagnóstico para elencar as
causas e as consequências dos problemas socioambientais existentes. O caule representava os problemas e as folhas e frutas
representavam as consequências. Problemas de saneamento,
de degradação dos recursos naturais e saúde foram bastante
identificados. O resgate histórico com o objetivo de conhecer a
história e o processo de formação da comunidade foi realizado
usando a metodologia da linha do tempo. A construção da linha
foi importante para a identificação do marco temporal do pro-

cesso de autoafirmação do povo Jenipapo-Kanindé, o início da
luta pela terra, o processo de demarcação e o começo das políticas diferenciadas que inclui saúde, saneamento e educação. No
segundo momento do diagnóstico, foi realizada a construção
do mapa da comunidade (etnomapa), permitindo registrar os
principais locais como a pousada, a escola e o posto de saúde,
além do sistema de abastecimento da comunidade.
Para aprofundar esse diagnóstico foi elaborado um questionário para ser aplicado na comunidade, considerando cada
residência como uma unidade familiar. As entrevistas foram
realizadas no período de 21 de maio de 2014 a 13 de agosto de
2014 por quatro pessoas: sendo três da ADELCO e uma pessoa
da própria comunidade que também é monitor do Projeto. Foi
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aplicado um questionário com 63 perguntas que variavam entre questões de múltipla escolha e perguntas mais fechadas. Das
106 famílias cadastradas pela SESAI da etnia Jenipapo-Kanindé,
foram visitadas 82 famílias, ou seja, 77,4% da comunidade. Em
cada casa, um morador foi entrevistado durante 40 a 60 minutos. O questionário foi dividido em várias dimensões: identificação, ambiental, moradia e saneamento, produtiva, social e
econômica. Após as entrevistas, foi feita a tabulação dos dados
no EXCEL. Para cada pergunta, foi atribuída uma legenda de
modo que facilitasse a tabulação dos resultados, inclusive de
perguntas de múltipla escolha.

Resultados
As oficinas de diagnóstico e a aplicação dos questionários revelaram muitas características ambientais, sociais e culturais da
comunidade.
O diagnóstico aponta para um crescimento populacional e
uma melhoria nas habitações. Os dados primários mostraram
que havia apenas 40 famílias na época do estudo da terra em
1997. Hoje já são mais de 106 famílias, abrangendo uma população total de 364 pessoas. As condições das casas também mudaram. Boa parte das casas de taipa foi substituída por casas de
alvenaria. Com relação à moradia, foi constatado que 49% das
casas são de alvenaria com reboco, 26% de alvenaria sem reboco,
24% de taipa e 1% de outro tipo. Todas as casas entrevistadas,
100% possuem energia elétrica.
As oficinas também mostraram a melhoria nos serviços. A
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comunidade hoje conta com uma escola indígena diferenciada
onde os professores são todos indígenas, possuem um posto de
saúde que realiza a atenção básica e também um Centro de Atenção Psicossocial. A comunidade também conseguiu construir um
galpão de artesanato e uma pousada comunitária que trabalha
com o turismo e as trilhas ecológicas.
Essa melhoria nos serviços permitiu a geração de emprego e
renda. Hoje boa parte dos Jenipapo-Kanindé trabalha em empregos formais dentro da própria comunidade. Ocupam as vagas de
professores, auxiliares de serviço, motoristas e vigilantes, além
dos trabalhos de agentes indígenas. Os demais são agricultores,
artesãos, marisqueiras, pedreiros, donas de casa e estudantes.
Com relação à agricultura, são produzidos milho, feijão, jerimum, maxixe, melancia, além de hortaliças. As principais frutas
de época são caju, manga e murici que são usadas para apenas
para consumo interno. Alguns também praticam a pecuária, possuindo algumas cabeças de gado. Com relação as políticas públicas para a agricultura, falta ainda incentivo e divulgação dos
programas que os pequenos agricultores podem obter como o
PRONAF, seguro safra, o DAP, entre outros.
Durante a aplicação dos questionários, foi questionado aos entrevistados se os mesmos conseguiam perceber algum problema
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ambiental na comunidade. 12% afirmaram que não conseguem
ver nenhum problema ambiental e 88% afirmaram que conseguem ver algum problema ambiental da comunidade. Durante as
oficinas de diagnóstico, os participantes apontaram os problemas
existentes. O lixo, as queimadas, o desmatamento, o assoreamento, os banheiros precários e a dificuldade de água foram os principais problemas apresentados.
Com relação ao saneamento ambiental, o abastecimento de
água é feito por poços, porém a distribuição dessa água não chega
a todas as famílias devido a baixa vazão.
Antes do Projeto Matas da Encantada Jenipapo-Kanindé nenhuma família possui cisternas para armazenar a água da chuva
e as fossas ainda eram as séptica. Com relação aos banheiros,
das 82 casas visitadas, apenas 4% não possui banheiro em casa,
o que corresponde a 3 casas de taipa. Dos 96% de casas que
possuem banheiros, 52 casas só possuem banheiro dentro do
imóvel, 22 só possuem banheiro fora do imóvel e apenas 5 possuem banheiro tanto fora como dentro de casa. Das casas que
possuem banheiros dentro de casa, apenas 6 delas não possuem
fossa. Já as que possuem banheiro fora de casa, apenas 3 não
possuem fossa e apenas uma casa que possui banheiro fora e
dentro de casa não possui fossa.
A aplicação dos questionários e as oficinas revelaram que não
14

há coleta dos resíduos sólidos na comunidade. Segundo os moradores, falta apoio da prefeitura para a realização da coleta. O
destino dos resíduos é feito da seguinte forma de acordo com as
respostas obtidas 16 pessoas afirmaram que só enterra o lixo, 31
pessoas só queimam, 32 pessoas enterram e queimam e apenas
3 pessoas enterram, queimam e ainda jogam no solo. Apesar do
destino final do lixo ser esse, 52% dos entrevistados afirmaram
que realizam a separação dos recicláveis e 48% não faz nenhum
tipo de separação. O material separado são as garrafas plásticas e
garrafas de vidro que são vendidas para um atravessador.

Conclusão
Antes de iniciar um projeto, implantar tecnologias ou políticas públicas é de extrema importância realizar um diagnóstico
para conhecer a organização social e política da comunidade,
os atores locais que serão envolvidos nos processos, o território
e, sobretudo, as dificuldades ambientais e econômicas do local.
No projeto Matas da Encantada Jenipapo-Kanindé, o diagnóstico ajudou a construir as atividades já previstas no projeto,
porém adaptando ao dia-a-dia da Lagoa da Encantada e aos diferentes públicos.

Referências bibliográficas
Saneamento Ambiental em Áreas Indígenas: as Condições de Saneamento da Etnia Jenipapo-Kanindé, Aquiraz-Ce. Adelle Azevedo Ferreira.
TASSARA, Eda T. De O.; ARDANS, Omar. Mapeamento, diagnósticos e intervenções participativos no campo socioambiental. In: Brasil. Órgão Gestor da Política
Nacional de Educação Ambiental. Documentos Técnicos: mapeamentos, diagnósticos e intervenções participativos no socioambiente. Brasília, DF: 2007.
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Sistemas agroflorestais para recuperação
de sistemas produtivos
Marciano de Gois Moreira e
Davi de Alencar Araripe Pinheiro Alves 2

Introdução
O projeto “Matas da Encantada Jenipapo-Kanindé” iniciou,
em 2014, a experiência de implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) como forma alternativa e sustentável de recuperação
e conversão de áreas de cultivo degradadas (capoeiras) no território indígena Lagoa da Encantada, etnia Jenipapo-Kanindé, em
Aquiraz-Ce. O projeto apoiou a implantação e acompanhamento
técnico em duas áreas de cultivo degradadas, totalizando 10 hectares de sistemas em processo de conversão.
Os sistemas agroflorestais ou agroecossistemas são modelos de
produção que associam a produção de culturas alimentares e/ou
criação animal com a manutenção de arbustos e árvores no mesmo espaço. O consórcio de culturas agrícolas com espécies arbóreas que podem ser utilizados para restaurar florestas e recuperar
áreas degradadas. Nesse sistema, o elemento sempre presente é
2 Marciano de Gois Moreira é Coordenador Técnico do Projeto Matas da Encantada. Engenheiro
Agrônomo com Especialização em Agroecologia, Desenvolvimento Rural Sustentável e Educação
do Campo e Davi de Alencar Araripe Pinheiro Alves é Engenheiro Agrônomo.
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o componente arbóreo (árvores e/ou arbustos). A utilização de
árvores é fundamental para a recuperação das funções ecológicas, uma vez que possibilita o restabelecimento de boa parte das
relações entre as plantas e os animais. Os componentes arbóreos
são inseridos como estratégia para o combate da erosão e o aporte
de matéria orgânica, colaborando nos processo de estruturação
restauração da fertilidade do solo.

Importância dos sistemas agroflorestais
Os SAFs são a imitação da cobertura vegetal da floresta, sendo o aspecto diversificação a essência e seu fundamento. Essa
perspectiva favorece a recuperação da produtividade de solos degradados através de espécies arbóreas implantadas, que adubam
naturalmente o solo, reduzindo a utilização de insumos externos
e, com isso, os custos de produção e aumentando a eficiência econômica da unidade produtiva.
Além de contribuir para a conservação do meio ambiente, os
benefícios dos sistemas agroflorestais despertam o interesse dos
agricultores, pois, como estão aliados à produção de alimentos
(feijão, milho, mandioca etc.), permitem oferecer produtos agrícolas e florestais (estacas, lenha etc.), incrementando a geração
de renda das comunidades agrícolas. Além disso, a maior diversificação representa mais produtos comercializáveis, favorecendo
uma geração de renda mais harmônica no tempo. Esse contexto
18

é muito adequado para a pequena produção familiar. Na mesma
área de SAF, é possível estabelecer consórcios entre espécies de
importância econômica, frutíferas e hortaliças.
Tipos de Sistemas Agroflorestais
Os sistemas agroflorestais podem ser definidos como sistemas
de produção agrícolas e/ou pecuários que tem como elemento
diferenciador – comparado aos sistemas de produção convencional - a presença de espécies arbóreas ou lenhosas no sistema
de produção. A presença do componente arbóreo tem influência
fundamental sobre a estrutura e função do sistema agroflorestal.
De acordo com o tipo de combinação (consórcio), os sistemas
agroflorestais podem ser classificados nos seguintes modelos:
a. Agrossilviculturais: combinam o plantio de culturas alimentares com espécies de arbóreas.
b. Silvipastoris: associação entre a criação de animais e plantio
de árvores.
c. Agrossilvipastoris: Combinação entre o plantio de culturas agrícolas (fruteiras, grãos, hortaliças etc.), árvores e criação de animais.

A experiência de implantação de Sistemas
Agroflorestais
O diagnóstico inicial sobre o território indígena apontou que
as principais atividades agropecuárias da população Jenipapo-Kanindé consistem na produção de milho, batata doce, feijão e
mandioca, além da criação de bovinos e aves (galinha). Na aldeia,
19

a exploração agrícola segue as práticas tradicionais, isto é, desmatamento (broca) e queimada das áreas de plantio, seguindo-se o
cultivo por dois a três anos e pousio. Essas técnicas tradicionais
têm levado a um intenso desgaste do solo, tornando-os menos
produtivos ao longo do tempo, causando perda de produtividade
e consequentemente a necessidade de exploração de novas áreas
(desmatamento e queimadas).
Diante desse contexto, surgiu a necessidade de mudanças no
paradigma da exploração agrícola dos sistemas de produção, reorientando-a para a adoção de técnicas de agrossilvicultura de
base agroecológica, com condição essencial para o incremento da
produção e da recuperação dos agroecossistemas em degradação
ou já degradados. Nesse sentido, o projeto optou pelo estabelecimento de duas unidades de sistemas agroflorestais na comunidade indígena Lagoa da Encantada. O modelo de SAF adotado
nas duas áreas (total de 10 ha) foi o agrossilvipastoril. Neste, há o
consórcio entre a produção de alimentos, preservação do componente arbóreo e a criação de animais.
Metodologia de implementação de SAFs
Para implantação das duas unidades demonstrativas de SAFs na
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aldeia, a metodologia utilizada contemplou as seguintes etapas:
1. Realização de reuniões de sensibilização e mobilização:
Nessa fase, foi apresentada a proposta da tecnologia de SAF, onde
foram pactuadas com a comunidade as demais etapas de implantação; definição dos grupos de beneficiários; organização das capacitações e oficinas
2. Diagnóstico das áreas produtivas a serem convertidas
para SAF: Teve como finalidade a identificação e avaliação de
áreas produtivas (capoeiras degradadas) aptas ao processo de recuperação e conversão produtiva para SAFs. Nessa fase, houve
ainda a negociação com lideranças e famílias da aldeia no intuito
de definir áreas de plantio com aptidão para implantação dos sistemas agroflorestais.
3. Formação de comunitários em SAF e intercambio de experiências: Na oportunidade, foram realizados cursos de formação
de comunitários que abordaram sobre a importância, técnicas e
etapas de implantação dos sistemas de produção agroflorestal.

Na etapa final de formação, as famílias participantes do curso
21

realizaram uma viagem de intercambio com objetivo de conhecer,
na prática, a experiência e funcionamento do SAF já implantado.
Esse momento foi de grande importância e motivação para os comunitários, pois possibilitou a troca de experiências e observação
em campo da viabilidade e resultados dos sistemas agroflorestais.

4. Implantação dos SAFs: O processo de conversão produtiva de capoeira degradada em SAF está sendo realizado em duas
áreas, totalizando dez (10) hectares. Não existindo áreas coletivas
de produção na aldeia, foram selecionadas duas áreas de famílias que participaram dos cursos e intercâmbio de experiência.
Essas áreas foram previamente avaliadas quanto a viabilidade de
implantação de SAFs - do tipo agrossilvipastoril. Nesse modelo
(figura 01), o sistema de produção é dividido em três áreas:
I. área agrícola (20% do total da área): utilizada para plantio
das culturas agrícolas (feijão, milho, mandioca etc.);
II. área pastoril (60% do total da área): usada como área de
produção de forragem para alimentação animal;
22

III. reserva legal (20% do total da área): área de proteção legal que serve como área de preservação da biodiversidade da
fauna e flora local.
Figura 01: Modelo SAF-Sobral Agrossilvipastoril

Fonte: ADELCO

Inicialmente, os sistemas de produção em conversão serão utilizados como unidades demonstrativas da experiência na comunidade e espera-se que sirvam como modelo a ser replicado pelos
demais agricultores em suas áreas produtivas (roças e roçados).
Na fase de implantação dos SAFs (trabalho de campo), foram
realizadas as seguintes técnicas:
a. Raleamento: consiste no corte e controle seletivo das árvores que permaneceram na área de produção;
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b. Enleiramento: consiste no ajuntamento dos galhos e folhas
- resultantes do raleamento -, formando cordões de galhos sobre
o solo, distanciados de 3 em 3 metros. Entre esses cordões é realizado o plantio das culturas agrícolas;

c. Cercamento: isolamento da área com cercas no perímetro
da área. Através das cercas também é realizada a divisão interna
das três áreas do sistema agrossilvipastoril - agrícola, pastoril e
reserva legal;
d. Cobertura do solo: é realizado através da aplicação de bagana (palha) de carnaúba. Essa técnica, além de proteger o solo
contra erosão, visa reter água no solo para disponibilização das
culturas agrícolas. No segundo ano de produção, a bagana já decomposta serve como adubo para o solo.
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e. Plantio das culturas: devido às condições de clima da região semiárida, o plantio é realizado no início do período chuvas na região (fevereiro). Durante o plantio também é realizado
a adubação através da aplicação de esterco de aves e de bovinos.
Os trabalhos de campo são orientados e acompanhados através de visitas técnicas pela equipe técnica do projeto e consultoria
especializada em manejo da caatinga e sistemas agroflorestais.
Cabe ressaltar a importância do acompanhamento da equipe técnica em todas as etapas de implantação, no sentido de esclarecer
e apoiar os comunitários nos trabalhos de campo.
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Resultados
A experiência de conversão de áreas produtivas degradadas
para sistema agroflorestais em ecossistemas da caatinga semiárida tem-se demonstrado como um processo lento e gradual, que
requer a sensibilização dos agricultores para adoção da nova tecnologia. Assim, o investimento em sistemas agroflorestais é de
médio prazo, necessitando que os beneficiados se adaptem ao
novo sistema de produção.
A partir das duas áreas de SAFs implantadas são realizados
dias de campo, para que os demais agricultores da comunidade
possam perceber os resultados e benefícios da nova tecnologia,
reforçando outras famílias da aldeia a adotarem em seus sistemas
de produção.
A partir da experiência podem-se constatar os seguintes resultados:
a. adoção de novas técnicas de conservação dos solos e da biodiversidade local;
b. não utilização de técnicas tradicionais de queima e broca durante o cultivo das áreas;
c. maior sensibilização das famílias sobre a importância da
conservação do solo e do componente florestal;
d. sistemas agroflorestais como uma alternativa aos sistemas
tradicionais de cultivo;
e. recuperação de áreas produtivas degradadas, com incremento
de maior produção de alimentos e aumento na geração de renda.
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Conclusão
Mesmo diante das diversas limitações climáticas (baixa pluviosidade) do bioma caatinga, a conversão de áreas produtivas
degradadas para sistemas agroflorestais em condições de sequeiro (semiárido) tem-se mostrado uma alternativa viável e sustentável nos seguintes aspectos:
a. recuperação de áreas de cultivo degradadas, promovendo a
recuperação incremento de matéria orgânica no solo;
b. conservação da biodiversidade local, através da manutenção
de árvores nativas;
c. aumento da produtividade agrícola ao longo dos ciclos de produção;
d. segurança alimentar e geração de renda para famílias beneficiadas com o SAFs.
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Saneamento Ambiental na Aldeia da Lagoa
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Povo Indígena Jenipapo-Kanindé
Adelle Azevedo Ferreira 3

A aproximação da ADELCO com a etnia Jenipapo-Kanindé,
localizada na Lagoa da Encantada, em Aquiraz-Ceará, começou
em 2012 a partir do planejamento da instituição em ampliar o
trabalho em outras comunidades indígenas. Um diagnóstico inicial apontou que havia dificuldades no acesso à água potável em
quantidade e qualidade, pois o abastecimento de água era precário e não atendia a demanda da população
O resultado dessa aproximação foi o surgimento do Projeto Matas da Encantada Jenipapo-Kanindé, desenvolvido pela
ADELCO com patrocínio da Petrobras, que visa a adoção de práticas agroecológicas de uso sustentável da terra, proteção e reflorestamento de matas nativas e Áreas de Preservação Permanente
(APPs), além de ações de saneamento e educação ambiental.
Para aprofundar as percepções sobre as condições de saneamento ambiental na aldeia do povo Jenipapo-Kanindé, foi feito
um diagnóstico socioambiental em três etapas: a primeira etapa
constituiu de levantamento primário dos dados, a segunda de realização de oficinas participativas com os indígenas e a terceira
etapa de visitas em todas as casas para a coleta dos dados com o
3 Adelle Azevedo Ferreira, assessora técnica do Projeto Matas da Encantada, é formada em Tecnologia em Gestão Ambiental e em Engenharia Ambiental e Sanitária, ambos pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). É especialista em Gestão de Políticas Públicas pela
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Há seis anos trabalha com comunidades indígenas pela ADELCO.
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auxílio de questionário.
O levantamento dos dados primários mostrou que quando foram realizados os primeiros estudos para a demarcação da terra
indígena, em 1997, moravam no lugar cerca de 40 famílias. De lá
para cá, a comunidade cresceu e a demanda pela água também
aumentou. Já o diagnóstico realizado com auxílio de questionário, foi possível ter uma dimensão do número de famílias e das
áreas que mais sofriam com a ausência de água ou insegurança
hídrica, além das famílias que não possuíam fossas ou banheiros
em casa.
Atualmente, o abastecimento de água é feito por poços não-artesianos que não conseguem atender aos 116 “bicos” ou ligações
de água, fazendo com que parte da comunidade fique desabastecida. Essa insegurança hídrica aumenta no período de estiagem,
pois a quantidade de água fornecida reduz, devido à diminuição
dos níveis do lençol freático. Com relação ao esgotamento sanitário, a comunidade não possui rede coletora de esgoto, mas sim
fossas convencionais que não realizam o tratamento ou o reuso
das águas negras.
Foi nesse cenário que a ADELCO optou por replicar duas tecnologias sociais na comunidade da Lagoa da Encantada: as fossas
ecológicas e as cisternas de ferrocimento, com o objetivo de diminuir o estresse hídrico e reaproveitar as águas negras das fossas.
As tecnologias sociais são sustentadas pelos valores da justiça
social, dos direitos humanos e da democracia trazendo uma série
de benefícios como:
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(...) a transformação social, a participação direta da população, o sentido de inclusão social, a melhoria das condições de
vida, o atendimento de necessidades sociais, a sustentabilidade
socioambiental e econômica, a inovação, a capacidade de atender necessidades sociais específicas, a organização e sistematização da tecnologia, o diálogo entre diferentes saberes (acadêmicos
e populares), a acessibilidade e a apropriação das tecnologias, a
difusão e ação educativa, a construção da cidadania e de processos democráticos, a busca de soluções coletivas, entre outros
(FERNANDES E MACIEL, 2009, pág.09).

Partindo desse princípio, o projeto Matas da Encantada Jenipapo-Kanindé aplicou uma metodologia para a replicação das
fossas ecológicas e cisternas de ferrocimento envolvendo toda a
aldeia indígena. No primeiro momento, foi realizada uma oficina
sobre saneamento ambiental com toda a comunidade com o objetivo de apresentar as tecnologias sociais que seriam replicadas
na terra indígena, bem como o funcionamento das mesmas e os
benefícios. Ao fim da oficina, os interessados em ter acesso às tecnologias preencheram uma ficha de inscrição para posteriormente receber a visita da equipe do projeto para avaliar as condições
físicas para a implantação das tecnologias.
A etapa seguinte foi uma oficina prática de construção de
fossas ecológicas e cisternas de ferrocimento com o objetivo de
repassar a técnica e o conhecimento para a comunidade. Foram
capacitadas 15 (quinze) pessoas entre pedreiros, serventes, lideranças comunitárias e o agente de saneamento da comunidade.
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Ao final do curso, foi contratada mão de obra local como formar
de gerar emprego e renda.

Cisternas
Ao todo o Projeto Matas da Encantada Jenipapo Kanindé
construiu 85 (oitenta e cinco) cisternas de ferrocimentos de 8.000
L, beneficiando diretamente 85 famílias, cerca de 255 pessoas.

A replicação da tecnologia das cisternas de ferrocimento é
para aumentar a segurança hídrica da comunidade da Lagoa
da Encantada. Existem diversos tipos e modelos de cisternas:
calçadão, enxurrada, placa, ferrocimento e tijolo. A diferença
entre esses modelos está no sistema de captação que pode ser
feito a partir do telhado das casas ou em área abertas com pequenas declividades. Também se diferenciam pelo modo de
construção e o material utilizado.
O modelo implantado na comunidade Lagoa da Encantada são de sistemas circulares construídos na vertical, ou seja,
ficam em cima do solo e não abaixo. Primeiro é construída
uma base (fundo) com cimento e areia. Em seguida, é feito um
esqueleto de ferrocimento. Sobre a grade, é colocada uma tela
de viveiro. Para colocar a primeira camada de cimento, é colocada junto à armação uma placa de zinco que funciona como
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uma forma. Depois, o zinco é retirado e é colocada a camada
de cimento da parte de dentro. É feito o acabamento na parte
externa e interna. Nesse projeto o diferencial foi à construção
das tampas de ferrocimento onde uma abertura de 50 cm foi
deixada para que as pessoas pudessem fazer a manutenção (lavagem) das cisternas posteriormente.
Para a captação da água da chuva, foi instalado um sistema de calhas no telhado onde é colocado um para direcionar a
água para dentro da cisterna. As vantagens dessa tecnologia é que
ela não oxida, o tempo de vida útil é bem maior, não precisam de
mão de obra especializada para a construção, possui uma tampa
que facilita a limpeza, além de possuir um tempo de construção
menor que leva até 3 (três) dias para ficar pronta.

Fossa Ecológicas
As fossas ecológicas ou bacias de evapotranspiração implantadas foram pensadas para diminuir o impacto ambiental provocado pelo esgoto doméstico. É uma tecnologia simples, segura,
sustentável e barata que pode ser construída para uma casa com
até cinco pessoas. Para locais que apresentam um volume maior
de água, é preciso fazer um novo dimensionamento.
Ao longo do projeto, foram construídas 106 fossas, beneficiando diretamente 106 famílias, cerca de 318 pessoas. O objetivo das
fossas ecológicas é realizar o tratamento das águas negras que podem ser definidas como “as que contêm material fecal e micro-organismos como os coliformes fecais capazes de provocar danos
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à saúde” (CARRO, 2006, pág.46). Ela consiste na construção de
uma caixa de alvenaria que possui um piso impermeabilizado. Na
parte interna da fossa, no meio, são colocados tijolos de forma
inclinada em um ângulo de 30° até ficarem no formato de uma
pirâmide que é a câmara onde será recebido o efluente.

Na parte lateral, a fossa é preenchida com entulhos ou por tijolos
ou resto de telhas quebradas. É feito o encanamento para dentro
da pirâmide para que a água negra caia primeiro nesse espaço.
Em seguida, é colocada uma camada de substrato composto que
pode ser palha de carnaúba ou casca de coco, além do material
terroso para os cultivos de plantas. Há um pequeno suspiro de
como saída de gases.
A água negra chega até a câmara onde é digerida anaerobicamente pelas bactérias presentes que consomem a matéria orgânica proveniente dos dejetos. Quando o nível da água aumenta, ela
escorre através dos tijolos furados para a segunda parte, que está
preenchida com material poroso, acontecendo a digestão aeróbica. A água remanescente é evapotranspirada e usada pela vegetação presente no canteiro.
A vantagem desse sistema é que não entope, é de fácil construção, não precisa ser esvaziado, além de que se realiza o tratamen35

to e a eliminação dos patógenos, diminuindo os riscos de contaminação das águas superficiais, das águas subterrâneas e do solo.
Ao longo dos dois anos do Projeto Matas da Encantada Jenipapo-Kanindé, encontramos algumas dificuldades, certezas e incertezas, mas o projeto conseguiu atingir o seu objetivo.
A adoção das cisternas de ferrocimento e as fossas ecológicas
cumpriram com o papel de proporcionar alternativas para o
abastecimento de água e para o tratamento das águas negras,
principalmente em comunidade em situação de vulnerabilidade
socioambiental, possibilitando a sustentabilidade ambiental, permitindo a preservação e conservação dos recursos naturais.

Resultados
A inserção das tecnologias sociais no território Jenipapo-Kanindé proporcionou a população indígena uma melhoria na qualidade de vida, geração de renda, inclusão social, troca de saberes,
segurança hídrica, além da sustentabilidade ambiental e conservação dos recursos hídricos.
Um dos grandes resultados da implantação dessas tecnologias
foi a mudança cultural com relação à água e ao saneamento. Os
Jenipapo-Kanindé, apesar de terem uma forte relação com a água a
partir da Lagoa Encantada – lugar místico, de tradições e lendas indígenas – não possuíam o hábito de armazenar água de chuva. Importante ressaltar que as cisternas de ferrocimento construídas são
medidas paliativas, ou seja, é algo que melhora momentaneamente
a segurança hídrica, mas não são capazes de resolver o problema
36

de desabastecimento.
Com relação às fossas ecológicas, não houve nenhuma resistência em aceitar a tecnologia, mas foi um processo mais lento. O desconhecimento sobre a eficácia da tecnologia e o fato dos benefícios
ocorrerem em longo prazo fez com que o interesse pela tecnologia
fosse menor. Além disso, a necessidade pela água era maior, fazendo
com que as pessoas se interessassem mais pelas cisternas. Apesar disso, a aceitação das fossas ecológicas foi considerada excelente. Não
houve nenhum problema para a implantação da tecnologia. Outro
resultado favorável é o conhecimento adquirido pela comunidade,
uma vez que vários comunitários foram capacitados para realizar a
construção e estiveram envolvidos na construção dos equipamentos.
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Contribuição das trilhas ecológicas da etnia Jenipapo-Kanindé para
a preservação da natureza e desenvolvimento de práticas sustentáveis
pela juventude indígena
Antônio Sávio Magalhães de Sousa
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Contribuição das trilhas ecológicas da etnia
Jenipapo-Kanindé para a preservação da natureza e desenvolvimento de práticas sustentáveis pela juventude indígena
Antônio Sávio Magalhães de Sousa 4

Introdução
A representação dos espaços está associada a uma memória
que remete ao conhecimento herdado daqueles que fazem parte desse mesmo ambiente, partindo de uma ancestralidade que
configura reconhecimento, sabedoria e um acúmulo de história
regida pelo que se interpreta da natureza, e ao que é transmitido
aos seus descendentes. Esse contexto é presente, principalmente,
em comunidades tradicionais, como no caso da etnia Jenipapo-Kanindé, comunidade indígena que realiza atividades de cuidado com a terra e o desenvolvimento de práticas sustentáveis no
entorno e proximidades da Lagoa da Encantada (SILVA, 2007).
A pesquisa realizada na comunidade Lagoa da Encantada, relacionada ao desenvolvimento de estratégias ligadas diretamente
às trilhas ecológicas, foi dividida em etapas, iniciou-se com for4 Antônio Sávio Magalhães de Sousa - É licenciado pelo Departamento de Geografia (UFC), mestre
em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo PRODEMA/UFC, e doutorando pelo Programa de
pós-graduação em Geografia (UFC). Atualmente é membro do Grupo de Pesquisa de Práticas em
Permacultura - GEPPe/UFC e do Laboratório de Pedologia, Análise Ambiental e Desertificação
- LAPED. Tem experiência na área de Geografia e Ensino - com ênfase em Educação Ambiental,
Trilhas Ecológicas e Urbanas, Práticas em Permacultura, etnoecologia, conservação, paisagem,
solo, vegetação, fitossociologia, sistemas ambientais.
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mação de jovens guias em trilhas ecológicas, em seguida foi feito
o mapeamento de pontos representativos em percursos dentro
da Terra Indígena, e posterior foi realizado intervenções físicas
para o melhoramento dessas mesmas trilhas, como sinalização,
instalação de placas ilustrativas (nomeação de pontos) e de placas
informativas (descrição das trilhas).
As ações desenvolvidas e os resultados obtidos no âmbito dessa pesquisa são partes integrantes do projeto intitulado “Matas
da Encantada Jenipapo-Kanindé”, que tem o tema educação ambiental como elemento norteador na conservação dos recursos
naturais. Outras atividades sustentadas pelo projeto foram a recuperação de áreas degradadas, o saneamento ecológico, reestabelecimento de mata ciliar, criação de Sistema Agroflorestal/SAF,
instalação de coleta seletiva, etc. Essas atividades apresentam um
elo em comum, pois estão relacionadas ao cuidado com a terra e a
preservação da natureza, sendo as mesmas representadas através
da sinalização conferida às trilhas ecológicas.
Com o propósito de conferir um caráter participativo em todas
as fases das atividades desenvolvidas, buscou-se sempre o envolvimento dos jovens e de demais membros da comunidade indígena
Jenipapo-Kanindé e a valorização dos aspectos naturais e culturais
que os mesmos estabelecem com o seu lugar de convívio.
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Educação Ambiental, Ecoturismo e Memória
presentes na formação de jovens
Jenipapo-Kanindé
O início do processo para o fortalecimento das ações voltadas ao desenvolvimento das trilhas ecológicas na comunidade
Jenipapo-Kanindé se deu com a formação dos jovens guias em
trilhas, sendo assim necessário visitar alguns conceitos, com destaque à Educação Ambiental e o Turismo de Base Comunitária.
Tomando como referência a legislação que define a Educação
Ambiental, entende-se que a mesma representa uma construção
coletiva onde o indivíduo e a comunidade criam valores sociais,
conhecimento, habilidades, atitudes e competências voltadas
para o meio ambiente, o qual é um bem de uso comum do povo,
essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (art.
1), onde se deve reconhecer a diversidade cultural como um dos
princípios basilar (art.4 – VIII) (BRASIL, 1999). Assim, tem-se o
respeito ao caráter coletivo e cultural influenciando nas práticas
que nortearam as trilhas ecológicas e a preservação ambiental.
Ainda com base em Brasil (1999), é citado o ecoturismo, onde
o mesmo deve ser entendido como um incentivo para Educação
Ambiental não-formal (art.13 – VII), no caso, uma educação
além do ensino formal, ou seja, sendo usada aqui para outras instâncias, a formação de guias. É importante destacar a Educação
Ambiental como um tema já bastante explorado, onde cada local
e cada comunidade detém de uma dinâmica própria na interação
com o meio (PAGNOCCHESCHI, 1993).
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O ecoturismo é tratado também por alguns autores como turismo de base comunitária ou turismo de base local (MITRAUD,
2003), por ressaltar o envolvimento que a comunidade desempenha ao receber grupos em seu território, assegurando a atividade
de ecoturismo, contribuindo na economia local, em compatibilidade com a atividade turística (CORIOLANO, 2012). Brasil
(2010) destaca que “a participação dos moradores locais é premissa para assegurar a legitimidade, a representatividade e o sucesso nas ações do projeto”.
As comunidades que vivem em áreas naturais, em especial
aquelas de elevada conservação da biodiversidade, apresentam
conhecimentos tradicionais singulares para o sucesso do Ecoturismo. O desenvolvimento do Ecoturismo deve propiciar: a proteção e o resgate da cultura local em suas diferentes manifestações;
o respeito ao território comunitário; a valorização da mão-de-obra local, a geração de emprego e renda, o fomento a novas oportunidades de negócios; a garantia da qualidade de vida.
Elucidando a importância desses princípios (Educação Ambiental e Ecoturismo) para articulação na Terra Indígena com
as trilhas ecológicas, despertou-se também o conhecimento das
particularidades que a natureza pode oferecer aos que interagem
como o meio ambiente da Lagoa da Encantada.
A configuração geográfica da Terra Indígena foi o elemento
norteador para o aprofundamento do conhecimento quanto aos
atributos que a natureza detém (fauna e flora). Para tanto, foi solicitado que os jovens fizessem uma lista de exemplos da fauna e
da flora local, localizando-os no espaço geográfico, atribuindo a
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localização de cada espécie ao ambiente específico: tabuleiro costeiro, campo de dunas, faixa de praia, manguezal, lagoas costeiras
(MEIRELES, 2006).
A listagem foi montada consultando os parentes mais velhos,
identificando alguns animais silvestres, como a capivara, o gato
do mato, o tatu, o tejo, a sucurujuba; plantas como a almecega
(utilizada em rituais sagradas), a imburana (usada para fazer
artesanato e para demarcar as terras), jenipapo brabo (utilizado
na pintura corporal), jatobá (serve para fazer remédio e o fruto
é comestível).

Cultura e Natureza presente no mapeamento
e na sinalização de pontos representativos
para os Jenipapos-Kanindé
As trilhas definidas pelo trabalho em grupo realizado na
Aldeia Lagoa da Encantada estão associadas a práticas sustentáveis no ambiente local e a um segmento do turismo onde
se preocupa na preservação da natureza e na conservação do
patrimônio natural e cultural.
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Na Terra Indígena foi possível encontrar aspectos etnográficos
(LEAL, 2007) essenciais ao mapeamento e delimitação de cinco
percursos, onde se pode visualizar: áreas de cultivos, locais de moradias de antigos índios (taperas), casas de farinha, campo de
dunas, matas preservadas, lagoas, nascentes de água, riachos e
outros atrativos. Considerando os aspectos ambientais e culturais
relevantes nos trajetos percorrido, definiram-se as seguintes trilhas: Trilha da Lagoa Encantada, Trilha do Morro do Urubu, Trilha
da Sucurujuba, Trilha do Tapuio, Trilha do Marisco.
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A sinalização constituiu-se em um processo e como tal necessitou planejamento, denominado alocação de pontos das trilhas,
para contemplar essa etapa importante, foram realizados as cinco
trilhas, marcando em um receptor GPS cada ponto estabelecido
pela comunidade (lideranças, jovens e guias mais velhos) como de
significância para a comunidade e para os visitantes, nessa etapa se
analisou o local adequado para se colocar a placa ilustrativa com o
nome do ponto e com um símbolo que o represente. Foram mapeados 39 pontos de importância e para se colocar placas ilustrativas,
distribuídas nas cinco trilhas.
A sinalização com placas descritivas para cada trilha levou uma
caracterização com informações levantadas pelo grupo de jovens
Jenipapo-Kanindé, em consulta aos demais membros da comunidade, trazendo dados relacionados às práticas culturais e às aspectos da natureza, como é o caso do texto citado por um dos jovens
que menciona que na Trilha do Tapuio ao final existe uma “lagoa
que é rodeada de coqueiros, uma lagoa muito bela e que sacia a
sede de muita gente, a trilha leva o nome de um encantado da natureza, o Tapuio”. Foram elaboradas cinco placas descritivas com
uma narração do que se pode encontrar em cada trilha, bem como
constando de outras três informações básicas: nível de dificuldade (Baixo, médio e alto), Extensão (ida e volta) e tempo médio de
percurso (contando com as paradas de explicação e de descanso).
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Conclusão
A contribuição das atividades realizadas com a pesquisa que
girou em torna das trilhas ecológicas Jenipapo-Kanindé fornece a sistematização de ideias e informações por parte de uma
parcela da comunidade indígena Jenipapo-Kanindé, que são os
jovens, tendo a consulta aos mais velhos como fonte de informações, como orientação primordial para se chegar os resultados obtidos. Os jovens não desenvolveram suas ações em um
universo separado da comunidade, mas como representantes de
uma etnia que resiste à pressões exteriores e a falta de incentivo
por parte do governo que os representam. Por vezes, durante
todo o processo foi imposta barreiras a tais jovens, que mesmo
diante de tais adversidades, relutaram para preservação de sua
cultura e de onde vivem.
As intervenções promovidas pelo trabalho minucioso de pesquisa e formação, e impressão de um material de sinalização elaborado para as trilhas contribuíram não apenas para um registro
físico, mas também para a afirmação de um conhecimento acumulado por gerações, associado a um esforço coletivo da comunidade indígena Jenipapo-Kanindé e dos entes que colaboram
com práticas sustentáveis da cultura e do ambiente local.
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Monitoramento das fontes de água na comunidade indígena do
Jenipapo-Kanindé em Aquiraz
Jorge Filipe Pinheiro Alves 5

Introdução
Os índios da Etnia Jenipapo-Kanindé estão situados em Aquiraz-CE, pertencente a RMF (Região Metropolitana de Fortaleza)
a cerca de 21 km da capital cearense. Existem na Comunidade um
total de 364 pessoas distribuídas em 106 famílias, em uma área de
aproximadamente 1.731 ha e perímetro de 29 km.
Na área do Território Indígena existem diversas fontes de água
superficiais (olho d’água e lagoas) e subterrâneas (poços profundos e cacimbas), porém o principal Recurso Hídrico é a Lagoa da
Encantada, sendo esta considerada um local sagrado por todos
os seus habitantes.
O Sistema de Abastecimento de Água é formado por poços
profundos onde há uma caixa d´água que a distribui para toda
a Comunidade. Esse Sistema é administrado pela SESAI6 e por
um AISAN 7 que monitora o sistema de bombas. Todas as casas
são ligadas ao poço profundo. A água é de boa qualidade e recebe
um tratamento com hipoclorito, aplicado pelo AISAN. Apesar de
a comunidade ter poço profundo e cacimbas, existe uma grande
5 Jorge Filipe Pinheiro Alves Engenheiro Ambiental e Sanitarista (IFCE), Tecnólogo em Gestão
Ambiental (IFCE) e Consultor Ambiental no Projeto Matas da Encantada.
6 Secretaria Especial de Saúde Indígena.
7 Agente de Saneamento da Comunidade Indígena.
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dificuldade com relação à distribuição da água. A vazão do poço
não dá conta de atender a demanda de todas as famílias, fazendo
com que muitas delas se desloquem para pegar água em outras
cacimbas.
Em relação ao Esgotamento Sanitário, não existe uma rede
coletora de esgotos. As casas possuem fossas simples. Um dos
principais problemas é a presença de banheiros precários ou a
falta deles. Apesar de a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) ter construídos alguns, ainda há famílias que não possuem
banheiros.
A escassez hídrica e a poluição das águas no Semiárido levam-nos a cada vez mais a buscar ações de Monitoramento dos corpos hídricos, visando à preservação e conservação dos ambientes
aquáticos.
Foi baseado neste cenário que dentro do Projeto Matas da Encantada foram desenvolvidas diversas atividades entre elas a de
Monitoramento Qualitativo das Águas Subterrâneas e Superficiais no Território Jenipapo-Kanindé.
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Objetivo
Expor os resultados obtidos durante a Campanha do Monitoramento Qualitativo das Águas Superficiais e Subterrâneas
utilizadas pela Comunidade Jenipapo-Kanindé para Abastecimento e Consumo humano, alertando assim a população e as
autoridades para os cuidados relacionados aos a sua Qualidade e Conservação.

Metodologia
Dentro de 1 ano (2014 a 2015), foram realizadas 4 (quatro)
Campanhas de Monitoramento das Águas na Comunidade Jenipapo-Kanindé. Anteriormente a esta atividade, foi realizada
junto a Comunidade uma Oficina de Diagnóstico Ambiental dos
Recursos Hídricos, nela foi possível fazer o levantamento das
principais fontes usadas pelos seus habitantes e obter um entendimento da situação nas quais estas se encontravam.
Ao final da Oficina, ficaram decididos os seguintes Pontos de
Coleta de águas a serem monitorados (QUADRO 1):
Quadro 1 – Pontos de Coleta de água na Comunidade Jenipapo-Kanindé (Plano de Monitoramento Ambiental).
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Coordenadas Geográficas
em UTM

Pontos de Coleta
P1 – Caixa d’água da Escola
Jenipapo-Kanindé

0579959/9561160

P2 – Poço da Escola Jenipapo-Kanindé

0579959/9561160

P3 – Poço da Pousada

0579614/9561240

P4 – Caixa d’água da Pousada

0579614/9561240

P5 – Casa da Cacique Pequena
(Caixa d’água)

0579750/9561083

P6 – Casa da Cacique Pequena
(Poço)

0579750/9561083

P7 – Poço da Mandala (Cantinho
Jenipapo)

0579843/9561052

P8 – Caixa d’água Geral

0579923/9560892

P9 – Lagoa da Encantada 1
(Entrada)

0577730/9560274

P10 – Lagoa da Encantada 2
(Josias)

0579754/9560630

P11 – Lagoa da Encantada 3
(Ponta da Lagoa)

0580020/9560710

P12 – Lagoa da Encantada 4
(João do Lau) (*)

-

P13 – Olho d’água da Lagoa da
Encantada

0580047/9560650

P14 – Riacho Trairussú (*)

-

(*) – Pontos sem a marcação em GPS.

Mesmo o Território Indígena possuindo oito lagoas, optou-se
por realizar a coleta apenas na Lagoa da Encantada por ser a mais
utilizada pela população e devido à distância das demais.
A Análise Qualitativa das amostras de água foi realizada de
acordo com os Padrões de Potabilidade estabelecidos pela Por-
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taria no 2.914/2011, do Ministério da Saúde. Para os outros usos
da água bruta, foram observados os Padrões estabelecidos para
as Águas Doces de Classe 2, segundo a Resolução CONAMA N°
357/2005 esta última complementada pela Resolução CONAMA
N° 430/2011.
Os frascos ou recipientes utilizados nas Coleta das Amostras
de água estavam todos descontaminados, limpos e identificados com os respectivos nomes dos seus Pontos. Após a coleta as
amostras foram todas acondicionadas em recipientes de isopor
contendo gelo para a manutenção de suas características, evitando a dispersão de seus componentes (volatilização).
Em todas as 4 (quatro) Campanhas de Monitoramento, as
amostras foram encaminhadas ao Laboratório da SEMACE onde
foram realizadas as análises dos parâmetros Físico-Químicos e
Bacteriológicos segundo APHA, (1998) (Standart Methods for
The Examination of Water and WasteWater) (QUADRO 2).
Quadro 2 – Parâmetros Físico-Químicos e Bacteriológicos e
suas respectivas Metodologias de Análise.
Parâmetros Físico-Químicos

Metodologia

Potencial Hidrogeniônico – pH

Potenciométrico

Cor (uH)

Espectrofotométrico

Turbidez (uT)

Espectrofotométrico

Condutividade elétrica (µS/cm)

Condutivimétrico

Salinidade (‰)

Refratométrico

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)

Gravimétrico

Alcalinidade Total (mg/L)

Titulométrico
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Alcalinidade em Hidróxido (OH-)
(mg/L)

Titulométrico

Alcalinidade em Carbonato (CO32-)
(mg/L)

Titulométrico

Alcalinidade em Bicarbonato
(HCO3-) (mg/L

Titulométrico

Dureza Total (mg/L)

Titulométrico

Dureza de Cálcio (mg/L)

Titulométrico

Dureza de Magnésio (mg/L)

Titulométrico

Cloretos (mg/L de Cl-)

Titulométrico

Sódio (mg/L)

Fotométrico

Potássio (mg/L)

Fotométrico

Nitrito (NO2-) (mg/L de N)

Diazotização

Nitrato (NO3-) (mg/L de N)

Redução de Cádmio

Amônia (NH3) (mg/l de NH3)

Nessler

DBO (mg/L de O2)

Winkler

OD (mg/L de O2)

Winkler

Ferro (mg/L)

Espectrofotométrico

Clorofila “a” (µg/L)

Espectrofotométrico

Fósforo Total (mg/L)

Digestão com Persulfato

Sulfato (SO42-)

Turbidimétrico

Parâmetro Bacteriológico

Metodologia

Coliformes Termotolerantes (Escherichia coli) (NMP)

Tubos Múltiplos
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Resultados e discussão
As amostras de água subterrâneas (poços e caixas d’água) foram analisadas levando-se em consideração os Parâmetros Físico-Químicos indicados pela Portaria 2.914/2011 já que para a sua
utilização exige-se que as mesmas estejam dentro dos Padrões de
Potabilidade constantes na referida Lei. As amostras de fontes superficiais tiveram os parâmetros investigados de acordo com o
disposto na Res. CONAMA 357/2005.
O Quadro 3, expõe os valores máximos permitidos ou possíveis dos parâmetros para as amostras analisadas isto levando-se
em consideração a Port. 2.914/2011 e a Res. CONAMA 357/2005.
Quadro 3 – Parâmetros Físico-Químicos seus VMP conforme Port. 2.914/2011 e Res. CONAMA 357/2005.

PARÂMETROS

ÁGUAS SUPERFICIAIS

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

pH

6,0 a 9,0

6,0 a 9,5

Temperatura

-

-

Cor (uH)

≤ 75

15

Turbidez (uT)

≤ 100

5

Condutividade (µS/
cm)

-

-

Salinidade (‰)

≤ 0,5

Clorofila “a” (µg/L)

30

Alcalinidade Total
(mg/L)
Alc. Hidróxido
(mg/L)
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Alc. Carbonato
(mg/L)
Alc. Bicarbonato
(mg/L)
Dureza Total (mg/L)

500

Cálcio (mg/L)
Magnésio (mg/L)
Cloretos (mg/L)

250

Sódio (mg/L)

250
200

Potássio (mg/L)
Fósforo Total (Amb.
Lêntico) (mg/L)

≤ 0,030

Nitrito (mg/L de N)

1

1

Nitrato (mg/L de N)

10

10

Amônia (mg/L de
NH3)
Nitrogênio Amoniacal (mg N/L)

1,5
pH ≤ 7,5 = 3,7
pH 7,5 < 8,0 = 2,0
pH 8,0 < 8,5 = 1,0
pH > 8,5 = 0,5

Ferro (mg/L)

0,3

Sulfato (mg/L)

250

Oxigênio Dissolvido
(OD) (mg/L)

≥5

Demanda Bioquímica de Oxigênio
(mg/L)

≥5

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)
Coliformes Term.
(Eschericha coli)
NMP/100 mL

250

1000
1000
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Ausência em 100 mL

Águas Subterrâneas e Superficiais.
pH
O potencial hidrogeniônico (pH) representa o equilíbrio entre
os íons H+ e íons OH-. Este parâmetro indica se uma água é considerada ácida (pH < 7,0), neutra (pH = 7,0) ou alcalina (básica)
(quando o pH > 7,0) (MOTA, 1997).
O pH da água irá depender de sua origem e características naturais, podendo ser alterado pela introdução de resíduos. Águas
com pH muito baixo (ácidas) apresentam corrosividade e com
pH elevado (básico ou alcalino) tendem a formar incrustações. A
vida aquática depende do pH sendo o recomendável a faixa de 6
a 9 (MOTA, 1997).
Os Gráficos 1 e 2 trazem o detalhe do comportamento do pH
nos Pontos de Coleta durante as 4 Campanhas.

Gráfico 4.1 – Comportamento do pH nas amostras de águas subterrâneas na
Comunidade Jenipapo-Kanindé.
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Gráfico 4.2 – Comportamento do pH nas amostras de águas superficiais na
Comunidade Jenipapo-Kanindé.

Pode-se observar que o Ponto P.1 manteve-se dentro dos padrões aceitáveis em toda a 1° Campanha de Monitoramento. Os
Pontos P.3 e P.4 tiveram os mais baixos valores de todas as Campanhas e o P.8 manteve-se dentro do padrão em todas as Campanhas, isto para as amostras subterrâneas. Já as amostras de águas
superficiais em todas as Campanhas estas estiveram dentro do
padrão aceitável. O P.11 foi somente coletado na 1° Coleta por
isso a ausência de resultados das demais coletas.
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Nitrogênio e Fósforo (nutrientes)
O fósforo e o nitrogênio são considerados nutrientes para as
formas de vida aquática em especial as algas microscópicas (que
compõem o fitoplâncton) e as macrófitas aquáticas. A concentração elevada e/ou exagerada destes compostos nos corpos de água
pode acarretar ao fenômeno da eutrofização artificial.
Segundo Braga et al (2005), a Eutrofização é causada pelo
aporte de compostos ou substâncias contendo fósforo e nitrogênio provenientes principalmente de esgoto domésticos e industriais e de fertilizantes agrícolas. Desta forma ela pode levar a
desequilíbrios nos ecossistemas aquáticos (prejuízos à fotossíntese, redução da taxa de oxigênio dissolvido na água e a morte de
organismos aeróbios entre outros).
Os Gráficos 3 e 4 mostram respectivamente os resultados obtidos para o fósforo e o nitrogênio durante as 4 Campanhas de
Monitoramento.

Gráfico 3 – Comportamento do Fósforo Total nas amostras de águas superficiais
na Comunidade Jenipapo-Kanindé.
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Gráfico 4 – Comportamento do Nitrogênio Amoniacal Total nas amostras de
águas superficiais na Comunidade Jenipapo-Kanindé.

No Gráfico 3 as maiores concentrações obtidas para o Fósforo
Total foram nos Pontos P.9 (1° Coleta) e no P.12 (3°Coleta). Como
é possível constatar todos os Pontos em suas Campanhas ultrapassaram o Valor Máximo Permitido para o parâmetro. Em todas as
Campanhas o Nitrogênio Amoniacal, correlacionado ao pH, esteve
dentro dos padrões estabelecidos. O motivo para que o P.11 só tenha
os dados da 1° Coleta é o mesmo descrito na análise do pH.

Oxigênio Dissolvido (OD) e DBO
O Oxigênio dissolvido é indispensável aos organismos aeróbios.
As águas onde há baixos teores deste gás indicam que estas tenham
recebido grande quantidade de matéria orgânica, que ao serem utilizada por decompositores (bactérias, fungos e algas) o consomem
e liberam substâncias consideradas tóxicas prejudicando os demais
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seres aeróbios presentes no meio aquático. O Gráfico 5 expõe os resultados de OD e DBO5 durante o Monitoramento das águas superficiais.

Gráfico 5 – Comportamento da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) e de
Oxigênio Dissolvido (O2) nas amostras de águas superficiais na Comunidade
Jenipapo-Kanindé.

Nas Campanhas 1 e 3 houveram baixos valores de OD a exemplo dos Pontos P.10 e P.11 (1° Campanha) e P.9 ao P.13 (3° Campanha). A 4° Campanha também registrou baixos valores nos
pontos P.9 e P.10. Estes resultados são corroborados pelos valores
de DBO5 já que estes medem o consumo de oxigênio no meio
aquático pela atividade bacteriana e nestes os valores ultrapassaram o Padrão estabelecido pela CONAMA 375/2005.

Cor e Turbidez
O parâmetro físico cor resulta da existência na água de substâncias em solução, isto devido à presença de altos teores de alguns elementos (ferro e manganês), de sólidos em suspensão,
da decomposição da matéria orgânica, introdução de esgotos
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domésticos e industriais que irão conferir coloração aos mananciais. Já a Turbidez é devida a presença de matéria em suspensão
na água (organismos microscópicos, de substâncias finamente
divididas entre outros). Assim, considera-se que os dois parâmetros estão intimamente ligados, pois uma maior turbidez pode
levar também a uma maior mudança na coloração das águas,
onde para a sua utilização com a finalidade de Abastecimento e
consumo humano o ideal seria que estas estivessem isentas de
tais substâncias que conferissem altas concentrações destas duas
propriedades além de sabor e odor desagradáveis. O Gráfico 6 e 7
abordam sobre os resultados destes dois parâmetros.

Gráfico 6 – Comportamento da Cor e da Turbidez nas amostras de águas subterrâneas na Comunidade Jenipapo-Kanindé.

De acordo com os resultados apresentados, nas aguas subter64

râneas (1° Coleta), o padrão para cor foi ultrapassado em P.1, P.6
e P.7 e para as aguas superficiais em P.9 e P.10.Na 2° Campanha
o padrão para cor foi ultrapassado em P.1, P.6 e P.7. Ainda nesta
Campanha, na turbidez o P.7 também ultrapassou o limite permitido, ressaltando que a coloração de suas aguas no dia coleta
permanecia bastante turva em relação às demais vezes já visitada.
Na 4° Campanha os pontos P.4 e P.8 não foram detectados pelo
método analítico empregado e os demais estiveram todos dentro dos Padrões estabelecidos pela Portaria Nº 2914/2011. Para as
águas superficiais (Quadro 3.3), os pontos P.9 e P.10 estão acima
do valor máximo permitido pela Resolução Nº 357/2005 do CONAMA.
Para o parâmetro turbidez nas águas de poço, todos os pontos
analisados estão dentro dos Padrões para potabilidade. Nas águas
superficiais a turbidez também se manteve dentro do limite exigido pela legislação.

Gráfico 7 – Comportamento da Cor e da Turbidez nas amostras de águas superficiais na Comunidade Jenipapo-Kanindé.
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Clorofila “a”
O parâmetro nos dá uma indicação a respeito da quantidade da população de algas presentes nas águas superficiais, outros
indicadores tais como a concentração de nutrientes (fósforo e nitrogênio), de OD estão diretamente relacionadas à mesma. Esta
também influencia nos parâmetros cor e turbidez, além do gosto
e sabor das águas. O Gráfico 8 expõe os resultados das amostras
de águas superficiais ao longo das Campanhas.

Gráfico 8 – Comportamento da Comportamento da Clorofila “a” nas amostras de
águas superficiais na Comunidade Jenipapo-Kanindé.

Como se verifica pelo Gráfico 8 todos os resultados obtidos
nas campanhas estão dentro do padrão definido pela Resolução
CONAMA 357/2005 de 30μg/L de clorofila “a”.

66

Coliformes Termotolerantes
Os coliformes são indicadores de qualidade das águas do ponto de vista bacteriológico, servem para expressar a presença de
microrganismos patogênicos nos recursos hídricos. Estes seres
são introduzidos na água junto às fezes presentes nos esgotos sanitários, podendo alcançar os seres humanos e desta forma acarretar em doenças por meio da ingestão, lavagem de alimentos e
contato com águas contaminadas.
As bactérias utilizadas como indicadores de contaminação
fecal e pertencentes ao grupo dos Coliformes são as do gênero
Escherichia coli. Estas bactérias não são patogênicas, mas assim
como as causadoras de doenças entéricas, encontram-se presentes no trato intestinal dos seres humanos e de outros animais de
sangue quente, assim uma quantificação destas permite concluir
que está havendo uma contaminação de origem fecal nas águas
utilizadas como fontes de abastecimento.
Outro motivo para a sua utilização é de que elas não existem em
nenhum outro tipo de matéria orgânica sendo, portanto, indicadores
específicos de material fecal (BRAGA et al. 2005). Os Gráficos 9 e 10
mostram os resultados do parâmetro bacteriológico.
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Gráfico 9 – Comportamento dos Coliformes Termotolerantes (contagem de
Escherichia coli) nas amostras de águas subterrâneas na Comunidade Jenipapo-Kanindé.

Gráfico 10 – Comportamento dos Coliformes Termotolerantes (contagem de
Escherichia coli) nas amostras de águas superficiais na Comunidade Jenipapo-Kanindé.

O Gráfico 9 revela alto valor atingido na 2° Campanha no Ponto P.1. Na 4° Campanha verificou-se a presença de indicadores de
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contaminação fecal nos pontos P.2, P.3 e P.6, estando esses pontos
fora dos padrões exigidos pela Portaria Nº 2.914/2011. No Gráfico 10 os mais altos valores apresentaram-se nos Pontos P.9 (4°
Coleta), P.10 (1 e 4° Coleta) e P.11 (1° Coleta).

Conclusão
Baseando-se nos resultados apresentados nas Campanhas
alguns dos parâmetros estiverem fora do recomendado pela
Legislação Ambiental. Assim devendo-se redobrar os cuidados com estas fontes já que são as únicas disponíveis para o
uso pela Comunidade.
Portanto a adoção de medidas tais como a realização de Oficinas e Palestras de Educação e boas práticas de Saneamento Ambiental expondo estas constatações seriam uma ótima ferramenta
auxiliando no alerta a população e para a Preservação e/ou Conservação das fontes de água presentes no território Jenipapo-Kanindé. Estas podem ser utilizados para que a Comunidade indígena possa cobrar junto às autoridades maiores ações ou mesmo
intervenções (fiscalizações e penalizações) para evitar práticas
que promovam a poluição e a degradação ambiental que impactam negativamente a qualidade destas águas e por conseguinte de
vida da população.
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O que os indígenas nos contam da história:
percepções sobre o projeto
Matas da Encantada
Fabio Alves 8
O Projeto Matas da Encantada Jenipapo-Kanindé veio com o
objetivo de ajudar na sustentabilidade socioambiental das famílias da comunidade indígena Jenipapo-Kanindé. A área é ocupada por 364 indígenas, 115 famílias, que vivem basicamente de atividades agrícolas (milho, batata doce, feijão e mandioca), pastoris
(gado leiteiro) e criação de galinhas caipiras.
Tivemos no primeiro momento alguns planejamentos e encontros com a participação de toda a comunidade para planejar
as ações a serem realizadas nos dois anos de projeto. O público
alvo foram todos os membros da comunidade: mulheres, crianças, lideranças comunitárias, agricultores e agricultoras, professores e professoras, além dos jovens.

8 Fabio Alves Indígena da etnia Jenipapo-Kanindé, é Professor da Escola Indígena Diferenciada
Jenipapo-Kanindé e atuou como monitor do Projeto Matas da Encantada.
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Uma ação bem significativa para a comunidade foi o apoio ao
turismo comunitário a partir da recuperação de cinco trilhas ecológicas, com sinalização, mapas, colocação de pontos de apoios e
também de lixeiras que foram colocadas em cada trilha. Também
tivemos a preparação de jovens da comunidade para serem guias
turísticos, dentro da perspectiva do fortalecimento do turismo comunitário de base, sustentável e solidário. Com todo esse
apoio, percebemos que o turismo comunitário só tem aumentado, ampliando a participação de visitantes na aldeia.
O projeto também realizou outras ações como oficinas com
jovens e adultos na confecção de material reciclável, intercâmbio
tantos na aldeia como fora da aldeia, com troca de experiência
com outros povos e cultura diferentes, além do levantamento de
fauna e flora existente na aldeia.

O destaque do projeto foi o trabalho na recuperação das áreas
desmatadas, das matas ciliares e da reserva ambiental da aldeia
onde existia muito desmatamento. Com as orientações dos técnicos do Projeto Matas da Encantada, tivemos a redução dos desmatamentos e queimadas que estavam prejudicando os solos da
nossa aldeia. Foi feito um isolamento de uma área de 15 hectares
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para o reflorestamento de plantas nativas da própria comunidade.
No saneamento básico, tivemos formação para os moradores
da aldeia indígena Jenipapo-Kanindé na captação de águas das
chuvas e também na construção de cisternas e de fossas ecológicas. Ao todo, foram construídas 85 cisternas e 106 fossas que
foram feitas pelos próprios moradores da comunidade.

Foi implantado ainda um modelo de Sistema Agroflorestal
(SAF). É uma nova técnica produtiva na preparação do roçado
para o plantio de milho, feijão, mandioca, sorgo, onde é feito
o corte das matas e deixa 30% da arvores no roçado para fazer
sobreamento para os plantios, não é utilizado queimadas são
feitas leiras de galhos das madeiras cortadas num espaço de 3
metros de uma leira para a outra. Não se pode utilizar material
químico. Tudo é natural.
Nos quintais produtivos foram beneficiadas 17 famílias com
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um chiqueiro e pintos para iniciar a produção de venda de galinhas e ovos. Também com animais de pequeno porte como
as ovelhas. Todas essas ações vieram melhorar a economia financeira dos familiares, e as vendas são realizadas dentro da
comunidade e fora.
Através das formações, hoje a etnia Jenipapo-Kanindé vem
se organizando com uma nova prática na coletividade do meio
ambiente. Antes de o projeto ser executado na comunidade,
nós indígenas tínhamos uma carência muito grande na limpeza referente ao meio ambiente. Com as formações e práticas,
hoje melhoramos muito como fazer a coleta dos lixos secos e
úmidos da aldeia.
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