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Resumo 53

Conhecimento local e pesquisa-ação no quilombo de Pontinha, Minas Gerais
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A comunidade quilombola de Pontinha, inserida na região Central  de Minas Gerais,  é
extrativista  de minhocuçus  Rhinodrilus alatus,  comercializada como isca para a pesca
desde os anos 1930, apesar de ser uma atividade não regulamentada. O pequi Caryocar
brasiliense é abundante na comunidade e frutifica na época de reprodução do minhocuçu,
sendo  uma alternativa  de  renda  para  os  moradores.  Até  o  ano de 2015  seu uso se
restringia  principalmente  para  fins  culinários  e  medicinais  caseiros.  Visando  avaliar  a
produtividade dos pequizeiros existentes no quilombo, seus usos atuais, possibilidades de
beneficiamento e escoamento da produção realizamos pesquisas com visitas mensais a
campo, entre os anos de 2012 e 2014, verificando-se que em um hectare de cerrado do
quilombo a  produção  de  C. brasiliense pode  chegar  até  0,9  toneladas de  frutos.  Foi
realizado  também  experimentos  para  produção  artesanal  de  mudas  de  pequi,  que
poderão  ser  utilizados  na  venda  e  na  reestruturação  populacional  de  pequis  na
comunidade.  Desenvolvemos  também  uma  investigação  participativa,  que  incluiu  20
reuniões com membros da comunidade e aplicação de entrevistas semiestruturadas em
39 estabelecimentos  comerciais  das  regiões  Central  Mineira  e  Metropolitana  de  Belo
Horizonte para avaliar o possível escoamento de produtos, verificamos que os produtos
mais comercializados são fruto in natura (n=28), óleo (n=14) e conserva da polpa (n=12).
Considerando a viabilidade do uso comercial do pequi e seus produtos, em 2015 e 2016
desenvolvemos ações de capacitação que incluíram dois  cursos e  quatro  oficinas de
beneficiamento do pequi, além de cursos sobre empreendimentos econômicos solidários,
rotulagem  e  promoção  comercial,  com  a  participação  de  cerca  de  dez  famílias  que
manifestaram interesse. Os participantes aprenderam a extrair o óleo da polpa do pequi, a
preparar a polpa em conserva e congelada, a produzir castanha de pequi cristalizada e a
farofa de pequi. A comunidade iniciou em 2016 a venda de produtos em feiras e eventos
locais  (Fig.  1)  expandindo,  em  2017,  para  estabelecimentos  comerciais  da  Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Foram produzidos também vídeos e cartilhas a fim de
realizar  uma divulgação cientificam assim como utilizados  na educação  ambiental.   A
próxima etapa do Projeto Pequi é a construção de uma unidade básica de beneficiamento
para  produtos  da sociobiodiversidade,  uma vez  que os  comunitários  desejam ampliar
suas atividades para o uso de outros frutos do Cerrado, como a cagaita e o araticum. A
proposta é uma inovação tecnológica que utilizará como estrutura um container modular
planejado  para  atender  às  exigências  sanitárias  e  ergonômicas  mínimas.  Para  tanto,
serão realizados estudos etnoecológicos e populacionais para mensurar a abundância
das  espécies  no  território  quilombola  e  assim  fomentar  também  a  viabilidade  do
extrativismo sustentável desses frutos. Essa iniciativa reforça a obtenção de trabalho e
renda a partir  da conservação do Cerrado, por meio da valorização de suas espécies
frutíferas.  Além  disso,  ficou  acordado  com  a  comunidade  a  não  captura  da  espécie
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silvestre R. alatus no período reprodutivo, a fim de que haja uma manutenção adequada
da reestruturação populacional desta espécie silvestre.  (PROExt/MEC, FAPEMIG, PPP-
ECOS, DGM, PPGECMVS/UFMG.)
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Figura 1: Moradores da Comunidade Quilombola de Pontinha vendendo produtos
beneficiados do Pequi em feira em Caetanópolis, Minas Gerais, Brasil, 2016.
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