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1. Introdução 
A incidência e severidade dos incêndios têm aumentado nas savanas tropicais da 

América Latina. No Cerrado brasileiro, as políticas de combate ao fogo se justificam 

pelos importantes incêndios que ocorrem durante a estação seca. Em 2012, estimou-se 

que cerca de 24% das emissões de CO2 relacionadas ao  uso do solo entre 2003 e 2005 

surgiram da região do Cerrado, decorrentes predominantemente de desmatamentos e 

queimadas (HOFFMANN, 2013). O manejo do fogo nas áreas protegidas (AP) tornou-se 

um grande desafio, com mais de 50% de algumas AP afetadas por incêndios todos os 

anos (BEATTY, 2013). O uso do fogo por agricultores é geralmente apontados como 

responsáveis pelas mudanças de regime de fogo no Cerrado. Ao longo dos últimos 50 

anos, as queimadas, realizadas predominamente no início de estação seca, foram 

substituídos por queimadas de fim de estação seca, ocasionando incêndios de grande 

extensão e intensidade, provocando maior mortalidade de plantas e consequências para 

o abastecimento de mananciais (SILVA et al. 2011).   

 Por outro lado, no Cerrado, o paradigma do "fogo zero",  está sendo questionado 

há muitos anos, pois há um reconhecimento crescente por parte dos ecólogos e gestores 

públicos que o fogo no Cerrado deve ser manejado para a conservação. O modelo de 

« manejo integrado do fogo », tem sido adotado em outros países com ecosistemas 

savanicos, como Austrália e África do Sul desde os anos 1990 (BROCKETT; BIGGS et al., 

2001; RUSSELL-SMITH; LUCAS et al., 1997). No Brasil, desde 2012, a cooperação Alemã 

(GIZ), junto com o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio e a Universidade de Brasilia, 

são os  principais precursores e financiadores do Manejo Integrado do Fogo (MIF) no 

Cerrado, através do projeto de cooperação “Prevenção, controle e monitoramento de 

queimadas irregulares e incêndios florestais no Cerrado”, também conhecido como 

"projeto Cerrado-Jalapão". O projeto procurar implementar um novo plano de ação de 

combate às queimadas, incêndios e desmatamento no bioma Cerrado. Mais 

especificamente, são testado o novo modelo do MIF em três unidades de conservação do 

Cerrado (o Parque Nacional Chapada das Menas-PNCM, o Parque Estadual do Jalapão-

PEJ, e a Estação Ecologica Serra Geral do Tocantins- EESGT), em parceria com orgões 

ambientais brasileiros e as comunidades residentes, de modo a reintroduzir o fogo como 

instrumentos de gestão no inicio da estação seca, e assim evitar os incêndios 

devastadores do fim da estação seca, e monitorar estas experiências através de 

pesquisas. 

 O Manejo Integrado do Fogo de base comunitaria (MFBC) é um tipo de manejo da 

terra no qual uma comunidade local residente tem envolvimento substancial na decisão 

dos objetivos e práticas envolvidos na prevenção, controle ou uso do fogo (Ganz et al., 

2003 apud (HOFFMANN, 2013). Porém, no Brasil não foram estabelecidos ainda 

processos e procedimento claros para envolver as comunidades no MFBC, pois as 

iniciativas são inicipientes, sobretudo no Jalapão.  Além disso, estas iniciativas 

acontecem em regiões marcadas por um histórico de politicas ambientais repressivas, 

que, junto com a expansão rápida do agronegócio nas margens das Unidades de 

Conservação, levaram muitas vezes à desqualificação dos sistemas de produção locais 
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(ELOY; AUBERTIN et al., In press).  A falta de compreensão das modalidades, causas e 

consequências das transformações destes sistemas produtivos impede muitas vezes 

uma colaboração entre os gestores das UCs e os moradores. O fogo é geralmente 

entendido como uma ‘ferramenta de baixo custo’ utilizada por agricultores sem 

recursos, sem controle, e sem acesso a técnicas alternativas (FALLEIRO, 2011).  

 A região do Jalapão, localizado ao extremo leste do estado de Tocantins, abriga o 

maior bloco de unidades de conservação do bioma Cerrado, onde a pressão sobre a 

região em termos de desmatamentos, queimadas e incêndios florestais vem crescendo 

ao longo dos últimos anos. Estas Unidades de Conservação, federais e estaduais, criadas 

no fim dos anos 1990 e inicio dos anos 2000, são sobrepostas ao território de diversas 

comunidades quilombolas, cuja ocupação remonta ao século XIX. A maior parte da 

população vive de agricultura de pequena escala, pecuária extensiva e, mais 

recentemente, de artesanato de capim-dourado e turismo. Todas as práticas produtivas 

estão ligadas ao uso das veredas, sendo o fogo elemento fundamental no manejo destas 

atividades (LINDOSO; PARENTE, 2013; SCHMIDT; SAMPAIO et al., 2011). 

Os esforços para implementar o Manejo do Fogo de Base Comunitária (MFBC) no 

Jalapão implicam a realização de queimadas prescritas, desde 2014, mas também a 

elaboração de ‘Termos de Compromisso’ (TCs) entre os orgões gestores das Unidades de 

Conservação e as comunidades, de maneira a regularizar e monitorar o uso do fogo 

pelos moradores dentro destas unidades. Os TC foram implementados na Estação 

Ecológica Serra Geral de Tocantins, em 2013, e estão em fase final de elaboração no 

Parque Estadual do Jalapão. 

Este relatório de pesquisa busca contribuir para a o desenvolvimento de 

programas de MFBC no Jalapão com base na integração do conhecimento tradicional e 

de abordagens tecnológicas contemporâneas para manejo do fogo. 

Na região, existe um acúmulo de pesquisas colaborativas em ecologia sobre 

manejo do fogo associado ao extrativismo (capim dourado e buriti, principalmente) 

(SCHMIDT; FIGUEIREDO et al., 2007; SCHMIDT; SAMPAIO et al., 2011; VIANA, 2013), 

mas os sistemas agropecuários ainda foram pouco explorados. Este relatório, baseado 

numa viagem de campo no Parque Estadual do Jalapão em outubro de 2014, vem 

completar uma pesquisa anterior realizada na EESGT em 2013 (ELOY; LUCIO, 2013). A 

partir da descrição e da interpretação das práticas de uso do fogo em uma comunidade, 

através de observações diretas e entrevistas, procuramos trazer os primeiros elementos 

para um melhor entendimento destes sistemas produtivos, e assim contribuir para um 

diálogo melhor informado entre as comunidades e os gestores do parque acerca do MIF. 

A pesquisa se insere também no programa de pesquisa PACTA Populações Locais, 

Agrobiodiversidade e Conhecimentos Tradicionais – Fase III (CNPq-Unicamp/IRD).  

2. Metodologia da pesquisa  
 A pesquisa foi realizada entre o 10 e 21 de outubro de 2014, no fim da estação 

seca, no povoado de Mumbuca. Este povoado está localizado dentro dos limites do PEJ e 

contava em 2003 cerca de 100 habitantes (SEPLAN, 2003). Em 2014 foram cadastrados 
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38 grupos domésticos, agrupados em 19 "grupos familiares" 0 F

1, com histórico de 

ocupação de 13 a 250 anos na comunidade (SOARES, 2014). O Parque Estadual do 

Jalapão (PEJ) no Tocantins foi criado pela Lei Estadual nº 1203 de janeiro de 2001. O 

Parque, gerenciado pelo Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS) está na porção 

nuclear da região do Jalapão, integralmente no município de Mateiros no leste do 

Tocantins.  

A equipe gestora do PEJ e a comunidade acolheram muito bem as pesquisadoras, 

mostrando-se sempre prestativos em auxiliar nas atividades, em responder as perguntas 

e em esclarecer as dúvidas e questionamentos que surgiam ao longo do trabalho. A 

metodologia utilizada baseou-se na pesquisa participativa, onde os moradores do 

povoado de Mumbuca participaram desde o princípio, ajudando no planejamento das 

visitas, com a indicação e sugestão dos informantes e acompanhando a equipe à campo.  

A fase de coleta de dados ocorreu entre o dia 10 e 21 de setembro, tendo a 

possibilidade de abarcar a Festa da Colheita do Capim Dourado, que ocorreu nos dias 19 

e 20 deste mesmo mês. Logo da chegada à comunidade foram realizadas duas reuniões 

abertas à comunidade, a fim de se obter a autorização e consentimento do maior número 

de moradores possíveis, principalmente dos envolvidos em atividades agropastoris. Já 

nesse primeiro momento tivemos o apoio da comunidade, que se mostrou interessada 

em que suas atividades produtivas fossem pesquisadas, pois acreditam que isso os 

ajudaria nas negociações com os representantes dos órgãos ambientais e na formulação 

dos termos de compromisso. “A pesquisa serve para dar força para o fazer do dia-dia da 

comunidade” (Paizinho).  

Acreditamos e que envolver a comunidade nas etapas de planejamento, coleta e 

validação dos dados é necessário para entender efetivamente o funcionamento das 

dinâmicas agropastoris da comunidade e garantir a eficácia das propostas de manejo. 

Consideramos que a pesquisa participativa ganha interesse e efetividade para gestão da 

UC quando os conhecimentos locais são confrontados com resultados científicos. 

Portanto, procuramos entender as práticas e percepções relacionadas à agricultura e a 

pecuária dos moradores do PEJ (observação participante, percursos comentados, 

entrevistas históricas), para depois escolher os indicadores relevantes a serem medidos 

para traduzir, explicar, complementar ou validar estes conhecimentos empíricos. 

2. 1. Reuniões 

I. Naturatins, Palmas 

No dia 11 de setembro, no período da manhã, foi realizada uma reunião na 

Naturatins, em Palmas, com nove participantes do órgão, da GIZ e do PEJ. Na ocasião, 

apresentamos os objetivos prévios da visita de levantamento e da pesquisa. Para isso, 

utilizou-se como exemplo o caso da pesquisa já realizada na EESGT, no ano de 2013. 

Também foram levantadas questões a respeito das autorizações de pesquisa e sobre o 

conceito e atuação do MIF. 

                                                           
1
 Refere-se ao conjunto de famílias que fazem uso da terra em comum (Soares, J. comm. pers.) 
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II. PEJ, Mateiros 

A segunda reunião foi realizada na sexta-feira, dia 12 de setembro, no Centro de 

Atendimento ao Turista (CAT) de Mateiros, com representantes do PEJ, da Secretaria de 

Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura, e dos brigadistas do IBAMA (Prev-fogo). 

Nessa ocasião também apresentamos os objetivos da pesquisa, baseando-se na 

metodologia e nos resultados da pesquisa realizada anteriormente na EESGT. Após a 

exposição, conversamos com os participantes, a respoeito do escopo e cuidados à tomar 

em relação a pesquisa. Ao final, a diretora do PEJ se reuniu com as pesquisadoras a fim 

de explicar como foram realizadas as atividades do MIF ao longo do ano. 

III. Mumbuca 

No sábado, dia 13/09, foi realizada a primeira tentativa de reunir membros da 

comunidade de Mumbuca a fim de explicar os objetivos da pesquisa. Apenas três 

representantes das famílias locais comparecem, mas a conversa com eles foi produtiva, e 

parecem compreender a pesquisa e sugerem que marquemos uma nova reunião para o 

dia seguinte, a qual eles iriam convidar mais participantes.  

No domingo, dia 14/09, após anunciarmos a reunião na escola dominical, 

conseguimos marcar uma nova reunião para às 16h. No encontro comparecem dez 

membros da comunidade, onde as pesquisadoras se apresentam e explicam a proposta 

do trabalho. Os participantes concordam com a pesquisa e manifestam interesse na 

realização da mesma. Ainda na reunião, foram escolhidas as famílias que tinham 

interesse em participar da pesquisa e elaboramos um cronograma de visitas para o 

restante da semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Foto da reunião do 14/09/2014  na comunidade 
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Finalmente, no dia 28 de fevereiro de 2015, voltamos em Mumbuca para 

organizar uma reunião de devolutiva e validação dos resultados. Compareceram dez 

membros da comunidade. Os participantes validaram boa parte dos resultados e 

incentivaram a continuação da pesquisa. Foi discutido a questão das modalidades de 

divulgação dos resultados e da continuação do mapeamento participativo do território 

da comuniades. Para isso, imagens de satelites foram entregues ao representante da 

associação.  

 

2.2. Levantamentos de campo  

A história de vida das famílias 

Para compreender as transformações das práticas agropecuárias da comunidade 

e como os agricultores percebem seus impactos no meio ambiente, foram realizadas 

entrevistas abertas que possibilitaram a obtenção da história de vida dos moradores, 

suas famílias e, de forma indireta, a história da própria comunidade de Mumbuca. Ao 

longo das entrevistas foram listadas as principais áreas produtivas das famílias, na 

atualidade e no passado, a fim de criar-se um mapa produtivo da área que permitisse 

visualizar as dinâmicas agropastoris dos moradores. 

Nessa etapa também foram recolhidos os principais topônimos da região que, 

junto aos entrevistados, foram localizados e mapeados sobre imagem de satélite, em 

campo ou em reuniões posteriores. Foi utilizada uma imagem de satélite (Landsat), em 

duas ampliações distintas, disponibilizada pelo INPE. Junto com dados GPS, esse 

levantamento permitiu reconstituir, grosso modo, as principais trajetórias de migração 

das famílias dentro da UC e assim identificar os lugares ocupados e cultivados mais 

intensivamente ao longo do tempo. 

 

O funcionamento dos sistemas agropecuários 

 O principal objetivo foi compreender as dinâmicas de uso do fogo na abertura e 

manutenção das roças de toco e esgoto, mas também para a criação de gado. 

Trabalhamos com 10 familias (cf tabela 1). Resolvemos facolizar mais a pesquisa sobre 

este ultimo item, pois na pesquisa anterior, na EESGT, focalisamos sobre as roças. Além 

disso, desde o primeiro contato com os gestores do Parque e os moradores, em 

conversas informais e reuniões, percebeu-se a necessidade de estudos relacionados às 

práticas pastoris, que possuem grande relevância econômica para as famílias do PEJ e de 

toda a região. Dessa forma, as visitas procuraram abranger todos os tipos de roças 

presentes dentro das terras visitadas (roça de esgoto, roça de toco, roça de pasto), assim 

como as dinâmicas de manejo do fogo em áreas de cerrado, campina e vereda para o 

pastoreio do gado.  
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 As visitas às estas areas produtivas foram realizadas na forma de percursos 

comentados das áreas utilizadas pelos agricultores, a pé, com o auxílio do aparelho GPS e 

a máquina fotográfica. Durante os percursos, foi possível observar e interpretar as 

paisagens com nossos informantes (identificação dos componentes da paisagem -

vegetação, queimadas, rios, relevo, solos- e suas interações), de maneira a entender 

melhor o conjunto de praticas de manejo dos recursos naturais, sua sazonalidade, os 

impactos das atividades agropecuárias na paisagem e no funcionamento hídrico, assim 

como a historia de ocupação da região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Uma sessão de leitura de imagem de satélite 

 

 Nas roças de toco e nas roças de esgoto visitadas foi possível levantar 

informações como o tempo de uso, época de abertura, espécies cultivadas, alternância de 

espécies e tempo de pousio. Foram visitadas roças novas, com menos de três anos, e 

roças muito antigas, com décadas de usos alternados. Nas visitas às áreas de pastoreio 

do gado foram traçados mapas de vegetação e de queimadas, de acordo com o relato dos 

agricultores e de observações da paisagem. Essas informações tornaram possível a 

explanação cartográfica no modelo de queima em mosaicos, “fogo encostado no outro 

fogo” segundo eles, que caracteriza o sistema produtivo local.  Entretanto, por falata de 

meio de transporte, não foi possível visitar as áreas de “refrigero” do gado, conhecida 

como “gerais”, onde os criadores levam o gado na época da estação seca. Dessa forma, as 

informações levantadas a respeito das dinâmicas dessas áreas foram construídas junto 

aos moradores por meio de relatos e conversas que, muitas vezes, eram auxiliadas pelas 

imagens de satélite fornecidas.  
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 Os dados obtidos foram tratados da forma seguinte: comparação e reconstituição 

dos itinerários técnicos das roças (calendários das operações culturais), lista da 

ocorrência de plantas cultivadas, calendários de queima das pastagens, e mapas. 
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3. A questão do manejo do fogo no PEJ 
  

 As três principais comunidades do PEJ são Mumbuca, Boa Esperança e Carrapato, 

que reuniam, em 2014, cerca de 95 famílias (SOARES, 2014) 1F

2. As principais 

comunidades (figura 3) ficam na parte leste e norte do parque, que correspondem à 

maior incidência de cerrado sentido estrito, e, que de acordo com os moradores, tem 

mais "terra de cultura" (própria para o cultivo). (figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Principais comunidades e estradas no Parque Estadual do Jalapão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Este dado foi obtido através de um cadastro feito pela equipe do PEJ no âmbito da preparação dos Termos de 

Compromisso. O dado é subestimado pois no momento do cadastro realizado em 2014, haviam algumas casas onde 
não se encontravam os responsáveis pela propriedade e/ou morador (SOARES, 2014). 
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Figura 4: Localização e cobertura vegetal do PEJ. Fonte: Pereira Junior et al. 2014 

 A implementação do Parque, efetiva à partir de 2003 (realização do plano de 

manejo) acarretou uma série de conflitos com as comunidades localizadas dentro do 

Parque, devido à ameaças de expulsão e restrições de uso dos recursos naturais. Uma 

destas medidas foi a proibição do uso do fogo. A consequência foi uma redução da área 

queimada anualmente: "a área queimada anual média do Parque diminuiu de 35,9% no 

período 1997-2002 para 28,0% em 2004-2010. Isso é um indicativo de uma diminuição das 

queimadas pela implantação do Parque e do uso do manejo do fogo pelos órgãos 

ambientais com atuação no Parque do Jalapão" (PEREIRA JÚNIOR; BRETOS et al., 2013), 

p. 7). Por outro lado, na região do Parque, a maior incidência de queimadas passou do 

Inicio da Estação Seca (IES) para o  Fim da Estação Seca (FES) (op. cit), o que implica em 

diversas consequências negativas para o ambiente (COUTINHO, 1990) e as comunidades 

(BEATTY, 2013). 

 A figura 5 e os relatos dos moradores indicam a ocorrência de incêndios de 

grande extensão a cada dois ou três anos. A  frequência do fogo no PEJ é muito alta, mas 

não é incomum para savanas tropicais, com intervalos de retorno fogo medianos de 3 a 5 
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anos, dependendo do tipo de vegetação. Fitofisionomias do cerrado aberto, que ocupam 

a maioria da área do parque, e áreas de cultivo itinerante, apresentam os intervalos mais 

curtos (valor médio de três anos), enquanto formações florestais densas apresentam os 

intervalos maiores (valor mediano de seis anos) (PEREIRA JÚNIOR; OLIVEIRA et al., 

2014). 

 O intenso regime bienal de fogo no final da estação seca é típico em muitas áreas 

protegidas do Cerrado, e a repetição desse ciclo de queima em extensas áreas durante as 

décadas passadas contribuiu para a degradação dos ecossistemas nestas áreas (BEATTY, 

2013).  

 

 

Figura 5: Mapa de cicatrizes de fogo em 2012 e 2013 no PEJ. Fonte: MIF/GIZ 

Este mapa serviu de base para nossos questionamentos a respeito da diversidade 

e transformação das práticas locais de uso do fogo. No mapa, observamos uma diferença 

entre a parte oeste do parque (ao oeste das Serras do Espirito Santo e Porco Podre) e a 

parte leste, onde estão localizadas as comunidades: "Os mapas de fogo mostram que mais 

longe fica das comunidades, mais o incêndio é grande e intenso, por isso resolvemos focar 

as atividades do MIF nestas áreas distantes das comunidades" (gerente do PEJ, comm 

pers.). 
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Se os incêndios são causados pela ação humana, porque tem mais incêndios onde 

ninguém mora? Estas áreas não são utilizadas atualmente? Eram utilizadas 

antigamente? 

 A literatura traz respostas parciais. De acordo com Pereira Junior et al. (2013): 

"Atualmente, os campos mais afastados das comunidades, antes pouco utilizados como 

áreas de pastagem e de colheita do capim dourado, tiveram sua frequência de fogo 

aumentada uma vez que extrativistas e pecuaristas têm que explorar áreas cada vez mais 

distantes para viabilizar suas atividades. Essa mudança, em função da queima não ficar 

restrita aos campos úmidos, afeta extensas área campestres, onde o fogo pode persistir por 

dias (Schmidt, 2005; Figueiredo,2007; Schmidt et al., 2011). (p. 2).  

 Parece, portanto, que a parte oeste do Parque é percorrida e utilizadas por várias 

famílias, mas que existem diferenças nas formas de usar os recursos naturais e o fogo em 

relação à parte leste.  Como entender estas diferentes formas de evolução do regime de 

fogo no mesmo parque? Por que o manejo comunitário do fogo parece não funcionar na 

parte oeste do parque, se as famílias usam estes espaços para criação de gado na solta e 

colheita de capim dourado? 
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4. História agrária 
  

 Este primeiro trabalho de campo foi realizado em Mumbuca, portanto os 

elementos de historia agrária relatados aqui retratam a memória dos seus moradores, 

que não necessariamente representam o conjunto dos moradores do PEJ.  Pesquisas 

previstas em 2015 e 2016 deverão completar estas observações.  

 

Antes dos anos 1950': fazendeiros, roças de brejo e pequenos animais 

 

 A origem da comunidade está na ocupação da bacia do rio Sono por famílias de 

negros que fugiam de uma forte seca no sertão da Bahia e se miscigenaram com índios 

da região no final do século XIX (VIANA, 2013).  Até a metade do século XX, o povoado 

era marcado por um relativo isolamento devido à distância da cidade mais próxima, 

Porto Nacional (TO), localizada a 400 quilômetros (PIRES E OLIVEIRA, 2006).  

Relatos dos moradores indicam que até a década de 1950, as famílias viviam 

relativamente longe uma das outras e que as atividades produtivas eram baseadas na 

agricultura de corte e queima, na criação de pequenos animais (galinhas e porcos 2F

3), na 

caça e no extrativismo. 

De acordo com o Sr. Diolino (90 anos), em torno de 1870, existiam somente três 

casas em Mumbuca: do Antônio de Amorim (avô do Sr. Diolino), da mãe da D. 

Laurentinha, e de um fazendeiro, Joaquim Ribeiro. De acordo com o Sr. Juracy, no fim do 

século XIX e início do século XX, a família dele possuía gado e usava a parte oeste do 

parque: 

"Meu pai morava a 2 km daqui, num lugar chamado de Brejo de Antôni 

(ainda tem a mangueira). Ele criava porco, vendia banha de porco para 

Ponte Alta. Ele não tinha gado. Mas o sogro e o pai dele tinham. Meu avô 

morava no Brejo Escuro. [...] Uma vez um fazendeiro tentou tirar ele de lá. 

[...] Nesta época meu avô refrigerava o gado dele na área do Corta 

Perna, onde fazia roça de brejo também. Porque aqui [ao leste das 

Serras, perto das comunidades] tinha fazendeiros poderosos, como o 

Joaquim Ribeiro, com cerca de 1000 cabeças de gado, que ficavam na 

beira do rio Sono, e nas cabeceiras. Tinha também o Jervaz, em Boa 

Esperança, e o Tertulio. Eram poderosos. Nos tínhamos 40-50 cabeças de 

gado. Para ele nós não era nada. A gente vendia o gado para boiadeiros, 

que levavam no Piauí (Corrente, Teresina, passando por Prata) ou para 

Bahia (Formosa, Gibões, passando por Mateiros). Os fazendeiros de Ponte 

Alta colocavam o gado deles na área do Rio Novo. [...] teve um tempo que 

os fazendeiros saíram e que o nosso gado podia ficar perto da 

comunidade". (Juracy). 

As roças de brejo eram roças abertas em mata ciliar inundada durante o período 

da chuva, nas quais se plantava principalmente o arroz inundado. As roças de brejo eram 

                                                           
3
 Usavam o óleo de porco, mas também faziam óleo da piaçava e da macaúba. 
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feitas em áreas muito distantes de Mumbuca, onde existiam matas de brejo grandes: 

"Era muito longe, era 2 dias de viagem, de jumento para chegar lá" (Doutora) (cf. figura 

6). O período de cultivo (2 anos) alternava com um período de pousio longo, de pelo 

menos 15 anos. Poucos informantes citaram a prática de "roça de esgoto", que parece ter 

sido menos importante no passado do que na comunidade de Mata Verde (dentro da 

EESGT) (ELOY; LUCIO, 2013).  

 

Figura 6: Localização aproximativa das antigas áreas de roças e de pastoreio do gado na 

seca (antes dos anos 1970) no PEJ. 

Podemos observar que as roças de toco estão quase todas localizadas perto da 

comunidade, enquanto as roças de brejo eram localizadas ao oeste, próximas às áreas de 

pastoreio do gado na seca.  

"Antigamente o pessoal (meus pais e tios) fazia roça de brejo, para 

cultivar o arroz. Fazia nos brejos seguintes: Ribeirão, Brejo do Chicote, 

Brejo da Pedra, Brejo da Onça, Brejo de Cunha, Brejo do Morro, sendo que 

estes brejos são braços do Ribeirão. Também fizeram no Corta Perna, no 

Faveira e no Caetano (estes dois deságuam no Brejo de Areia). Roça de 

brejo era cultivada uma vez só, depois deixava os paus crescer. Antes era 

muita chuva, fartura de chuva. Meu pai chamava as mulheres para 

trabalhar, tinha que plantar, e vigiar os periquitos. Fazia roça de toco no 

seco, onde plantava mandioca, milho, feijão. Nesta época não tinha roça 
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de esgoto. Começou uns 30 anos atrás3F

4. Foi quando a chuva diminuiu que 

precisou botar a mandioca na roça de esgoto, pois só no seco da muito 

pouco". (Tonha). 

"Meu pai fazia roça de brejo no Brejo Escuro. Colhíamos muito arroz e não 

precisávamos comprar arroz envenenado da cidade. Era um arroz 

gostoso. E durava mais de ano" (Evangelina) 

"A gente plantava4F

5 na roça de brejo em setembro ou outubro. Depois o 

arroz subia, acompanhando a água. Colhia em janeiro ou fevereiro. Era 

roça grande, tipo 8 tarefas. Chamava gente para trabalhar. Tinha que 

vigiar o periquito antes da colheita. Fazia uma colheita, depois deixava a 

capoeira. Fazia roça assim de dois em dois anos, em lugares diferentes. 

Armazenava o arroz em paiol. Tinha muitos tipos de arroz: agulhinha, 

bico ganga, branquinho (pequeno, para pilar no pilão), rabo de ovelha. 

Fazíamos roça em diferentes lugares: Mateirinho, Faveiro, Caetano, 

Ribeirão, Barra do Buritizal (atrás da serra do Porco). Cada família fazia 

o seu, mas fazia juntos (uma roça encostada na outra). Ficavam até 2 

meses acampados no brejo, plantando o arroz e vigiando ele. Trazia o 

arroz de carro de boi para Mumbuca. Eu dormia em cima. A gente não 

fazia roça de brejo aqui por perto porque aqui a mata de brejo é pequena. 

Tinha roça de esgoto  mas era menos. Não era todo lugar que podia fazer, 

conforme a caída do brejo. A roça de esgoto dura muito, por isso não 

precisa olhar todo ano. No primeiro ano, a roça de esgoto é boa pra 

plantar arroz, mas depois ela é boa pra mandioca, batata, inhame..." 

(Juracy). 

As terras mais próximas de Mumbuca, com bastante "terra de cultura" (solos não 

inundáveis, relativamente ricos em matéria orgânica e argila), eram usadas para fazer 

roça de toco. "Em Mumbuca, fazia roça de toco na terra de cultura: na terra seca plantava 

mandioca, e na terra úmida (mais perto do brejo) plantava batata, abacaxi, abobora e 

taioba. Os 3 irmãos faziam roça juntos (meu pai, pai do Paizinho, e Diolino)." (Doutora). 

As roças de toco eram muito produtivas, com bastante cana, milho e mandioca.  

"Meu pai fabricava cachaça de alambique. Fazia rapadura e mel de cana 

pra consumo próprio e para trocar na comunidade " (Evangelina).  

"Estas mangueiras foram plantadas por meu bisavô, aqui era a casa dele. 

Este capão ao redor é capoeiras de roça de toco, da minha família, tinha 

muita cana, tinha engenho, milho, mandioca" (Venceslau) .  

Algumas famílias faziam roça de esgoto, como a D. Santinha, os pais da D. 

Evangelina, Joaquim Ribeiro (atual sitio do Sr. Neno), D. Martinha, e até hoje certas 

famílias ainda tem. Mas parece que em Mumbuca tem menor ocorrência de áreas 

propícias para fazer roça de esgoto (brejos com caída de relevo) do que na área da mata 

                                                           
4
 Esta informação não foi confirmada pelos outros entrevistados. 

5
 D. Doutora simulou/representou como plantava o arroz " um na frente, semeando, e o outro atrás, chuchando com pau".  
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verde, na EESGT (cf. Eloy e Lucio, 2013). A roça de esgoto permitia complementar a 

produção da roça de toco ao longo do ano: 

 "Quando faziam esgoto era pra plantar mandioca, por que lá a mandioca 

fica boa o ano todo, não fica ensuada e é boa pra fazer farinha. Mas 

também plantavam, abobora, feijão verde, milho verde...a roça de terra 

seca é melhor só pra plantar mandioca e cana. Durante a chuva a 

mandioca [da roça de toco] fica ensuada [aguada], não presta para fazer 

farinha” (Evangelina). 

1940-1970: O inicio da criação de gado e da bilocalidade 

 Exceto os fazendeiros e a família de Juracy, foi somente a partir dos anos 1940-50 

que os moradores começaram a criar gado, com poucos animais, através de "acordos de 

meia" com os fazendeiros.  

"Nesta época [década de 1950] tínhamos pouco gado: 5-10 cabeças. Tinha 

fazendeiros do Piauí, que tinham bastante gado e botavam aqui, meu pai 

vigiava para eles. A gente tinha que chamar eles de "Meu Senhor". Ainda 

bem que este tempo passou. Não era de meia, era de 1 por 4. A cada 8 

bezerros que nasciam, meu pai conseguia 2.  Era gado curraleiro, tinha 

muito agreste. Tem uns 10 anos mais ou menos que o pessoal começou 

com pasto plantado”. (Tonha) 

O gado dos moradores coabitava, perto das comunidades com o gado dos 

fazendeiros 5F

6. "O gado ficava tudo junto, ficava até as serras" (Edito). As famílias 

costumavam construir suas casas em dois espaços de vida, entre os quais se deslocavam 

a pé ou de cavalo: a casa mais próxima da atual comunidade de Mumbuca, onde ficavam 

boa parte do ano, e perto das quais faziam roça de toco (pois ali tem bastante terra de 

cultura, mas poucos brejos), e uma casa mais distante ("sitio", "rancho"), perto das áreas 

propícias para fazer grandes roças de brejo durante a chuva, e das áreas onde 

"refrigerava" o gado durante a seca.  

Paulatinamente, cada comunidade se consolidou ao redor da sua igreja, a partir 

dos anos 19506F

7, e os territórios de cada uma ficaram delimitados em função da 

distribuição das áreas de gerais: "O pessoal de Carrapato também fazia roça de brejo do 

outro lado do Sono, nas cabeceiras do rio Prata. Lá que eles levam o gado deles (gerais). O 

rio Sono faz o limite com nossa área. Os gerais do pessoal da Nova Esperança fica perto da 

Serra da Jalapinha”. (Edito) 
                                                           
6
 Sr Diolino contou como, com 15 anos (1940), começou a criar duas cabeças de gado, vendendo seus porcos. Na 

época, deixava o gado durante a seca nas margens do Ribeirão e do Extrema, onde também fazia roça de brejo.  

Doutora contou que nos anos 1950, o pai começou a criar gado "quando foi para o Brejo da Pedra. Era vaqueiro da 

Mulatinha (dona da fazenda Firmeza, Carrapato), depois foi vaqueiro do Tertulino (do Piauí), que tinha a da fazenda 

Peba, abaixo do Brejo da Pedra. Ele tinha entre 15 e 25 cabeças de gado. O gado dele comia na cabeceira do Ribeirão, 

junto com o gado dos irmãos". O Paizinho contou que os pais não tinham gado, mas criavam porcos. Ele começou a 

criar gado quando se casou, ou seja, nos anos 1970. 
7 "Segundo relatos, em meados da década de 1950, missionários batistas chegavam de avião na região. Anos mais 

tarde, missionários da Igreja Assembléia de Deus começaram a chegar "montados em jegues" e estabeleceu-se uma 

congregação na comunidade" (VIANA, 2012, p. 50).  
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Apesar da incipiente criação de gado, até os anos 1970-80 a caça era uma atividade 

importante para alimentação e manejo do fogo: "Nesta época, tudo mundo botava fogo. 

Tinha mais caçador. Como não criava muito gado, vivia mais de caça" (Juracy). 

Divisão das terras, transformação dos sistemas de cultivo e de criação de gado a 

partir dos anos 1970-80  

Ao passar dos anos, o número de moradores aumentou em Mumbuca, assim como a 

quantidade de gado. Como nas outras regiões do Cerrado, a substituição da raça de gado 

Curraleiro por outras raças menos rústicas e mais produtivas, como o Nelore, implicou 

em mudanças nas práticas de criação, sobretudo no que diz respeito à formação de 

pastagens artificiais (com capim exótico ou capim "manso") e consequentemente o 

cercamento dos pastos. Estas mudanças coincidiram com um processo de titulação de 

propriedades individuais. De fato, a partir dos anos 1980, os moradores passaram a 

obter títulos de terra: "Na época que eu voltei para Mumbuca [fim da década de 1970], O 

Idago 7F

8 veio medir as terras. Tirei 75 alqueires no Brejo escuro e 50 alqueires no Brejo do 

Gavião, onde comecei a trabalhar e morar a partir dos anos 1990." (Juracy). 

Assim, a maior parte das famílias procurou obter títulos correspondentes aos seus 

diferentes espaços de vida, sendo que quando deixaram as roças de brejo, a partir dos 

anos 1980, a casa e o terreno perto da comunidade começaram a ser mais frequentados 

do que antes. 

 “A gente ficava mais lá [Brejo da Pedra], mas tem uns 10 anos que 

ficamos mais por aqui”. (Adir). 

 Paulatinamente, passaram a cercar parte das suas propriedades, sobretudo as roças 

de pasto, mas também as áreas de pastagens naturais localizadas nas imediações da 

comunidade. Nestas áreas de pastagem próximas da comunidade, em boa parte 

apropriadas individualmente e cercadas, se pratica o "fogo de porta", que poderíamos 

definir como queimadas realizadas no inicio da estação das chuvas (outubro-novembro) 

onde se bota o gado enquanto o capim dos pastos plantados está crescendo.  

A maior parte das famílias deixou de fazer as roças de brejo nos anos 1980, por que 

era muito longe, e dava muito trabalho para vigiar. Além disso, "o arroz começou a vir da 

Bahia". Mas alguns continuaram durante muito tempo, como Sr. Elieser ou D. Santinha. 

Duas pessoas (Tonha e Evangelina) alegaram que as pessoas pararam de fazer roça de 

brejo "por causa que a chuva falhou", e duas outras pessoas alegaram também "a 

proibição" (de derrubar a mata ciliar pelos gestores do parque), mesmo que, 

aparentemente, as roças de brejo tenham sido abandonadas na época da implementação 

do PEJ (2003). 

Além disso, como observamos também na EESGT (Eloy e Lúcio, 2013), foi nesta 

época que as roças de toco foram sendo substituídas paulatinamente por roças de pasto 

(pastagens artificiais).  

                                                           
8 Instituto de Colonização e de Reforma Agrária do Estado de Goiás 
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"Aqui antes de ser roça de pasto era uma roça de toco, onde plantava cana 

e mandioca. Eu tinha um engenho, onde fazia mel de cana e rapadura, 

mas já faz uns 10 anos que parei com ele" (Edito). 

As principais causas desta transformação dos sistemas agropecuários são a 

mudanças das raças de gado e a proliferação das cercas: " Antes nós só trabalhava com 

gado Curraleiro e eles só pastavam nos gerais. Hoje tem cercado por todo canto. Na época 

não, o gado pastava junto, ia nos gerais, até a Serra. Primeiro teve a medição. Depois 

cercaram. De 5 à 10 anos para cá, tudo mundo começou a fazer seus pastos" (Edito).  

A proibição do uso do fogo na área do PEJ, a partir de 2003, parece ter incentivado 

ou acelerado esta transição: "Quando a lei tava dura a área de campo estreitou e o povo 

começou a plantar roça de pasto. Tem gente que quer aumentar (a quantidade de gado), 

mas não dá por que o espaço é pouco” (Doutora).  

 

A volta para "os gerais de fora", a partir de 2004 

Foi neste contexto de aumento do rebanho e de transformação do sistema pecuário, 

aliado ao processo de reivindicação do território quilombola, que algumas famílias de 

Mumbuca resolveram utilizar de novo a área do "gerais de fora" (ao oeste das Serras) 

para refrigerar o gado durante a seca. 

"Não se plantava pasto. Agora a comunidade está crescendo e ta 

precisando usar o lado de lá da serra de novo. [...]Tem uns 8-10 anos que 

retornamos para o Corta Perna (gado). Depois foi o Edito, o Mauricio, o 

Arnon. Porque tem pessoas de São Felix e de Boa Esperança, e mesmo de 

Lizarda, que estão começando a usar esta área. Eu estou com um grupo: 

Ronaldo, Francisco, Feliciano (irmão do Francisco), Domingos. Ao todo são 

70 cabeças de gado (eu tenho 30). Mauricio e Paizinho também fizeram 

ponto deles tem 1,5 ano, na beira do Rio Novo (rancho e curral)”. (Juracy) 

"Começamos a reutilizar os gerais 8F

9 do outro lado da Serra. Porque por 

aqui apertou. Como vai pertencer ao território (quilombola) nos 

programamos para ir para lá também, para o gado ir para lá comer. Com 

a Naturatins não podia mexer. Antes, antes podia [Na época das roças de 

brejo] mas depois não. Para o capim dourado a gente sempre usou, perto 

do Rio Novo (Riacho, Caetano). O Juracy voltou a usar para lá para o gado 

tem mais tempo  no Corta Perna. (Paizinho). 

"As pessoas tinham deixado de botar o gado nos gerais de fora por causa 

da proibição do PEJ. Voltaram agora porque deixaram" (Pedro). 

 

 

 

                                                           
9
 "Gerais é fora, a porta é aqui, é perto" (Paizinho). 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Usos atuais do espaço para gado por seis famílias de Mumbuca 

Nota: A localização das roças e áreas de pastagem próximas à comunidade é baseada em pontos GPS. A 

localização dos ranchos e áreas de pastagem na seca é baseada na cartografia participativa dos nomes de 

rios, portanto é aproximativa. Além disso, as áreas de pastagem na seca não representam as áreas de 

queima de um ano específico, mas indicam, aproximadamente, as áreas percorridas durante a seca pelo 

gado, ao longo dos anos. Geralmente cada área de pastagem na seca é utilizada por várias famílias (área de 

uso coletivo), enquanto as áreas de pastagens na chuva, perto da comunidade, são geralmente localizadas 

em terrenos apropriados e utilizados individualmente e, no caso das  roças de pasto, cercados. 

 Neste mapa, localizamos as áreas de "refrigero do gado" na parte oeste do Parque 

para somente três famílias, mas haveria cerca de 8 famílias utilizando esta zona para 

pecuária, além do uso por outros membros da comunudade para colher o capim 

dourado. As distâncias são muito grandes e as pessoas se deslocam para lá 

principalmente de burro ou cavalo. Diversos fatores parecem estar envolvidos neste 
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processo de "volta para os gerais de fora": aumento do rebanho e privatização das terras 

(cercas, etc.) ao redor da comunidade, mas também a afirmação de direitos fundiários 

no contexto da demarcação do território quilombola. Neste caso, logicamente, quem 

voltou a usar a parte oeste do parque seriam os criadores que possuem os rebanhos 

maiores (hipótese a confirmar).  

 Por quê, então, o manejo comunitário parece não funcionar do outro lado das 

serras (oeste do Parque), onde tem mais incêndios, já que estas áreas são também de 

uso da comunidade para o gado e capim dourado? Por que faz pouco tempo? Por que são 

poucas famílias? Ou por que os usos do fogo são diferentes nesta área do Parque? 
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5. Os sistemas produtivos atuais 

5.1. Composição e atividades das unidades familiares 

 

 Todas as famílias entrevistadas possuem duas moradias: uma casa na 

comunidade de Mumbuca ou nos arredores próximos, e uma outra casa mais rudimentar 

(o rancho), geralmente perto de um "curral" onde dormem ou descansam quando ficam 

trabalhando na roça. Muitas famílias tem também uma casa em Mateiros, onde moram 

geralmente alguns filhos e parentes mais idosos. Porém, ao contrario dos usuários da 

EESGT (membros da Ascolombas-Rios), estas casas na cidade não são as casas principais 

para as famílias, que ficam mais tempo em Mumbuca. Muitos jovens que estudam em 

Mateiros vão para escola de ônibus e voltam a noite para a comunidade.   

 Como mencionamos nas partes anteriores, a prática de cultivo em roça de esgoto 

é menos comum entre as famílias de Mumbuca do que entre os usuários da EESGT: 

levantamos cinco famílias com roça de esgoto em Mumbuca (num total de 35 famílias) 

contra 8 na EESGT (num total de 12 famílias).  

 

Tabela 1: lista e caracteristicas dos entrevistados 

 
Chefe(s) da 

Unidade 

produtiva 

Idade 

(aprox.) 

Área de 

produção 1 

Área de produção 2 9FRoça 

de 

toco 

Roça 

de 

esgoto 

Roça 

de 

pasto 

Gado Extrativismo 

capim 

dourado 

Juracy e Ronaldo 60 e 35 Brejo do Gavião Corta Perna X 

 

X X X 

Tocha 43 Mumbuca Brejo Escuro  X X X X 

Edito 55 Brejo Seco Faveiro X 

 

X X X 

Zuma 45 Mumbuca Rio Novo, Porco Podre X 

 

X X X 

Doutora 55 Mumbuca Gado cuidado pelo Paizinho   

 

X X 

Adir 45 Mumbuca Brejo da Pedra X 

 

X X X 

Martinha 55 Brejo Ziado Gado cuidado pelo Mauricio  X 

 

X X 

Santinha 67 fazenda Mumbuca Mateirinho X 

 

X X X 

Valdir  35 fazenda Mumbuca Carrapato (chácara do pai)  

 

X X X 

Paizinho 45 Mumbuca Porco Podre, Rio Novo X 

 

X X X 
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Todas as famílias possuem gado, e declaram ter rebanhos pequenos (de 5 a 40 

cabeças). Porém, sabemos que esta quantidade está subestimada, afinal a questão do 

gado no interior de unidades de conservação gera certo constrangimento nos 

entrevistados que por temor a retaliações, geralmente, declaram ter menos cabeças de 

gado do que realmente tem. Todas as famílias têm roça de pasto, exceto duas mulheres 

solteiras cujo gado é criado pelo genro ou irmão. Todas as famílias coletam o capim 

dourado e fazem artesanato. 

 

5.2. Agricultura 

5.2.1. Roças de toco 

 São roças cultivadas durante 2 a 8 anos, que alternam com um pousio florestal 

entre 8 a 20 anos para a regeneração da fertilidade da parcela. As roças de toco são 

realizadas em terra seca, também chamada de terra de cultura, abaixo da mata 

denominada como capão, muitas vezes localizada perto dos rios (mata de galeria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Uma roça de toco em Mumbuca 

 Na maior parte das famílias visitadas, as roças de toco constituem uma extensão 

do quintal, são cultivadas há mais de 5 anos e não ultrapassam 0,3 ha. Algumas são 

cultivadas ha mais de 10 anos, com ajuda de uma enxada ou arado (puxado com trator) e 

da fertilização por animais domésticos e lixo orgânico. As roças de toco maiores (mais de 

0,5 ha) são geralmente destinadas a se tornarem roças de pasto. Diversas pessoas 

indicaram que a produção de mandioca diminuiu nos últimos anos, algumas até 
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reclamaram que "a farinha de puba está em extinção", e que "jovens não querem mais 

saber de roça". 

Tabela 2: Ocorrência de plantas cultivadas em seis  roças de toco de Mumbuca 

*Muda obtida através da Ruraltins 

A tabela indica que nas roças de toco mais novas, a diversidade de plantas 

cultivadas é maior do que nas roças mais antigas. Nestas roças mais novas, observamos 

as marcas de um desmatamento seletivo, pela presença de pés de buriti e buritirana 

(chamado também de "mãe de leite"). 

Em terrenos com relevo, observamos que a roça de toco é dividida em duas partes: 

terra úmida, perto do brejo, e terra seca. Na terra úmida, planta-se mais banana e batata. 

Observamos em quatro casos que as manivas e mudas de banana foram obtidas em 

roças de esgoto de familiares ou vizinhos, o que confirma o papel das roças de esgoto 

Espécies Variedades 
Luis (roça 

de 1 ano) 

Laura 

(roça de 

5 anos) 

José  (roça 

de 8 anos) 

Maria (roça 

de 15 anos) 

Alfonso (roça 

de 15 anos) 

Mandioca 

Esquenta borralho (D) X X X 

não informado 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

não informado 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Todo tempo (D) X     

Macaxeira (D) X X   

Oraca (D) X     

Retroz (D) X     

Serrano (D) X X   

Pé d´anta (D) X X X 

Quiriquiri (A) X     

Roxinha (A) X X X 

Rebenta burro (A) X     

Babuzinha (A) X     

Olho mal (A) X     

Mineirinha      X 

Cana Rajada X  X X   X 

  Caiana X X X     

  Branca X         

Banana Nanica X X   X X 

  Anoinia X         

  Nanicão X         

  

Loira Falsa (maçã de 

laboratório)* X         

Batata   X  X       

Mamão   X X   X   

Abacaxi   X         

Gergelim   X  X   X   

Manga         X   

Caju         X   
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como repositório de agrobiodiversidade, especialmente no que diz respeito às plantas 

de reprodução vegetativa (Eloy e Lúcio, 2013).  

Além disso, como observamos na EESGT, existe uma forte complementaridade entre 

roças de toco e roças de esgoto, no que diz respeito à composição de plantas cultivadas e 

sua época de produção. Na roca de toco, a mandioca é boa de ser colhida na época da 

seca (verão), quando ela está fazendo reservas nas raízes. Na época da chuva, ela fica 

aguada (“ensuada”) e dura para se cozinhar, "porque  as reservas estão indo para as 

folhas novas". Por isso, tem que se arrancar o máximo antes das chuvas, e que 

observamos mais farinhadas durante a seca. Na época da chuva, colhe-se mais a 

mandioca nas roças de esgoto.  

"Aqui nesta roça [de esgoto] tem mais macaxeira do que nas roças de toco, 

da terra seca. Pois aqui a mandioca da "seca e verde", dá bem o ano 

inteiro" (Ana) 

 

5.2.2. Roças de pasto 

O cultivo de capim no PEJ para criação de gado remonta há mais de 40 anos: "Na 

época do meu sogro [década de 1970], era capim Jaraguá10F

10 aqui. Fui cuidando e depois 

plantei Andropogon". Estas duas espécies de capim, de porte alto (até 3 metros) e de 

origem africana, eram cultivados após a colheita de mandioca na roça de toco, formando 

uma capoeira herbácea, antes de um novo ciclo de cultivo. Depois de alguns ciclos, se 

tornava um pasto permanente. A roça de pasto com Andropogon ainda existe no PEJ, e é 

renovada com fogo (uma vez a cada dois anos, em agosto-setembro), mas é mais comum 

observar outros tipos de capim, do gênero brachiaria, quicuya ou "bitioneira11F

11" nestas 

roças. Esta ultima espécie parece ter sido introduzida há poucos anos na região e faz 

sucesso pois dizem que não precisa queimar para renovar a pastagem no fim da estação 

seca. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Durante aproximadamente 120 anos, o capim-gordura e o capim jaraguá (Hyparrhenia rufa) foram as principais 
forrageiras utilizadas para a formação de pastagens no Brasil Central. Na década de sessenta do século XX, dos 123 
milhões de hectares de pastagens existentes no Brasil, cerca de 30 milhões eram cultivados com capim-gordura. Nos 
anos setenta, os pecuaristas iniciaram um processo de substituição do capim-gordura por espécies mais produtivas do 
gênero Urochloa (=Brachiaria), tais como U. decumbens, U. brizantha, U. ruzizienses e U. humidicola (Curado e Costa, 
1980; Aronovich e Rocha, 1985). Cf. CARMONA, R., MARTINS, C. R. 'Qualidade física, viabilidade e dormência de 
sementes recém-colhidas de capim-gordura (Melinis minutiflora P. Beauv.).' Revista Brasileira de Sementes, v. 32, p. 
77-82, 2010. 
11 Não achamos o nome cientifico deste espécie na literatura. 
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Figura 9: Pasto de andropogon recém queimado 

Nota: Neste pasto tem arvores, como Jatobá e Capitão do Campo.  

 Para estabelecer uma roça de pasto, geralmente usa-se um trator para arar a roça 

de toco, ou uma capoeira, depois de cortar as principais árvores consideradas como 

inúteis. O desmate é seletivo, pois deixa algumas árvores frutíferas e/ou que fazem 

sombra para o gado, como: Jatobá, Samambaia, Capitão do Campo, Pequi, Caju, Puçá, 

Barbatimão, Sucupira, Jenipapo, Macaúba, Xixa, Pau d´Arco. 

“Já dei a primeira mão. Paguei os dois irmãos para cortar as arvores (8 

dias x 50 R$). Deixaram uma fileira de arvores (como pequi, caju, tira a 

Sambaiba). E pagou um trator para arrancar os tocos (1000 R$). Para 

pagar isso trabalhei como pedreiro em Mateiros. A segunda mão vai ser 

com o trator, de novo, em outubro. Vou jogar a semente de bitioneira, logo 

antes da chuva. Para arrumar esta semente tem que pagar gente para 

apanhar nos pastos”. (Ângelo). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Roça de pasto recém arada com trator 



29 
 

A "gradação" com trator permite afofar o solo e também facilitar o trabalho de 

limpa do terreno, pois arranca as raízes de capim agreste. O trator reduz muito o custo 

de estabelecimento de uma roça de pasto: "Com braços custaria 5000 R$, com trator, 

500 R$." (Ana). Geralmente, as famílias procuram o serviço trator da prefeitura, e devem 

contribuir com gasolina e óleo. Mas nem todas as famílias conseguem: "Os donos de 

tratores da cidade tem medo de trabalhar em Mumbuca por ser dentro de um Parque" 

(José).  

Em Mumbuca, houve um projeto de incentivo à mecanização das roças em 2012, 

que beneficiou 4 famílias. Trata-se do projeto Provida 12F

12, destinado à comunidade 

quilombolas, e que beneficiou 8 comunidades na região. Foi então realizada uma roça 

mecanizada e cerca de 16 ha (4 alqueires) no terreno do José, como "roça comunitária", 

pois 4 famílias tiveram seu pedaço (José, Valmir, Ângelo, Emivaldo). De acordo com a 

Ana, o projeto forneceu, para esta roça: o serviço do trator com grade, 2000 kg de adubo 

químico e 12 toneladas de calcário. Plantaram mandioca nesta roça, mas o objetivo é 

transforma-la em roça de pasto.  

Interessante notar que para plantar esta grande roça, foi necessária uma grande 

quantidade de manivas, e assim recorrer às roças de esgoto localizadas em outras 

comunidades: "Tinha dinheiro no projeto para comprar maniva, mas não tinha nenhuma 

maniva para vender! Fui então pegar maniva da roça de esgoto do pessoal de Boa 

Esperança" (Ana) 

Este fato confirma o papel das roças de esgoto como repositório de 

agrobiodiversidade na escala regional, e indica que, como em diversas regiões 

Amazônia, as manivas não são consideradas como mercadorias e portanto não se 

vendem (Emperaire, 2005).  

Algumas pessoas estão à favor de projetos para incentivar a implementação de roças 

de pasto mecanizadas nos arredores da comunidade, com argumentos econômicos e 

ambientalistas: 

"Aqui o nosso solo tem pouca fertilidade. Antes o gado era curraleiro, mas 

o gado de hoje não pode ficar muito tempo nos gerais, pois tem o mal de 

toque e tem uma planta dos gerais que causa aborto. Precisamos das 

rocas de pasto. Com roça de toco tem que abrir uma nova área a cada 2 

anos. A primeira grama que entrou no Jalapão foi a sempre verde, e depois 

a Brachiaria. Mas aqui o solo não sustenta, esta grama não vai invadir. Já 

que derrubar na mata ciliar é proibido, precisamos fazer pequenas rocas 

mecanizadas (com calcário e adubo). Você sabe o quanto é duro trabalhar 

com os braços. E meus filhos tem que estudar. Se conseguir fazer este 

equilíbrio, entre pequenas rocas mecanizadas e roca de esgoto, seria bom. 

Na roca de esgoto, da para fazer até mandala, sabe, com hortaliças" 

(Ana).  

Na figura 11 podemos ver a localização das roças de pasto ao redor de Mumbuca 

em 2014, que correspondem às parcelas desmatadas (cor de rosa na imagem Landsat). O 

                                                           
12

 Programa Estadual de Alimentação e Melhoria da Qualidade de Vida (Provida), do estado de Tocantins, com recursos do 
MDS.  
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seu tamanho varia de 0,5 a 16 ha (média: 4, 07 ha). A maior (16 ha) é a "roça 

comunitária" do projeto Provida (cf. supra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Localização das roças de pasto de 9 famílias nos arredores de Mumbuca.  

A figura 11 indica que tem dois tipos de roça de pasto: as "grandes" (mais de 8-10 

ha), com limites retilíneos, e as pequenas (menos de 8 ha), com forma mais irregular. 

Parece que a diferença vem do fato que as primeiras são abertas através de um trator, 

enquanto as outras provêm da conversão gradual, e principalmente manual, de uma 

roça de toco em roça de pasto, mesmo que se use um trator para gradear a roça ao longo 

deste processo (hipótese à confirmar).  As famílias que tem roças de pasto grandes 

parecem ser aquelas que tem as condições de pagar trator e mão de obra para cuidar das 

ervas daninhas (hipótese à confirmar). 

Uma outra forma de cultivar o capim, é "ralear" o cerrado para aumentar a 

produção de capim agreste, ou "gradear" o Cerrado, tirar o agreste e plantar capim 

exótico. Nos dois casos, a densidade de arvores parece maior do que numa roça de pasto 

"derivada" de uma roça de toco. Esta pratica deve ser melhor estudada. 

 

5.2.3. Roças de esgoto 

A roça de esgoto é uma parcela cultivada em ambiente denominado localmente de 

pantâmo, ou brejo, uma vegetação de vereda (seja buritizal ou mata de galeria 

inundável). Após drenar os solos orgânicos com regos cavados com enxada, a parcela, de 

menos de 0,5 ha, é queimada e cultivada durante um tempo variável (de 4 à 20 anos), 

sem precisar de adubo. A fase de cultivo é seguida por um pousio florestal de, no 

mínimo, 5 anos.  
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Como mencionamos, a roça de esgoto é menos comum na comunidade de Mumbuca 

do que na EESGT, e é cultivada por pessoas com mais de 40 anos: Martina, Tocha, 

Elieser, Neno, Santo. Visitamos três roças de esgoto (Martina, Tocha e Neno). As práticas 

e os calendários são semelhantes ao que ja foi observado na região (cf Eloy e Lucio, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fotos da roça de esgoto mais antiga da comunidade (120 anos 

aproximadamente) 

De esquerda para direita e de cima para baixo: os buritis na chegada na roça, o rego principal, 

uma parte da roça plantada com milho e feijão. 

 

Interessante notar que o cultivo de roça de esgoto depende do acesso às áreas 

propícias para fazer a roça (vereda encharcada com caída de relevo), mas também do 

domínio de saberes especializados: “Meu pai não fazia roça de esgoto, só roça de brejo e 

de capão. Mas o pai do Mário tinha roça de esgoto. Meu cunhado, Ariosvaldo, era o 

profissional de rego. Abria rego para os outros, reconhecida a áreas. Tem que ter a técnica. 

Tem que saber qual é o canal certo”. (Antônio) 

 Como observamos na EESGT, a pratica da roça de esgoto forma, ao longo dos 

anos, um mosaico de capoeiras e roças que é utilizado em continuo durante décadas. Por 
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exemplo, Dona Martinha começou a plantar na "Moitinha" quando casou. Ela tinha 18 

anos (1973). A terra era do pai dela e já era uma capoeira de roça de esgoto que havia 

sido abandonada há muito tempo. Ela intercala o plantio entre as parcelas para a terra 

descansar. Assim os regos dividiam a roça em várias parcelas, cada uma com uma idade 

diferente.  

Visitamos a roça do Sr Neno com um morador da comunidade. Esta roça é 

cultivada "ha mais de 100 anos". De fato, esta vereda é localizada na sede da antiga 

fazenda do Joaquim Ribeiro, que começou a fazer roça de esgoto neste lugar. Ninguém 

sabe dizer quando foi aberta a primeira roça de esgoto ali, mas certamente foi antes do 

Joaquim Ribeiro. Contam que logo acima da roça, tem um fervedouro. O tamanho dos 

buritis atesta a idade desta roça (cf figura 12).  

5.3. A Pecuária 

5.3.1. A transformação dos sistemas agropastoris ao longo do século XX 

A prática pecuária no interior do PEJ está intimamente ligada à agricultura, tanto 

quanto ao calendário de trabalho quanto ao uso e gestão do espaço.  

O sistema pastoril no Jalapão visa principalmente à criação de bezerros que são 

vendidos jovens (para engorda), sistema este bastante semelhante com outros sistemas 

praticados, por exemplo, por geraizeiros do norte de Minas Gerais (LUCIO; ELOY et al., 

2014). Até a década de 1970-80, a raça mais utilizada pelas pessoas da região era o 

Curraleiro, mas foram substituídas por raças mais produtivas. Esta substituição implicou 

na extensão das pastagens artificiais (plantadas com capim exótico). De fato, a raças 

zebuínas precisam de uma complementação alimentar à base de capim "manso", 

diferente das raças curraleiras. Além disso, estas raças zebuínas sofrem de uma 

enfermidade denominada por eles como "mal de toque", uma indigestão causada pela 

ingestão de areia que ocorre pela "subida da areia no capim" durante as primeiras 

semanas das chuvas. Portanto, no início das chuvas, eles precisam prender o gado nas 

roças de pasto.  

De maneira geral, na época da seca, o gado se desloca livremente por lugares 

conhecidos pelos criadores, que correspondem geralmente às áreas de campo limpo 

úmido (perto das veredas) manejadas com fogo (espaços chamados queimadas), porém 

pastam também nas áreas de “cerrado” (Gerais).  As áreas de campo limpo úmido são 

também utilizadas para coleta de capim dourado, principalmente entre os meses de 

setembro e novembro. O manejo do fogo para o gado e para o capim dourado 

consorciam-se, na medida em que a área queimada para o gado em um ano será a área 

de coleta do capim no ano seguinte (SCHMIDT; SAMPAIO et al., 2011). 

Durante a seca, os criadores costumam se deslocar a cavalo ou a pé para cuidar 

do gado no campo (campear), em períodos que podem variar de 7 – 15 dias, para 

verificar o estado de saúde do gado, especialmente bezerros e vacas prenhes ou paridas. 

Nesse momento pode ocorrer de eles levarem o rebanho (ou parte dele) até a roça de 

pasto (geralmente próximo ao rancho) ou curral para dar sal ou oferecer outros 

cuidados. Os criadores prendem seus animais nas roças de pasto em meados de 

novembro, quando se iniciam as chuvas na região.  
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Porém, o calendário de queima e de uso das pastagens plantadas e naturais no 

PEJ parece variar de acordo com diversos fatores, como o tamanho do rebanho, o acesso 

a terreno individual, a capacidade de investimento (para cercar, limpar as roças de 

pasto, comprar ração,  etc.), e a mão de obra disponível.  Por isso, detalhamos abaixo 

alguns casos individuais para identificar diferentes estratégias de criação de gado na 

região.  
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5.3.2. As queimadas perto de casa: o "fogo de porta" 

 Para analisar estas práticas de queima, partimos da descrição de praticas em três 

propriedades que visitamos.  

UZeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Localização das áreas das pastagens e do mosaico de queimadas do Zeca perto 

do seu domicílio em Mumbuca 

Zeca tem cerca de 30 cabeças de gado. No dia da visita (outubro de 2014), 20 

cabeças estavam nos gerais (rio Faveira), enquanto perto de casa estavam comendo 

algumas vacas de leite e cavalos.  
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As áreas 1 e 2 são roças de pasto com Andropogon cf. guayanus, localizadas, junto 

com a roça de toco, em um "baixão" (terra de cultura), perto do brejo (mata ciliar). Estas 

roças de pasto queimam a cada dois anos, geralmente em agosto, de modo intercalado 

(cada ano queima-se uma das duas roças de pasto). Neste pasto existem árvores, como 

Jatobá, Samambaia, Capitão do Campo, que parecem resistir ao fogo. Usa-se técnicas 

para não queimar a mata do brejo: 'Botei fogo no fim da tarde, beirando a mata do brejo 

para o fogo não entrar (sem queimar o buriti). Vou procurando o vento. O Buriti sente o 

zelo que temos por ele". As outras queimadas, feitas na vereda e no Cerrado, impedem 

que este fogo da roça de pasto "escape". 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: O mosaico de queima de pastagens no terreno do Zeca 

O pasto é separado do capim limpo (vereda) por uma cerca. A área 3 costuma 

queimar em regime bianual também.  Nesta área, queimada em setembro de 2013, tem 

capim dourado, mas o gado não vai pastejar em 2014/2015 (capim duro). Costuma-se 

queimar um pouco de vereda, e um pouco de cerrado (cf. mapa). “Porque quando chove 

muito, o gado gosta de ir no cerrado (a vereda fica molhada demais). Nesta época ele come 

os brotos de árvores e o capim agreste”.  

A área 4 queimou em agosto de 2014, incluindo também parte da vereda e do 

cerrado para cima. Queimou o buriti, mas deu para ver que ele não morreu, pois tem 

bastante palha verde ainda. Zeca explicou isso pelo fato de ter queimado no fim da tarde 

(18h), e que tinha queimado no ano retrasado (pouco capim seco, capim baixo). Além 

disso, o fogo não escapou no cerrado porque: 

- "o vento estava batendo contra a mata" (área 5) 

- do outro lado, "o fogo bateu" com a área queimada em set 2013 (área 3)  

Da mesma forma, o fogo feito no pasto em setembro de 2014 (área 1) não queimou a 

vereda do lado (área 4) pois ela tinha acabado de queimar, em agosto. Em outubro de 

2014 ele vai queimar a área 5, que queimou em outubro 2012. O fogo deve parar nos 

limites das áreas 3 e 4.  
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A maior parte do gado precisa ir aos gerais em agosto e setembro, pois não tem roça 

de pasto suficiente e água de fácil acesso para alimentar os animais durante a seca. Zeca 

tem outra chácara perto, com roça de pasto de dois alqueires, com Andropogon e 

Bitioneira, mas não dá para deixar o gado lá durante o período da seca por falta de água 

para beber: "não aguento levar o gado para o rio duas vezes por dia". 

UAlfonso 

 

  

 

 

        Imagem google earth do 27/08/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Localização das áreas das pastagens e do mosaico de queimadas do Alfonso 

perto do seu domicílio em Mumbuca 
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Alfonso ocupa o terreno do pai, de 35 alqueires (cerca de 90 ha 13 F

13), junto com 3 

outros irmãos.  Alfonso tem uma "outra sede", entre o brejo da Pedra e o Sumidor, com 

roça de toco de mandioca, uma manga (cerrado com agreste cercado) e uma velha roça 

de pasto. Era a terra do sogro.  

 No terreno perto de casa, existem duas pequenas roças de mandioca, perto do 

brejo Ziado. A primeira, atrás da velha casa, tem cerca de 20 anos e já foi arada com 

trator (somente mandiocas). Atrás fica a roça mais recente, com cerca de 10 anos, com 

mandioca e cana, e um pequeno pasto atrás onde 3 burros estavam comendo. A roça é 

cercada.  

 Na beira do brejo tem duas outras velhas roça de pasto, de cerca de 10 anos, 

invadidas pela marmelada (área 1 no mapa), que não medem ao todo menos de um 

hectare. Alfonso falou que precisa "reformar" este pasto (capinar e gradear).  

 Alfonso e os irmãos cercaram uma área de cerrado, de mais ou menos 40 ha (15 

alqueires), parcialmente "raleada" 14F

14, que queima em regime bianual (áreas 2 e 4), entre 

julho e outubro, de acordo com as necessidade de levar e trazer os animais dos gerais. 

Em outubro 2014 pretendem queimar a área 4 (fogo de porta). O gado dele (30 cabeças) 

estava neste cercado quando o visitamos, "passando fome" (comendo capim velho) 

porque tinham que cuidar deles (remédios, sal), mas no dia seguinte ele foi leva-los para 

os gerais. Alfonso dispõe de um terreno relativamente pequeno (90 hectares para 4 

unidades domésticas) que contém somente uma área de vereda. Como ela tinha 

queimado em 2013 (área 3), em 2014 ele não tinha outra vereda para queimar. Do lado 

desta vereda esta um cerrado que queimou em 2012, e que vai queimar em outubro de 

2014. Segundo ele, para quem não tem mais recursos e terras para ter pasto plantado e 

usufruir de veredas perto de Mumbuca, o gado fica mais no gerais, e neste caso seria 

melhor ter gado Curraleiro, mas os outros não aceitam pois não querem que eles se 

misturem. O Curraleiro é uma raça mais violenta também. Nos gerais (Brejo da Pedra), 

ele fez a queimada dele este ano (2014) em julho. Assim, o gado fica na manga e no pasto 

plantado ate junho, e vai para a os gerais a partir de julho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Usando como medida 1 alqueire = 2,72 ha 
14

 Corte seletivo das arvores finas numa área de Cerrado para aumentar a produção de agreste.  
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ULuisU:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem google earth do 27/08/2009 

Figura 16: Localização das áreas das pastagens e do mosaico de queimadas do Luis perto 

do seu domicílio em Mumbuca 

Luis e o pai Mário cuidam do rebanho (cerca de 40 cabeças) juntos. Nos arredores 

da casa, tem uma roça de pasto, formada há cerca de 5 anos, de capim bitioneira rasteiro, 

bem verde, de cerca de 1,7 ha, onde não usam fogo, do lado da casa. Usam também áreas 

de veredas e cerrado: a área 1, que queimou em outubro de 2012, alcançou o capim 

limpo (vereda) e uma parte de cerrado. Esta área deve queimar em outubro de 2014, 

depois das primeiras chuvas, para colocar o gado quando voltar dos gerais, onde fica até 

novembro-dezembro. Depois ele vai para a roça de pasto. Esta área queimada em 2012 

alterna com a área 4, que também queima de dois em dois anos e abrange uma outra 

vereda. O gado dele come misturado com o gado do Mauricio e Alfonso nestas 

queimadas, mas cada um faz fogo na sua fazenda. Uma vereda, do outro lado do brejo 

dos Veados queimou em julho de 2013, e a outra parte em julho de 2014 (áreas 2 e 3): 

estas queimas pequenas servem para alimentar os cavalos que ficam perto de casa 

durante a chuva. Os cavalos são menos exigente do que gado, comem capim um pouco 
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seco até a chuva chegar, e assim conseguem ficar comendo numa vereda queimada em 

julho até setembro-outubro. Isso explicaria por quê que a queima de agosto nos gerais é 

tão importante para criar gado. 

Para realizar esta queima de julho na vereda, colocou-se o fogo às 5 h da tarde, 

beirando o brejo, para não entrar dentro. O fogo não escapou porque foi bater nas 

queimadas feitas no Cerrado, em outubro do ano anterior, e que tinham sido pastejadas 

durante o período da chuva (áreas 1 e 4) .  

 

Conclusão 

 

Os fogos feitos em pastagens naturais perto do domicílio principal, chamados "fogo 

de porta", são feitos em períodos e espaços distintos, o que corresponde a diferentes 

funções (cf tabela 3). 

Tabela 3: Os diferentes tipos de fogo de porta 

Tipo de 

fogo "de 

porta" 

Vegetação 

queimada 

Periódo Tamanho da 

área 

queimada 

Frequência Função principal 

1 campo limpo 

(vereda) 

julho-

agosto 

Entre 5 e 20 

ha 

Bianual Produzir capim agreste na vereda para os 

animais que não vão para os gerais (vacas 

de leite e cavalos) ou que voltaram 

brevemente dos gerais para serem 

cuidados (sal, remédio),  

2 campo limpo 

(vereda) e 

cerrado 

outubro 15F

15 Entre 30 e 

120 ha 

Bianual Alimentar os animais que voltam dos 

gerais16F

16, antes do pasto plantado 

reformar 

 

De fato, na vereda, precisa-se esperar cerca de 15- 20 dias depois da queima para 

colocar o gado, enquanto que para pasto plantado espera-se cerca de 1 a 2 meses, 

dependendo da quantidade de chuva e do tipo de capim (o Andropogon é o que cresce 

mais rápido). 

Se não cercar o pasto, o gado come o broto pequeno, a grama morre e o pasto acaba. 

“O agreste é mais resistente. Fica raspadinho pelo gado mas reforma do mesmo jeito”. 

Assim, ao longo do inverno, o gado alterna entre o cerrado queimado e a roça de pasto. 

 “No início da chuva o gado fica no cerrado. Na época da chuva o gado 

prefere dormir no cerrado, por que é mais quente e mais abrigado. Depois 

de novembro, quando o pasto plantado cresceu, a gente leva o gado pra 

roça de pasto.” ( Zeca ) 

Além disso, estas queimadas bianuais têm também como objetivo formar aceiros, 

tanto para o fogo não escapar no Cerrado, como para proteger o "capão", nas baixadas. 

                                                           
15 "Não vale a pena queimar o Cerradão na seca, por que não rebrota, mais em outubro fica úmido e rebrota rápido".   
16 O sinal para o gado voltar é o inicio das chuvas: " Se chove cedo o gado volta cedo dos gerais" 



40 
 

 "fazemos fogo tudo encostado um no outro" (Mário)  

"se deixa uma área mais de dois anos sem queimar o cru (combustível) o 

fogo pega muito forte e mata tudo". (Gilmar) 

"queimo a vereda para botar um pouco o gado mas também para fazer 

aceiro, pro capão" (Elimar) 

Assim, os três mapas acima representam a lógica de um regime de queima em 

mosaico, que é chave para o controle do fogo comunitário. As cicatrizes das queimadas 

realizadas em outubro evitam que o fogo feito na vereda, durante o período mais seco do 

ano seguinte (julho/agosto), escape para o cerrado. Além disso, estes fogos são feitos de 

acordo com o vento e a temperatura (fim da tarde) para não queimar a mata ciliar/de 

galeria. Estas queimadas funcionam em pequena escala, com áreas de queima anual 

entre 40 e 150 ha.  

5.3.4. As queimadas nos Gerais 

A partir do mês de junho ou julho, dependendo das chuvas, o gado precisa comer o 

capim agreste nas veredas dos gerais, mais distantes do domicílio principal. Não 

pudemos observar o uso destes espaços durante este trabalho de campo, por isso as 

informações a seguir são baseadas em depoimentos dos criadores, mas deverão ser 

completadas por observações diretas em 2015 e 2016. 

Cada criador leva seu gado nos gerais em áreas específicas, onde deve se encarregar 

de fazer "seu fogo" (ou ajudar na realização de um fogo), mesmo que depois os rebanhos 

se misturem e comam juntos. Alguns criadores levam o gado todo ano no mesmo setor, 

onde queimam áreas diferentes a cada ano, mas outros utilizam o mesmo setor somente 

a cada dois anos, alternando assim de acordo com as possibilidades de queima: 

"Este ano meu gado está no Corta Perna. No ano passado não levamos o 

gado para o lá, ele ficou só aqui, na beira da extrema, beira da Mumbuca, 

beira do ribeirão, porque o lá o cru não estava bom de queimar ainda. 

Ficamos por perto. Queimamos vários lugares. Eu queimei na beira do 

Extrema. Sempre foi Nelore misturado com curraleiro. O curraleiro é mais 

acostumado com gerais. A gente leva o gado para os gerais, mês de junho, 

de cavalo. O gado já sabe onde vai. Já sabe que é para ir para os gerais. Na 

volta é a mesma coisa. Antes dele ir, tem que fazer uma queimada. Tem 

que trazer gado para cá em outubro se não ele adoece. " (Luis) 

Geralmente, e tradicionalmente, os fogos nos gerais são realizados em duas etapas: 

i. Uma queimada precoce, em maio-junho, chamada de campina 17F

17 ou de 

chapada, onde o gado come no início da estação seca; 

ii. Uma queimada tardia, em julho-agosto, nas veredas (campo limpo úmido), 

onde o gado vai comer até o fim da estação seca. 

 

                                                           
17

 "Campina é um campo limpo, sem arvores, mas não é úmido como a vereda." (Ronaldo) 
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A queimada precoce é feita na campina, onde a umidade é propicia para garantir a 

alimentação do gado neste período: 

"Tem que queimar ela ainda em abril, maio, que ainda esta chovendo, ai o 

gado não vai para a vereda porque ainda ta chovendo. E se queimar a 

vereda nesta época, o gado adoece, é o mal de toque. Vai beber a capa rosa 

daquela água velha (um lodo velho na água), aquela cinza misturada com 

água." (Luis) 

 Os depoimentos indicam que o "fogo da campina" (maio-junho) nos gerais 

tinha/tem 3 funções principais:  

a. produzir pastagem nova no início da estação seca 

b. aceirar o cerrado e as veredas (que serão queimadas em julho-agosto), e 

assim evitar incêndios no fim da estação seca.  

"Este ano, fiz três queimadas, junho, julho e agosto. Lá no Porco 

Podre o fogo nunca abriu [o fogo nunca escapou], porque eu sempre 

queimo de lá para cá. Ai não tem perigo. Queimar cedo da frente, 

junho, e quando vem queimando para trás. Faço uma queima na 

frente do vento, um fogo na frente um do outro. Em junho o tempo 

ta frio. O fogo apaga a noite. Bota as 14h, e às 17h está morrendo. 

Em julho nasce quase nada mais na chapada. Em agosto queimei 

encostado nesta outra. Dependendo do vento, se o vento bater lá, eu 

queimo na frente em junho. Em agosto é mais vereda mesmo. Este 

ano eu tinha reservado uma área para queimar em agosto (tipo dia 

20), mas este fogo doido arrodeou e queimou tudo. Queríamos 

colher o capim dourado neste cru, estava acabando de secar, queria 

colher e depois queimar, mas queimou antes”. (Antônio) 

c. afastar o gado do capão (para ele não comer a erva café).  

"Este fogo que botamos na campina, neste boqueirões de serra, é 

para afastar o gado dos capões 18F

18, para ele não comer a erva café. O 

curraleiro não comia esta erva. Mas tivemos que cercar os capões, 

porque mesmo quando esta comendo na campina, quando a chuva 

da uma invernada, o gado não come mais e vai caçar comida no 

brejo (erva café). (Mário) 

Antigamente as roças de toco eram cercadas de madeira. Fiz minha 

primeira roça com 15 anos, encostado no Mário. Antigamente, a 

cerca ficava entre o brejo do Antoni e a Serra. Por causa da erva 

                                                           
18 

Entendemos que o termo “capão” corresponde à uma mata densa (fechada), seja de terra úmida e barrenta, também 

chamada "de cultura", que corresponde à uma mata ciliar pou de galeria, seja de terra seca e arenosa (Cerradão). Para mais 

informações sobre correspondências entre categorias locais e cientificas de paisagem no Jalapão cf. Eloy e Lucio (2013), p. 

38. 
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nestes capão. Tem muita erva. Tem uma erva chamada Tingui, que 

mata o gado, nestes capão, no brejo escuro, no Chico do José, no 

Estaba. Tinha que cercar para prender o gado para ele não ir nos 

capão e comer esta erva. Ai nos resolveu cercar os capão, ai nos 

liberamos o gado, e acabou o fecho. (Antônio). 

Mas, como veremos mais adiante, alguns fatos indicam que esta queimada precoce 

está sendo abandonada, ou, pelo menos, praticada somente em algumas áreas.  

5.3.5. Os espaços e a sazonalidade do pastoreio: dois sistemas de criação de gado 

 Observamos que todos os criadores da comunidade utilizam, hoje em dia, tanto as 

pastagens naturais como as pastagens plantadas (roças de pasto). As pastagens naturais 

podem ser divididas em duas categorias: as áreas perto da comunidade, utilizadas o ano 

todo, mas com mais intensidade durante a chuva (veredas e cerrado, seja cercado-

"mangas", ou não), onde se pratica o fogo de porta, e as áreas distantes, utilizadas 

somente na seca (os gerais).   

 A importância relativa de cada tipo de pastagem na alimentação do gado varia, 

segundo a família, principalmente de acordo com o tamanho do seu rebanho, as 

condições financeiras e o acesso à terra. Desta forma, parece que o calendário de 

alimentação e de deslocamento dos animais pode variar muito também.  

 

 Podemos identificar, por enquanto, dois tipos de sistemas pecuários. 

U1. ExtensivoU:  

O gado, somente de corte, passa mais tempos em pastagens naturais (solta) do que em 

roça de pasto. A unidade produtiva possui roça de pasto de menos de 5 ha.  

"A partir de junho, o gado não fica mais no cru do cerrado e no pasto 

plantado, pois geralmente ficam meio acabados (pisoteados e ralos).  Para 

cimentar o pasto, faz uma queima na campina, ainda em maio ou junho. 

Em junho o gado volta para o pasto e só em julho ou agosto que vai para 

as veredas do gerais" (Antônio) 
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O calendário de pastoreio dos animais poderia ser resumido da forma seguinte:  

Tabela 4: calendário de pastoreio do animais em sistema extensivo (a confirmar) 

  JAN FEV MAR ABR MAIO JUNHO JULHO AGO SET OUT NOV DEZ 

VEGETAÇÃO                         

Pasto 

plantado XX OO XX OO XX OO XX OO  XX OO       *   

 

XX OO 

Cerrado 

"porta" XX OO XX OO XX OO XX OO XX OO XX OO       XXOO 

 XX 

OO   

Vereda 

"porta"             OO OO OO       

Campina 

Gerais         XX XX             

Vereda Gerais             XX XX XX XX     

Legenda   queima XXX pastoreio do gado de corte   OOO  pastoreio de vacas de leite e cavalos 

  * época e frequência de queima dependem do tipo de capim         

 

U2. Semi-intensivo 

 O rebanho pode conter até a metade de gado leiteiro, que passa a seca na roça de 

pasto, com complementação alimentar (ração de cana e casca de mandioca, completada 

com soja e milho comprados), enquanto o gado de corte pode ficar nos gerais, mas 

durante um tempo mais curto (julho-outubro). A unidade produtiva utiliza tratores 

(emprestados pela prefeitura ou alugados) para renovar o pasto e infra-estrutura para 

garantir o acesso à água no pasto durante a estação seca (barraginha, caixa d'água).  

 Observamos que esta lógica de criação semi-intensiva é mais comum com os 

criadores mais jovens (menos de 45 anos). O objetivo da família é evitar botar o gado 

nos gerais, para ter menos trabalho e não precisar usar o fogo. As roças de toco são 

quase todas transformadas em roça de pasto (bitioneira e Quicuia).  

"Comecei com 9 cabeças e agora estou com 33.No início era só nos gerais, 

não tinha pasto. Procurei aumentar o pasto para facilitar, pois dá menos 

trabalho do que caçar nos gerais. E o gado fica mais gordo. Nos gerais o 

meu gado se mistura com os outros, no Brejo escuro tem gado de gente de 

Mateiros, de Carrapato." (Pedro) 

 “Estou abrindo mais roça de pasto na chacara do meu pai, em Carrapato. 

Eu quero uma grama bonita com côco. Pretendo criar pouco gado (15-20), 

um gado zelado, bonito, de leite. Como tem bastante água lá, quero deixar 

o gado dele lá no verão e no inverno no pasto de Mumbuca”. (Valmir) 
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Tabela 5: calendário de pastoreio do animais em sistema semi-intensivo (a confirmar) 

  JAN FEV MAR ABR MAIO JUNHO JULHO AGO SET OUT NOV DEZ 

VEGETAÇÃO                         

Pasto 

plantado XX OO XX OO XX OO XX OO  XX OO   XX OO  OO OO  *   XX OO XX OO 

Cerrado 

"porta" XX OO XX OO XX OO XX OO XX OO 

 

      XXOO     

Vereda 

"porta"             OO OO OO       

Campina 

Gerais         

Pouco usado  

          

Vereda Gerais             

 

XX XX XX     

Legenda   queima XXX pastoreio do gado de corte   OOO  pastoreio de vacas de leite e cavalos 

  * época e frequência de queima dependem do tipo de capim         

 

 Na tabela abaixo resumimos as principais diferenças entre os dois sistemas de 

criação de gado identificados 

Tabela 6: principais diferenças entre os dois sistemas de criação de gado identificados 

 Numero de 

cabeças/unidade 

produtiva 

Tamanho das 

roças de 

pasto 

(cumulado) 

Período nas roças de 

pasto 

(alternando com pastagens 

naturais perto de casa) 

Período nos 

gerais 

Extensivo 5 a 40 

Só gado de corte 

1 a 5 ha Dez- maio/junho 

 

Maio-outubro 

Semi- Intensivo 15 a 30 

Inclusive de leite 

3 a 10 ha Nov-junho/julho 

Complementos com ração 

(cana, milho, soja) e 

infraestrutura para acesso à 

água. 

Gado leiteiro fica o ano todo 

Julho/Agosto-

outubro 

 

Os técnicos do Naturatins percebem esta transformação dos sistemas pecuários no 

PEJ. Por um lado, parece que consideram esta intensificação como favorável, 'para o 

gado não andar tanto" e "queimar menos", mas por outro lado, existe uma preocupação 

em relação a expansão das "rocas mecanizadas".  Sob orientações do Ruraltins, sugerem 

realizar análises de solo para saber se pode usar máquinas, ou propor outros tipos de 

ferramentas do que o trator (maquinas menores). 

5.4. Conclusão: novas hipóteses para explicar as mudanças e variações espaciais 

do regime de queima 

 

 Três principais fatores são geralmente aventados pelos moradores para explicar 

a ocorrência regular de incêndios: a proibição da queima depois da implementação do 

Parque (e o consequente aumento de volume de combustível), os conflitos (fogo 
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criminoso), e as mudanças climáticas (redução do volume e da duração da chuva). Estes 

fatores certamente interferem no uso e comportamento do fogo, mas não explicam o 

padrão de repartição espacial das queimadas no Parque (diferença oeste-leste), nem o 

seu padrão temporal: o abandono parcial das queimadas do inicio da estação seca (maio-

junho) não pode ser interpretado somente pelo efeito das proibições, já que há 

queimadas durante o resto da estação seca. A descrição da transformação e 

diferenciação dos sistemas produtivos dos moradores pode trazer novas explicações.  

De fato, nossos primeiros resultados indicam que:  

- Antes do aumento do rebanho bovino (anos 1980, aproximadamente) e da 

implementação do PEJ, os moradores utilizavam muito mais o fogo para caçar, em 

diversas áreas do parque e épocas (a confirmar), o que contribuía para um padrão de 

queimadas em mosaico.  

-O "fogo da campina" (maio-junho) nos gerais tinha/tem 3 funções principais: produzir 

pastagem nova no início da estação seca, aceirar o cerrado e as veredas (que serão 

queimadas em julho-agosto) e afastar o gado do capão.  

- Quem tem mais roça de pasto é quem tem recurso para pagar trator e mão de obra 

para renovar regularmente o pasto. 

-Quem tem mais pasto plantado não precisa tanto da queima precoce na campina: o 

gado de corte fica na manga e no pasto plantado até junho. E vai para a os gerais 

somente em julho.  

-O que limita a estadia do gado na roça de pasto durante a seca é tanto a falta de água 

(para o gado beber) como a oferta de capim. Isto explicaria a necessidade de levar o 

gado para os gerais durante a seca (julho-setembro), mesmo para quem tem bastante 

roça de pasto, e, logo, as dificuldades para controlar estes fogos. 

"Em julho o Antônio chamou a brigada para fazer um fogo na barra do Riacho de Areia 

com o Rio Novo. Mas a brigada não veio. Então foi eu, Angelo e Antônio para fazer este 

fogo. Sofremos para aceirar o cerrado. Queimamos a vereda e o fogo não saiu. Mas o fogo 

de agosto veio e emendou com a queimada que tínhamos feito. Eu não boto meu gado lá, 

mas eu ajudei ele porque eu também uso lá para colher o capim dourado" (Pedro)  

- Assim, a instalação e expansão das roças de pasto e das cercas faz com que os criadores 

dependem cada vez menos deste fogo de campina, mas, por outro lado, parecem não 

dispensar do fogo na vereda em julho-agosto para o gado de corte. O fogo de campina é 

ainda praticado (à verificar e mapear), mas sobretudo na parte leste do Parque, em 

areas mais perto da comunidade pois em maio-junho o gado costuma alternar entre a 

campina e o pasto plantado. Mas a queima da campina a parte leste diminuiu nos 

últimos anos. Além disso, parece quase nunca ser utilizado na parte oeste (à verificar e 

mapear), principalmente por causa da distância da comunidade:  
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"Com o pasto, diminuiu este problema [da erva café]. Também 

diminuiu o fogo de porta, pois quem tem pasto não precisa tanto. Do 

outro lado da serra, queimamos menos (em maio-junho). São áreas 

onde quase não andam gente, fica 2, 3 anos sem queimar". (Mário) 

- Isto significa que a queima de maio-junho na campina não tem função produtiva na 

parte oeste, e com o aumento dos pastos plantados, está perdendo pouco a pouco sua 

função produtiva na parte leste, e logo, o padrão de queima em mosaico se torna mais 

raro. 

-Outro fator para a falta de manejo comunitário do fogo na parte oeste do Parque pode 

ser a falta de domínio da comunidade sobre estas áreas (distantes, usadas por vários 

criadores, mas nem todos da mesma comunidade), além do maior controle dos gestores 

do Parque sobre a área. 

"Do outro lado, o Naturatins fala que não é para queimar. Eles 

querem proibir. Antes era fogo zero parece. Lá eles movimentam 

mais, aqui vem menos. La tem as dunas, a serra do Espírito Santo. 

Mas é isso também que nos queremos fazer lá fora. Fazer o manejo 

lá igual fazemos aqui.." (Luis) 

 Estes resultados reforcam a relevância de (re)introduzir  as queimadas precoces 

em diferentes áreas do parque, com a necessária ajuda da brigada, para fins de 

prevenção de incêndios, já que sua função produtiva (o que motiva principalmente os 

moradores) está comprometida. 

6. O MIF e as práticas locais de uso do fogo 

6.1. O MIF em 2014 

- Relato e avaliação das ações do MIF por parte dos gestores 

Em 2014, as primeiras atividades de queimada prescritas relativas ao MIF foram 

iniciadas em junho, quando o consultor Robin Beatty veio ao PEJ, junto com a equipe do 

PEJ, do Prevfogo e da UnB. Foi uma experiência pioneira, pois antes disso, a equipe do 

PEJ e do Prevfogo somente trabalhavam com aceiros e combate ao fogo. 

Foi relatado pela chefe do Parque, que pegaram o mapa dos fogos dos anos 

anteriores e de combustível, e com isso dividiram o PEJ em 4 áreas: 2 ao sudoeste e 

oeste, onde a prioridade é a conservação (sobretudo o pato mergulhão, rio Corta Perna, 

e as Serras), e duas ao norte e nordeste do PEJ, associadas as áreas de uso das 

comunidades ("fogo comunitário"). "Os mapas de fogo mostram que mais longe fica das 

comunidades, mais o incêndio é grande e intenso" (Rejane). As duas áreas situadas na 

parte oeste do Parque, sujeitas à grandes incêndios, foram priorizadas para realizar as 

primeiras queimadas prescritas. 
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Foi relatado que o Robin "não recomendou fazer as queimas nas zonas das 

comunidades pela complexidade das discussões com eles". Escolheram as areas "onde tem 

mais combustível", mas também onde a queima é de interesse da comunidade. 

A equipe trabahou principalmente com as comunidades de Mumbua e Boa 

Esperança. Chegava à comunidade e mostrava o mapa de combustível e de cicatrizes de 

quiema, perguntando : "onde precisa queimar? ".  

Não foi possível fazer isso com todos os comunitários, pois nem todos estavam 

presentes ou queriam participar. Em Boa esperança, foi mais fácil se organizar, 

conseguiram trabalhar com cinco familias, e em Mumbuca com duas.   

"Tentou-se acompanhar o fogo deles, estabelecendo um calendário de queimas. 

Decidimos em um primeiro momento não discutir com as famílias, apenas oferecerem 

ajuda. Estabelecemos um calendário: tal dia, a gente vai queimar, mas a gente virava as 

costas e eles queimavam sem a gente, ou então diziam que não estava na hora de queimar. 

Não respeitavam o calendário. Diziam ‘meu fogo precisa esperar a lua'”. (Rejane) 

De acordo com o vice-chefe da brigada do PEJ, foram escolhidas duas áreas: "No 

Corta Perna, para proteger as matas, e no Sumidouro, indo para o Caetano, para evitar 

que o fogo suba da Serra e se espalha". Indicou que levaram dois membros da 

comunidade "para eles pegar um pouco de experiência". Portanto, parece que as 

queimadas feitas no âmbito do MIF em junho/julho de2014 tentaram fazer coincidir as 

áreas de interesse das comunidades com objetivos de conservação da biodiversidade e 

prevenção de incêndios (grande quantidade de combustível seco), mas o segundo 

critério (conservação e prevenção de incêndios) foi o que pesou mais. 

Ao longo do mês de julho, as pessoas ligavam para ela para ajudar a botar fogo, mas 

às vezes não conseguiam ir por falta de transporte e de tempo: 

"Criamos uma expectativa mas faltou transporte. Ai depois veio o mês de agosto, e 

paramos de apoiar o fogo", já estava tarde demais. Ai pegou fogo por todo canto. Tem o 

fogo bom e o fogo ruim, eles precisam entender.  Temos que trabalhar o manejo do fogo a 

partir de abril." (Rejane) 

De acordo com Rejane, faltou cooperação e confiança por parte dos moradores: 

"O Parque nunca disse não quando foi solicitada ajuda para se realizar as queimadas 

controladas, mas a procura foi mínima. Porque a população ainda não confia na equipe do 

Parque, e por isso poucos participam das atividades combinadas com o Parque 

(queimadas). A gente não fez nada sem eles, toda vez tinha um deles com a gente, por 

exemplo, o X acompanhou a gente todo tempo, mas não quis fazer o fogo dele com a gente, 

fez escondido".  

Há um consenso, dentro da equipe do PEJ, que as ações do MIF deveriam começar 

mais cedo (abril ou maio), com mais recursos em termo de transporte para poder 

planejar e executar as ações junto com as comunidades. 
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-As outras inquietações dos gestores do PEJ 

Além disso, os técnicos do Naturatins têm outras inquietações à respeito do uso do 

fogo pelos moradores: 

- as autorizações de queima de vegetação natural para criação de gado, no âmbito 

dos Termos de Compromisso: a questão é determinar a área máxima que pode ser 

queimada por cabeaça de gado. Na ESEEGT tem sido acordado 2 ha. de queimada por 

cabeça de gado, mas no PEJ os moradores solicitam 5 ha. por cabeça. Os técnicos se 

perguntam se os criadores queimam a mesma área todo ano, como medir a área 

necessária para cada família, etc. Do ponto de vista dos criadores que entrevistamos, é 

muito difícil prever a área que será queimada, antes de queimar. Além disso, ficaram 

dispostos em aceitar 4 ha. de queimada por gado, mas, em contrapartida "defendemos o 

fogo de agosto". Além disso, parece difícil delimitar a área de uso de gado de cada um. 

“Cada gado de cada um tem mais ou menos uma rota, mas cada ano muda o local onde vai 

precisar fazer queimada, e os gados (de diferentes pessoas) comem juntos nas queimadas." 

(Antônio). 

- a sazonalidade do fogo para pecuária: os técnicos não entendem por quê os 

moradores de Mumbuca defendem o fogo de agosto, ao contrário do que é declarado 

pela comunidade de Boa Esperança que não reivindicou a permissão de fazer fogo em 

agosto (sobre este ponto, ver uma explicação possível em p. 38). 

- Percepções e avaliações do MIF por parte dos moradores de Mumbuca 

 Em consenso com os gestores do PEJ, os moradores afirmam que as queimadas 

prescritas aconteceram tarde demais em 2014 e que faltou apoio da brigada (transporte, 

material) para a realização das queimadas ao longo da estação seca.  

Os moradores comentaram também sobre o tamanho e o horário das queimadas: 

"Este ano a pesquisa (MIF) chegou tarde. O certo seria fazer os aceiros entre abril e maio. 

Depois fazer outras queimadas em julho. Para nós, não interessa queimar muito, como o 

MIF fez, pois aí o gado se perde e dá trabalho pra achar. Bom, mas como o fogo esse ano 

passou em tudo, ano que vem não vai ter lugar pra queimar” (Zeca) 

"O Robin tocava fogo é...de baixa intensidade que ele falou. Tocava fogo de tardizinha. Ai, 

não pegou muito bem aqui não. Porque pegava uma parte assim que queimava ali, outra 

ali, outras parte não pegava fogo, aí o pessoal não gostou muito não. A queimada não sai 

direto. Depois, com a brigada, a gente tocava o fogo normal." (Ismael) 

 Percebemos uma insatisfação em relação à maneira com a qual foram escolhidas 

as áreas a serem queimadas.  

"Teve reunião aqui e marcamos o dia de queimar, là no Corta Perna. Eles queimaram 

uma área que nós não precisava. A queimada que fizeram ficou mais longe do nosso lugar 

habitado, eles fizeram na barra do corta perna com o rio Novo, e queríamos mais para 

cima. Mostramos para eles, 'é daqui para cima'. Mas falaram 'não, vamos para beira do rio 

novo fazer uma experiência'. Lá o Robin saiu, colocando o fogo. Ele só botava o fogo depois 
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das 10h, porque era quando o satélite passava. Fiquei muito chateado. Quando voltei aqui, 

vi que tinha uma vaca quase morrendo de fome porque não tinha o que comer. Nos 

retornamos para lá para fazer o fogo nosso. Fiquei ainda 3 dias para lá, andando feito 

besta. Perto da minha casa, posso dizer que é a queimada é minha. Agora na queimada que 

eles fizeram (na barra do corta Perna), tá cheio do gado de pessoas que vem de outro 

lugar, do Rio novo, de Ponte Alta, de Lizarda. O gado do pessoal de Boa Esperança, tudo 

bem, mas o gado vindo de Lizarda e de Ponta Alta, é exagerado. O Robin fez uma reunião, 

perguntando se tava tudo bem, falei tudo bem, perguntou se a queimada tava boa, eu falei 

'ta boa', mas vi que não era o objetivo nosso. (Luis) 

Este depoimento indica que o está em jogo no controle do lugar da queimada não é 

só a produção de um recurso (a pastagem durante a seca) ou a prevenção de incêndios, 

mas a afirmação de um direito de uso exclusivo da família, que, junto com a construção 

da casa e do curral e a nomeação dos lugares (topônimos), concorre para a delimitação 

do território da comunidade. 

- A questão da formação dos brigadistas 

 O cursos de formação dos brigadistas da comunidade (tanto do PEJ como do 

Prevfogo) parece contribuir para uma separação entre duas esferas de conhecimento 

acerca do fogo: o saber técnico-cientifico de um lado, e o saber tradicional do outro. 

A gente queria mostrar o jeito nosso, mas não concordou. Falei, expliquei, mas ele não 

deixava a gente falar. Não era nem 5 minutos. Falamos que nós sabia como que apaga o 

fogo mas ele falou que não, vocês vão pegar tudo a experiência nossa, porque sua 

experiência aí..então passou outra experiência para nós. A gente estava com medo do 

chefe, ele gritando e tudo mais.…lacrava a sala e conferia na mão, batia na mesa, parecia 

um pouco...o exército. Botava dinâmicas pesadas para fazer.(Armando, 17 anos) 

" Ensinamos para nós à fazer palestras nas nossas comunidades.Na palestra é para falar o 

que o fogo traz de bem e de ruim. Que o fogo traz mais coisa ruim que coisa boa. Mas o 

fogo é nosso jeito de viver né? Da comunidade. O fogo prejudica mas...sem o fogo fica ruim 

né? Para eles o fogo não traz nada de bom. Mas para nos traz. Falamos no curso que o fogo 

serve para o gado, para capim dourado, para roça. Mas para eles não.” (Beto, 18 anos) 
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6.2. Recomendações  

6.2.1. Recomendações para o planejamento do MIF em 2015 

- Promover formas compartilhadas e flexíveis de decisão sobre as áreas, épocas e 

formas de fazer as queimadas prescritas 

 Nossos depoimentos apontam para a falta de tempo que foi dedicado ao 

planejamento das queimadas nas comunidades, mas também da falta de autonomia dos 

moradores para realizar as queimadas precoces frente aos meios limitados da brigada 

para atender todas as demandas ("ligou para a brigada mas não veio"). Uma forma de 

amenizar este problema seria decentralizar a tomada de decisão sobre estas queimadas, 

por meio da formação de brigadas comunitárias, como acontece em outras areas 

protegidas do Cerrado (Terras Indigenas, ou ainda Territorio quilombola Kalunga).  

 Alguns moradores reivindicam a formação desta brigada: ("Queremos que a 

equipe da brigada esteja dentro da comunidade, com o carro”) para que a tomada de 

decisão sobre onde e quando queimar seja feita, em primeiro lugar, dentro e pela 

comunidade, em pareceria com os gestores do PEJ. 

 

- Promover um diálogo de conhecimentos acerca do manejo do fogo 

 Por um lado os gestores do PEJ e os brigadistas não reconhecem as técnicas e 

conhecimentos de uso do fogo das comunidades como válidas para o manejo (cf. curso 

da brigada), apontando para o contraste entre seus meios técnicos sofisticados (bombas, 

GPS, etc.) e as técnicas ultrapassadas (varas, folhas) dos moradores. Mas, por outro lado 

reconhecem, com base nos mapas de incêndios, que as comunidades sabem fazer o 

manejo perto das comunidades. Para construir planos comunitários de manejo do fogo, é 

preciso ir além da "capacitação" dos moradores, ou ainda do "resgate dos 

conhecimentos tradicionais". Não vai poder ter o MIF se o os gestores continuam 

achando que sua missão é "ensinar" ou "conscientizar" a população local. Devem 

também aprender com eles. Precisa repensar a formação dos brigadistas, ter um 

verdadeiro debate sobre técnicas de controle do fogo (ferramentas, vento, datas, 

horários de queimadas, fatores que interferem na decisão de queimar ou não e onde) 

mas também entender às lógicas (produtivas, fundiárias) por trás das queimadas, de 

modo à escolher as época e os lugares de queima adequados. 

 

- Utilizar um novo mapa do PEJ que agrega os conhecimentos dos moradores 

Observamos que no mapa utilizado pelo Naturatins para o planejamento das suas 

ações, os topônimos não correspondem com aqueles indicados pelas pessoas de 

Mumbuca. Exceto os maiores rios (como Ribeirão, Corta Perna, rio Sono, Rio Novo, Brejo 

de Areião), os nomes dos cursos de água diferem ou não são indicados no mapa, o que 

pode explicar os mal entendimentos na hora de escolher as áreas para serem queimadas. 

E preciso refazer este mapa, com base no conhecimento espacial dos moradores e dos 

gestores, para um melhor planejamento das ações do MIF em 2015. Este trabalho de 
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mapeamento esta sendo iniciado no âmbito desta pesquisa, mas precisava de um esforço 

maior para realizá-lo nas demais comunidades.  

- Promover uma avaliação coletiva das queimadas 

As áreas de gerais são de uso coletivo, portanto precisa de um planejamento e de 

uma avaliação coletiva das queimadas. No caso da fiscalização do TC, parece mais 

relevante somar todas áreas queimadas e dividir pelo numero total de cabeças de gado, 

do que procurar estabelecer delimitações de areas de uso familiares para realizar uma 

fiscalização individual, ja que estamos tratando de áreas de uso comum.  

- Repensar o paradigma da criação de gado sem fogo  

 Nossos resultados indicam que a intensificação dos sistemas pecuários não 

dispensam o uso do fogo nos gerais, mas por outro lado fragiliza o padrão de queima em 

mosaico.  Mas o discurso da intensificação como alternativa ao uso do fogo contribui 

para gerar confusão sobre as responsabilidades em relação ao uso do fogo para 

pecuaria:  

" Chegaram uns criadores dizendo que não precisava do fogo, eu falei 'precisa pois eu 

ponho fogo e você põe o seu gado". Ele não quer se responsabilizar pelo fogo". (Luis) 

Além disso, a permanência do gado na roças de pasto durante um tempo maior 

coloca em questão a disponibilidade de água nas comunidade, pois necessita cada vez 

mais o uso de poço artesiano. Ora, três moradores alertaram que depois da instalação do 

poço artesiano na comunidade, algumas nascentes secaram. Certos moradores, que 

moram mais longe do centro da comunidade, perderam sua fonte natural de água perto 

de casa, e precisam buscar água na comunidade com garrafas, pois não possuem caixa de 

água para usufruir do poço comunitário.  

6.2.1. Recomendações para pesquisa 

 Pesquisas colaborativas permitam entender a diversidade e a transformação, ao 

longo da historia agrária de cada região, dos usos do fogo para fins de produção e 

manejo ambiental.   

 

Sugerimos: 

- Produzir/aprefeiçoar metodologias de construção de calendários e mapas de 

queima que se baseam no diálogo entre conhecimentos locais e científicos. Os primeiros 

resultados da pesquisa no PEJ  e na EESGT indicam que os calendários são complexos e 

variados (idas e volta entre gerais e roça de pasto), pois dependem do tipo de animais 

(gado leiteiro/corte, bezerro/adulto, gado/cavalo) e também do criador (condição 

financeira, fundiária, mao de obra, tamanho do rebanho, etc.). Um trabalho a partir de 

tipologia de produtores poderia detalhar esta caracterização.  
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- Acompanhar os criadores de gado nas suas atividades produtivas e de manejo do fogo, 

ao longo do ano, para entender as logicas por trás das suas práticas. Por exemplo, 

precisamos entender melhor o que significa exatamente "aceirar o capão" e "queimar a 

campina", ou ainda o o papel do ciclo da lua na tomada de decisão sobre queimadas. 

 

- Desenvolver uma abordagem crítica dos modelos técnicos de "alternativas ao uso do 

fogo", geralmente propostos para agências de extensão agrícola e orgões ambientais, 

considerando as relações custos/benefícios e seus possíveis impactos ambientais. 

 

-Expandir a pesquisa para outras comunidades do PEJ e arredores: Boa Esperança, 

Carrapato, e Prata.   

Conclusão 
 

 Três principais fatores são geralmente aventados pelos moradores para explicar 

a ocorrência regular de incêndios no PEJ: o a proibição da queima depois da 

implementação do Parque, os conflitos, e as mudanças climáticas. Estes fatores 

certamente interferem no uso e comportamento do fogo, mas não explicam o padrão de 

repartição espacial das queimadas no Parque nem o seu padrão temporal.  A descrição 

da transformação e da diferenciação dos sistemas produtivos dos moradores trouxe 

novas explicações.  

 Os moradores de Mumbuca utilizam diversos espaços do PEJ para suas atividades 

produtivas, ao longo do ano.  A parte leste do PEJ sempre foi mais ocupada e habitada o 

que não é o caso da parte oeste, onde hoje em dia tem incêndios maiores, mas 

corresponde à uma área antigamente usada para agricultura (cultivo do arroz em roça 

de brejo), para a solta de gado, e para a caça. A partir dos anos 70-80, os moradores de 

Mumbuca deixaram paulatinamente de cultivar e levar o gado nestas áreas, sobretudo 

depois da implementação do PEJ, mas continuaram de usá-las (e queimá-las) para capim 

dourado. Algumas famílias de Mumbuca (os principais criadores) voltaram a usar esta 

área para refrigerar o gado desde 2008 por dois principais motivos: aumento do 

rebanho na parte leste (menos espaço para o gado), e “retomada” do território no 

âmbito da demarcação do TQ.  

 

 A transformação dos sistema pastoris depois dos anos 1980 (roças de pasto e 

cercas) modificam o calendário de queimadas, pois as queimas de IES na campina 

perderam sua função produtiva e seu papel de afastar os animais dos capões. O 

abandono da caça explica também a diminuição das queimas no IES. Porém com 

aumento do rebanho, e talvez, da extensão da estação seca, os criadores dependem da 

queima das veredas em julho-agosto. É difícil imaginar que a expansão dos pastos 

plantados poderá substituir a solta do gado nos gerais, por falta de água. Neste contexto, 

os moradores precisam cada vez mais de brigada para usar o fogo, tanto para gado, 
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como para agricultura (roça de toco, sobretudo). Assim, tem um consenso entre o 

Naturatins e os criadores que precisa reintroduzir as queimadas de IES. Mas para 

implementar o MIF de base comunitária no PEJ, é preciso que a tomada de decisão sobre 

onde e quando queimar seja realmente compartilhada. Isto deve passar, entre outro, por 

protocolos de pesquisa, formação, planejamento e realização das queimadas prescritas 

que se baseam num diálogo permanente entre saberes científicos e saberes locais. Além 

disso, os gestores dos programas de MIF precisam ser atentos para a complexidade dos 

sistemas produtivos na região e suas transformações ao longo do tempo, assim como das 

implicações políticas por trás do manejo do fogo. 

As negociações acerca do uso do fogo revelam as tensões fundiárias existentes entre 

os diferentes atores presentes no PEJ. O controle das regras sobre uso do fogo é um meio 

de apropriação do território. Assim, a implementação do MIF de base comunitária 

implica não somente entender e manejar o fogo, mas também relevar o desafio da gestão 

territorial em áreas de sobreposição entre Unidades de Conservação e Territórios 

Quilombolas.  
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