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Resumo 

 

Atualmente, os ecossistemas estão sendo influenciados pela pressão advinda dos processos de extração de 

recursos a fim de suprir as necessidades das populações. Dentre esses processos inclui-se a mineração. No 

Brasil, a região do Quadrilátero Ferrífero - Minas Gerais apresenta grande representatividade na produção 

mineral, principalmente na extração de ferro e alumínio, que tem provocado inúmeros problemas 

ambientais. O impacto em áreas mineradas, muitas vezes, torna o ambiente inóspito para a maioria das 

espécies vegetais, no processo de sua revegetação. Dada a necessidade de suavizar os impactos sobre os 

ecossistemas e as estruturas socioambientais destas áreas, propõe-se averiguar o conhecimento tradicional 

das comunidades em Ouro Preto (MG) no manejo de solos lateríticos para o cultivo de espécies úteis. Neste 

contexto, este trabalho teve como foco o conhecimento local sobre a implementação de métodos agrícolas, 

tecnologias e inovação, capazes de influenciar a estrutura física e química dos solos de canga, tornando-os 

aptos ao cultivo de plantas. Adicionalmente, foram coletadas amostras de solos manejados pelas diferentes 

técnicas tradicionais para analises físicas e químicas (fertilidade e metais), assim como amostras de espécies 

medicinais e alimentares (teor de metais). Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

habitantes das áreas estudadas. 

Palavras chave: Canga, conhecimento ecológico tradicional, etnopedologia, manejo de solos, quintais, 

reabilitação de áreas degradadas. 
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 Abstract 

 

Currently, ecosystems are being influenced by the pressure from resource extraction processes to meet the 

needs of populations; between these processes include mining. In Brazil, the Quadrilátero Ferrífero - Minas 

Gerais region presents great representability in the mineral production, mainly in the extraction of iron and 

aluminum, which has caused numerous environmental problems. Impact on mined areas often renders the 

environment inhospitable to most plant species in the process of revegetation. Given the need to smooth the 

impacts on the ecosystems and socio-environmental structures of these areas, it is proposed to investigate 

the traditional knowledge of the communities in Ouro Preto (MG) in the management of lateritic soils for 

the cultivation of useful species. In this context, this work focused on local knowledge about the 

implementation of agricultural methods, technologies and innovation, able of influencing the physical and 

chemical structure of canga soils, making them suitable for plant cultivation. Additionally, samples of soils 

handled by the different traditional techniques for physical and chemical analyzes (fertility and metals), as 

well as samples of medicinal and food species (metal content) were collected. In addition, semi-structured 

interviews were conducted with inhabitants of the studied areas. 

Keywords: Canga soils, traditional ecological knowledge, ethnopedology, soil management, home gardens, 

rehabilitation of degraded areas 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

             

1.1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Solos de áreas de canga associados a campos rupestres no Quadrilátero Ferrífero são descritos, de 

forma geral, como incipientes, arenosos, com baixo teor de nutrientes e alto teor de ferro, manganês e 

alumínio trocáveis (Meirelles et al. 1999; Benites 2001). Essas características tornam o solo pouco propício 

para o cultivo de espécies vegetais, sobretudo as agronômicas.  

Solos metalíferos estão distribuídos em diferentes áreas geográficas tais como Austrália ocidental, 

Cuba oriental, China, República Dominicana e Brasil (Li et al. 2007; Proenza 2015; Fernandes 2016). A 

ampla riqueza mineral destes solos, atrai constantemente empreendimentos de mineração e atividades 

relacionadas a ela. Esta ocorrência tem colocado em ameaça importantes ecossistemas, comunidades e suas 

dinâmicas socioambientais (Franco et al. 2010). 

No Brasil, atualmente, o Estado de Minas Gerais é a região que apresenta a maior relevância no 

setor minerário do país (Machado & Figueirôa 2001; Landim & Sánchez 2012). A maior atividade minerária 

nesse estado localiza-se na região denominada Quadrilátero Ferrífero (QF), que contém grandes depósitos 

de minério de ferro e alumínio (Prado-Filho & Souza 2004; Piacentini 2008). O QF é responsável por cerca 

de 70% da produção de ferro do Brasil, que destaca-se mundialmente na produção deste minério (DNPM 

2012). 

De acordo com Toy & Griffith (2001) e Carmo (2010), a mineração tem provocado profundas 

transformações nas áreas do Quadrilátero Ferrífero, levando a uma grande vulnerabilidade dos ecossistemas 

presentes. Entre esses ecossistemas, destacam-se as cangas. Canga é o nome popularmente dado às áreas 

onde ocorrem crostas lateríticas derivadas principalmente das formações ferríferas bandadas (BIF´S) ou 

itabiritos (Dorr 1969). 

Esses impactos também colocam em risco a sustentabilidade ambiental e os meios de vida das 

comunidades (Paiva 2006). Os serviços ecossistêmicos presentes nas áreas de canga do QF têm diminuído 

significativamente, dada a pressão antrópica ocorrida nesse ecossistema, e ainda pouco se conhece sobre a 

ecologia desses ambientes (Jacobi et al. 2008; Messias 2011; Messias et al. 2013). Por outro lado, a tradição 

minerária presente na região, gera a percepção que a canga não apresenta outra aptidão ou uso diferente da  

mineração (Machado & Figueirôa 2001). Além disso, poucos são os estudos que disponibilizam 

informações sobre tecnologias e alternativas para aproveitamento dessas áreas, restringindo assim a gestão 
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territorial e geração de novos conhecimentos para recuperar áreas degradadas e dinâmicas socioambientais 

afetadas. 

Presume-se que devido à tradição predominante minerária, as comunidades de Minas Gerais se 

adaptaram e desenvolveram tecnologias capazes de suavizar a pressão sobre os recursos naturais. 

Considerando o exposto anteriormente, espera-se que os habitantes destas áreas possuam conhecimentos 

tradicionais sobre o manejo da canga. Espera-se que o conhecimento tradicional local englobe práticas e 

tecnologias que contribuam com o aprimoramento da qualidade dos solos, possibilitando a aptidão agrícola 

e outros fins. 

Estudos tratando de práticas agrícolas e outros usos nos solos de canga no Quadrilátero Ferrífero 

ainda são incipientes, pois a maior parte de documentação encontrada foca-se geralmente no 

reconhecimento da diversidade das espécies, fragilidade do ecossistema de canga e sua composição 

geológica para a exploração minerária. Nessa linha, é de grande necessidade indagar sobre a existência dos 

diferentes pontos de vista das comunidades sobre as áreas de canga e seus usos, visando determinar se o 

conhecimento e técnicas de manejo poderiam subsidiar a engenharia, governos, empresas e outros agentes 

na delimitação de novas alternativas de manejo e uso. Desta forma estes estudos contribuiriam para 

amortização de impactos causados pelas atividades de mineração, para resolver conflitos de interesse 

socioambiental, dada a importância dos geossistemas ferruginosos no mundo, e as múltiplas pressões pelas 

quais estão atravessando (Li et al. 2007; Rashed 2010).  

Em países como a China, Congo, Tunísia e Espanha, estudos recentes têm incorporado tecnologias 

derivadas de conhecimento tradicional relacionadas à geoquímica ambiental, geologia médica, geoecologia 

e recuperação de áreas degradadas (Conesa et al. 2006; Li et al. 2007;  Daldoul et al. 2015; Boisson et al. 

2016). Esses estudos ressaltam os riscos à saúde humana resultantes dos impactos no ambiente e da adoção 

de práticas inadequadas de reabilitação de áreas, levando ao acúmulo de elementos ou substâncias tóxicas 

em espécies consumidas pelo homem, sem que nenhum tipo de controle seja realizado. No Egito, por 

exemplo, constatou-se que o acúmulo de metais nos solos e em corpos d´água, gerado pela mineração, levou 

à alteração da cadeia trófica de animais e humanos. No entanto, Rashed (2010), analisando espécies que 

acumulavam metais, mostrou que essas espécies poderiam ser utilizadas como bio-indicadoras, auxiliando 

o desenvolvimento de planos de risco em áreas metalíferas e pós mineradas. 

Estudos realizados por Li et al. (2007) no sul da China relatam que a concentração de metais em 

solos e a acumulação destes nas plantas são riscos potenciais para segurança alimentar em comunidades que 

implementaram atividades agrícolas desenvolvidas em áreas de antigas minas. Desta forma, a recuperação 

de solos em áreas pós mineradas tem sido uma atividade frequente na China, dada a crescente demanda de 
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alimentos e população deste país. Esses autores ressaltam que há pouca informação existente sobre os graus 

de toxicidade produzida pelos metais em áreas agrícolas dessa natureza, tanto na China como em qualquer 

parte do mundo. Eles ressaltam ainda que também há carência de padrões para controle de qualidade de 

alimentos de certos elementos como, por exemplo, o manganês. Benites (2001), dentre outros estudos, relata 

que este elemento é frequentemente encontrado em altos teores em áreas de canga no Brasil.  

Alguns estudos têm apontado que a vegetação nativa está relacionada às características químicas e 

físicas dos solos de canga, sobretudo do teor de metais (Messias 2011;  Messias et al. 2013). De acordo com 

esses autores, as propriedades desses solos levam ao estabelecimento de uma flora nativa peculiar e limitam 

o cultivo de diversas espécies agrícolas.  

Dessa forma, este estudo pretendeu investigar a presença de elementos metais em produtos 

alimentícios e medicinais produzidos em quintais e hortas domiciliares sobre canga em Ouro Preto. Foram 

registrados os métodos tradicionais utilizados por agricultores familiares no manejo dos solos. O registro e 

a comparação desses métodos se espera auxiliem o desenvolvimento de técnicas para reabilitação de áreas 

degradadas e melhoria das propriedades físico-químicas do componente edáfico permitindo o cultivo de 

espécies. E ainda, verificou-se se alguma dessas técnicas empregadas seria eficiente na produção de espécies 

dentro do padrão de segurança alimentar. 



 

4 

 

  



CAPÍTULO 2  
REVISÃO NA LITERATURA 

 

2.1 Povoamento e Desenvolvimento da Mineração em Ouro Preto – Breve Histórico 

No Brasil, a extração de recursos minerais remonta há 500 anos atrás. Machado & Figueirôa (2001) 

relatam sobre os diversos esforços que foram empregados a fim de se encontrarem riquezas minerais no 

solo por parte dos portugueses, habitantes brasileiros e outros estrangeiros, provas disto, encontram-se nos 

registros históricos depositados em bibliotecas públicas e centros de pesquisa na região dos Inconfidentes 

(e.g. Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, Arquivo público 

mineiro, entre outros).  

Machado & Figueirôa (2001) indicam que as expedições de minério foram relevantes até o ano 

1698, quando a campanha realizada por Manuel de Borba Gato no rio das Velhas e seus afluentes, 

identificou áreas de interesse minerário na região de Sabará no estado de Minas Gerais. Após esta bandeira, 

foram desenvolvidas mais expedições e um ano depois em 1699, no mesmo estado, Antônio Dias de Oliveira 

encontrou ouro nas barras cascalhosas do riacho Tripuí e do ribeirão do Carmo, fundando a assim chamada 

Vila Rica - atualmente Ouro Preto (Santos-Maia 1970). Estes foram, durante muito tempo, os maiores 

depósitos de ouro no país. Este poderia ser considerado como o início da história minerária de Minas Gerais 

(Machado & Figueirôa 2001). Se não fosse pelo descobrimento de ouro, talvez o processo de colonização e 

o desenvolvimento comercial da região fosse outro. Desta forma, admite-se que a fundação de Ouro Preto 

está pautada na existência de bens de interesse comercial (Saint-Hilaire 1975).  

O sucesso das expedições perpetradas no século XVII em Minas Gerais deram origem a uma nova 

etapa na economia brasileira, a qual foi denominada por alguns historiadores como o Ciclo do Ouro devido 

à quantidade significativa de ouro aluvial explotada na região de Minas, principalmente em Ouro Preto e 

Mariana (Santos-Maia 1970; Machado & Figueirôa 2001). Com o início do Ciclo de Ouro, muitas 

expedições chegaram ao interior do estado de Minas Gerais na procura de encontrar ouro e outros minerais 

preciosos (Santos-Maia 1970). Segundo Guimarães & Reis (2007), várias campanhas vieram de estados do 

Brasil (Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, e Pernambuco) e outras provenientes da Europa. 

Não obstante, ao contrário do que os exploradores ambicionavam, encontraram um território de 

difícil acesso e população escassa, a qual conservava práticas agrícolas de pequena escala, limitando o 

abastecimento de alimentos para os colonos e demais exploradores ocupantes. Como o aumento da demanda 

de alimentos ultrapassou a oferta produzida pela agricultura estabelecida, desencadeou uma crise de fome 

(Guimarães & Reis 2007). De acordo com estes autores, este fato provocou a perda de muitas vidas em cada 
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expedição. Porém, estes entraves não impediram os processos de colonização e extração de ouro, pois no 

ano 1705, a população na região atingiu ao redor dos 30.000 - 50.000 habitantes. O período áureo da 

mineração de ouro nas terras de Vila Rica foi de 1705 a 1733 (Santos- Maia 1970). Grande parte desta 

população dedicou-se ao comércio de minério e atividades associadas a este, assim como no 

desenvolvimento de novas técnicas para a produção de alimentos e diversificação dos produtos e serviços 

(Machado & Figueirôa 2001). Este cenário, evidencia que a atividade de mineração abrangeu uma dinâmica 

econômica ativa, que fortaleceu clusters e mercados, proporcionando prosperidade econômica ao país e à 

região.  

Com a mineração, muitas cidades se viram beneficiadas no ciclo de ouro, dentre elas Ouro Preto. 

Devido ao crescimento mercantil no território, decorrente da extração de ouro, cidades dedicadas a esta 

atividade apresentavam processos populacionais acelerados, posto que os assentamentos humanos surgiam 

em questão de dias ao redor das minas, chegando a transformar locais inóspitos em distritos e povos com 

potencial comercial em períodos curtos (Zemella 1951; Machado & Figueirôa 2001). Além disso, o 

surgimento dos mercados agrícolas e pecuários se tornaram inerentes ao desenvolvimento socioeconômico 

e territorial, abastecendo de produtos aos moradores das cidades mineradoras e adjacentes, garantindo assim 

a estabilidade do componente social, diminuição de custos e a manutenção da força de trabalho. Esta 

dinâmica impulsionou a necessidade de incentivar a agricultura local, como um meio de subsídio à produção 

de alimentos e obter outros benefícios lucrativos (Guimarães & Reis 2007). No entanto, a historiografia 

clássica aponta que a origem destes mercados em Ouro Preto, exibiu uma dinâmica diferente, pois a baixa 

capacidade produtiva em termos agronômicos da região, terrenos muito íngremes e com solos pobres em 

nutrientes e ricos em metais, impossibilitavam o auto abastecimento de produtos de primeira necessidade 

(Zemella 1951), o que provocou uma dependência forte da produção agrícola estabelecida em povoações 

vizinhas. Desta forma, o crescimento de uma população urbana não agrária, como foi o caso de Ouro Preto, 

poderia ser explicado a partir da relação existente entre o desenvolvimento territorial (aparição e expansão 

dos povos, cidades) e o grau de desenvolvimento das atividades agrícolas nas cidades adjacentes (Bath 

1984). 

Não obstante, Meneses (2007 p 342-343) em contraposição a Zemella (1951) manifesta: 

 

[...] Apesar de que, o texto de Zemella seja clássico e muito referenciado, incorre em 

incongruências ao elencar os seguintes fatores que justificam, para ela, tal deficiência no 

abastecimento: distância das regiões produtoras (como se não houvesse produção local 

suficiente); aridez das terras contiguas às minas (desconhecendo a realidade ambiental da 

região e as possibilidades de produção nos vales dos próprios ribeiros auríferos); falta de 

tradição comercial no Brasil, com exceção para o comercio negreiro e de exportação de 
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produtos tropicais (como ter vocação para o comércio externo e não o ter para o interno?); 

ausência de moeda (como se a prática do escambo de produtos e a circulação do ouro em 

pó não permitissem o atendimento ao mercado); precariedade das vias e dos meios de 

transporte (ignorando que existiam meios para deslocar pessoas e animais e o mesmo 

acontecia para os produtos agrícolas que usavam o lombo de animais como transporte em 

caminhos e descaminhos ressaltados pela própria autora); dificuldades de conservação dos 

víveres (a salga, a defumação e a conservação em gorduras era corrente para os produtos 

perecíveis e a maior parte da alimentação básica era realizada a partir de produtos não 

perecíveis); excessiva taxação dos artigos (a demanda superava a taxação). As críticas, 

entretanto, não tiram o mérito da obra de Zemella, pioneira na valorização e na discussão 

do tema abastecimento e na percepção da estrutura social das Minas. Faltou à autora, é 

bom que se ressalte, como de resto a tantos outros historiadores clássicos, a possibilidade 

do acesso a fontes locais e não oficiais, difíceis de serem lidas no tempo de produção de 

seu texto. O trabalho interpretativo, como todos – atuais ou antigos – é datado, histórico. 

 

Guimarães & Reis (2007) e Meneses, (2007) diferentemente de Zemella (1951) ressaltam que, o 

declínio do ciclo de ouro não levou à uma decadência econômica como o apresenta a história clássica. Pelo 

contrário, a economia em Minas Gerais era diversificada, o qual permitiu o desenvolvimento de outros 

setores, entre eles, o agrícola, pecuário e manufatura que, subsidiaram o equilíbrio socioeconômico. Desta 

forma, a região conseguiu manter índices de crescimento socioeconômicos notáveis, incluindo as 

populações escravas que se tornaram um eixo fundamental para a agricultura (Guimarães & Reis 2007). 

2.2 Produção Agrícola e Abastecimento Alimentar  

A lavoura da terra é uma das atividades mais antigas do mundo, em outras palavras, o 

desenvolvimento da agricultura é de fato um processo inerente à evolução e história da humanidade (CDB 

2008). Debouck (2017) relata que o homem, em sua evolução, teve que desenvolver mecanismos como o 

ensaio e erro para atingir sobreviver no ambiente circundante, conseguindo assim adaptar-se através de 

interações com o meio natural. A partir da abertura da propriedade privada se observou a necessidade de 

aprovisionar os núcleos familiares junto com a produção de alimentos e troca destes (Cedeño 2015). Assim, 

se estabeleceram os mercados entre os indivíduos e incentivou o surgimento dos primeiros espaços de 

mercados urbanos. Neste ambiente, produtores com hortas e quintais trocavam produtos na vizinhança e os 

produtores com áreas de plantação maior abasteciam de produtos e serviços à população em geral (Meneses 

2000). 

No Brasil, a agricultura sempre fez parte das linhas econômicas do território, desde o início da 

colonização e muito antes desta já existiam práticas agrícolas empregadas pelas comunidades (Machado & 

Figueirôa 2001). A produção agrícola e a transformação de matérias primas tiveram relevância no Brasil 

muito antes do ciclo de ouro acontecer. Prova disto são os ciclos econômicos pelos quais o país teve que 

passar como a exploração silvícola (por exemplo, o do pau-brasil) que se manteve por cerca de 50 anos. 
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Posteriormente, na segunda metade do século XVI, se iniciaram as plantações de cana-de-açúcar que 

perduraram por quase 150 anos, cuja produção teve destaque na economia da nação, fazendo do Brasil a 

meados do século XVII o maior produtor de açúcar no mundo. O terceiro ciclo foi simultâneo à produção 

de cana, o qual envolveu atividades pecuárias que, por sua vez, ocuparam grandes extensões territoriais 

brasileiras. De maneira geral, as atividades relacionadas à silvicultura e a produção agropecuária foram a 

base econômica do país até a chegada do quarto ciclo aproximadamente a finais do século XVII, já que este 

se encontra demarcado pelo descobrimento de ouro em Minas Gerais, que não só transcendeu na economia, 

mas também nos modos de vida da população e da arquitetura das cidades (e.g. Ouro Preto) (Machado & 

Figueirôa 2001). 

Com o início das atividades de exploração de minerais em Minas Gerais, a produção de diamantes 

foi a responsável do quinto ciclo econômico, que teve seu início no ano 1729, convertendo o Estado mineiro 

novamente num referente mundial dada a sua riqueza mineral. No entanto, é visível que o desenvolvimento 

econômico do Brasil foi tão diverso que sua estabilidade socioeconômica não dependia exclusivamente da 

mineração, posto que, se desenvolveram interações entre a agricultura, exploração de ouro e diamantes, 

bens manufaturados e outras atividades, permitindo assim a continuidade de algumas atividades e o 

aprimoramento de outras (Machado & Figueirôa 2001). 

Entre os denominados ciclos econômicos também se encontrava o café, do qual o Brasil é ainda 

referência mundial devido à alta produção. Com a introdução deste cultivo iniciou-se o sexto ciclo ao redor 

de 1835, onde as primeiras plantações expandiram-se tempo após da emancipação de Brasil da coroa 

portuguesa. Na cronologia econômica, depois do século XIX, a produção de borracha na Amazônia, deu 

origem ao sétimo ciclo econômico. A partir deste ponto a denominação de “ciclos” foi excluída, pois os 

bens e serviços se diversificaram em tal magnitude que não seria adequado continuar com dita nomeação 

(Machado & Figueirôa 2001). 

Os historiadores Guimarães & Reis (1986) destacam a importância da produção agrícola antes da 

colonização no estado de Minas Gerais, ressaltando que as práticas agrícolas de subsistência faziam parte 

da cosmovisão dos povos assentados no território tempo antes dos processos de mineração. Os historiadores 

também manifestam que a finalidade dos cultivos estava baseada no autoconsumo, mas os grupos de 

povoadores em busca de ouro e outros minerais influenciaram esta visão, de forma que as lavouras agrícolas 

tivessem uma função de abastecimento (Guimarães & Reis 1986).  

Guimarães & Reis (2007) expõem que, o abastecimento de produtos agrícolas e outros recursos nas 

cidades com mineração intensiva em Minas Gerais se desenvolviam através de dois fluxos. O primeiro 

correspondia a produtos importados de outras regiões, fora da colônia. Já o segundo fluxo obedecia à 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, Vol. 728, n. 383, 173p. 

9 

 

produção interna, onde os agricultores rurais comercializavam seus produtos no entorno dos núcleos 

mineradores e ao longo dos principais caminhos de aceso às minas, garantindo o provimento de alimentos 

e matérias primas nos pontos de extração de ouro e nos povoados, vilas e arraiais adjacentes (Guimarães & 

Reis 2007).  

O abastecimento de produtos para fins comerciais levou à implementação da mão de obra escrava 

e camponesa (Fragoso 1992; Guimarães & Reis 2007). Provavelmente, as mudanças a partir do declínio na 

produção de ouro alterou as dinâmicas de abastecimento de alimentos, pois o público alvo se viu reduzido 

dada a migração do pessoal para outras cidades. Para a historiografia clássica esse foi um fator de suma 

importância na desestabilização econômica da capitania de Minas Gerais, levando-a a submergir-se na 

decadência socioeconômica. No entanto, contrário ao exposto pela historiografia tradicional, autores como 

Meneses (2000) e Guimarães & Reis (2007) expressam que o declínio na produção do ouro não alterou a 

estrutura mercantil na região.  

Pelo exposto anteriormente, se presume que em Minas Gerais o abastecimento interno de produtos 

já existia, mas, tempo após da chegada dos portugueses e estrangeiros se geraram estratificações de acordo 

à classe social. Nesta linha, se evidenciaram diferenças no tipo de plantação e unidades produtivas, como 

também no tipo de mão de obra (Carrara 1997; Guimarães & Reis 2007). Os autores mencionados também 

ressaltam a existência de dois tipos de unidades produtivas, sendo uma de caráter escravocrata e a outra de 

origem camponesa. A primeira, além da mineração, vinculou a produção pecuária e agrícola com fins de 

abastecer aos núcleos urbanos, e a segunda abrangeu as práticas agropecuárias para o autoconsumo, 

permitindo um grau de independência alimentar e econômica com a venda dos excedentes.  

Por outro lado, as práticas hortícolas nos quintais, próximos ao perímetro dos povos e vilas 

desenvolveram uma função importante em aspectos como o relacionamento cotidiano, no manejo de 

técnicas de produção para o fornecimento de alimentos. Desse modo, as práticas de horticultura em pequena 

escala contribuíram na normalização dos ambientes populacionais, já que nestes espaços se preservaram as 

alternativas de sustento tanto das famílias ricas como daquelas de recursos escassos (Meneses 2000; 

Meneses 2007).  

Segundo Dean (1996) e Lamim-Guedes  (2010), após o declínio na produção de ouro em Minas 

Gerais, grande parte da população beneficiada desta atividade dedicou-se à agricultura e pecuária como 

principal fonte de renda. Porém, a pressão exercida na natureza não se atenuou, porque as novas atividades 

produtivas estenderam-se cada vez mais, afetando negativamente aos ecossistemas adjacentes. 
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2.3 Impactos da Mineração 

O declínio na produção aurífera em Ouro Preto não afetou na diminuição da pressão sobre os 

recursos naturais. As atividades mineradoras continuaram com os ciclos do ferro e do aço que perduram até 

os tempos atuais, onde o Quadrilátero Ferrífero se destaca em função das jazidas de ferro (Castro et al. 

2011). Nesse contexto, pode se deduzir que a destruição do capital natural se manteve por muito tempo, 

desde o Brasil colônia até épocas atuais. Castro et al. (2011) apontam que a mineração é reconhecida 

mundialmente pela capacidade de modelar as relações socioeconômicas, já que esta atividade econômica 

influencia significativamente no crescimento do produto interno bruto (PIB) e na qualidade de vida da 

população do país. Os principais aspectos positivos e negativos com relação à mineração encontram-se 

sumarizados no Quadro 2.1. 

 

Quadro 2.1- Impactos gerais advindos da mineração. 

Impactos Positivos 

Geração de empregos e melhoria da economia regional 

Desenvolvimento de tecnologias e investimentos em infraestrutura 

Aprimoramento da qualificação profissional 

Impactos Negativos 

Contribuição ao efeito estufa e remoção de florestas e fragmentação de ecossistemas 

Modificação do relevo e degradação de áreas e alterações físico-químicas, espaciais e ecológicas nos cursos da água 

Detrimento da qualidade de vida das populações humanas e animais 

Fonte: ELAW (2010); Castro et al. (2011) e Hammond et al. (2013). 

 

Entre os impactos ambientais que se podem apreciar entorno aos processos de mineração se 

encontram os topográficos e sua influência no fluxo ecossistêmico, segundo Castro et al. (2011, p.61 ). 

 

[...] os impactos ambientais gerados pela atividade minerária na superfície terrestre 

frequentemente alteram as paisagens naturais. Escarpas, picos de montes e microssítios 

podem ser não só modificados como eventualmente destruídos por uma operação de mina. 

E, por razões técnicas e econômicas, muitas vezes a topografia do local alterado não pode 

ser restaurado. 

Mas o problema maior é que essas paisagens constituem ecossistemas naturais específicos 

para algumas espécies de plantas e animais, além de seus valores estéticos. Muitas das 

características geomorfológicas da área de pré-mina, por exemplo, não podem ser 

recuperadas após a exaustão de uma jazida mineral. A eliminação de tais características 

pode influenciar consideravelmente na redução de uso da área por determinadas 

organismos silvestres, além de resultar no desaparecimento de espécies da flora presente. 

Entre os impactos gerados pela mineração na superfície terrestre estão a erosão, a perda e 

deterioração do solo, deposição diferencial de material erodido e transportado; 
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preenchimento de vales resultantes da disposição de estéril da mina e os rejeitos da usina 

de concentração e subsidência (no caso de alguns métodos de lavra subterrânea). 

  

Está problemática não se limita apenas ao Brasil. Países desenvolvidos, como Canadá e Reino 

Unido, têm problemas semelhantes. No Canadá, por exemplo, a exploração de minerais e metais como o 

carvão, ferro, alumínio e a construção de hidrelétricas têm alterado parte das florestas e os ecossistemas 

aquáticos (IEA 2002; Zhong & Power 1996; FCCyT 2012). No Reino Unido, desde a revolução industrial 

(Allen 2006), parte de sua economia está baseada na exploração de metais e na utilização de recursos 

hídricos para a sua extração, o qual tem comprometido algumas áreas no território (OMC 2010). Ao mesmo 

tempo, a agência ambiental deste país menciona que muitos rios, lagoas e solos foram afetados pela 

exploração de metais (Hudson-Edwards et al. 2008; Robson et al. 2011). 

No Brasil, a degradação ambiental advinda da mineração se apresenta de forma acentuada nos 

estados de Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero) e Pará (Serra de Carajás) devido às importantes jazidas 

minerais existentes, que acionou a atenção de interessados e empreendedores do setor minerador. Não 

obstante, as atividades empreendidas pelo setor minerador influencia negativamente o ecossistema de 

cangas, que se encontra intrinsicamente associado ao minério de ferro (Skirycz et al. 2014). 

No Quadrilátero Ferrífero, as áreas de canga se encontram localizadas geralmente em zonas de 

montanha, com uma elevação aproximada de 900 a 2000 metros sobre o nível do mar, com uma área total 

de aproximadamente 100 Km2 (Jacobi et al. 2007). A canga é caracterizada pela dureza de sua superfície, 

além do alto teor de metais (Benites 2001; Benites et al. 2003; Vincent & Meguro 2008). Apesar de ser um 

ambiente considerado inóspito para muitos vegetais, esses ecossistemas são caracterizados por possuírem 

uma alta diversidade alfa e beta (Jacobi et al. 2008; Gibson et al. 2010; Messias et al. 2012; Skirycz et al. 

2014). Espalhadas pelo mundo, as áreas de canga, enfrentam atualmente perigos potenciais e de risco 

advindos da indústria mineradora (Skirycz et al. 2014). Atividades de reabilitação e restauração destas áreas 

são difíceis e às vezes dispendiosas, mas são de extrema importância (Skirycz et al. 2014).  

2.4 Reabilitação de Áreas Degradadas 

O conceito de áreas degradadas tem sido abordado por diversos autores, embora, as discussões sobre 

esta temática apresentam distinções que impedem chegar a um termo conceitual definitivo. Para Reichmann 

(1993), as áreas degradadas são aquelas que sofreram modificações de suas características físicas e químicas 

originais, ou têm sido alteradas pela influência de efeitos naturais ou antrópicos. Segundo Piolli et al. (2004), 

qualquer modificação causada pelo homem no ecossistema que causa algum tipo de degradação ambiental 

gera uma área degradada. Já Santos et al. (2011), diferentemente das apreciações anteriores, partem de um 
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ponto de vista ecológico, sustentando que uma área degradada sem importar o tipo de intervenção, é aquela 

extensão de solo que exibe perda ou redução da biodiversidade, limitações na sua resiliência e pouca 

fertilidade. Com detalhe, se podem apreciar analogias entre as diferentes óticas mencionadas, em que os 

autores destacam a influência dos efeitos antrópicos, que pressionam às áreas naturais para a extração e 

aproveitamento de recursos, degradando-as, o qual é um tema recorrente de debate político e socioambiental. 

Sob esta perspectiva no Brasil, o cuidado dos recursos naturais, a preservação e a recuperação da 

longevidade ambiental; surgiu em 1981 com a Lei Nº 6.938/81 (BRASIL 1981), talvez após da repercussão 

provocada pela conferência de Estocolmo de 1972. Nesse contexto, foi promulgado no Brasil o Decreto 

Federal 97.632/89, que estabelece a obrigatoriedade de recuperação de áreas degradadas, e define como 

degradação “o conjunto de processos resultantes de danos no meio ambiente, pelos quais se perdem ou se 

reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos 

ambientais" (BRASIL 1989). Este decreto exigiu que os projetos que modifiquem o solo devem apresentar 

antecipadamente planos de ação e métodos que indiquem o escopo para atingir esta finalidade, os chamados 

PRADs (Sánchez 2013). Posteriormente, a Resolução CONAMA Nº 369/2006, determinou a restauração 

obrigatória das áreas degradadas incorporando espécies nativas (CONAMA 2006), contudo esta atividade 

se limita só até às áreas de preservação permanente (APP). 

No caso de projetos minerários, a lei brasileira exige a realização de Estudos e Relatórios ambientais 

(EIA e RIMA) prévios à realização do empreendimento e que os programas de recuperação de áreas 

degradadas (PRED) incluam atividades de controle e mitigação de impactos desde o inicio até o fechamento 

do empreendimento. Porém, Prado-Filho & Souza (2004) analisando o licenciamento ambiental no 

Quadrilátero Ferrífero, destacam que apesar de cumpridas as exigências da lei, as ações de recuperação 

ficam apenas listadas como propostas de mitigação de impactos, deixando, na maioria das vezes, de serem 

realmente implementadas. 

Toy & Griffith (2001), apontam que existem esforços por parte das agências ambientais para 

regulamentar os processos minerários a fim de aprimorar a sustentabilidade ecossistêmica e o uso posterior 

da terra evitando possíveis conflitos e passivos ambientais, as práticas de recuperação das áreas afetadas 

pela mineração se desenvolvem mediante planos e programas em curto prazo. É importante ressaltar que 

grande parte desses programas, planos e projetos para a recuperação das áreas afetadas por efeitos antrópicos 

ao parecer ignoram as dinâmicas ecossistêmicas. Pois em diferentes casos se incorporam espécies exóticas, 

que não formam parte do ecossistema original. Para Ziller (2000), estas plantas conseguem se adaptar ao 

novo cenário invadindo agressivamente a área, originando mudanças significativas nos ecossistemas (e.g. 

espécies do gênero Pinus e as gramíneas do gênero Brachiaria). Além disso, segundo Freitas (1999) e Silva 
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& Haridasan (2007) consideram que esta incorporação alastra graves problemas para o funcionamento das 

áreas revegetadas, dado que, ameaça a diversidade local e dificulta a resiliência ecossistêmica. Isto é 

provavelmente reflexo da inexistência de legislação especifica que privilegie o uso de plantas nativas e 

restauração dos serviços ambientais. 

Limitações dos programas de recuperação e reabilitação de campos rupestres 

ferruginosos no Brasil 

De acordo com Meirelles et al. (1999), as áreas de canga (campos rupestres ferruginosos), exibem 

um grande desafio para a implementação de programas e planos que possam lhes reabilitar, posto que, no 

Brasil ainda não existe uma legislação específica que garanta sua estabilidade e cuidado, apesar que estas 

áreas rupestres servirem de nicho ecológico para espécies endêmicas e contribuir ao desenvolvimento 

socioeconômico, não são valoradas, ou estimadas por seus aportes ecossistêmicos e, o pouco que se conhece 

destas áreas geralmente  está baseado no uso extrativo de metais como o ferro (Ginocchio & Baker 2004). 

Mas um importante começo para argumentar a importância dos campos rupestres é fazer estudos 

fitossociológicos, principalmente para definir a composição vegetativa e suas interações com o bem-estar 

socioambiental. De acordo com Mueller-Dombois & Ellenberg (1974), os estudos fitossociológicos são 

essenciais para compreender o comportamento de indivíduos que compõem uma comunidade, abrangendo 

os fenômenos que afetam sua dinâmica, constituição, classificação, abundância entre espécies e distribuição 

espacial dos indivíduos. Nessa linha, Araújo et al. (2006) indicam que para acrescentar as possibilidades de 

sucesso nos planos de recuperação das áreas degradadas é necessário reproduzir o padrão natural das 

comunidades vegetais, o que  estimula a recuperação ambiental inerente ao cenário inicial antes da 

intervenção antrópica. Esta dinâmica contribui à redução de custos dos  projetos e redundâncias de 

planejamento, mas como já apontarem Prado- Filho & Souza (2004), estes processos devem ser 

estabelecidos e monitorados desde o começo dos projetos.  

Avanços nos estudos sobre reabilitação de áreas degradadas associadas a ecossistemas 

de canga 

Pesquisas e atividades relacionadas com a conservação e manejo dos ecossistemas de canga 

sobretudo na sua reabilitação, tem a ver com trabalhos focados especificamente na caracterização da 

estrutura, e composição florística e aspectos ecológicos, nessa linha, pesquisas desenvolvidas por Jacobi et 

al. (2007); Jacobi et al. (2008); Carmo (2010); Carmo & Jacobi (2013); Messias (2011); Messias et al. 

(2012) e Messias et al. (2013). Tem fornecido uma base essencial na adequação de estudos sobre reabilitação 

de áreas degradadas pela mineração, sendo estes fonte importante de informações sobre a vegetação 
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existente nos campos ferruginosos e sua distribuição nas áreas restritas associadas a importantes depósitos 

de minério de ferro. 

Além dos estúdios realizados sobre composição e estrutura florística das áreas de canga, se tem 

desenvolvido pesquisas direcionadas à restauração ecológica de campos rupestres ferruginosos, vinculadas 

a avaliações da evolução de abordagens experimentais de restauração através de operações de resgate de 

plantas e de topsoil (Rezende 2013). Adicionalmente, Machado (2011) e Machado et al. (2012) analisaram 

a implementação do uso de topsoil e redução granulométrica da canga como metodologias alternativas para 

a facilitação da restauração dos campos rupestres ferruginosos atingidos pela extração de ferro e bauxita. 

Estes estudos apontam que o uso do topsoil em processos de recuperação de áreas degradadas pela 

mineração, embora recomendável, nem sempre é possível, especialmente em locais onde há escassez deste 

recurso como no caso de campos ferruginosos. Desta forma, a redução granulométrica poderia ser uma 

opção viável na tarefa de repovoamento dos campos rupestres. No entanto, este método mostrou-se mais 

lento em comparação com os resultados obtidos com a implementação do topsoil (Machado 2011). Nesse 

sentido, é aparentemente necessário, continuar na procura de métodos que subsidiem os existentes, 

preferivelmente com matéria prima disponível na região e aprimorar os métodos utilizados no conhecimento 

tradicional ecológico disponível nas comunidades assentadas nas áreas de canga. 

2.5 Uso do Conhecimento Tradicional na Recuperação de Áreas Degradadas  

O conhecimento tradicional pode ser definido como a detenção de saberes e experiências que um 

indivíduo ou grupo social possui com relação a uma determinada atividade ou prática (Berkes et al. 2000; 

Estrada et al. 2007). A transmissão oral e instrutiva de uma geração a outra é fundamental para salvaguardar 

os saberes tradicionais dos povos. Além disso, o conhecimento tradicional é dinâmico e cumulativo o que 

permite a articulação e adaptação dos saberes no contexto atual e sua prevalência durante o passar dos anos 

(Berkes et al. 2000; Leonard et al. 2013). 

Na atualidade, o conhecimento tradicional tem sido objeto de pesquisas com o fim de registrar e 

resgatar as práticas desenvolvidas pelas comunidades que ainda possuem este tipo de saber (Berkes et al. 

2000; Usher 2000). As iniciativas para conservar este conhecimento têm aprimorado, dada a importância 

do saber cultural na articulação e geração de técnicas com baixo impacto sobre os recursos naturais (Usher 

2000; Méndez & Gliessman 2002; Peredo & Barrera 2005). A preocupação de desenvolver métodos e 

técnicas de baixo impacto nos recursos naturais se configura como um dos principais desafios da 

comunidade científica, a indústria, mercados e governos. Portanto, a aplicação de conhecimentos 

tradicionais poderiam fornecer suporte às problemáticas que abrangem a gestão ambiental, a segurança e 

soberania alimentar, reabilitação de áreas degradas por efeitos antrópicos, erosão genética, perda de 
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diversidade e mudanças climáticas (Berkes et al. 2000; Usher 2000; Moller et al. 2004; Briggs 2005; 

Leonard et al. 2013).  

Assim, para combater os efeitos antrópicos nas áreas degradadas pelas atividades extrativistas, o 

uso de técnicas derivadas do conhecimento tradicional se postula como uma alternativa aplicável na 

mitigação dos impactos (Renard et al. 2012). Esta hipótese se fundamenta na efetividade das práticas usadas 

por diferentes comunidades ao longo do mundo, onde apesar de ter condições de relevo, geológicas e 

edáficas limitantes, estas conseguem aproveitar espaços considerados como inapropriados para práticas 

agrícolas (Renard et al. 2012). Desta forma, o manejo tradicional de espécies vegetais poderia ser aplicado 

com fins além da agricultura de subsistência, como a recuperação de espaços considerados inférteis ou de 

uso único (e.g. mineração). 

2.6 Definição e Importância dos Quintais  

Para (Gomes 2009), o conceito de quintal transcende o componente de produção, já que nestes locais 

ocorrem interações não só produtivas mas também socioculturais onde se desenvolve um universo social e 

ecológico com interação constante. Gomes (2009, p. 122) define quintal como uma unidade que: 

 

[...] Possibilita a convivência com plantas, pequenos animais e vida cultural. Os quintais com plantas 

promovem encontros e trocas, processos de socialização e relações de vizinhança, que poucos 

imaginariam existir e resistir nas cidades modernas impermeabilizadas.   

 

Por outro lado, os quintais, além de serem espaços de convivência, produção de alimentos e 

provedor de bens e serviços, são também áreas que abrigam uma quantidade significativa de variedades de 

plantas de uso múltiplo, incluindo as utilizadas pelas famílias para tratar doenças. Com relação ao exposto, 

estudos realizados por Freitas et al. (2012), na área rural do Rio Grande do Norte, destacam a importância 

dos quintais como lugares de agrupamento e conservação de espécies medicinais, as quais são utilizadas 

pela comunidade com fins terapêuticos, subsidiando uma alternativa ante a falta de acesso à medicina e 

tratamentos convencionais.  

O conhecimento tradicional associado ao uso das espécies vegetais e florestais, tem uma origem 

ancestral, o qual permite que grupos e indivíduos consigam abastecer de bens e produtos à sociedade. No 

caso do Brasil nem todos os saberes sobre o manejo e aproveitamento dos recursos naturais são autóctones, 

visto que o território brasileiro foi um cenário de encontro étnico onde a população indígena, europeia e 

africana (escrava) contribuiu significativamente no processo de desenvolvimento de práticas e saberes que 

na atualidade ainda se implementam nos quintais e áreas produtivas (Gomes 2009).  
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Segundo Gomes (2009), os saberes associados aos usos das plantas no Brasil se devem, em grande 

parte, aos grupos africanos, principalmente os de ascendência banto e nagôs, pertencentes à nação Ioruba. 

Nessa linha, Gomes (2009, p 62) descreve que: 

 

[...] Os iorubas habitam as florestas do sudoeste do estado da Nigéria e parte da República do Benin, 

portanto, eram conhecedores das formações florestais tropicais. Correspondem a um dos povos mais 

importantes da África Ocidental, da África Negra, que imprime grafias importantes nos espaços do 

Novo Mundo, pois deles se originam manifestações culturais na América, entre essas o culto aos 

orixás, denominado candomblé, batuque ou Regla em Cuba. Manifestações que têm como princípio 

mágico as plantas na maioria de seus rituais. Povos pertencentes a tradições antigas e com fortes 

símbolos de ancestralidade.   

 

Com base no conhecimento derivado da convergência de etnias no Brasil, é notável apreciar que o 

estabelecimento de espaços para a agricultura atravessou pelos processos naturais da inovação tecnológica 

agrícola (transmissão de conhecimento da experiência, mudanças de práticas e incorporações de novas 

técnicas), permitindo o estabelecimento de cultivos em escalas maiores, como também de hortas, pomares, 

quintais domésticos e demais áreas destinadas à produção de alimentos (Carney 2001; Carney & Marín 

2004). 

Segundo Altieri (1999), os quintais domésticos nos trópicos são exemplos clássicos de sistemas 

agroflorestais, representando um modelo eficiente de uso da terra, no qual se implementam diversas espécies 

com distintos hábitos de crescimento, com uma estrutura semelhante à das florestas tropicais. Nos quintais 

como nas áreas de bosque tropical se podem observar claramente processos de sucessão ecológica e a 

estratificação vegetal, de igual modo, são evidentes as interações e sinergias entre as espécies vegetais ou 

animais. Na faixa tropical é comum encontrar 100 ou mais espécies nos quintais domésticos, já que estas 

constituem a matéria prima para medicamentos, ferramentas, forragem, material de construção e subsidio 

alimentício, entre outros.  

Costantin (2005) ressalta como os atributos e funções que definem aos quintais agroflorestais sejam 

estes urbanos ou rurais a criação de pequenos animais, reaproveitamento dos resíduos domésticos, produção 

de matérias-primas para artesanato, espaço de convivência agradável e recreação, fornecimento de plantas 

medicinais (farmácia caseira), produção para o consumo familiar e possível venda dos excedentes, local de 

aproveitamento e beneficiamento de produtos agrícolas produzidos em outras áreas da propriedade e local 

de adaptação de variedades ou espécies novas de plantas (alimentícias, medicinais, ornamentais, 

madeiráveis, entre outras). 
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Por outro lado, diversas pesquisas desenvolvidas em quintais ao longo do mundo, têm permitido 

estabelecer registros da composição, função e manejo plantas e suas propriedades nestes espaços (Amorozo 

2002; Pasa 2004; Das & Das 2005; Abebe et al. 2006; Wiersum 2006; Duque-Brasil et al. 2007). Estudos 

sobre a estrutura e diversidade dos quintais podem prover informações de interesse na tomada de decisões 

para aplicação de técnicas adequadas sobre o manejo da terra ou conservação da flora (Gazel-Filho 2008). 

De igual maneira, Reis (2015) ressalta que os estudos em quintais têm fortalecido o resgate de aspectos 

socioculturais, urbanos e ecológicos, promovendo assim, a coexistência da ancestralidade dos quintais com 

as demandas atuais das sociedades modernas. 

Em uma perspectiva conservacionista, os quintais podem ser observados como locais de depósito 

de material genético ex-situ, já que, além de conter grande variedade de espécies vegetais, permitem a 

adaptação de novas plantas, disseminação de sementes e conservação da variabilidade genética (Alam & 

Masum 2005; Watson & Eyzaguirre 2002; Carneiro et al. 2013). Cabe ressaltar também que os quintais 

foram considerados como fonte importante de recursos genéticos no Convênio de Diversidade Biológica 

(CDB) celebrada no Rio de Janeiro ano 1992, posto que podem auxiliar na identificação, valoração e 

conservação dos ecossistemas (Das & Das 2005).  

Além da importância ecossistêmica mencionada sobre os quintais, estes caracterizam-se por serem 

unidades produtivas que provocam menos danos ao capital natural. Isso se dá pela similaridade com os 

ecossistemas naturais, visto que os quintais utilizam menos insumos e têm uma relevância ecologia 

destacada com relação à conservação da água, regulação do micro-clima, ciclagem de nutrientes, 

conservação do solo e da biodiversidade. As características advindas dos quintais proporcionam um amplo 

aproveitamento da energia através da implantação das espécies vegetais estratificadas, a diversidade de 

espécies vegetais com usos múltiplos (Figura 2.1; 2.2) e apoiam a estrutura vertical e horizontal da paisagem, 

permitindo o aproveitamento do potencial produtivo dos ecossistemas, (Alam & Masum 2005; Kehlenbeck 

& Maass 2006; Montagnini 2006; Peyre et al. 2006; Carneiro et al. 2013). 
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Figura 2.1- Representação de um quintal agroflorestal, no trópico Latino-americano (FAO 1999). 

 

Figura 2.2- Estratificação e usos múltiplos de espécies vegetais aproveitadas nos quintais (FAO 1999). 

 

O tamanho dos quintais varia dependendo do território, o acesso à terra e a cultura entre outros 

fatores como a economia da região, acesso a recursos e insumos. De acordo com Gazel-Filho (2008) a área 

dos quintais, em nível global é  muito variável, às vezes têm extensões pequenas para o autoconsumo e 

outras que atingem até 5 ha, focadas mais na produção para venda e abastecimento de mercados.  Na Tabela 

2.1 são apresentadas as informações com relação ao tamanho dos quintais em diversos países.  
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Durante a abordagem desta pesquisa, constatou-se que existe um déficit de material bibliográfico 

referente a esse tema em solos de canga e a incorporação do conhecimento tradicional de manejo nestas 

áreas, incluindo-se a cidade histórica de Ouro Preto, que também abriga esses ecossistemas. Contudo, as 

pesquisas desenvolvidas nos quintais deste município, têm sido focadas basicamente em estudos de 

composição florística, abordando principalmente os usos das plantas e o saber vinculado a estes usos (e.g. 

importância alimentar, medicinal, aspectos socioeconômicos dos usuários desses recursos). Nessa região, 

ainda não se tem estudos que contemplem o potencial e aplicabilidade de conhecimentos tradicionais em 

tópicos agrícolas e ambientais relevantes para a diversificação dos usos do solo de áreas que, historicamente 

por muitos, são reconhecidas como se prestar unicamente à mineração.  Desta forma, o presente estudo pode 

dar origem a temáticas relevantes para a sociedade atual como a reabilitação de áreas, conservação 

ecossistêmica e cultural. 

 

Tabela 2.1- Tamanho médio de quintais em diferentes países do mundo. 

Autor (es) País Estado - Local Tamanho (m2) 

Geilfus (1994) Indonésia Ilha de Java 300 

Geilfus (1994) Índia Kerala >200 

Geilfus (1994) Caribe Ilha de Granada 2000 

Dubois (1996) Brasil Amazônia > 10000 

Bentes-Gama et al. (1999) Brasil Bragança (PA) 1819 

Costa et al. (2002) Brasil Baixo Amazonas 750 

Wazel & Bender (2003) Cuba Oeste 600 – 1500 

Coomes & Ban (2004) Peru Nuevo Triunfo 2944 

Neto et al. (2002) Brasil Paraná 250 

Neto et al. (2004) Brasil Paraná 250 

Das & Das (2005) Índia Barak Valley - Assam 200 – 12000 

Alam; Masum ( 2005) Bangladesh Chittagong - Sandwip upazila 500 – 2500 

Kehlenbeck & Maass (2006) Indonésia Sulawesi Central (Napu) 240 – 2400 

Duque-Brasil et al. (2007) Brasil Norte de Minas Gerais 1000 – 8500 

Medeiros (2015) Brasil Minas Gerais (Viçosa) 5 - 650 

Santos (2017) Brasil Tocantins 7200 

   Fonte. Modificado de Gazel-Filho (2008) e Galluzzi et al. (2010). 
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2.6.1 Os Quintais de Ouro Preto 

Meneses (2015) descreve a lavoura da terra nos quintais como um universo material, social e 

cultural nos quais se conserva a história das regiões no estado de Minas Gerais desde a época colonial até a 

atualidade. As práticas agrícolas desenvolvidas pelos primeiros moradores de Ouro Preto e a troca de saberes 

com povos africanos e europeus aprimorou e ampliou os cultivos e melhorou as técnicas existentes, 

contribuindo assim, na diversidade de espécies que ainda se observam nos quintais ouro-pretanos. O 

expedicionário britânico John Mawe, que percorreu Minas Gerais entre 1809 e 1810, mencionou que os 

quintais ouro-pretanos, possuíam uma diversidade de plantas ornamentais e de consumo, como também 

ressaltou as práticas que os povoadores tinham para o estabelecimento dos quintais em áreas com encostas 

íngremes (característica notória da cidade de Ouro Preto na época colonial até a atualidade), Faz o exposto 

Mawe (1978 p. 122) ressalta: 

 

[...] Os jardins, plantados com muito gosto, apresentam em sua disposição espetáculo 

curioso. Como é difícil encontrar em todo o flanco da montanha espaço plano de trinta pés quadrados, 

remediaram essa falta, aplainando espaços uns sobre os outros, a distâncias iguais e sustentando-os 

por muros pouco elevados; escadas conduzem de uns a outros. Esses terraços me parecem o 

verdadeiro império da Flora, porque jamais vira tal profusão de belas flores. Há, também, excelentes 

hortaliças de toda espécie, tais como alcachofras, aspargos, espinafres, repolhos, feijão e batatas. 

Existem frutos indígenas, que se aperfeiçoariam, sem dúvida, com melhor sistema de cultivo. O 

pessegueiro parece ser a única árvore de fruto exótico aqui introduzida até agora; floresce de maneira 

surpreendente.  

 

De acordo com a apreciação de Mawe (1978), e pesquisadores como Faust et al. (2004), as 

atividades agrícolas e de modificação de relevo e ambientes, não é uma condição atual, onde o homem tem 

adaptado o ambiente a fim de cobrir suas necessidades e administrar os recursos. Um exemplo latino-

americano desta adaptação é a cultura maia (Faust et al. 2004). Guimarães e Reis (2007) descrevem as 

técnicas implementadas pelos povoadores e colonos caracterizadas como “agricultura de coivara”, na época 

da febre do ouro. Esta técnica consistia em derrubar as áreas de mata, queimar as árvores para depois plantar; 

sem fazer intervenções nas plantações até o período de colheita. Dadas as condições das áreas ocupadas 

pelos cultivos, não se implementaram práticas mecânicas, pois as condições da topografia do terreno 

dificultavam os processos de arado. No entanto, nas áreas mais planas o uso de tração animal foi empregado 

para facilitar as práticas agrícolas. 

De acordo com Meneses (2000, 2015) e Mawe (1978), nos ambientes hortícolas de Minas Gerais, é 

comum encontrar plantios de milho, couve, abóbora, batata- doce, mandioca, frutas (mucilaginosas, cítricas, 

bananeiras, goiabeiras, abacaxi) frutas indígenas como a jabuticaba, especiarias para temperos (gengibre, 
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pimenta) flores e plantas medicinais com as quais se pode cuidar da saúde do grupo familiar. Estes autores 

descrevem que além das espécies hortícolas e frutícolas nas áreas urbanas e fazendas de Minas Gerais, os 

quintais se mantem desde a época colonial como uma unidade suplementar das residências. O 

estabelecimento destas unidades com fins agropecuários contribui no abastecimento alimentar, 

diversificação da renda e os trabalhos domésticos. Um aspecto social relevante é que os quintais estabelecem 

espaços de construção integral, onde o compartilhamento de saberes resgata o conhecimento tradicional das 

famílias e a população (Meneses 2000; Kumar & Nair 2004; Meneses 2015).  
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   CAPÍTULO 3  

OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

Analisar como a adoção de tecnologias e o conhecimento tradicional presentes em áreas dedicadas 

à agricultura familiar no município de Ouro Preto em solos de canga poderiam melhorar os métodos atuais 

utilizados para reabilitação de áreas degradadas pela mineração de ferro e alumínio, além de diversificar o 

uso dos solos. Paralelamente, examinar as concentrações de elementos metais existentes no solo e nas 

espécies cultivadas com o uso dessas técnicas agrícolas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 
 Determinar os métodos tradicionais implementados na agricultura familiar de Ouro Preto, 

comparando suas atividades com os métodos técnico-científicos descritos para o manejo de solos.  

 

 Verificar a influência das técnicas e métodos tradicionais na estrutura física e química dos solos de 

canga, através de análises de solos, com objetivo de aplicação na reabilitação de áreas degradadas.  

 

 Determinar a concentração de metais em espécies alimentares e medicinais cultivadas em solos de 

canga sob as diferentes tecnologias empregadas, identificando possíveis riscos à saúde humana e 

demais consumidores. 
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CAPÍTULO 4  
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Local de Estudo 

Os quintais, os solos de canga, as técnicas de manejo edáfico, as espécies cultivadas e o 

conhecimento tradicional serão focos desta pesquisa. Este trabalho foi realizado na cidade de Ouro Preto, 

Minas Gerais, Brasil, no bairro conhecido como Morro da Queimada na periferia da cidade, o Morro da 

Queimada se encontra nas coordenadas (20º22’57.69” S - 43º29’41.48” O), com uma altitude variando entre 

1320 e 1250m (Gimmler-Neto 2014). O acesso pode ser feito de carro ou a pé, partindo da Praça Tiradentes, 

em Ouro Preto, através da rua Conselheiro Quintiliano com entrada na rua Treze de Maio (Nascimento 

2016). 

O município de Ouro Preto situa-se entre os paralelos 20°23’08’’S e 20°23’28’’S e os meridianos 

43º30’13”W e 43º30’20”W, sendo sua altitude média 1150 metros sobre o nível do mar, tendo o ponto mais 

alto o Pico do Itacolomi, a 1772m (Castro 2006). O município possui uma população de aproximadamente 

74.036 habitantes, em uma área de 1245km2 (IBGE 2015). No município de Ouro Preto, segundo a 

classificação climática de Köppen (1948), ocorrem dois tipos climáticos, sendo estes, tropical de altitude 

com verões quentes (Cwa) e tropical de altitude com verões brandos (Cwb). A pluviosidade média é 1.670,3 

mm/ano, sendo o período mais chuvoso entre os meses de outubro a abril , a temperatura média anual em 

Ouro Preto é 18,5ºC, sendo o mês de janeiro o mais quente com medias diárias entre 20°C e 22°C e, o mês 

de julho o mais frio com medias diárias entre 13°C e 15°C. As temperaturas mais elevadas coincidem com 

o período chuvoso no quanto as temperaturas mais baixas ocorrem no período seco (Castro 2006).  

Em relação à geologia, Ouro Preto apresenta rochas pertencentes às três grandes unidades 

metassedimentares: Supergrupo Rio das Velhas (Grupo Nova Lima), Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi 

(Figura 4.1) (Castro 2006). A cidade de Ouro Preto se encontra em um grande vale, tendo como limite a 

norte a Serra de Ouro Preto e a sul a Serra do Itacolomi. A Serra de Ouro Preto está situada no flanco sul do 

Anticlinal de Mariana. Essa estrutura regional orienta-se na direção leste- oeste (Sobreira & Fonseca 2001). 
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Figura 4.1- Esboço geológico da região de Ouro Preto Sobreira & Fonseca (2001). 

 

No Morro da queimada predominam os itabiritos da Formação Cauê do Grupo Itabira, revestidos 

de couraça limonítica, denominada canga (IGA 1994). Minoritariamente, esta região também se encontra 

sobre filitos da Formação Batatal e quartzitos da Formação Moeda.  

Na atualidade, a região está pouco preservada, devido a ocupação irregular, não obstante este bairro 

de Ouro Preto destaca-se pela importância histórica e seu acervo arqueológico e geomorfológico. O Morro 

da Queimada, ainda conserva remanescentes da mineração do período colonial, as ruínas, galerias e outras 

edificações inerentes ao processo de exploração aurífera se mantem no tempo e hoje compõem um sítio 

arqueológico de grande relevância para a história de Ouro Preto. Sendo estes vestígios testemunho material 

das técnicas e processos da exploração aurífera do século XVIII, e indiscutivelmente concebem um valor 

histórico e patrimonial, mediante os quais, se podem revelar características importantes sobre o modo de 

vida, o cotidiano e o pensamento da sociedade colonial estabelecida no ciclo de ouro do Brasil (Cortezão et 

al. 2010). 
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4.2 Áreas de Amostragem 

A seleção das áreas de amostragem foi baseada na pesquisa bibliográfica (geológica, histórica, 

ambiental e etnobotânica), por observação de mapas do município, indicação de pesquisadores que já 

trabalharam nestes locais e por visitas de identificação das áreas. Deste modo, o Morro da Queimada foi 

selecionado como local de estudo (Figura 4.2). Os quintais estudados, situam-se acima de lateritas 

ferruginosas, as chamadas cangas, sobre as quais se instalou uma área urbana em relevo muito íngreme (75 

a 90° de declividade). 

 

 

Figura 4.2- Localização da área de estudo no Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brasil.O limite da área encontra-

se em roxo, os pontos indicam os quintais visitados na pesquisa e os escolhidos para fazer coleta do material vegetal e 

edáfico, nos quintais no que tange ao tipo de tratamento avaliado a cor amarelo representa = cobertura; vermelho = 

resíduos orgânicos; verde = esterco; branco = só questionário) Fonte: Google Earth (2019). 

 

Para registrar as informações foi elaborado um questionário semiestruturado (Apêndice 1) de acordo 

com Albuquerque et al. (2010). Este questionário contemplo aspectos morfológicos e adaptativos das 

espécies cultivadas, práticas agrícolas desenvolvidas nos solos, conhecimentos tradicionais sobre o manejo 

do solo nos quintais, formas de aquisição e transmissão do conhecimento, como também dados 
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socioeconômicos com ênfase nos fatores ligados à agricultura tradicional. As entrevistas foram efetuadas 

em horários pré-agendados e a seleção dos participantes foi realizada pela técnica bola-de-neve (Snowball 

– Apêndice 3), de acordo com os procedimentos descritos por (Albuquerque et al. 2010).  

As famílias foram abordadas utilizando técnicas usuais em etnobotânica, por meio de entrevistas e 

turnês guiadas (Albuquerque et al. 2010). As entrevistas semiestruturadas seguiram um roteiro previamente 

estabelecido, mas permitindo flexibilidade para exposição de quaisquer informações adicionais que se 

fizerem presentes durante as visitas.  

A análise de triangulação da informação, foi empregada para certificar os métodos e técnicas 

implementados pelas famílias nas unidades produtivas domésticas ouro-pretanas. 

4.3 Coleta das Amostras de Solo 

Para verificar a influência das técnicas e métodos tradicionais na estrutura físico-química dos solos 

de canga foram realizadas análises granulométricas, de fertilidade e químicas (Figura 4.3), nos substratos 

os quais foram classificados em três categorias (COB-Tratamento cobertura, ORG-Tratamento resíduos 

orgânicos, EST-Tratamento esterco) todos baseados no manejo agroecológico (Apêndice 6). Amostras de 

solo foram coletadas em 9 quintais selecionados de um total de 25 estudados. Para tal se coletaram 5 

amostras simples, que compuseram uma amostra composta de solo de no mínimo 2 Kg por quintal 

(Apêndice 11), isto se fiz nos 9 quintais amostrados de acordo com o protocolo estabelecido pelo Manual 

de Métodos de Análise de Solo de EMBRAPA (2017). O solo foi coletado na profundidade de 0-30 cm 

abaixo da serapilheira, em cada quintal amostrado. As amostras foram coletadas no final da estação seca, 

em agosto/2017. 

4.3.1 Processamento das Amostras e Análises de Solo 

As amostras foram secas em estufa a temperatura controlada de 40º C por 72h. seguidamente se 

realizaram as análises físicas e químicas, descritas a seguir. 

Análise Granulométrica  

As amostras secas, foram homogeneizadas e quarteadas. Em seguida, subamostras com 1500 g de 

cada tratamento (COB-Tratamento cobertura, ORG-Tratamento resíduos orgânicos, EST-Tratamento 

esterco), foram encaminhadas para análise granulométrica a seco no laboratório de Sedimentologia 

(DEGEO-UFOP). 500g de amostra composta por tratamento, foram guardadas como material testemunha 

dos solos. Foi utilizado o método gravimétrico (EMBRAPA 2017). A metodologia consistiu na separação 

das frações das amostras, utilizando peneiras com malha de diferentes tamanhos (5, 10, 18, 35, 60, 120 e 
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230 mesh), que foram submetidas a agitação mecânica por 20 minutos para separação do material. Após o 

peneiramento a massa de cada fração granulométrica foi determinada e o material foi classificado segundo 

classes nominais de Wentworth (1992), reservando as frações com grânulos menores que 2mm de terra fina 

seca (TFS) para as análises químicas (Fertilidade e digestão total do solo). 

Fertilidade do Solo   

Para a análise de fertilidade, amostras de TFS de cada tratamento avaliado (COB-Tratamento 

cobertura, ORG-Tratamento resíduos orgânicos, EST-Tratamento esterco) foram preparadas e armazenadas 

em sacos plásticos identificados e enviados para o laboratório de Análises de Solos da Universidade Federal 

de Lavras, onde se processaram para a determinação dos parâmetros: acidez ativa (pH), nitrogênio total (N), 

fósforo disponível e remanescente (P, P-rem), potássio disponível (K), cálcio trocável (Ca), magnésio 

trocável (Mg), acidez trocável (Al), acidez potencial (H+Al), soma de bases (SB) pela soma dos teores 

disponíveis de Ca, Mg e K; a capacidade de troca catiônica efetiva (CEC); a saturação de bases (V%) como 

a percentagem de SB em relação a CEC; a saturação de Al (m), calculada baseada na CEC.  

A determinação do nitrogênio total se realizou pelo método Kjeldahl; para a determinação do P e K 

se empregou o extrator Mehlich 1; para Ca, Mg, e Al se utilizou o extrator KCl 1 mol/L para determinar 

H+Al, o extrator Ca (OAc)2 a 0,5 mol.L-1, em pH 7,0; e para determinação do teor de matéria orgânica, a 

técnica de Walkley-Black. As análises de fertilidade dos solos seguem as recomendações dos procedimentos 

analíticos descritos pela EMBRAPA (2017). 

Análise Geoquímica  

Amostras de TFS de cada tratamento avaliado (COB-Tratamento cobertura, ORG-Tratamento 

resíduos orgânicos, EST-Tratamento esterco) foram submetidas a caracterização geoquímica mediante 

digestão total, a qual solubiliza todos os elementos presentes no substrato, fornecendo então informações 

sobre a concentração total. 

 

1. Digestão total com extrator ácido fluorídrico (Moutte 2003), a qual se implementou para a 

caracterização total dos elementos no solo. 

 

Amostras de TFS, com Fração (< 0,0625 mm) resultado do processo de peneiramento com malla de 

260 mesh, foram colocadas na estufa a 100º C por duas horas para secagem. Posteriormente, pesou-se 0,250 

gramas de amostra em frascos de teflon (Savillex) de massa previamente determinada. Após a pesagem 

adicionou-se em cada um destes frascos 3 ml de ácido clorídrico 10 mol/l e 1 ml de ácido nítrico 10 mol/L. 
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Após as adições, os frascos de teflon foram colocados abertos sobre placa aquecedora a 100°C até a secagem 

completa da solução. Posteriormente à secagem, adicionou-se 2 ml de ácido fluorídrico concentrado em 

cada frasco e estes foram novamente colocados abertos sobre a chapa a aproximadamente 140ºC até a 

completa evaporação da porção líquida da solução. Após a secagem foram adicionados, novamente, 2 ml 

de ácido fluorídrico concentrado a cada frasco, e dessa vez eles foram tampados e deixados sobre a placa 

aquecedora a aproximadamente 140 ºC, por 30 horas (Apêndice 14).  

Findadas as 30 horas, os frascos foram colocados para resfriar e em seguida foram abertos e 

colocados sobre a chapa a 110ºC para que o ácido fluorídrico evaporasse. Após a secagem adicionou-se 2 

ml de ácido nítrico 10 mol/l e procedeu-se o processo de secagem. Esse último passo foi realizado mais uma 

vez e em seguida foi adicionado 2 ml de ácido clorídrico 10 mol/l que foram levados a secura na chapa 

aquecedora a 110ºC. Na última etapa foram adicionados 25 ml de ácido nítrico 2 mol/l nos frascos que foram 

tampados e colocados na chapa a 100ºC por mais duas horas (Apêndice 14). Após o resfriamento, os frascos 

foram pesados e o volume final da solução determinado. Em seguida as amostras solubilizadas foram 

encaminhadas para determinação da concentração dos elementos químicos no Espectrômetro de emissão 

óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). O procedimento da digestão total foi acompanhado 

por um branco para certificação da qualidade dos reagentes utilizados e da ausência de contaminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3- Exemplificação das etapas de processamento das amostras e análises de solo. 
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4.4 Seleção das Espécies Vegetais  

Todas as espécies cultivadas foram coletadas, identificadas e herborizadas. A identificação foi feita 

por análises morfológicas e comparação com exemplares previamente identificados e depositados no 

Herbário OUPR e uso de bibliografia especializada. Os materiais testemunhos foram depositados no 

Herbário OUPR, da Universidade Federal de Ouro Preto.  

Dentre as espécies vegetais cultivadas, se selecionaram as de maior relevância (Apêndice 15) e que 

foram comuns às diferentes técnicas tradicionais (COB-Tratamento cobertura, ORG-Tratamento resíduos 

orgânicos, EST-Tratamento esterco) empregadas no manejo do solo, priorizando as espécies alimentares e 

medicinais.  

4.4.1 Análises Químicas das Amostras Vegetais 

Sete espécies entre alimentares e medicinais, foram selecionadas para análises químicas dos 

elementos em seus órgãos. Para tal, se utilizou o método de digestão com auxílio de micro-ondas de acordo 

com Gonzalez et al. (2009).  

Para as análises químicas: foram utilizadas as partes comestíveis de cada espécie (folhas, caule e 

fruto) considerando três réplicas por indivíduo, 9 amostras pôr espécie e 189 amostras pelas 7 espécies 

analisadas, nos 9 quintais selecionados. 

As espécies selecionadas para a determinação da concentração de elementos químicos foram: 

Cebola (Allium fistulosum L.) – parte analisada caule e folha, número registro no Herbário OUPR, 

Universidade Federal de Ouro Preto 30374, Couve (Brassica oleracea L.) – folha, número de registro 30359, 

Chuchu (Sechium edule (Jacq.) Sw.) - folha, número de registro 30358, Hortelã (Mentha × villosa Huds.) 

folha, número de registro 30556, Taioba (Xanthosoma taioba E.G.Gonç.) - folha, número de registro 30525, 

Tomate (Solanum lycopersicum L.) folha e fruto, número de registro 30591, Limão (Citrus limon (L.) 

Osbeck) – folha, fruto e casca do fruto, número de registro 30396.  

As partes da planta foram separadas, pesadas e posteriormente lavadas com água abundante água 

da torneira, água destilada por três vezes após uma limpeza rápida com água deionizada para remover as 

impurezas presentes nas amostras (máx. 2 min). Posteriormente, as amostras foram secas em estufa com 

circulação de ar a 40oC por 72h, ou até que atingiram o peso constante dependendo da espécie. Após secas, 

as amostras foram novamente pesadas para determinação do peso seco, trituradas em um moinho de facas 

e armazenadas em frascos plásticos devidamente codificados, as amostras acondicionadas foram 

encaminhadas para o Laboratório de Geoquímica DEGEO/UFOP.  
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As amostras vegetais foram digeridas em micro-ondas em uma solução de ácido nítrico e peróxido 

de oxigênio, de acordo com Gonzalez et al. (2009) a fim de determinar o teor dos elementos.  

A determinação dos elementos Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, 

P, Pb, S, Sr, Ti, V, Y , Zn presentes nas amostras foi realizada por espectroscopia de emissão óptica com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), e por espectroscopia de massas com plasma indutivamente 

acoplado (ICO-MS).  

Para a digestão das amostras vegetais utilizou-se metodologia de digestão ácida com auxílio de 

micro-ondas (Gonzalez et al. 2009). Inicialmente as amostras foram mantidas em estufa a 50ºC por 3 horas 

para eliminação da umidade, em seguida pesou-se 0,25 gramas, que foram imediatamente transferidas para 

os tubos do equipamento de micro-ondas nos quais foram adicionados 7 ml de ácido nítrico 2 mol/L e 1 ml 

de peróxido de hidrogênio. Posteriormente, os frascos foram frouxamente tampados e mantidos em capela 

por 12 horas para a pré-digestão das amostras. Finalizado esse período, procedeu-se o procedimento de 

fechamento dos frascos e a colocação destes no equipamento de micro-ondas (Milestone/Ethos one) com 

programação de aquecimento conforme demonstrado na Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4- Exemplificação do programa de aquecimento utilizado no micro-ondas Milestone/Ethos one 

para auxílio na digestão das amostras vegetais, adaptado de Figueiredo (2014).  
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Após o desligamento do micro-ondas aguardou-se cerca de duas horas para que as soluções 

atingissem a temperatura ambiente e então os frascos foram abertos. Após a abertura, as soluções foram 

transferidas para tubos de centrifuga de 15 ml de capacidade previamente limpos e pesados. Durante a 

transferência foi utilizada água ultrapura para retirada de toda a solução dos frascos de micro-ondas e para 

elevar o volume da solução para 15 ml. Posteriormente, os frascos de centrifuga contendo as soluções foram 

novamente pesados, o volume final da solução de plantas solubilizadas foi determinado e estas foram 

encaminhadas para determinação da concentração dos elementos no ICP-OES.  

Todas as rodadas de amostras foram acompanhadas por um branco para certificação da qualidade 

dos reagentes utilizados e da ausência de contaminação. Para validação do procedimento de solubilização e 

determinação da concentração dos elementos químicos foi utilizado o material de 

referência, certificado, NIST 1515 (folhas de maçã). 

4.5 Análises Estatísticas 

A distribuição das concentrações de elementos químicos obtida com os diferentes métodos foi 

testada quanto a normalidade e homogeneidade de variâncias para escolha da análise empregada para 

comparação dos valores médios dos elementos. 

Foram utilizadas análises multivariadas para determinação das principais variáveis explicativas (de 

fertilidade nos solos), sob diferentes métodos de cultivo tradicionais. Os teores médios de elementos 

químicos nos solos e nas plantas, utilizando-se as diferentes técnicas empregadas para manejo, foram 

comparados. Para tal, se realizaram análises de testes de médias (Zar 2009).  

Os resultados obtidos foram avaliados e comparados entre as diferentes técnicas de cultivo 

empregadas, assim como comparados com os limites máximos permitidos de contaminantes inorgânicos em 

alimentos segundo a regulamentação internacional e nacional. Desta forma serão obtidas inferências sobre 

possíveis riscos no consumo de espécies cultivadas em solos de canga, assim como verificar a eficiência nas 

técnicas empregadas. 

4.6 Forma de Apresentação dos Resultados 

Os resultados estão apresentados em forma de artigos científicos, divididos por capítulos, 

correspondendo a os capítulos 5, 6 e 7. As figuras e tabelas constantes dos artigos foram renumeradas para 

o atendimento das normas de diagramação de tese do Programa de pós-graduação em Evolução Crustal e 

Recursos Naturais, da Universidade Federal de Ouro Preto. A diagramação restante dos artigos atende às 

normas das revistas a que foram ou serão submetidos no que tange a formatação das bibliografias e 

apresentação dos dados.                                                                .  
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4.7 Desenho Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.5- Desenho Metodológico da pesquisa 

REABILITAÇÃO EM ÁREAS DE CANGA USANDO TECNOLOGIAS E CONHECIMENTO TRADICIONAL 

Analisar como a adoção de tecnologias e o conhecimento tradicional presentes em áreas dedicadas à agricultura familiar em solos de canga, no 

município de Ouro Preto, poderia melhorar os métodos atuais utilizados para reabilitação de áreas degradadas.  

Objetivo 1: Determinar os métodos 

tradicionais implementados na agricultura 

familiar de Ouro Preto. 

Objetivo 2: Verificar a influência das técnicas 

e métodos tradicionais na estrutura física e 

química dos solos de canga. 

Hipótese: As técnicas de manejo do solo 

implementadas em áreas de canga melhoram a 

estrutura edáfica e favorecem o estabelecimento de 

espécies vegetais e segurança alimentar. 

Objetivo 3: Determinar a concentração de 

metais nas espécies cultivadas em solos de 

canga. 

Identificação de especialistas (Snowball), visitas 

domiciliares e aplicação do questionário. 

Visitas de campo, coleta de amostras edáficas, e 

análises geoquímicas. 

Coleta de amostras vegetais, identificação de 

espécies com potencial de adaptação, e provas 

geoquímicas (concentração de metais). 

Etapas para recolecção de dados 

Análises de dados: 

 

- Processamento de bases de 

dados socioeconômicos, 

edáficos, florísticos e 

químicos mediante tabelas 

eletrônicas. 

 

- Comparação das técnicas 

encontradas em campo com o 

conhecimento científico. 

 

- Teores químicos de 

elementos em plantas foram 

comparadas entre si e com o 

padrão internacional da OMS 

para determinar o nível de 

segurança no consumo de 

plantas produzidas em solos 

de canga. 
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Abstract 

Soils developed on Banded Iron Formations (BIFs) present severe physical and chemical limitations to the 

establishment and growth of non-native cultivated plants. In Brazil, these areas are extensively exploited by 

Fe and Al mining, causing impacts that further hamper the growth of plant species for the purpose of 

ecological restoration or rehabilitation. However, traditional communities have historically managed this 

type of environment successfully for subsistence crops. An understanding of the methods used for such 

purpose will help future studies of land use diversification and rehabilitation in these ferruginous soils. The 

aim of this study was to investigate the Traditional Ecological Knowledge (TEK) of a community with great 

cultural richness inhabiting areas on BIFs in Ouro Preto, Brazil. Interviewees were selected by snowball 

technique. Ethnoecological methods (interviews, free lists and guided visits) were used to record the types 

of soil management, cultivated species and socioeconomic profile of specialists. Specialists are mainly 

women over 45 years old, low schooling, born and living in the area for a long period. Trial and error and 

vertical transmission represent the main forms of TEK acquisition. There was high diversity of praxis in the 

ecological soil management, as well as of cultivated species (183). The methods used are efficient for the 
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physical and chemical soil improvement, allowing the establishment of species, increasing agrobiodiversity 

and diversifying land use. The used techniques can provide technologies for the rehabilitation of mined 

areas, confirming the importance of ethnoecological studies for this purpose. 

Keywords: Agroecological techniques, ethnobotany, home gardens, metalliferous soils, mining areas 

Introduction 

  The conservation of the biological diversity and the recovery of areas degraded by mining are 

challenging and strategic tasks worldwide. The theme has been a relevant part of global environmental, 

social and economic agendas (Nellemann and Corcoran 2010), especially in developing countries that have 

extensive areas with mineral deposits and high biodiversity (Jacobi et al. 2007; Gibson et al. 2010). In some 

regions of Brazil, as in the state of Minas Gerais, mining activities date from the beginning of the 

seventeenth century, with the discovery of gold. About 300 years later, Fe extraction became more 

important. The country has about 10% of the world's iron ore deposits, concentrated (61.2%) in Minas 

Gerais (USGS 2018), and is currently the second largest Fe producer. The historical use of these resources 

has led to a narrowing cultural bias of land use diversification, creating the idea of the lack of suitability of 

these areas for activities other than mining. Low economic diversification brings enormous social 

consequences for the population such as the suspension of mining activities due to the rupture of the Fundão 

tailings dam in 2015 (Carmo et al. 2017), where mining accounted for more than 80% of GDP of the affected 

municipality (GFT 2016). The recent scenario after a new environmental disaster in Brumadinho, at the 

same state, several measures have been suggested to balance trade-offs between mining and environmental 

conservation. The investment in economic activities that use landscape multifunctionality is among these 

measures, taking advantage of available ecosystem services and granting society the right to profit from its 

long-term conservation (Neves et al. 2016). Agroforestry systems are included in these sustainable activities 

(Altieri et al. 2003).  

Open-pit mining, used for extracting Fe and Al causes the total removal of the vegetation cover and 

the organic soil horizon. These practices lead to a high environmental impact. Ferruginous ecosystems in 

Southern Brazil (locally called canga) are known by their high alpha and beta diversity, and of high species 

endemism, occurring on mineral deposits (Viana and Lombardi 2007; Jacobi and Carmo 2008a; Jacobi and 

Carmo 2008b; Silveira et al. 2015). Cangas are located in the rock outcrop ecosystem, which according to 

the criteria of Hopper (2009) are inserted in OCBILs (old, climatically buffered, infertile landscapes). In 

addition, cangas are responsible for the provision of several ecological services, such as aquifer recharge 

(Fernandes et al. 2016; Neves et al. 2016). 
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Canga soils, and in particular surfaces resulting from the mining activity, present an edaphic 

scenario highly restrictive for the establishment of plants (Meirelles et al. 1999; Benites et al. 2007; Vincent 

and Meguro 2008; Carmo et al. 2012; Silveira et al. 2015). The physical soil properties (e.g., hardness, low 

water retention and high temperatures) as well as the chemical properties of canga soils (oligotrophism, low 

cation exchange capacity, acidity and high concentrations of potentially toxic metals) (Santos and Varajão 

2003; Jacobi et al. 2007; Oliveira et al. 2014; Schaefer et al. 2015; Schettini et al. 2017) become still more 

restrictive after mining, hindering natural regeneration. Thus, it is common to find Fe and Al post-mining 

areas with little or even no vegetation cover (Figueiredo et al. 2016). However, home gardens on degraded 

canga soils in the municipality of Ouro Preto, Minas Gerais, even with limitations imposed by extreme 

edaphic conditions, present a large variety of plants (Guimarães 2016). For the establishment of species 

cultivated in canga areas, as well as in areas degraded by mining, farmers had to develop techniques to 

improve the physical and chemical attributes of these soils in order to increase their agricultural suitability. 

Agroecological practices are widely used among traditional farmers in the recovery and rehabilitation of 

oligotrophic and degraded soils in several parts of the world, including ferruginous soils (Altieri et al. 2003; 

Mallmann et al. 2016). Among these practices, the addition of organic or mineral matter (such as rock and 

ash powders) is capable of minimizing the bioavailability of metals that may be toxic to plants at high 

concentrations (Adriano et al. 2004; Marciel et al. 2016). According to Altieri (2004), traditional knowledge 

assessment of agroecological management is an important tool for recovering degraded areas, preserving 

socio-environmental interactions and use of natural resources in a sustainable way. This author points out 

that traditional ecological knowledge (TEK) associated to the use of natural resources is remarkable in 

developing countries. In fact, studies have revealed high cultural richness, including traditional knowledge 

associated with the management of natural resources in the region of Brazilian ferruginous soils (Messias 

et al. 2015; Guimarães 2016). 

Among managed environments, home gardens stand out as environments widely used for the 

establishment of a wide variety of plants, occupying different strata (Kumar and Nair 2004). Home gardens 

frequently have cropping systems that preserve old management techniques (Jensen 1993; Miller et al. 

2006), often related to historical, social and environmental system web (Patterson 2000; Howard 2006; 

Wiersum 2006). TEK associated with home garden management usually supports the construction of agro-

sustainable systems related to empirical knowledge or to more sophisticated experiments, accumulated over 

time and mainly orally transmitted (Altieri 2004). According to Altieri (2004), traditional knowledge about 

the influence of the physical environment on biological processes is very elaborate and sometimes 

overcomes academic knowledge. In this sense, ethnobotanical studies of traditional communities may 

suggest models of sustainable use and biodiversity conservation (Albuquerque 1999). 
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Thus, our objective was to carry out ethnoecological studies aiming at the registration of TEK 

related to the management of ferruginous soils. We also aimed to compare the efficiency of the main used 

techniques in improving soil quality. These results would contribute to land use diversification, economic 

security and sovereignty of communities established in these ecosystems and would provide subsidies for 

the rehabilitation of mined areas. 

Materials and methods 

Study location 

The study was carried out in home gardens of family farmers in the periurban region of Ouro Preto 

at Morro da Queimada (20° 22' 57.69" S - 43° 29' 41.48" W), with altitude varying between 1250 and 1320 

m (Fig. 5.1). The municipality of Ouro Preto is located in the State of Minas Gerais, Southeastern Brazil. 

The high altitude is the result of the predominant presence of lithologic types resistant to weathering, such 

as BIFs and quartzite (Varajão et al. 2009). When submitted to weathering processes, BIFs give rise to 

strongly iron-cemented crusts, known locally as cangas. The municipality is one of the oldest ones in Brazil 

and is recognized as a world heritage by UNESCO, with a population of 73,994 inhabitants and area of 

1245,865Km2 (IBGE 2015). The population is derived from the miscegenation of native indigenous, 

Europeans and Africans, with a vast traditional knowledge about the use of plants (Messias et al. 2015). 

Figure 5.1- Location of the study area at Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brazil. 
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Sampling 

  The selection of sampling areas was based on geological, historical and environmental aspects 

through bibliographical surveys, map, and in loco observations. 

Interviewees were selected by the snowball technique, and the initial contact with the community 

was indicated in a meeting to present the project to the community. The snowball technique is a non-

probabilistic technique (Bickman and Rog 1998), which helps to identify a "network of experts" 

(specialists), where interviewees indicate the next ones until they begin to repeat, indicating the sampling 

saturation point. As inclusion criteria, only residents older than 18 years who lived in the area for at least 

10 years were selected. 

Survey of agroecological data 

  After approval by the Ethics Research Committee (CEP) of the Federal University of Ouro Preto 

(CAAE 1802146), data collection was carried out from February to July 2017. 

Ethno-ecological and ethnobotanical techniques were used: semi-structured interviews, free lists 

and guided tours (Albuquerque et al. 2010). Questionnaires were previously elaborated according to 

recommendations of Albuquerque et al. (2010) and Rivera (2017), considering aspects related to techniques 

used in the management and establishment of plant species, physicochemical problems of soils and 

attributes of cultivated plants. Interviews followed a previously established planning, allowing flexibility to 

expose any additional information during the visits. Socio-economic characteristics (gender, age, place of 

birth, residence time, schooling, occupation and way of TEK acquisition) of specialists in canga soil 

management (Albuquerque et al. 2010) were also investigated. 

The conduction of guided tours allowed making descriptions about the environment, techniques 

used and to collect samples of plant species for identification. Specimens of the mentioned species that were 

found with reproductive parts, as long as allowed by specialists, were collected, herborized, identified, 

classified according to APG III (2009) and deposited at the “Professor Jose Badini” Herbarium (OUPR), at 

the Federal University of Ouro Preto. 

Soil analysis  

 Soil samples were collected in nine selected home gardens from a total of 25 studied ones. This 

selection was based in the most frequent agroecological techniques. Composite soil samples (2 kg per 

garden, 0-30 cm depth below the litter) were collected according to the protocol established by EMBRAPA 

(1997).  For the granulometric analysis, samples were dried at 40ºC for 72h before being homogenized and 
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sieved. The gravimetric method was used (EMBRAPA 1997) to determine the percentage of fractions of 

each class according to Wentworth (1922).  

Soil samples were also analyzed for the determination of fertility parameters: active acidity (pH), 

total nitrogen (N), available and remaining phosphorus (P, P-rem), and exchangeable content of potassium 

(K), calcium (Ca), magnesium (Mg), aluminum (Al), exchangeable acidity (H + Al), sum of bases (SB), 

cation exchange capacity (CEC), effective cation exchange capacity (CEC-E), base saturation (V%), Al 

saturation (m) and organic matter content. The determination of total nitrogen was performed by the 

Kjeldahl method; for the determination of P and K, the Mehlich 1 extractor was used; for Ca, Mg, and Al, 

the KCl 1 mol / L extractor was used; to determine H+Al, the Ca(OAc)2 extractor at 0.5 mol.L-1 at pH 7.0 

was used; and for the determination of organic matter content, the Walkley-Black technique was used. Soil 

fertility analyses follow recommendations of analytical procedures described by EMBRAPA (1997). 

Data analysis  

 The methodologies used to improve the physical and chemical soil properties were previously 

categorized into typologies.  

Analyses of variance followed by Tuckey´s post-hoc test of physical and chemical soil attributes 

were used to compare the efficiency of the most frequent agroecological techniques used. A control 

ferruginous area (with no management) was included for comparison. 

Results and discussion 

Socioeconomic profile of specialists in the management of ferruginous soils 

  Twenty-five specialists dedicated to the establishment of home gardens using agro-ecological 

techniques and management of ferruginous soils were identified. Most of them are women (68%), aged 45-

60 years, with low schooling (80%), who have been born and have lived there for more than 15 years (Fig. 

5.2).  

The greater participation of women involved in the home garden management activity has also been 

observed in other studies in different parts of the world such as Africa, Asia, Australia and Latin America 

(Howard 2006). According to Howard (2003), women are more judicious than men in managing marginal 

environments, cultivating multipurpose plant species. Throughout local history and culture, in the division 

of tasks between genders, this author states that the daily work of women is closely linked to the contact 

with plants and their uses. The strong association between women and subsistence plant cultivation was also 

identified by Angel-Pérez and Mendoza (2004), where women and home gardens provide food sovereignty 
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and security, offering resilience against economic or environmental crises. Thus, women play a fundamental 

role in the knowledge of plant resources, being essential for maintaining knowledge about the diversity and 

traditional use of plants (Howard 2003). Although there is a predominance of women among specialists, 

most interviewees reported that they share gardening activities with the family, including the spouse. 

Guimarães (2016) analyzed TEK in relation to the use of plants in the same municipality and verified that 

urban communities have a more equalitarian division of tasks between genders. 

 

Figure 5.2- Socioeconomic profile of specialists in the management of home gardens on ferruginous soils at Morro da 

Queimada, Ouro Preto, MG, Brazil. a, Gender; b. Schooling (NI=Illiterate, ES=Elementary school, CH=Completed 

high school, CE=Complete higher education); c. Place of birth (BOP=born in Ouro Preto, BOC=born in another city); 

d. Time of residence and e. Age (years). 

 

 Most of the specialists are older than 45 years (Fig. 5.2). Although the smaller traditional 

agroecological knowledge of younger individuals has been suggested by some authors as a possible erosion 

of this knowledge (Voeks and Leony 2004), experts' reports advocate that this fact is due to the opportunity 

of accumulation of knowledge throughout life, where elder people had more opportunity to experiment and 

learn about plant management, as suggested by Toledo and Barrera-Bassols (2009). 

Most interviewees have low schooling, predominantly elementary school (Fig. 5.2). According to 

Engle and Black (2008), low schooling is influenced by the country's economic conditions and social 

inequality. These factors reduce income opportunities and quality of life, but may also encourage the 

establishment of home gardens to produce part of the family support. Another relevant factor related to the 
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previous discussion is that most specialists have lived in the “Morro da Queimada” neighborhood for more 

than 15 years (Fig. 2). In addition to the long period of residence, most interviewees reported that their 

ancestors also already managed the local environment using traditional knowledge (Fig. 5.3). This fact 

explains the predominant form of learning by vertical transmission (33.2%). The transmission of knowledge, 

mainly by orality, is commonly found in several ethnobiological studies. This reinforces the importance of 

recording this knowledge as a guarantee of conservation, given the fragility with which this memory can be 

lost (Albuquerque et al. 2010). In addition to the expressiveness of the vertical transmission of TEK, it is 

observed that trial and error is remarkable (35.2%), as well as the horizontal transmission between pairs 

(25.4%) (Fig. 5.3). These forms of knowledge acquisition were also reported by Patterson (2000), who 

indicated that trial and error apparently generates the vertically transmitted knowledge. 

 

Figure 5.3- Forms of acquisition of traditional ecological knowledge on the agroecological management of ferruginous 

soils in a community established in Ouro Preto, MG, Brazil 

 

 It was also verified that specialists have little access to knowledge generated by local education, 

research and technical assistance institutions, evidencing the lack of public policies for the promotion of 

programs to strengthen family agriculture. In addition, although there are other means of information on 

advances regarding agricultural methodologies (internet, radio, TV, magazines, etc.), few specialists have 

acquired any knowledge of agricultural management by these means (4.2%). This condition is also present 

in other developing countries. Rivera (2017) points out that some producing communities in Panama do not 

receive technical assistance or incentives from the government to improve the quality of agricultural 

products. Similarly, studies carried out in Bangladesh and Romania also present these deficiencies, 

especially to solve production and financing problems (Mair and Marti 2008; Mikulcak et al. 2013). 
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Similarly, Altieri (2002) reported that even in geographical regions where there are several public or private 

agricultural technical assistance agencies, support for small producers is still fragile, giving priority to 

extensive agriculture. 

  Most interviewees were born in the neighborhood, showing a long-standing knowledge of canga 

management. Most studied home gardens (60%) have been managed by interviewees or by their ancestors 

for at least 15 years (mean = 26 years). This long residence time suggests that the study area holds a high 

cultural and traditional knowledge in the establishment of the home gardens (Fig. 5.3 and 5.4). This context 

suggests the conservation of the traditional knowledge. According to reports of the majority of interviewees 

(88%), the activities developed are culturally important, being a fundamental part of daily family activities. 

The way in which producers take ownership of the cultural importance of home gardens and their services 

is observed in several countries, especially in Latin America (Howard 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.4- a. Home garden on a ferruginous soil at Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brazil, with strata composed 

of species of different growth habits; b. Proportions of species growth habits found in the studied home gardens 

 

Home gardens structure and diversity 

  The home gardens varied from 18 m² to 223 m². According to Patterson (2000) and Howard (2006), 

home gardens in Latin America are characteristically small relative to the world average, being generally 

smaller than 1 ha. However, the small size does not hinder the floristic diversity and traditional knowledge. 

A total of 184 plant species, belonging to 64 families, cultivated or managed in the studied home gardens 

established in canga soils were identified (Table 5.1). The average richness of the studied home gardens 

was 31 species, ranging from 6 to 71 species per garden. Floristic diversity is typical of home gardens (Jose 

and Shanmugaratnam 1993; Kumar and Nair 2004), in special those in Latin America (Pulido et al. 2008). 

Although ferruginous ecosystems are reported to have smaller diversity than the surrounding areas (Jacobi 
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et al. 2007), the results of the present study demonstrate a great plant diversity of home gardens implanted 

in ferruginous soils.  

 

Table 5.1- Useful species in home gardens in ferruginous soils in Ouro Preto, Brazil and their respective 

families, habit, origin, use category (Fo = food, Me = medicinal, My = mystic, Or = ornamental, Ec = 

ecological, Ar = artisanal), and voucher (record number in the OUPR Herbarium, NC = uncollected), NI = 

unidentified  

Family / Species Habit Origin Use Voucher 

Aizoaceae     

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze Subshrub Exotic Fo 30324 

Alismataceae     

Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli Herb Native Me NC 

Amaranthaceae     

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze Subshrub Native Me 30339 

Beta vulgaris L. Herb Exotic Fo,Me 30521 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants 

Subshrub Exotic Me 30340 

Iresine herbstii Hook. Subshrub Native Me 30520 

Amaryllidaceae     

Allium cepa Herb Exotic Fo,Me NC 

Allium fistulosum L. Herb Exotic Fo 30374 

Allium sativum L. Herb Exotic Fo,Me 30522 

Anacardiaceae     

Mangifera indica L. Tree Exotic Fo 30367 

Annonaceae     

Annona reticulata Tree Exotic Fo 30523 

Apiaceae     

Apium prostratum Labill. ex Vent. Subshrub Exotic Fo,Me 30388 

Daucus carota L. Herb Exotic Fo 30381 

Foeniculum vulgare Mill. Subshrub Exotic Me 30337 

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss Subshrub Exotic Fo 30328 

Araceae     

Colocasia esculenta (L.) Schott Herb Exotic Fo,Me 30524 

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott Herb Native Mi,Or NC 

Xanthosoma taioba E.G.Gonç. Herb Native Fo,Me 30525 

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Herb Exotic Or 30333 
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Family / Species Habit Origin Use Voucher 

Araucariaceae     

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Tree Native Fo,Co 30527 

Asparagaceae     

Furcraea foetida (L.) Haw. Herb Exotic Or,Ar 30530 

Sansevieria cylindrica Herb Exotic Mi,Or NC 

Sansevieria trifasciata Prain Herb Exotic Mi,Or 30529 

Asteraceae     

Ageratum conyzoides (L.) L. Subshrub Native Me NC 

Artemisia absinthium L. Subshrub Exotic Me 30535 

Artemisia vulgaris L. Subshrub Exotic Me NC 

Artemisia alba Turra Subshrub Exotic Me 30532 

Bidens pilosa L. Subshrub Exotic Fo,Me 30341 

Chamaemelum nobile (L.) All. Subshrub Exotic Me 30373 

Cichorium intybus L. Subshrub Exotic Fo 30548 

Dahlia pinnata Cav. Shrubs Exotic Or NC 

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. Subshrub Native Fo,Me 30531 

Lactuca canadensis L. Subshrub Exotic Fo,Me 30343 

Lactuca sativa L. Herb Exotic Fo 30323 

Matricaria chamomilla L. Subshrub Exotic Fo,Me NC 

Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob. Subshrub Exotic Fo,Me 30534 

Sonchus oleraceus (L.) L. Subshrub Native Fo,Me 30325 

Tanacetum vulgare L. Subshrub Exotic Me 30401 

Vernonanthura condensata (Baker) H. Rob. Shrubs Exotic Me 30533 

Begoniaceae     

Begonia aconitifolia A.DC. Subshrub Native Or 30537 

Begonia bowerae Ziesenh. Subshrub Exotic Or 30536 

Bignoniaceae     

Handroanthus albus (Cham.) Mattos Tree Native Or,Ec 30538 

Boraginaceae     

Symphytum officinale L. Herb Exotic Me 30539 

Brassicaceae     

Brassica oleracea L. Subshrub Exotic Fo,Me 30359 

Brassica oleracea var. italica Plenck Subshrub Exotic Fo 30331 

Brassica rapa L. Subshrub Exotic Fo 30384 

Eruca vesicaria (L.) Cav. Subshrub Exotic Fo 30541 

Lepidium didymum L. Subshrub Native Me 30353 

Nasturtium africanum Braun-Blanq. Subshrub Exotic Fo 30372 
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Family / Species Habit Origin Use Voucher 

Nasturtium officinale R.Br. Subshrub Exotic Fo,Me 30540 

Sinapis sp. Subshrub Exotic Fo NC 

Bromeliaceae     

Ananas comosus (L.) Merr. Herb Exotic Fo 30542 

Bromelia sp. Epiphytic NI Or NC 

Cactaceae     

Opuntia ficus-indica (L.) Mill Subshrub Exotic Fo,Or 30543 

Pereskia aculeata Mill. Shrubs Native Fo,Or,Ec 30547 

Pereskia grandiflora Pfeiff. Shrubs Native Fo 30332 

Caricaceae     

Carica papaya L. Shrubs Exotic Fo,Me 30375 

Convolvulaceae     

Ipomoea batatas (L.) Lam. Creeping Exotic Fo 30544 

Costaceae     

Costus spicatus (Jacq.) Sw. Subshrub Native Fo,Me 30382 

Crassulaceae     

Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & 

H.Perrier) Lauz.-March. 

Subshrub Exotic My,Or 30387 

Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken Subshrub Exotic Fo,Me,My 30351 

Cotyledon orbiculata Subshrub Exotic Me NC 

Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet & 

H. Perrier 

Subshrub Exotic Me 30344 

Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex DC Subshrub Exotic Fo,Me,Or 30545 

Cucurbitaceae     

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. Creeping Exotic Fo NC 

Cucurbita maxima Duchesne Creeping Exotic Fo 30409 

Cyclanthera pedata (L.) Schrad. Subshrub Exotic Fo 30378 

Sechium edule (Jacq.) Sw. Climbing  Exotic Fo 30358 

Cupressaceae     

Cupressus macrocarpa Hartw. Shrubs Exotic Or 30546 

Dennstaedtiaceae     

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon Herb Native Or NC 

Dioscoreaceae     

Dioscorea bulbifera L. Climbing  Exotic Fo 30549 

Ebenaceae     

Diospyros kaki L.f. Shrubs Exotic Fo 30551 

Equisetaceae     

Equisetum giganteum L. Herb Exotic Me 30389 
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Family / Species Habit Origin Use Voucher 

Euphorbiaceae     

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Shrubs Exotic Or,Ec 30336 

Manihot esculenta Crantz Shrubs Native Fo 30550 

Ricinus communis L. Shrubs Exotic Ec 30371 

Fabaceae     

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Tree Native Me,Ec 30352 

Calliandra tweedii Benth. Shrubs Native Or,Ec 30370 

Phaseolus vulgaris L. Subshrub Exotic Fo,Me,Ec 30383 

Pisum sativum L Climbing  Exotic Fo 30408 

Vigna unguiculata (L.) Walp. Climbing  Exotic Fo,Ec NC 

Geraniaceae     

Pelargonium × hortorum L.H. Bailey Subshrub Exotic Or 30565 

Pelargonium radula (Cav.) L'Hér. Subshrub Exotic Me,Or 30329 

Hydrangeaceae     

Hydrangea macrocarpa Hand.-Mazz. Subshrub Exotic Or 30566 

Lamiaceae     

Glechoma hederacea L. Creeping Exotic Me 30559 

Lavandula angustifolia Mill. Subshrub Exotic Me,Or,Ec 30552 

Lavandula dentata L. Subshrub Exotic Me,Or,Ec 30411 

Leonurus japonicus Houtt. Subshrub Exotic Me,Or,Ec 30404 

Melissa officinalis L. Subshrub Exotic Fo,Me 30553 

Mentha × piperita L. Subshrub Exotic Fo,Me,Ec NC 

Mentha × rotundifolia (L.) Huds. Subshrub Exotic Fo,Me NC 

Mentha longifolia (L.) L. Subshrub Exotic Me,My,Ec NC 

Mentha × villosa Huds. Subshrub Exotic Fo,Me 30556 

Mentha pulegium L. Subshrub Exotic Me 30554 

Ocimum basilicum L. Subshrub Exotic Fo,Me 30560 

Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex 

Benth. 

Subshrub Native Fo,Me 30405 

Ocimum gratissimum L. Subshrub Exotic Fo,Me 30407 

Origanum vulgare L. Subshrub Exotic Fo 30599 

Origanum majorana L. Subshrub Exotic Fo,Me 30561 

Plectranthus barbatus Andrews Shrubs Exotic Me,Ec 30402 

Plectranthus ornatus Codd Subshrub Exotic Me 30403 

Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. Subshrub Exotic Or 30558 

Rosmarinus officinalis L. Subshrub Exotic Fo,Me,My 30334 

Salvia officinalis L. Subshrub Exotic Me 30562 
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Tetradenia riparia (Hochst.) Codd Subshrub Exotic Me,My,Ec, 30406 

Lauraceae     

Persea americana Mill. Tree Exotic Fo,Me,Ec 30355 

Lythraceae     

Punica granatum L. Shrubs Exotic Fo,Me 30563 

Malpighiaceae     

Malpighia emarginata DC. Shrubs Exotic Fo 30567 

Malvaceae     

Abelmoschus esculentus (L.) Moench Subshrub Exotic Fo 30571 

Abutilon striatum Dicks. ex Lindl. Shrubs Native Or 30568 

Gossypium arboreum L. Shrubs Exotic Me,Ar 30342 

Sida rhombifolia L. Subshrub Native Me NC 

Moraceae     

Ficus carica L. Shrubs Exotic Fo 30574 

Morus nigra L. Shrubs Exotic Fo,Me 30346 

Musaceae     

Musa × paradisiaca L. Herb Exotic Fo,Ec 30361 

Musa acuminata Colla Herb Exotic Fo,Ec 30362 

Myrtaceae     

Eugenia uniflora L. Shrubs Native Fo,Ec 30572 

Plinia peruviana (Poir.) Govaerts Shrubs Native Fo 30570 

Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine Shrubs Native Fo,Me 30377 

Psidium guajava L. Shrubs Exotic Fo,Me,Ec 30569 

Syzygium jambos (L.) Alston Shrubs Exotic Fo 30573 

Onagraceae     

Fuchsia regia (Vand. ex Vell.) Munz Shrubs Native Or,Ec 30348 

Orchidaceae     

Não identificada Epiphytic NI Or NC 

Oxalidaceae     

Averrhoa carambola L. Tree Exotic Fo,Me,Ec 30575 

Papaveraceae     

Fumaria officinalis L. Subshrub Exotic Me,Or 30380 

Passifloraceae     

Passiflora edulis Sims Climbing  Native Fo,Ec NC 

Passiflora alata Curtis Climbing  Native Fo,Me 30385 

Phyllanthaceae     
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Phyllanthus niruri L. Subshrub Native Me 30338 

Phytolaccaceae     

Petiveria alliacea L. Subshrub Exotic Me,My 30330 

Piperaceae     

Piper umbellatum L. Subshrub Native Fo,Me 30580 

Plantaginaceae     

Plantago australis Lam. Herb Native Fo,Me 30579 

Scoparia dulcis L. Subshrub Native Me,Ec NC 

Poaceae     

Coix lacryma-jobi L. Herb Exotic Me,My,Or,Ar 30357 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Herb Exotic Fo,Me 30576 

Saccharum officinarum L. Herb Exotic Fo,Me 30578 

Zea mays L. Herb Exotic Fo 30581 

Polygonaceae     

Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) 

H.Gross 

Creeping Exotic Fo,Me,Or 30349 

Rumex acetosa L. Herb Exotic Fo,Me 30584 

Rumex obtusifolius L. Herb Exotic Fo,Me 30350 

Polypodiaceae     

Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. Herb Exotic Or 30583 

Polypodium sp. Herb Exotic  Or,Ec 30582 

Rhamnaceae     

Hovenia dulcis Thunb. Tree Exotic Fo,Ec 30585 

Rosaceae     

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Shrubs Exotic Fo,Ec 30399 

Fragaria vesca L. Herb Exotic Fo 30327 

Prunus persica (L.) Batsch Shrubs Exotic Fo 30400 

Pyrus malus L. Tree Exotic Fo NC 

Rosa sp. Shrubs Exotic Or,Ec NC 

Rosa centifolia L. Shrubs Exotic Me,Or 30397 

Rosa chinensis Jacq. Shrubs Exotic Me 30369 

Rubus niveus Thunb. Subshrub Exotic Fo,Me,Ec 30356 

Rubus rosifolius Sm. Subshrub Native Fo 30398 

Rubiaceae     

Coffea arabica L. Shrubs Exotic Fo 30587 

Rutaceae     

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Shrubs Exotic Fo,Me 30354 
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Citrus medica L. Shrubs Exotic Fo NC 

Citrus × aurantium L. Shrubs Exotic Fo,Me 30335 

Citrus limon (L.) Osbeck Shrubs Exotic Fo,Me 30396 

Citrus reticulata Blanco Shrubs Exotic Fo 30586 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Shrubs Exotic Fo,Me,Ec 30364 

Ruta graveolens L. Subshrub Exotic Me,My 30395 

Selaginellaceae     

Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun Creeping Exotic Or 30588 

Solanaceae     

Capsicum annuum L. Subshrub Exotic Fo NC 

Capsicum baccatum L. Subshrub Native Fo 30392 

Capsicum chinense Jacq. Subshrub Exotic Fo 30589 

Nicotiana tabacum L. Subshrub Exotic Me 30593 

Solanum americanum Mill. Subshrub Native Fo NC 

Solanum aethiopicum L. Subshrub Exotic Fo 30363 

Solanum betaceum Cav. Shrubs Exotic Fo,Me 30592 

Solanum cernuum Vell. Shrubs Native Me 30594 

Solanum lycopersicum L. Subshrub Exotic Fo 30591 

Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Dunal) 

D.M. Spooner, G.J. Anderson & R.K. Jansen 

Subshrub Exotic Fo 30391 

Solanum tuberosum L. Subshrub Exotic Fo 30590 

Tropaeolaceae     

Tropaeolum majus L. Subshrub Exotic Fo,Me,Or,Ec 30345 

Urticaceae     

Cecropia pachystachya Trécul Tree Native Fo,Or,Ec NC 

Urera baccifera L. Shrubs Native Me 30596 

Urtica urens L. Subshrub Exotic Me 30326 

Verbenaceae     

Lantana camara L. Subshrub Exotic Me,Or,Ec 30390 

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & 

P.Wilson 

Shrubs Native Fo,Me 30379 

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl Subshrub Native Me 30368 

Violaceae     

Viola sp. Herb Exotic Or NC 

Vitaceae     

Vitis vinifera L. Climbing  Exotic Fo 30386 

Xanthorrhoeaceae     
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Aloe vera (L.) Burm.f. Herb Exotic Me,Ec NC 

Aloe arborescens Mill. Herb Exotic Me,Ar 30347 

Zingiberaceae     

Curcuma longa L. Herb Exotic Fo,Me NC 

Zingiber officinale Roscoe Herb Exotic Fo,Me 30595 

 

  The restricted area leads to the adoption of space optimization techniques, with the predominance 

of smaller species and use of different strata (Kumar and Nair 2004; Howard 2006). The vertical structure 

of the studied home gardens is composed of three strata, similarly to the physiognomy of the canga pristine 

areas (Messias et al. 2011). A higher stratum, with trees and some lianas ranging from 7 to 13 m, with 8% 

of species. Shrubs and sub-shrubs composing the second stratum, ranging from 1 to 6 m, with 60% of 

species. Most of them are edible plants like cassava, different species of citrus, jabuticaba (a Brazilian berry) 

and papaya. The lower stratum is composed mainly of herbs (34%), mostly vegetable and medicinal species 

(Fig. 5.4).  

According to Nair (1993), the productive systems of home gardens are dynamic, which results in 

changes in their composition and floristic structure over time. The same author points out that, in spite of 

the disordered appearance of arrangements implemented by producers, home gardens present an organized 

structure. Thus, the elements of the plant community have a right place and specific functions, which are in 

constant interaction in time and space, allowing to maintain the balance in this type of system, which was 

also observed in this research. 

Several studies have shown that multi-layer systems have a number of ecological benefits, balancing 

the demands and cycling of soil nutrients, creating micro-habitats in different layers, increasing the 

efficiency of individuals in the environment and reducing pest and disease incidence (Lashomb and Yuen-

Shaung 1984; Vandermeer 1989; Altieri 2004; Brady and Weil 2013). In the social aspect, mixed crops 

ensure constant and varied food production throughout the year, providing families a more diversified diet 

rich in vitamins and nutrients, which otherwise would not be feasible for families in poverty and low-income 

situations (Altieri 2004). This fact is visible in families included in the study area, but data on the food 

security of cultivated species in relation to the accumulation of toxic elements in their consumed parts are 

still scarce.  

The great floristic diversity observed ensures resource provision for several purposes. The main 

uses were food and medicinal, but were also reported ornamental, artisanal, mystical and ecological use 
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(Table 5.1). These kind of uses has been reported by other ethnobotanical studies (Albuquerque et al. 2010), 

except the ecological use, which seems to be typical of this region (Guimarães 2016). 

Methods and techniques of soil management for the establishment of plant species 

 The methods used aim to promote the improvement of soil physical and chemical attributes 

described as restrictive to plant growth. Hardness of the surface crust and the large soil particle size, in 

particular the large proportion of coarse fractions such as pebbles and gravels, were described as the most 

restrictive physical attributes. Low fertility was reported as the most limiting soil chemical attribute of the 

canga home gardens.  

Different agroecological soil management methods used by specialists were identified, which can 

be grouped into six categories: Cover crops, grain size reduction, soil stabilization and retention, soil 

transposition, soil acidity correction and fertilization. These methods aim to improve the physical and 

chemical soil properties (Table 5.2). Each of them exhibits particularities, adapted by each specialist 

(interviewee), according to the availability of materials and peculiarities of each home garden and managed 

species. 

 

Table 5.2- Soil chemical and physical properties* in home gardens on ferruginous soils, at Ouro Preto, 

Brazil, under different managements and an unmanaged area (reference). Different letters in the same row 

indicate significant differences (Mean, n=3, Tukey HSD test, p<0.05) 

Parameters 

Managements 

Reference 
Mulch 

Organic 

Residues 
Cattle Manure 

pH 7.97 ± 0.09
a

 7.77 ± 0.12
a

 7.53 ± 0.54
a

 4.80 ± 0.05
b

 

OM (dag/kg) 3.67 ± 0.32
bc

 5.96 ± 0.95
b

 3.03 ± 1.09
c

 11.1 ± 0.93
a

 

P (mg/dm³) 190.0 ± 209.9
a

 445.2 ± 168.5
a

 341.1 ± 291.0
a

 6.40 ± 0.48
b

 

P-rem (mg/L) 44.7 ± 2.61
a

 49.3 ± 6.68
a

 47.8 ± 8.13
a

 10.7 ± 1.48
b

 

N (dag/kg) 1.98 ± 0.56
a

 2.07 ± 0.61
a

 1.30 ± 0.66
ab

 0.39 ± 0.02
b

 

K (mg/dm³) 90.1 ± 14.2
b

 155.2 ± 27.0
a

 79.5 ± 29.0
b

 65.4 ± 3.44
b

 

Ca 2+ (cmolc/dm³) 10.6 ± 2.34
a

 11.4 ± 2.37
a

 7.24 ± 2.18
a

 0.65 ± 0.04
b

 

Mg 2+ (cmolc/dm³) 1.14 ± 0.45
a

 1.28 ± 0.21
a

 1.05 ± 0.44
a

 0.18 ± 0.01
b

 

Al 3+ (cmolc/dm³) 0.02 ± 0.00
b

 0.02 ± 0.00
b

 0.03 ± 0.02
b

 1.66 ± 0.11
a

 

H+Al (cmolc/dm³) 0.88 ± 0.08
b

 0.86 ± 0.13
b

 1.16 ± 0.37
b

 22.6 ± 0.27
a

 

SB (cmolc/dm³) 12.0 ± 2.46
a

 13.1 ± 2.64
a

 8.49 ± 2.68
a

 0.99 ± 0.04
b

 

CEC (cmolc/dm³) 12.9 ± 2.54
b

 13.9 ± 2.52
b

 9.65 ± 3.04
b

 23.6 ± 0.27
a
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CEC-E (cmolc/dm³) 12.0 ± 2.46
a

 13.1 ± 2.64
a

 8.52 ± 2.67
a

 2.65 ± 0.09
b

 

V (%) 93.0 ± 0.72
a

 93.4 ± 2.33
a

 87.9 ± 0.96
b

 4.20 ± 0.19
c

 

m (%) 0.17 ± 0.03
a

 0.16 ± 0.04
a

 0.52 ± 0.45
a

 62.6 ± 2.18
a

 

CG (%) 24.0 ± 1.2
a

 24.7 ± 2.2
a

 17.5 ± 5.5
a

 38.24± 2.52
b

 

G (%) 12.7 ± 2.3
ab

 11.6 ± 1.7
ab

 9.4 ± 0.8
a

 14.97± 0.4
b

 

Sand (%) 52.04± 2.28
a

 52.07± 4.45
a

 54.18± 2.11
a

 41.22± 2.90
b

 

S+C (%) 11.2 ± 4.4
a

 11.5 ± 7.0
a

 18.7 ± 3.3
a

 5.58± 0.51
a

 

 

 Cover crops was observed in all the studied home gardens. The home gardens are arranged in an 

agroforest system composed with different strata. The upper stratum usually is composed by small trees or 

shrubs with edible fruits, or by native species, which are assigned ecological value. In more opened areas 

some annual species are grown as cover crops in order to hinder soil erosion, improve soil fertility and 

moisture, suppress weeds and reduce the soil temperature. The benefices of this arrangement was already 

discussed in the home garden structure. 

Particle size reduction is also mentioned as essential, being used in all studied home gardens. It is 

referred to by participants as "fluffing", since the soil becomes softer. This management favors the 

development of the radicular system, facilitating the establishment and development of plant species. In 

addition, it allows better soil aeration and increases water infiltration, which are important indicators of soil 

quality (Brady and Weil 2013). This procedure is performed with implements such as picks, post-hole 

diggers, forks, sieves, shovels, hoes and rakes. 

Soil stabilization and retention techniques are always used, since the rugged relief and steep slopes 

in sites of ferruginous soils favor the superficial soil erosion. To this end, specialists use various materials 

such as fragments of surface concretions, wood or other available material for making rows, terracing and 

construction of seedbeds. Similar techniques for soil stabilization and retention are traditionally widespread 

among farmers around the world and frequently used in slope regions (Altieri 2004; Brady and Weil 2013). 

Soil transposition also was a frequent used method (68%). Such a method involves collecting 

samples of soil surface layer from sites with desirable biological and physicochemical characteristics to be 

deposited at sites that need to be restored (Brady and Weil 2013). According to Ferreira and Vieira (2017), 

this practice is important in soil recovery, recovering the micro, meso and macrofauna. In addition, it 

improves the physical properties, improving the development of roots and water infiltration and retention. 

The effectiveness of this method is observed in the rehabilitation of tropical ecosystems (Ferreira and Vieira 

2017), especially those of areas degraded by mining (Le Stradic et al. 2016). Soil transposition demonstrates 

to facilitate the process of succession and establishment of plant species in ecosystems with low resilience 
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and in slow processes of natural succession and revegetation (Le Stradic et al. 2016). In fact, soil 

transposition on the laterite crust surface layer present in the canga home gardens increases the soil depth 

explored by plants. Usually they used autochthonous sources of topsoil, from the natural surrouding areas. 

Organic fertilization is an activity widely used by all the specialists. The fertilization forms can be 

grouped in three main types: mulching, organic residues and manure addition. According to Mallmann et 

al. (2016) organic fertilization is often used in home gardens due to its low cost and easy production. Several 

authors report that this form of fertilization reduces the content of heavy metals present in soils (Alleoni et 

al. 2005; Santos and Rodella 2007; Oliveira et al. 2015), supporting the suitability of this technique in this 

metalliferous soils. 

  The different materials used in organic fertilization depend on their availability. The most frequent 

ones are household organic waste, cattle manure and vegetable parts from pruning and weeding, used in 

mulching. Among the manure types used, cattle manure is the most frequent (64%), followed by chicken 

manure (48%), and swine manure (4%). Equine manure is discouraged, reported as likely to introduce weeds 

and diseases to cultivated plants. Manure from monogastric animals, such as equines, despite being a good 

source of nutrients (Keskinen et al. 2017), has high content of seeds from invasive species and can carry 

pathogens if they are used fresh (Harmon and Keim 1934). Bovine manure is the most widely used and is 

recognized for the ability to improve soils in general as a source of nitrogen and to benefit soil microbiota 

(Mangtu 2017). However, chicken manure is also used, since it is the most available source in these home 

gardens. This type of manure also presents high nutrient supply, exceeding cattle manure in nitrogen content 

and other elements (Dikinya and Mufwanzala 2010). Manure is usually added to the soil in an approximate 

amount of 3 kg/m2. 

Household organic residues are often used as organic fertilization. They usually are mixed with the 

superficial soil layer. Or, alternatively, they are processed by composting and subsequently applied to the 

soil. Organic wastes are derived from food residues and often mixed with vegetable parts from pruning and 

weeding of the home garden itself.  

Mulching was also a widely used technique. It was recommended as a kind of organic fertilization, 

and to provide soil protection, reducing the loss of nutrients by leaching and superficial soil erosion, 

increasing water infiltration and preserving soil moisture, whose effects have already been reported by 

several authors (Altieri et al. 2003; Brady and Weil 2013). This technique was also indicated to reduce solar 

incidence, which can greatly increase the temperature of the ferruginous substrate, whose temperatures can 

exceed 50ºC (Jacobi et al. 2007; Viana and Lombardi 2007; Vincent and Meguro 2008). The cover used can 
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be composed of dead organic matter, such as leaves, litter and lawn clippings, deposited on the surface of 

the ferruginous soil. This technique was reported by the interviewees with similar benefits as crop cover. 

Of the total number of participants, 80% used some technique to regulate pH, among which 80% 

used powdered eggshells and 36% wood-burning stove ash. The results suggest that although specialists do 

not have academic knowledge about acidity, they perceive the phenomenon and have knowledge about soil 

pH control. Most interviewees reported that pH correction measures "were good for the soil". According to 

Altieri (2004), the addition of basic elements such as those previously mentioned is able to correct soil 

acidity and increase its agricultural suitability. In canga soils, this management is important, since pH, 

generally acidic (Jacobi et al. 2007), increases the availability of metals (e.g., Fe, Mn, Zn, Cu, Al), which 

are toxic for most of the plant species (Benites et al. 2003) and reduces the availability of nutrients such as 

calcium, magnesium and nitrogen (Altieri 2004; Mallmann et al. 2016). 

Chemical fertilization with Nitrogen, Phosphorus and Potassium (N-P-K) compounds was used by 

only one interviewee, who also uses manure, ashes and organic residues for fertilization, but, according to 

the interviewee's reports, it resulted in plants more susceptible to pests and diseases. Fess and Benedito 

(2018) have shown that chemicals inhibit processes based on organic techniques, including nutrient cycling, 

carbon sequestration and reduction of microbial activity and diversity in soils. The higher susceptibility to 

pests and diseases when using chemical fertilization is related to the great immediate supply of nutrients, 

especially Nitrogen (Mangtu 2017). All techniques applied by specialists with the exception of N-P-K 

application are recognized as agroecological techniques by traditional farmers of different countries, 

guaranteeing soil fertility (Dewaelheyns et al. 2013). According to Altieri (2004) the balanced and gradual 

availability of nutrients from the organic matter is fundamental for the maintenance and balance of 

agroecosystems. 

In this study, the parameters of soil fertility were very similar among the three major types of 

agroecological fertilization management (Mulch, Organic residues and Cattle manure), significantly 

differing from the reference area, with unmanaged soil (Table 5.2). Soil fertility parameters did not reveal 

significant differences among agroecological treatments, except for the K content, which was significantly 

higher in the application of organic residues. The home gardens where the effect of the different types of 

organic fertilization were evaluated, were additionally managed with cover crops, grain size reduction and 

soil stabilization techniques. Thus, the success of the improvement of soil quality was probably enhanced. 

Fertility parameters show that ferruginous soils on unmanaged Banded Iron Formations (BIFs) lack 

adequate levels for the cultivation of plant species of agricultural interest (Table 5.2). Nevertheless, the 

agroecological techniques used by specialists significantly contribute to the improvement of all soil fertility 
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parameters. Only potassium showed no significant increase in contents compared to unmanaged soil. 

However, the levels of this element in unmanaged soils were already above suitable levels for the cultivation 

of most commercial species (Barboza et al. 2011). The different fertilization techniques (mulch, organic 

residues and manure) were equally efficient in restoring soil fertility, evidenced by acidity indicators (pH), 

Ca²+, Mg²+, Al³,+ H+Al contents and base saturation (Table 5.2). In general, the levels presented in the 

fertility analysis show that managed soils have satisfactory nutrient levels to obtain good yields in most 

crops (Barboza et al. 2011). 

The management techniques increased the typically acidic pH of the degraded or natural canga soils 

(Jacobi et al. 2007) to slightly alkaline levels (Table 5.2), increasing the negative charges of particles and 

neutralizing protons (H+) in the soil matrix (Mallmann et al. 2016). As a result of the increase in negative 

charges, heavy metals undergo a process of shifting from solution to the solid phase of the soil (Alleoni et 

al. 2005), leaving metals less available to plants and avoiding possible contamination by leaching 

(Mallmann 2016). The addition of organic matter significantly increased the cation exchange capacity 

without altering pH.  

The effects of the studied agroecological techniques proved to be efficient for the management of 

ferruginous soils. In addition to allowing the establishment of plant species used for human consumption, 

these techniques can also be useful in the rehabilitation of areas degraded by mining. Thus, further studies 

must be carried out to prove the ability of these techniques to immobilize soil toxic elements and the food 

safety of cultivated species. 

Conclusions 

  The agroecological management of ferruginous soils reveals to be an important tool in rehabilitating 

degraded areas and providing land use diversification with agricultural activities. Moreover, the 

management techniques used showed eco-sustainable technologies, contributing to environmental 

conservation, preserving the environmental services of canga soils and subsidizing the socioeconomic well-

being of families living in these areas. 

The great diversity of praxis in the management of ferruginous soils suggest the importance of 

ethnoecological studies for the insertion of the local cultural identity into sustainable agriculture and 

environmental conservation projects. 
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Resumo 

As cangas são solos metalíferos concrecionários, referidas como pouco aptas para atividades agrícolas, 

devido às limitações físicas e químicas do solo, principalmente a dureza, baixa fertilidade e altas 

concentrações de metais. O uso do solo é pouco diversificado, focado principalmente na mineração de ferro 

e alumínio, provocando grandes impactos ao ambiente, à biodiversidade e à vida dos habitantes. A 

implementação de técnicas agroecológicas poderia, dessa forma, prover a diversificação do uso da terra para 

fins mais sustentáveis. Além desse fato, tecnologias de manejo do solo para o plantio de espécies cultivadas 

poderiam prover métodos úteis à restauração ou reabilitação de áreas degradadas. Estudos dessa natureza 

são escassos no mundo e inexistentes nas áreas metalíferas do Quadrilátero Ferrífero. Desta forma, este 

estudo investigou a agrobiodiversidade de quintais sobre canga e o conhecimento tradicional associado ao 

manejo das espécies cultivadas nesses solos. A investigação foi realizada apenas com os moradores 

reconhecidos na comunidade como especialistas no manejo desse ambiente para agricultura. Para coleta dos 

dados socioeconômicos (idade, gênero, tempo de moradia) e botânicos (hábito, parte usada, origem, uso 

econômico) foram utilizadas técnicas etnobotânicas (listas livres, turnês guiadas e questionários 

semiestruturados). A comparação entre as diferentes categorias foi realizada por testes não paramétricos. 

Foram entrevistados 25 agricultores que, independentemente do gênero, em sua maioria, possuem pouca 

escolaridade, tem mais de 45 anos e residem no local há mais de 15 anos. Apesar do tamanho reduzido dos 

quintais, evidenciou-se uma grande diversidade de plantas, com 184 espécies, distribuídas em 64 famílias, 

das quais 141 são exóticas, cujos hábitos são principalmente subarbustivos à arbustivos. As categorias de 
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uso com maior riqueza de espécies e citações foram a alimentícia (122 espécies e 680 citações) e medicinal 

(100 espécies e 369 citações). Os resultados sugerem que o conhecimento ecológico tradicional aprovisiona 

tecnologias capazes de garantir a aptidão agrícola/agroecológica de solos sobre canga, permitindo a 

diversificação do uso da terra, contribuindo para a soberania alimentar dos habitantes e conservação de 

serviços ecológicos desse importante ecossistema. 

Palavras chaves: Agroecologia, campos ferruginosos, etnobotânica, etnoecologia, reabilitação de áreas 

degradadas. 

Abstract 

The cangas are concrete metalliferous soils, referred to as not suitable for agricultural activities, due to the 

physical and chemical limitations of the soil, mainly hardness, low fertility and high concentrations of 

metals. The use of the soil is few diversified, focused mainly on the mining of iron and aluminum, causing 

great impacts to the environment, the biodiversity and the life of the inhabitants. The implementation of 

agroecological techniques could thus provide for the diversification of land use for more sustainable 

purposes. In addition, soil management technologies for planting cultivated species could provide useful 

methods for restoration or rehabilitation of degraded areas. Studies of this nature are scarce in the world and 

nonexistent in the metalliferous areas of the Quadrilátero Ferrífero. In this way, the present study 

investigated the agrobiodiversity of homegardens on canga and the traditional knowledge associated to the 

management of species cultivated in these soils. The research was carried out only with the residents 

recognized in the community as specialists in the management of this environment for agriculture. 

Ethnobotanical techniques (free lists, guided tours and semistructured questionnaires) were used to collect 

socioeconomic data (age, gender, length of dwelling) and botanicals (habit, used part, origin, economic use). 

The comparison between the different categories was performed by non-parametric tests. We interviewed 

25 farmers who, regardless of gender, are mostly poorly educated, over 45 years old and have been living 

in the area for more than 15 years. Despite the small size of the quintals, there was a great variety of plants, 

with 184 species, distributed in 64 families, of which 141 are exotic, whose habits are mainly sub-bush to 

shrub. The categories of use with the greatest wealth of species and citations were food (122 species and 

680 citations) and medicinal (100 species and 369 citations). The results suggest that traditional ecological 

knowledge supplies technologies capable of guaranteeing the agricultural / agroecological aptitude of soils 

over canga, allowing the diversification of land use, contributing to the food sovereignty of the inhabitants 

and conservation of ecological services of this important ecosystem. 

Keywords: Agroecology, ferruginous fields, ethnobotany, ethnoecology, rehabilitation of degraded areas. 
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Introdução 

Os campos rupestres ferruginosos apresentam formações herbáceo-arbustivas, em solos arenosos, 

associados a afloramentos rochosos ou a concreções lateríticas (Benites et al. 2007). No Brasil, estes 

ecossistemas localizam-se no Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, em Carajás no Pará, na região de 

Caetité na Bahia e em Morraria do Urucum Mato Grosso do Sul (Carmo and Jacobi 2013). 

No Quadrilátero Ferrífero as cangas representam 13% da área total, com cerca de 90.800 ha, em 

altitudes variando de 900 à 1200 m (Schaefer et al. 2008; Schaefer et al 2015). As formações de canga estão 

associadas principalmente à Formações Ferríferas Bandadas (BIF´s) ou itabiritos, utilizadas como sítios de 

minério de ferro (Jacobi et al. 2008). As couraças lateríticas típicas dos BIF´s são devidas ao processo de 

lixiviação da sílica e de concentração de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. As rochas ferruginosas e 

as couraças são altamente resistentes à erosão e ao intemperismo, contribuindo para que a geomorfologia 

seja acidentada, onde as porções que possuem esse litotipo predomine nas cotas mais elevadas (Varajão 

1991). No Quadrilátero Ferrífero, a ocorrência das cangas forma mosaicos com áreas de diversos litotipos, 

principalmente os quartzitos, compondo os campos rupestres. Desta forma, estas rochas resistentes ao 

intemperismo levam a formação de ecossistemas ímpares, situados em áreas normalmente acima de 900 m, 

com vegetação tipicamente herbáceo-arbustiva, de elevada biodiversidade e endemismo. A ocorrência das 

couraças superficiais nos solos lateríticos profundos dos BIF´s contribuem para a semelhança estrutural aos 

campos rupestres quartzíticos, que possuem solos rasos e exibindo afloramentos rochosos. Assim, muitas 

espécies epilíticas ocorrem tanto sobre as rochas como sobre as concreções denominadas popularmente com 

o nome de cangas (Messias et al. 2012). 

Os solos de campos rupestres ferruginosos, além da alta concentração de ferro, são distróficos, com 

baixos teores de macronutrientes como o Ca, Mg, P e N além de serem ácidos e apresentarem baixa 

capacidade de troca catiônica (Schaefer et al. 2008). A capacidade de troca catiônica destes solos depende 

em grande parte da ciclagem da matéria orgânica (Benites et al. 2003). O caráter distrófico, os teores 

elevados de elementos tóxicos e as limitações físicas do substrato dificultam o desenvolvimento vegetativo 

de várias espécies vegetais nos campos rupestres ferruginosos (Benites et al. 2003). No entanto, as 

comunidades florísticas destes ecossistemas são extremamente biodiversas e ricas em endemismos, fazendo 

do Quadrilátero Ferrífero uma região de relevância ecológica para a conservação e prestação de serviços 

ecossistêmicos (Jacobi et al. 2007; Jacobi and Carmo 2008). Estudos sobre a flora dos campos ferruginosos 

e campos rupestres, de forma geral, tem evidenciado que o substrato é um determinante da composição 

florística e dos aspectos da vegetação ( Jacobi et al. 2007;  Jacobi et al. 2008; Vincent and Meguro 2008; 

Carmo and Jacobi 2013; Messias et al. 2013; Skirycz et al 2014; Silveira et al. 2016; Messias et al. 2017; 
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Zappi et al. 2017; Carmo et al. 2018; Salles et al. 2018). Este conhecimento ecológico é importante para a 

compreensão ecossistêmica, assim como para estabelecer estratégias de recuperação de áreas degradadas. 

Além da biodiversidade, as áreas de cangas desempenham importantes serviços ecológicos, como a 

recarga e armazenamento de aquíferos (Carmo et al. 2012). Apesar dessa enorme importância, as áreas de 

cangas encontram-se como um dos ecossistemas brasileiros mais ameaçados, principalmente pelas 

atividades minerárias. A mineração de ferro e alumínio, com suas minas a céu aberto e grande produção de 

rejeitos, tem provocado impactos de grandes magnitudes ao ecossistema. Estima-se que existam atualmente 

apenas 18% das áreas originais de cangas no Brasil (Madeira et al. 2016), sendo que grande parte delas são 

de propriedade de mineradoras.  

Infelizmente, poucos são os estudos sobre alternativas econômicas sustentáveis para estas regiões. 

A tradição minerária, que data do período do descobrimento, leva a uma cultura de que esta é a única aptidão 

das áreas sobre solos metalíferos. 

O sistema fundiário rural, assim como de urbanização da região do Quadrilátero Ferrífero é 

composto por pequenos agricultores rurais e agricultores urbanos voltados para a cultura de subsistência. A 

população local apresenta grande riqueza cultural, provavelmente devida a diversidade de origem, incluindo 

a ameríndia, somada aos imigrantes colonizadores europeus e aos africanos que chegaram na época do 

descobrimento, no século XVI. A miscigenação cultural e experimentação levou a uma grande diversidade 

de conhecimentos ecológicos tradicionais relacionados ao uso de recursos naturais (Messias et al. 2015). 

Dessa forma as necessidades da população local e as particularidades desse ecossistema, estimularam o 

desenvolvimento de técnicas para o aproveitamento e exploração destes solos através de unidades 

produtivas de subsistência nos quintais. 

Os quintais, caracterizam-se por serem unidades produtivas que geralmente são tratadas com 

técnicas agrícolas sensíveis com o meio ambiente. Além disso, estas unidades são consideradas ecossistemas 

sustentáveis, visto que provem bens de consumo e importantes serviços de aprovisionamento ecossistêmico 

tais como a ciclagem de nutrientes, polinização, estabelecimento de corredores ecológicos e contribuem na 

conservação do solo e da biodiversidade (Alam and Masum 2005; Kehlenbeck and Maass 2006; Montagnini 

2006; Carneiro et al. 2013). Adicionalmente, os quintais proporcionam um fluxo de aproveitamento de 

energia através da implantação de estratos vegetais, usos múltiplos de recursos vegetais e contribuem para 

a reestruturação e conservação da paisagem.  

Trabalhos desenvolvidos em diversas áreas do Brasil, têm reportado que características como a 

estrutura de organização, a composição, o manejo e a função das plantas nos quintais é muito diversa 
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(Amorozo 2002; Trotta et al. 2012). Estudos realizados por Freitas et al. (2011) relatam, que grande parte 

das espécies cultivadas tem usos medicinais, subsidiando e complementando a medicina e tratamentos 

convencionais. Messias et al. (2015) e Guimarães (2016) relataram que as comunidades localizadas na 

periferia urbana no município de Ouro Preto, apresentam usos de recursos dos quintais vinculados ao 

tratamento de doenças, alimentação e ritualísticos. 

Pesquisas ao longo do mundo têm estabelecido registros da composição, função e manejo das 

plantas e suas propriedades nos quintais (Amorozo 2002; Das and Das 2005; Wiersum 2006; Duque-Brasil 

et al. 2007). Estudos sobre a estrutura e diversidade dos quintais podem ainda prover informações de 

interesse na tomada de decisões para aplicação de técnicas adequadas sobre o manejo da terra ou 

conservação da flora (Amaral and Neto 2008). Os quintais são ainda referidos como importantes na 

conservação de espécies e de conhecimentos tradicionais (Freitas et al. 2011). Os quintais contribuem para 

conservação de material genético in-situ, já que podem conter grande variabilidade genética de espécies 

vegetais, as quais permitiram a adaptação ao ambiente manejado. Estudos em quintais têm fortalecido o 

resgate de aspectos socioculturais, urbanos e ecológicos, promovendo assim, a coexistência da 

ancestralidade dos quintais com as demandas atuais das sociedades modernas (Hodgkin 2002; Alam and 

Masum 2005; Amaral and Neto 2008). 

Embora os quintais tenham sustentado milhões de pessoas econômica e agroecologicamente, sendo 

sistemas de produção diversificados (Amaral and Neto 2008), nenhuma atenção científica foi dedicada aos 

quintais estabelecidos na canga. Este fato despreza aspectos ecossistêmicos e produtivos passíveis de serem 

implementados neste ecossistema metalífero. A pesar dos serviços oferecidos pela canga e a diversidade 

florística nela contida, pesquisas que resgatam conhecimento tradicional associado aos recursos naturais e 

ao manejo ecológico destas áreas é escasso. Esse fato é ainda mais preocupante, devido à grande ameaça 

dessas áreas pela exploração minerária. No entanto é notável a existência de agricultores, que mesmo com 

recursos limitados, têm conseguido garantir a produtividade destas áreas de forma sustentável. 

Assim, esse trabalho tem por objetivo investigar a agrobiodiversidade de quintais sobre canga e do 

conhecimento tradicional do manejo das espécies cultivadas nesses solos. Espera-se que os resultados 

subsidiem a recuperação de áreas degradadas e provisionem uma alternativa econômica e sustentável para 

diversificação do uso da terra além da mineração. 
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Materiais e Métodos  

Local de Estudo 

O estudo foi desenvolvido em zona peri-urbana denominada Morro da Queimada (20° 22’ 57.69” S 

– 43° 29’ 41.48” O), no município de Ouro Preto, no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil (Fig 6.1). 

O município possui uma população de aproximadamente 74.036 habitantes, em uma área de 1245Km2 

(IBGE 2015). A área localiza-se na Serra de Ouro Preto, com altitudes variando entre 1250 e 1320 m 

(Sobreira and Fonseca 2001). 

 

Figura 6.1- Localização da área de estudo no Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brasil 

 

As variações altimétricas se relacionam a diferenças litológicas e tem no processo de erosão 

diferencial o principal modelador do relevo, onde os quartzitos e itabiritos constituem o substrato das terras 

altas, os xistos-filitos compreendem o substrato das terras de altitude mediana e as terras baixas estão 

conformadas por granito-gnaisses (Varajão 1991; Varajão et al. 2009). Segundo (Herz 1978), a região 

corresponde a uma superfície planáltica, onde a morfologia muda de suaves colinas nas áreas associadas às 

formações graníticas e gnáissicas, a trechos bastante acidentados, onde predominam cristas com vertentes 

ravinadas e vales encaixados, associados aos afloramentos de quartzitos, itabiritos e da canga ferruginosa. 
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Os solos variam de acordo com fatores como o substrato, a altura e topografia. Os Litossolos são 

predominantes nas áreas mais elevadas, Cambissolos nas de maior declividade e os latossolos no interior 

das áreas deprimidas. 

A vegetação natural pertence a uma região ecotonal entre os domínios da Mata Atlântica e dos 

cerrados, constituída basicamente por um estrato herbáceo mais ou menos contínuo, intercalado com 

arbustos e subarbustos esparsos (Jacobi et al. 2007). As comunidades vegetais são influenciadas por diversos 

fatores antrópicos e ambientais, como a topografia, declividade, clima, composição geológica do substrato 

(Giulietti et al. 1987).  

Amostragem 

A seleção das áreas de amostragem foi baseada em pesquisas bibliográficas, por observação de 

mapas e por excursões em campo. Deste modo, o local de estudo foi selecionado não só pelo contexto 

geológico dos solos metalíferos, mas também pelo importante patrimônio cultural, natural e científico 

existentes nessa cidade, reconhecida como monumento mundial pela UNESCO em 1980.  

Para o levantamento etnobotânico se utilizou o método snowball, em uma amostra de 25 pontos 

residenciais que apresentavam quintais. O entrevistado inicial foi selecionado em um encontro prévio com 

a comunidade para apresentação do projeto, e os subsequentes foram indicações sucessivas que se 

sucederam até que as mesmas se repetiram, indicando o ponto de saturação. Como critério de inclusão foram 

adotados os requisitos: morar no local pelo menos há uma década e ser maior de 18 anos. Os entrevistados 

foram convidados a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE - Apêndice 2), desde que 

mostrassem disponibilidade para colaborar com a pesquisa. 

Os dados etnobotânicos foram obtidos no período de fevereiro a setembro de 2017, em visitas 

domiciliares pré-agendadas, conforme sugerido por Albuquerque et al. (2010). Foram utilizadas entrevistas, 

baseando-se em um questionário semiestruturado e turnês guiadas O questionário contemplou uma listagem 

e características das espécies cultivadas (hábito de crescimento, partes utilizadas e uso) e forma de manejo 

das espécies vegetais nestes geossistemas. O questionário abordou também dados socioeconômicos tais 

como idade, gênero, escolaridade e forma de aquisição dos conhecimentos tradicionais.  

Coleta e Identificação das Espécies 

Todas as espécies citadas que se encontravam com partes reprodutivas foram coletadas, 

identificadas, herborizadas e depositadas no Herbário José Badini da Universidade Federal de Ouro Preto. 

A identificação foi feita através de análises morfológicas, uso de bibliografia especializada e comparação 

com exemplares, previamente identificados. As espécies foram categorizadas em famílias de acordo com o 
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APG III (2009). A nomenclatura científica foi aferida de acordo com os bancos de dados da Lista de 

Espécies da Flora do Brasil (2018) e The Plant List (2013), Para cada espécie vegetal foi registrado o nome 

popular, hábito, e características da planta necessárias para a identificação e herborização. As espécies foram 

categorizadas pelos tipos de uso em: alimentícia, medicinal, ornamental, místico, ecológico e artesanal de 

acordo com a sugestão de Albuquerque et al. (2010). 

Análises dos Resultados 

O valor de uso das espécies (VU) foi estimado de acordo com Phillips and Gentry (1993).  A origem 

das espécies, categorizadas em nativas e exóticas, foi realizada por consulta à literatura e por consulta à 

Lista de Espécies da Flora do Brasil (2018). A riqueza de plantas manejadas nas diversas categorias 

socioeconômicas dos entrevistados (gênero, idade, tempo de moradia e ocupação) foi comparada pelo teste 

G de Williams (Zar 2009). Para estimar a diversidade florística dos quintais foi utilizado o método de 

rarefação (Magurran 2004). 

Resultados e Discussão  

Foram identificados e entrevistados 25 especialistas em manejo de quintais sobre canga no bairro 

Morro da Queimada. A maior parte possui mais de 45 anos, apresentam baixa escolaridade, e residem no 

local há mais de 25 anos (p < 0.05) (Figs 6.2 e 6.3).  

 

Figura 6.2- Gênero, Idade (anos) e Local de Nascimento (DO = Nascidos em Ouro Preto, FO = Nascido em outra 

cidade) de especialistas em manejo de quintais em uma comunidade estabelecida em solos metalíferos no Morro da 

Queimada, em Ouro Preto, MG, Brasil 
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Figura 6.3- Características dos especialistas em manejo de quintais em uma comunidade estabelecida em solos 

metalíferos no Morro da Queimada, em Ouro Preto, MG, Brasil. Tempo de residência (anos) * Escolaridade: AN = 

Analfabeto; EF = Ensino Fundamental; EM = Ensino médio; SC = Superior completo. * Ocupação: AP = Aposentado; 

DC = dona de casa; AE = aposentado e empregado; AD = aposentado e dona de casa; EM = empregado 

 

Gênero 

Embora o número de mulheres manejando os quintais seja maior do que o de homens, não há 

diferença significativa entre as proporções (G -Williams =1.9475, p = 0.1629). Comunidades que possuem 

a organização social modelada pelo gênero podem refletir em uma variação do conhecimento ecológico 

tradicional (Di Ciommo 2007). Muitos estudos tem evidenciado um maior número de mulheres envolvidas 

com a atividade de manejo dos quintais (Patterson 2000; Carr 2008; Guimarães 2016), em especial na 

América Latina (Angel-Pérez and Mendoza 2004; Howard 2003, 2006), onde a cultura local atribui às 

mulheres a tarefa da lida diária com as plantas em unidades produtivas pequenas e seus usos para o cuidado 

com a família, sendo estas catalizadores em aspectos relacionados à soberania alimentar e equilíbrio em 

decisões econômicas e ambientais. No entanto, em comunidades em que a divisão do trabalho é mais 

equitativa, os padrões podem ser alterados (Torres-Avilez et al. 2014). De fato, Guimarães (2016) relata que 

em comunidades urbanas, como é o caso do local de estudo, é comum o compartilhamento de tarefas entre 

os gêneros no cuidado com a família, resultando em padrões similares do conhecimento tradicional 

associado ao uso dos recursos naturais.  

Idade e Local de Nascimento 

A idade dos especialistas variou entre 45 e 60 anos, sendo que a maioria é mais idosa (Fig 6.2). 

Muitos estudos têm sugerido uma relação positiva entre o conhecimento dos recursos naturais, em termo de 

riqueza de espécies e a idade. Alguns outros estudos correlacionam o menor saber dos mais jovens à erosão 
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do conhecimento tradicional (Torres-Avilez et al. 2014). No entanto, este fato pode ser atribuído ao maior 

tempo dos indivíduos mais idosos interagindo com os recursos naturais (Hanazaki et al. 2000). Como nos 

sistemas estudados foi relatado a participação coletiva de todos os membros dos núcleos familiares, acredita-

se que esta última hipótese seja a mais explicativa. 

A maior parte dos entrevistados é nativa do local, evidenciando que a origem nativa estimula a 

especialização no conhecimento tradicional do manejo desse ambiente. 

Tempo de Moradia  

A maioria dos especialistas reside há mais de 25 anos no local de estudo. Este fator contribui, 

conjuntamente com a idade, para a apropriação de experiências, habilidades e inovação de técnicas 

relacionadas à adaptação a esse ambiente, como também observado por Nolan (1998) e Wayland and Walker 

(2014).  

Escolaridade 

Embora estudos elaborados por Spielman et al. (2008) sugiram que a escolaridade é um fator 

imprescindível para melhorar as habilidades e facilitar a aprendizagem. No entanto, de acordo com Medeiros 

et al. (2017), a relação entre escolaridade e conhecimento tradicional sobre recursos naturais é inversa. De 

fato, observou-se que a grande parte (80%) dos especialistas em manejo da canga possui, no máximo, o 

ensino fundamental (Fig 6.3). Esses autores sugerem ainda que o fator escolaridade está relacionado à renda 

e ocupação, onde famílias com menor renda dependam mais dos recursos naturais para a sua subsistência. 

Ocupação 

A ocupação poderia exercer influência sobre o conhecimento tradicional, desde que apresente 

diferenças quanto a ligação ou não ao uso dos recursos naturais (Medeiros et al. 2017). A ocupação primária 

ou secundária de todos os entrevistados está diretamente ou indiretamente ligada ao uso dos recursos 

naturais. Grande parte deles, pela idade, já estão aposentados ou são donas de casa (Fig 6.3). No entanto, os 

que são ativamente trabalhadores, independentemente da ocupação primária desempenhada, relataram 

também se dedicar aos cuidados dos quintais durante o tempo livre, como uma atividade rotineira própria 

da cultura da comunidade.  

Formas de Aprendizagem e Transmissão do Conhecimento 

As formas de aprendizagem das tecnologias para o manejo de quintais sobre canga foram relatadas 

pelos entrevistados como sendo principalmente pelo ensaio e erro (35%). Além disso, 34% relataram obter 

conhecimento pela transmissão vertical por familiares e 25% pela transmissão horizontal entre pares, 
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especialmente os vizinhos e amigos. Messias et al. (2015) e Guimarães (2016) também observaram que nas 

regiões periféricas ouro-pretanas a transmissão do conhecimento sobre plantas úteis é predominantemente 

entre familiares. É interessante notar o alto investimento em experimentação individual na produção de 

inovações, o que é um processo custoso por demandar tempo e energia (Rogers 1988; Feldman et al. 1996; 

Laland 2004; Spielman et al. 2008; Mesoudi 2011; Rivera 2017). Sob este aspecto, estes autores relatam 

que copiar informações de outras pessoas, especialmente dos pares, é um processo vantajoso, permitindo 

que os indivíduos acumulem grande parcela de conhecimento ao longo de toda a vida. No entanto, entender 

a aquisição/transmissão de conhecimentos é algo bastante complexo, envolvendo uma teia de interações 

entre diversas fontes (Soldati et al. 2015). 

Levantamento Florístico e Uso das Espécies 

Foram identificadas 184 espécies de plantas cultivadas ou manejadas nos quintais estudados, 

pertencentes à 64 famílias (Tabela 6.1). 
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Tabela 6.1- Lista de espécies encontradas no levantamento etnobotânico nos quintais estabelecidos em solos metalíferos no Morro da Queimada, 

em Ouro Preto, MG, Brasil e suas respectivas famílias, nomes populares, partes usadas, hábito, origem (NI = não identificado), categoria de uso Al 

= alimentícia, Me = medicinal, Mí = místico, Or = ornamental, Ec = ecológico, Ar = artesanal, valor de uso (VU) e Voucher = (número de registro 

no Herbário OUPR, NC = não coletado).  

Família / Espécies Nome popular Parte usada Habito Origem Uso VU V 

Aizoaceae        

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze Espinafre Folha Sub - arbusto Exótica Al 0,16 30324 

Alismataceae        

Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli Chapéu-de-couro Folha Erva Nativa Me 0,04 NC 

Amaranthaceae        

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze Bactrim-roxo Folha Sub - arbusto Native Me 0,08 30339 

Beta vulgaris L. Beterraba Raiz Erva Exótica Al, Me 0,48 30521 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants 

Erva-de-santa-maria Folha Sub - arbusto Exótica Me 0,08 30340 

Iresine Ervastii Hook. Sangria Folha Sub - arbusto Nativa Me 0,04 30520 

Amaryllidaceae        

Allium cepa Cebola Bulbo Erva Exótica Al, Me 0,12 NC 

Allium fistulosum L. Cebolinha Folha e bulbo Erva Exótica Al 1,2 30374 

Allium sativum L. Alho Bulbo Erva Exótica Al, Me 0,36 30522 

Anacardiaceae        

Mangifera indica L. Manga Fruto Árvore Exótica Al 0,4 30367 

Annonaceae        

Annona reticulata Nona Fruto Árvore Exótica Al 0,04 30523 

Apiaceae        

Apium prostratum Labill. ex Vent. Agrião Folha Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,08 30388 

Daucus carota L. Cenoura Raiz Erva Exótica Al 0,12 30381 
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Família / Espécies Nome popular Parte usada Habito Origem Uso VU V 

Foeniculum vulgare Mill. Funcho Planta toda Sub - arbusto Exótica Me 0,48 30337 

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss Salsinha Folha Sub - arbusto Exótica Al 0,64 30328 

Araceae        

Colocasia esculenta (L.) Schott Inhame-roxo Rizoma Erva Exótica Al, Me 0,36 30524 

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott Comigo-ninguém-pode Planta toda Erva Nativa Mí, Or 0,16 NC 

Xanthosoma taioba E.G.Gonç. Taioba Folha Erva Nativa Al, Me 1,2 30525 

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Copo-de-leite Planta toda Erva Exótica Or 0,2 30333 

Araucariaceae        

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Pinheiro Semente Árvore Nativa Al, Co 0,12 30527 

Asparagaceae        

Furcraea foetida (L.) Haw. Piteira Folha Erva Exótica Or, Ar 0,16 30530 

Sansevieria cylindrica Espada de Ogum Planta toda Erva Exótica Mí, Or 0,08 NC 

Sansevieria trifasciata Prain Espada-de-são-jorge Planta toda Erva Exótica Mí, Or 0,52 30529 

Asteraceae        

Ageratum conyzoides (L.) L. Erva-de-São-João Folha Sub - arbusto Nativa Me 0,04 NC 

Artemisia absinthium L. Losna Folha Sub - arbusto Exótica Me 0,16 30535 

Artemisia vulgaris L. Artemísia Folha Sub - arbusto Exótica Me 0,12 NC 

Artemisia alba Turra Cânfora Planta toda Sub - arbusto Exótica Me 0,04 30532 

Bidens pilosa L. Picão Planta toda Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,24 30341 

Chamaemelum nobile (L.) All. Macela Folha e flor Sub - arbusto Exótica Me 0,16 30373 

Cichorium intybus L. Chicória Folha Sub - arbusto Exótica Al 0,36 30548 

Dahlia pinnata Cav. Dalia Flor Arbusto Exótica Or 0,08 NC 

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. Carurú-arnica Folha Sub - arbusto Nativa Al, Me 0,08 30531 

Lactuca canadensis L. Almeirão-roxo Folha Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,4 30343 

Lactuca sativa L. Alface Folha Erva Exótica Al 0,4 30323 

Matricaria chamomilla L. Camomila Folha e flor Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,08 NC 
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Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob. Batata-yacon Raiz Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,4 30534 

Sonchus oleraceus (L.) L. Serralha Folha Sub - arbusto Nativa Al, Me 0,44 30325 

Tanacetum vulgare L. Pluma Folha Sub - arbusto Exótica Me 0,12 30401 

Vernonanthura condensata (Baker) H. Rob. Boldo-de-Árvore Folha Arbusto Exótica Me 0,04 30533 

Begoniaceae        

Begonia aconitifolia A.DC. Coração-de-estudante Planta toda Sub - arbusto Nativa Or 0,04 30537 

Begonia bowerae Ziesenh. Begônia Planta toda Sub - arbusto Exótica Or 0,12 30536 

Bignoniaceae  

Handroanthus albus (Cham.) Mattos Ipê-amarelo Planta toda Árvore Nativa Or, Ec 0,16 30538 

Boraginaceae        

Symphytum officinale L. Confrei Folha Erva Exótica Me 0,04 30539 

Brassicaceae        

Brassica oleracea L. Couve Folha Sub - arbusto Exótica Al, Me 1,32 30359 

Brassica oleracea var. italica Plenck Brócolis-de-folha Folha e flor Sub - arbusto Exótica Al 0,04 30331 

Brassica rapa L. Mostarda Folha Sub - arbusto Exótica Al 0,16 30384 

Eruca vesicaria (L.) Cav. Rúcula Folha Sub - arbusto Exótica Al 0,04 30541 

Lepidium didymum L. Mentrusto Folha Sub - arbusto Nativa Me 0,04 30353 

Nasturtium africanum Braun-Blanq. Agrião-comprido Folha Sub - arbusto Exótica Al 0,04 30372 

Nasturtium officinale R.Br. Agrião-redondo Folha Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,08 30540 

Sinapis sp. Mostarda-do-mato Folha Sub - arbusto Exótica Al 0,04 NC 

Bromeliaceae        

Ananas comosus (L.) Merr. Abacaxi Fruto Erva Exótica Al 0,08 30542 

Bromelia sp. Bromélia Planta toda Epífita NI Or 0,04 NC 

Cactaceae        

Opuntia ficus-indica (L.) Mill Palma Planta toda Sub - arbusto Exótica Al, Or 0,16 30543 

Pereskia aculeata Mill. Ora-pro-nóbis Folha Arbusto Nativa Al, Or, Ec 0,76 30547 
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Pereskia grandiflora Pfeiff. Ora-pro-nóbis-de-árvore Folha Arbusto Nativa Al 0,04 30332 

Caricaceae        

Carica papaya L. Mamão Folha e fruto Arbusto Exótica Al, Me 0,44 30375 

Convolvulaceae        

Ipomoea batatas (L.) Lam. Batata-doce Raiz Rastejante Exótica Al 0,24 30544 

Costaceae        

Costus spicatus (Jacq.) Sw. Bananinha-do-mato Rizoma Sub - arbusto Nativa Al, Me 0,16 30382 

Crassulaceae        

Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & 

H.Perrier) Lauz.-March. 

Kalanchoe Planta toda Sub - arbusto Exótica Mí, Or 0,32 30387 

Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken Fortuna Folha Sub - arbusto Exótica Al, Me, Mí 0,16 30351 

Cotyledon orbiculata Basto, Basso Planta toda Sub - arbusto Exótica Me 0,04 NC 

Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet & 

H. Perrier 

Árvore-de-natal Folha Sub - arbusto Exótica Me 0,04 30344 

Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex DC Bálsamo Planta toda Sub - arbusto Exótica Al, Me, Or 0,36 30545 

Cucurbitaceae        

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. Abóbora-de-água Fruto Rastejante Exótica Al 0,12 NC 

Cucurbita maxima Duchesne Abóbora Fruto Rastejante Exótica Al 0,32 30409 

Cyclanthera pedata (L.) Schrad. Maxixe-liso Fruto Sub - arbusto Exótica Al 0,04 30378 

Sechium edule (Jacq.) Sw. Chuchu Fruto Trepadeira  Exótica Al 0,8 30358 

Cupressaceae        

Cupressus macrocarpa Hartw. Arvorezinha-de-natal Planta toda Arbusto Exótica Or 0,04 30546 

Dennstaedtiaceae        

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon Samambaia Planta toda Erva Nativa Or 0,08 NC 

Dioscoreaceae        

Dioscorea bulbifera L. Cará-moela Rizoma Trepadeira  Exótica Al 0,12 30549 

Ebenaceae        
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Diospyros kaki L.f. Caqui Fruto Arbusto Exótica Al 0,16 30551 

Equisetaceae        

Equisetum giganteum L. Cavalinha Planta toda Erva Exótica Me 0,08 30389 

Euphorbiaceae        

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Bico-de-papagaio Planta toda Arbusto Exótica Or, Ec 0,28 30336 

Manihot esculenta Crantz Mandioca Raiz Arbusto Nativa Al 0,08 30550 

Ricinus communis L. Mamona Planta toda Arbusto Exótica Ec 0,08 30371 

Fabaceae        

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. Pata-de-vaca Folha Árvore Nativa Me, Ec 0,12 30352 

Calliandra tweedii Benth. Esponja-de-sangue Planta toda Arbusto Nativa Or, Ec 0,08 30370 

Phaseolus vulgaris L. Feijão Planta toda Sub - arbusto Exótica Al, Me, Ec 0,52 30383 

Pisum sativum L Ervilha Planta toda Trepadeira  Exótica Al 0,04 30408 

Vigna unguiculata (L.) Walp. Feijão-de-corda Planta toda Trepadeira  Exótica Al, Ec 0,08 NC 

Geraniaceae        

Pelargonium × hortorum L.H. Bailey Jardineira Planta toda Sub - arbusto Exótica Or 0,12 30565 

Pelargonium radula (Cav.) L'Hér. Malva-cheirosa Folha Sub - arbusto Exótica Me, Or 0,48 30329 

Hydrangeaceae        

Hydrangea macrocarpa Hand.-Mazz. Hortência Flor Sub - arbusto Exótica Or 0,16 30566 

Lamiaceae        

Glechoma hederacea L. Glecoma Folha Rastejante Exótica Me 0,04 30559 

Lavandula angustifolia Mill. Lavanda Folha e flor Sub - arbusto Exótica Me, Or, Ec 0,12 30552 

Lavandula dentata L. Lavanda Folha e flor Sub - arbusto Exótica Me, Or, Ec 0,12 30411 

Leonurus japonicus Houtt. Lavadeira Folha Sub - arbusto Exótica Me, Or, Ec 1,16 30404 

Melissa officinalis L. Cidreira Folha e flor Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,32 30553 

Mentha × piperita L. Hortelã-roxo Planta toda Sub - arbusto Exótica Al, Me, Ec 0,16 NC 

Mentha × rotundifolia (L.) Huds. Hortelã Planta toda Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,16 NC 
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Mentha longifolia (L.) L. Levante Folha Sub - arbusto Exótica Me, Mí, Ec 0,6 NC 

Mentha × villosa Huds. Hortelã Folha Sub - arbusto Exótica Al, Me 1,48 30556 

Mentha pulegium L. Poejo Folha Sub - arbusto Exótica Me 0,08 30554 

Ocimum basilicum L. Manjericão Folha Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,48 30560 

Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex 

Benth. 

Alfavaca-cheiro-de-anis Folha Sub - arbusto Nativa Al, Me 0,08 30405 

Ocimum gratissimum L. Alfavaca Folha Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,12 30407 

Origanum vulgare L. Orégano Folha Sub - arbusto Exótica Al 0,12 30599 

Origanum majorana L. Manjerona Folha Sub - arbusto Exótica Al, Me 0,24 30561 

Plectranthus barbatus Andrews Boldo-argentino Folha Arbusto Exótica Me, Ec 0,32 30402 

Plectranthus ornatus Codd Boldo-miúdo Folha Sub - arbusto Exótica Me 0,12 30403 

Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. Coração-magoado Planta toda Sub - arbusto Exótica Or 0,04 30558 

Rosmarinus officinalis L. Alecrim Folha Sub - arbusto Exótica Al, Me, Mí 1,8 30334 

Salvia officinalis L. Sálvia Folha Sub - arbusto Exótica Me 0,24 30562 

Tetradenia riparia (Hochst.) Codd Mirra Planta toda Sub - arbusto Exótica Me, Mí, Ec 0,2 30406 

Lauraceae        

Persea americana Mill. Abacate Fruto Árvore Exótica Al, Me, Ec 0,84 30355 

Lythraceae        

Punica granatum L. Romã Folha e fruto Arbusto Exótica Al, Me 0,16 30563 

Malpighiaceae        

Malpighia emarginata DC. Acerola Fruto Arbusto Exótica Al 0,08 30567 

Malvaceae        

Abelmoschus esculentus (L.) Moench Quiabo Fruto Sub - arbusto Exótica Al 0,16 30571 

Abutilon striatum Dicks. ex Lindl. Lanterna-vermelha Planta toda Arbusto Nativa Or 0,04 30568 

Gossypium arboreum L. Algodão Planta toda Arbusto Exótica Me, Ar 0,24 30342 

Sida rhombifolia L. Vassourinha-do-campo Planta toda Sub - arbusto Nativa Me 0,04 NC 
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Moraceae        

Ficus carica L. Figo Fruto Arbusto Exótica Al 0,28 30574 

Morus nigra L. Amora Folha e fruto Arbusto Exótica Al, Me 0,88 30346 

Musaceae        

Musa × paradisiaca L. Banana-prata Fruto Erva Exótica Al, Ec 0,6 30361 

Musa acuminata Colla Banana-caturra Fruto Erva Exótica Al, Ec 0,48 30362 

Myrtaceae        

Eugenia uniflora L. Pitanga Fruto Arbusto Nativa Al, Ec 0,4 30572 

Plinia peruviana (Poir.) Govaerts Jabuticaba Fruto Arbusto Nativa Al 0,16 30570 

Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine Araçá Fruto Arbusto Nativa Al, Me 0,16 30377 

Psidium guajava L. Goiaba Fruto Arbusto Exótica Al, Me, Ec 1,04 30569 

Syzygium jambos (L.) Alston Jambo Fruto Arbusto Exótica Al 0,08 30573 

Onagraceae        

Fuchsia regia (Vand. ex Vell.) Munz Brinco-de-princesa Planta toda Arbusto Nativa Or, Ec 0,08 30348 

Orchidaceae        

Não identificada Orquídea Planta toda Epiphytic NI Or 0,08 NC 

Oxalidaceae        

Averrhoa carambola L. Carambola Fruto Árvore Exótica Al, Me, Ec 0,2 30575 

Papaveraceae        

Fumaria officinalis L. Cicuta Folha e flor Sub - arbusto Exótica Me, Or 0,08 30380 

Passifloraceae        

Passiflora edulis Sims Maracujá Fruto Trepadeira  Nativa Al, Ec 0,16 NC 

Passiflora alata Curtis Maracujá Fruto Trepadeira  Nativa Al, Me 0,16 30385 

Phyllanthaceae        

Phyllanthus niruri L. Quebra-pedra Planta toda Sub - arbusto Nativa Me 0,28 30338 

Phytolaccaceae        
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Petiveria alliacea L. Guiné Planta toda Sub - arbusto Exótica Me, Mí 0,4 30330 

Piperaceae        

Piper umbellatum L. Capeba Folha Sub - arbusto Nativa Al, Me 0,08 30580 

Plantaginaceae        

Plantago australis Lam. Tansagem Planta toda Erva Nativa Al, Me 0,32 30579 

Scoparia dulcis L. Vassourinha Planta toda Sub - arbusto Nativa Me, Ec 0,2 NC 

Poaceae        

Coix lacryma-jobi L. Lágrimas-de-nossa-senhora Planta toda Erva Exótica Me, Mí, Or, 

Ar 

0,32 30357 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Capim-cidreira Folha Erva Exótica Al, Me 0,24 30576 

Saccharum officinarum L. Cana Caule Erva Exótica Al, Me 0,76 30578 

Zea mays L. Milho Semente Erva Exótica Al 0,16 30581 

Polygonaceae        

Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) 

H.Gross 

Tapete-inglês Folha e flor Rastejante Exótica Al, Me, Or 0,16 30349 

Rumex acetosa L. Azedinha Folha Erva Exótica Al, Me 0,16 30584 

Rumex obtusifolius L. Labaça Folha e raiz Erva Exótica Al, Me 0,08 30350 

Polypodiaceae        

Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. Chifre-de-veado Planta toda Erva Exótica Or 0,04 30583 

Polypodium sp. Samambaia Planta toda Erva Exótica  Or, Ec 0,08 30582 

Rhamnaceae        

Hovenia dulcis Thunb. Pau-doce Fruto Árvore Exótica Al, Ec 0,08 30585 

Rosaceae        

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Ameixa-amarela Fruto Arbusto Exótica Al, Ec 1,08 30399 

Fragaria vesca L. Morango Fruto Erva Exótica Al 0,04 30327 

Prunus persica (L.) Batsch Pêssego Fruto Arbusto Exótica Al 0,36 30400 

Pyrus malus L. Maçã Fruto Árvore Exótica Al 0,08 NC 
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Rosa sp. Rosa Flor Arbusto Exótica Or, Ec 0,02 NC 

Rosa centifolia L. Rosa-branca Flor Arbusto Exótica Me, Or 0,24 30397 

Rosa chinensis Jacq. Rosa-verde Flor Arbusto Exótica Me 0,04 30369 

Rubus niveus Thunb. Framboesa Fruto Sub - arbusto Exótica Al, Me, Ec 0,16 30356 

Rubus rosifolius Sm. Morango-do-mato Fruto Sub - arbusto Nativa Al 0,28 30398 

Rubiaceae        

Coffea arabica L. Café Semente Arbusto Exótica Al 0,32 30587 

Rutaceae        

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Lima Folha e fruto Arbusto Exótica Al, Me 0,36 30354 

Citrus medica L. Limão-doce; Laranja-kikan Fruto Arbusto Exótica Al 0,04 NC 

Citrus × aurantium L. Laranja-da-terra Folha e fruto Arbusto Exótica Al, Me 0,16 30335 

Citrus limon (L.) Osbeck Limão-rosa Folha e fruto Arbusto Exótica Al, Me 1,92 30396 

Citrus reticulata Blanco Mexerica Fruto Arbusto Exótica Al 0,36 30586 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Laranja-bahia Folha, fruto e 

flor 

Arbusto Exótica Al, Me, Ec 1,16 30364 

Ruta graveolens L. Arruda Folha Sub - arbusto Exótica Me, Mí 0,68 30395 

Selaginellaceae        

Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun Grama-do-menino-jesus Planta toda Rastejante Exótica Or 0,04 30588 

Solanaceae        

Capsicum annuum L. Pimentão Fruto Sub - arbusto Exótica Al 0,28 NC 

Capsicum baccatum L. Pimenta-dedo-de-moça Fruto Sub - arbusto Nativa Al 0,56 30392 

Capsicum chinense Jacq. Pimenta-biquinho Fruto Sub - arbusto Exótica Al 0,24 30589 

Nicotiana tabacum L. Tabaco Folha Sub - arbusto Exótica Me 0,2 30593 

Solanum americanum Mill. Maria-preta Fruto Sub - arbusto Nativa Al 0,04 NC 

Solanum aethiopicum L. Jiló Fruto Sub - arbusto Exótica Al 0,32 30363 

Solanum betaceum Cav. Tomate-mango Fruto Arbusto Exótica Al, Me 0,36 30592 
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Solanum cernuum Vell. Panacéia Folha Arbusto Nativa Me 0,16 30594 

Solanum lycopersicum L. Tomate-maçã Fruto Sub - arbusto Exótica Al 0,64 30591 

Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Dunal) 

D.M. Spooner, G.J. Anderson & R.K. Jansen 

Tomate-cereja Fruto Sub - arbusto Exótica Al 0,16 30391 

Solanum tuberosum L. Batata-inglesa Tubérculo Sub - arbusto Exótica Al 0,2 30590 

Tropaeolaceae        

Tropaeolum majus L. Chagas Folha e flor Sub - arbusto Exótica Al, Me, Or, 

Ec 

0,28 30345 

Urticaceae        

Cecropia pachystachya Trécul Embaúba Fruto Árvore Nativa Al, Or, Ec 0,12 NC 

Urera baccifera L. Cansanção Folha Arbusto Nativa Me 0,04 30596 

Urtica urens L. Urtiga Folha Sub - arbusto Exótica Me 0,04 30326 

Verbenaceae        

Lantana camara L. Lantana-camara Planta toda Sub - arbusto Exótica Me, Or, Ec 0,12 30390 

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & 

P.Wilson 

Melissa Folha e flor Arbusto Nativa Al, Me 0,4 30379 

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl Jurubão Folha e raiz Sub - arbusto Nativa Me 0,08 30368 

Violaceae        

Viola sp. Violeta Planta toda Erva Exótica Or 0,04 NC 

Vitaceae        

Vitis vinifera L. Uva Fruto Trepadeira  Exótica Al 0,4 30386 

Xanthorrhoeaceae        

Aloe vera (L.) Burm.f. Babosa Folha Erva Exótica Me, Ec 0,2 NC 

Aloe arborescens Mill. Babosa Folha Erva Exótica Me, Ar 0,88 30347 

Zingiberaceae        

Curcuma longa L. Açafrão Rizoma Erva Exótica Al, Me 0,12 NC 

Zingiber officinale Roscoe Gengibre Rizoma Erva Exótica Al, Me 1,56 30595 



As famílias com maior riqueza de espécies são Lamiaceae (21), Asteraceae (16) e Solanaceae (11) 

(Fig 6.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4- Famílias com maior riqueza de espécies em quintais sobre solos metalíferos em pesquisa etnobotânica 

realizada no Morro da Queimada, em Ouro Preto, MG, Brasil 

 

Levantamentos etnobotânicos, em distintas regiões do Brasil têm relatado a alta riqueza de espécies 

dessas mesmas famílias (Hanazaki et al. 2000; Pilla et al. 2006; Messias et al. 2015; Guimarães 2016). De 

acordo com Almeida and Albuquerque (2002), Asteraceae e Lamiaceae são frequentemente citadas nos 

estudos etnobotânicos por apresentarem uma alta riqueza de espécies medicinais e de fácil cultivo.  

Albuquerque and Andrade (1998) acrescentam ainda que a família Lamiaceae é considerada uma das mais 

importantes do ponto de vista etnobotânico e econômico nas comunidades afro-brasileiras, presentes no 

local de estudo em grande proporção (Queiroz et al. 2013), justificando o resultado encontrado. Diversas 

espécies possuem usos amplamente difundidos, sendo frequentemente citadas em estudos sobre diversidade 

e usos em quintais em distintas condições ambientais e culturais ao redor do mundo (Fortanelli-Martínez et 

al. 2006; Montagnini 2006; Peyre et al. 2006). 

Grande parte das espécies são exóticas, sendo que algumas são naturalizadas, com ocorrência 

espontânea (Tabela 6.1). O maior número de espécies exóticas utilizadas em comunidades urbanas é referido 

por diversos autores, incluindo os trabalhos realizados no município de Ouro Preto (Messias et al. 2015; 

Guimarães 2016). Estes autores relatam a importância dessas espécies exóticas na manutenção do 

conhecimento e uso dos recursos vegetais. Embora o uso de plantas exóticas seja considerado como um 

indício de erosão do conhecimento tradicional (Palmer 2004), para muitos autores como Medeiros et al. 
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(2017) e Rossi et al. (2018) a incorporação de espécies exóticas no repertório de plantas úteis são produtos 

da evolução natural do conhecimento tradicional, diversificando os usos e, principalmente, complementando 

lacunas utilitárias existentes dentre aquelas encontradas nas plantas nativas. Além do mais, a etnia local é 

constituída pela miscigenação de descendentes europeus, africanos e ameríndios (Queiroz et al. 2013). Desta 

forma, se grande parte da transmissão de conhecimentos tradicionais se dá pela transmissão vertical, o uso 

de espécies europeias e africanas seria algo esperado. 

Apesar de representarem menor número em relação às plantas exóticas nos cultivos domésticos, o 

manejo de espécies nativas representa um importante banco de germoplasma, garantindo maior 

variabilidade genética dessas espécies e de conservação in situ (Brito and Coelho 2000).  Dentre as espécies 

nativas, a grande parte são alimentícias, relatadas em alguns trabalhos como "não convencionais". No 

entanto, são de uso comum na dieta diária dos moradores, como o carurú-arnica (Erechtites hieracifolia), o 

ora-pro-nobis (Pereskia aculeata) e a capeba (Pothomorphe umbellata). Muitas espécies nativas também 

são medicinais e ocorrem naturalmente nos quintais manejados, como a panacéia (Solanum cernuum), a 

vassoura (Sida rhombifolia) e o chapéu-de-couro (Echinodorus macrophyllus), dentre outras (Tabela 6.1). 

Embora o repertório de espécies manejadas nos quintais seja pouco similar aos ambientes naturais 

de canga locais estudados por Messias et al. (2011), nota-se que várias famílias são comuns aos dois 

ambientes. Além dos aspectos taxonômicos, percebe-se também que a fisionomia da vegetação natural das 

cangas locais descritas por Messias et al. (2011) também é similar aos ambientes manejados dos quintais 

sobre canga, composta predominantemente (60%) por arbustos e subarbustos (Tabela 6.1). As limitações 

impostas pelo substrato, tanto nas áreas naturais quanto manejadas impões restrições para o estabelecimento 

de espécies arbóreas (Jacobi et al. 2007).  Além desse fato, o estabelecimento de espécies de menor porte 

possibilita aos agricultores o manejo de um maior número de espécies no espaço disponível, provendo uma 

maior diversidade de recursos. Nota-se ainda a habilidade dos agricultores em estabelecer as espécies em 

diferentes estratos, combinando algumas poucas árvores frutíferas arbóreas com plantas de menor porte no 

estrato inferior. Este manejo, além de otimizar o espaço utilizado e garantir a maior produtividade da área, 

também é relatado como capaz de proteger o solo contra a erosão superficial, visto que o relevo é bastante 

acidentado.  

As categorias de uso com maior riqueza e citações de espécies foram a alimentícia (122 espécies e 

680 citações) e medicinal (100 espécies e 369 citações) (Fig 6.5). Entre outras categorias de plantas úteis 

são também referidas as espécies ornamentais (40 espécies e 99 citações.), as místicas (11 espécies e 46 

citações), e as com importância ecológica (42 espécies e 68 citações). Esta multiplicidade de categorias 

utilitárias denotam a importância dos recursos vegetais nos quintais sobre canga. Estas categorias de uso 
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são também consideradas como as mais importantes em diversos estudos feitos em quintais e levantamentos 

etnobotânicos urbanos. De acordo com Amorozo (2002); Messias et al. (2015) e Guimarães (2016)  a 

produção dos quintais, pomares e hortas  é caracterizada como cultivo de subsistência, amparando 

principalmente a nutrição familiar e a obtenção de medicamentos para o tratamento de algumas doenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5- Riqueza e abundância dos diferentes tipos usos das espécies encontradas em um levantamento 

etnobotânico em quintais em solos metalíferos, no Morro da Queimada, em Ouro Preto, MG, Brasil 

 

Dentre as alimentares há muitas espécies frutíferas e olerícolas, as quais são manejadas e 

selecionadas pela comunidade e seus antepassados.  Muitas espécies citadas denotam ter mais de um uso. 

Bennett and Prance (2000) relataram que esta versatilidade de uso seja originária da experimentação das 

espécies que foram introduzidas para algum propósito, como por exemplo ornamental ou alimentar e 

posteriormente foi testada para outros fins, como o medicinal. Nesse contexto, estes autores propuseram um 

índice de importância relativa como medida de versatilidade das espécies. Espécies mais versáteis são 

relatadas como possuindo maior valor de uso nas comunidades.  De fato, espécies versáteis foram relatadas 

como imprescindíveis nos quintais (Tabela 6.1). Dentre as espécies com maior valor de uso destaca-se o 

limão (Citrus limon) utilizado como alimentar, medicinal e tecnológico, do qual se utilizam os frutos, folhas 

e flores, cujas propriedades são comprovadas (Arias and Ramón-Laca 2005; Chaturvedi and Nidhi 2016).  

O uso de plantas medicinais é uma característica comum no domínio dos cerrados (Damasceno and 

Barbosa 2008; Moreira and Guarim-Neto 2009) e da Mata Atlântica (Diegues and Viana 2004; Miranda et 
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al. 2011). A grande riqueza e frequência de cultivo e manejo de plantas medicinais nos quintais evidenciam 

a importância desse recurso terapêutico no tratamento das enfermidades que acometem a população, fazendo 

parte da cultura local, conforme evidenciado por Messias et al. (2015). 

A diversidade de plantas ornamentais também é notável nos quintais sobre canga e denotam que o 

manejo dessas áreas também desempenha uma importante função estética, assim como evidenciado por 

Eichemberg et al. (2009) em quintais do sudeste do Brasil. Muitas ornamentais também possuem outros 

usos, dentre eles, o uso místico. Dentre elas são frequentes o cultivo de manjericão (Ocimum basilicum), 

alfavaca (Ocimum gratissimum), espada-de-são-jorge (Sansevieria trifasciata), arruda (Ruta graveolens), 

comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia seguine), alecrim (Rosmarinus officinalis), guiné, 

(Petiveria alliacea) fumo (Nicotiana tabacum) e erva-de-santa-maria (Dysphania ambrosioides), as quais 

possuem um grande valor principalmente para a cultura afro-brasileira. Albuquerque and Chiappeta (1994) 

ressaltam a importância dessas espécies nas comunidades afro-brasileiras que as utilizam com frequência 

para seus rituais.  

É interessante notar a atribuição do uso ecológico de algumas espécies, sendo que esta categoria de 

uso não é usualmente referida em levantamentos etnobotânicos. Dentre a importância ecológica são 

referidas a proteção e melhoria da fertilidade do solo, a conservação de nascentes, provimento de recursos 

para a fauna, material para preparação de adubos verdes, paisagismo, melhoria na qualidade do ar e abrigo 

para a fauna e atração de polinizadores. Dentre estas foram citadas 42 espécies, com 68 citações. O manejo 

de espécies nessa categoria de uso revela o cuidado e a valorização dos especialistas para com estes espaços. 

Esta prática tem um efeito direto na sinergia com outras espécies, estimulando as relações biológicas 

(Alcamo et al. 2003) em modelos de produção agroecológicos.  

No entanto, é surpreendente a riqueza de espécies exóticas nesse ecossistema limitante, descrito 

como inapto para o cultivo da maioria das espécies de interesse econômico, tanto pelas características físicas 

como químicas do solo, que é duro, arenoso, com baixa capacidade de troca catiônica, apresenta teores 

elevados de metais e pouco aporte da maioria dos macro e micronutrientes vegetais (Benites et al. 2003). 

Este fato denota que o conhecimento tradicional prove tecnologias que aprovisionam adequações ao 

substrato, permitindo o desenvolvimento de sistemas agrícolas.  A implementação de tecnologias derivadas 

do conhecimento ancestral melhorou a fertilidade dos solos desagregados na África, incluindo os de baixa 

aptidão agrícola (Okalebo et al. 2006; Mapfumo et al. 2013). Toledo and Barrera-Bassols (2008) ressaltam 

que a agroecologia e as tecnologias tradicionais são ferramentas dinamizadoras no manejo dos solos e a 

conservação da agrobiodiversidade tanto na América Latina, como em diversas localidades como Sudão, 

México, Alpes Suíços, Índia, Indonésia, Nigéria e Burkina Faso. 
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Além do manejo do ambiente, alguns especialistas relatam que selecionam ecótipos mais adaptados 

das espécies manejadas. Este atributo corrobora a importância dos quintais na conservação dos recursos 

genéticos, como também observado por (Eichemberg et al. 2009).  Em China, Bolívia e Quênia Swiderska 

et al (2011) encontraram que a conservação de cultivos tradicionais é essencial na manutenção da 

diversidade fitogenética e adaptação das espécies. Em uma perspectiva conservacionista, os quintais podem 

ser observados como locais de depósito de material genético, já que, além de conter grande variedade de 

espécies vegetais, permitem a adaptação de novas plantas, disseminação de sementes e conservação da 

variabilidade genética (Kumar and nair 2004; Alam and Masum 2005; Carneiro et al. 2013).  

Os Quintais e seu Manejo  

O tamanho dos quintais são pequenos, variando de 18 m² a 223 m², padrão comum na América 

Latina  (Patterson  2000; Howard 2006). Na área de estudo, a produção é utilizada principalmente para a 

subsistência, sendo o excesso utilizado as vezes como escambo entre os vizinhos. A diversidade encontrada 

nos quintais estudados é elevada, apesar das condições edáficas limitantes (Fig 6.6). A adoção de tecnologias 

advindas do grande conhecimento tradicional associado ao manejo dos solos e das espécies vegetais permite 

que a agrobiodiversidade dos locais seja rica. Altieri et al. (2012) relatam que a adoção de tecnologias 

aperfeiçoa a fertilidade dos solos e ativa os fluxos de diversidade e dos agroecossistemas. Assim sendo, 

mesmo espécies muito exigentes da fertilidade dos solos como, por exemplo, o tomate (Solanum 

lycopersicum) e a hortelã (Mentha x villosa) mostram-se adaptadas e produtivas, não exibindo sequer 

sintomas de deficiência nutricional. Altieri (2002) e Vincent and Meguro (2008) Explicam que as técnicas 

agroecológicas permitem a adequação do substrato para o estabelecimento de espécies, incluindo a 

reabilitação de áreas degradadas. 
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Figura 6.6- A riqueza de espécies nos quintais em solos metalíferos em um levantamento etnobotânico realizado no 

Morro da Queimada, em Ouro Preto, MG, Brasil. 

 

Conclusões  

A ocorrência de espécies cuja linhagem tenha sido conservada ao longo do tempo já seria suficiente 

para justificar a relevância dos quintais como sistemas de conservação de recursos vegetais e germoplasma 

de plantas cultivadas. A revitalização do uso de hortas residenciais teria uma importância inestimável para 

a conservação de espécies, bem como para a provisão não apenas de recursos com valor utilitário para 

populações urbanas, mas também de espécies pouco comuns alimentares, medicinais e ornamentais que 

poderiam multiplicar o número de usos convencionais de plantas cultivadas em quintais. 

Os agroecossistemas dos quintais sobre canga são capazes de conservar parte dos recursos genéticos 

nativos e de ecótipos de espécies exóticas adaptadas, além de garantir a soberania alimentar e suprir outras 

necessidades das comunidades e ainda de permitir a reabilitação de áreas degradadas, com valor 

paisagístico. Desta forma, sugere-se que programas educativos sejam implantados para a conservação e 

divulgação deste saber tradicional visando a diversificação do uso da terra e a reabilitação de áreas 

degradadas. Em face do grande número de espécies alimentares e medicinais cultivadas e manejadas nesse 

substrato metalífero, sugere-se que sejam realizadas análises químicas para garantia da segurança alimentar 

dessas espécies. 
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A pouca diversificação econômica encontrada na região de estudo, focada principalmente nas 

atividades minerárias apresenta inúmeras ameaças. Com a ocorrência das tragédias ambientais recentes e o 

consequente impedimento legal do funcionamento da mineração, uma grande crise econômica e social tem 

impactado a região de estudo. Desta forma, o presente estudo apresenta uma alternativa econômica do uso 

da terra, contribuindo para o desenvolvimento socioambiental, assim como para a reabilitação de áreas 

impactadas pela mineração. 
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Resumo 

A contaminação dos solos por elementos potencialmente tóxicos constitui atualmente um dos maiores 

problemas ambientais gerados pelas atividades antrópicas ao redor do mundo. Entretanto, a demanda de 

alimentos e o crescimento populacional tem levado à ocupação de áreas originalmente consideradas não 

aptas para atividades agrícolas, como regiões de solos metalíferos explorados pela mineração. As 

populações que vivem nestes locais têm implementado práticas de manejo agroecológico que, espera-se 

serem capazes de minimizar os efeitos tóxicos de alguns elementos e permitir a produção vegetal sem, 

entretanto, causar danos à saúde. O objetivo desse estudo foi determinar as concentrações de elementos 

químicos  em solos e em plantas cultivadas em antigas áreas de mineração e atualmente submetidos a 

produção de subsistência por agricultores tradicionais. As técnicas de manejo se configuram dentro das 

práticas agroecológicas para a melhoria química e física do solo. Para verificar a influência das técnicas e 

métodos tradicionais na estrutura físico-química dos solos de canga foram realizadas análises 

granulométricas, de fertilidade e químicas nos substratos. Para tal, se coletaram 9 amostras compostas na 

profundidade de 0-30 cm. Amostras das partes consumidas (folha, fruto, caule) das principais espécies 

alimentares e medicinais foram analisadas para determinação das concentrações dos elementos químicos. 

Para tal, se utilizou o método de digestão ácida com auxílio de micro-ondas. A determinação dos elementos 

Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Y , Zn presentes nas 
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amostras foi realizada por espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-

OES), e por espectroscopia de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). As concentrações 

dos elementos químicos analisados foram comparados com os níveis máximos permitidos para inferências 

a segurança alimentar das espécies cultivadas. Todas as espécies e partes vegetais analisadas apresentaram 

pelo menos dois elementos (Cr e Zn) em concentrações iguais ou superiores à limites máximos permitidos 

por agências nacionais ou internacionais. Das espécies estudadas o tomate (Solanum lycopersicum L.)  e 

limão (Citrus limon (L.) Osbeck) apresentam menor índice de contaminação por elementos como As, Cr, 

Zn, Cd, Cu e Ni considerados como tóxicos. Os resultados demonstram que a utilização de métodos 

agroecológicos constitui uma alternativa dentro dos programas de diversificação do uso dos solos 

metalíferos, por outro lado, a hortelã apresentou as maiores concentrações de As, Cr, Cu e Pb, mostrando-

se como uma possível espécie acumuladora, podendo ser empregada como bioindicadora de solos 

metalíferos. 

Palavras chaves: Cangas, ecotoxicologia, espécies acumuladoras, reabilitação de áreas de degradadas, 

segurança alimentar. 

Abstract 

Contamination of soils by potentially toxic element is currently one of the major environmental problems 

generated by human activities around the world. However, food demand and population growth have led to 

the occupation of areas originally considered unsuitable for agricultural activities, such as regions of 

metalliferous soils exploited by mining. The populations that live in these places have implemented 

agroecological management practices that are expected to be able to minimize the toxic effects of some 

elements and allow plant production without, however, causing damage to health. The objective of this 

study was to determine the concentrations of chemical elements in soils and plants grown in former mining 

areas and currently undergoing subsistence production by traditional farmers. The management techniques 

are configured within agroecological practices for the chemical and physical improvement of the soil. To 

verify the influence of traditional techniques and methods on the physical-chemical structure of canga soils, 

particle size, fertility and chemical analyzes were performed. For that, 9 composite samples were collected 

at depth of 0-30 cm. Samples of the consumed parts (leaf, fruit, bark, stem) of the main food and medicinal 

species were analyzed to determine the contents of the chemical elements. For that, the acid digestion 

method was used with the help of microwaves. The determination of the elements Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, 

Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, Y, Zn present in the samples was performed by 

inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES), and by inductively coupled plasma 

mass spectroscopy (ICP-MS). The contents of the analyzed chemical elements were compared with the 
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maximum levels allowed for inferences the food safety of the cultivated species. All species and plant parts 

analyzed showed at least two elements (Cr and Zn) in concentrations equal to or greater than the maximum 

limits allowed by national or international agencies, of the species studied, tomato (Solanum lycopersicum 

L.) and lemon (Citrus limon (L.) Osbeck) present a lower contamination index for elements such as As, Cr, 

Zn, Cd, Cu and Ni considered to be toxic. The results show that the use of agroecological methods 

constitutes an alternative within the programs for the diversification of the use of metalliferous soils, on the 

other hand, the mint presented the highest concentrations of As, Cr, Cu and Pb, showing itself as a possible 

accumulating species, and can be used as a bioindicator of metalliferous soils. 

Keywords: Cangas, ecotoxicology, accumulating species, rehabilitation of degraded areas, food security. 

Introdução 

A produção de alimentos em áreas degradadas pela mineração tem sido registrada na literatura 

mundial nas últimas décadas, tanto em países com alta densidade populacional e demanda por produção 

agrícola, tais como China (Li et al. 2007) e Índia (Smriti-Rao et al. 2017) como em países com pequenas 

áreas agriculturáveis, como no Egito (Rashed 2010), outros. (Conesa et al. 2006;  Daldoul et al. 2015; 

Boisson et al. 2016; Latif et al. 2018). Embora tal destinação possa ser interessante sob o ponto de vista de 

reabilitação de áreas degradadas ao mesmo tempo que oferece alternativa de diversificação do uso da terra 

para fins de ganhos socioeconômicos, não são ainda totalmente conhecidas as consequências à longo prazo 

desse tipo de ação.   

Estudos realizados por Li et al. (2007) no sul da China relatam que a concentração de metais em 

solos e a acumulação destes nas plantas são riscos potenciais para segurança alimentar em comunidades que 

implementaram atividades agrícolas desenvolvidas em áreas de antigas minas. Esses autores advertem que 

há pouca informação sobre os graus de toxicidade produzida pelos metais em áreas agrícolas dessa natureza, 

tanto na China como em qualquer parte do mundo. Eles ressaltam ainda que também há carência de padrões 

para controle de qualidade de alimentos de certos elementos químicos como, por exemplo, o manganês. 

Outros estudos abordam também essa temática, apontando os riscos à saúde humana resultantes dos 

impactos no ambiente e da adoção de práticas inadequadas de manejo ou reabilitação de áreas, levando ao 

acúmulo de elementos ou substâncias tóxicas em espécies consumidas pelo homem, sem que nenhum tipo 

de controle seja realizado (Conesa et al. 2006; Li et al. 2007; Daldoul et al. 2015; Boisson et al. 2016).  

No Brasil, informação sobre segurança alimentar em cultivos sobre solos metalíferos não estão 

disponíveis na literatura, mesmo em regiões fortemente impactadas pela mineração. O Estado de Minas 

Gerais é a região que apresenta a maior relevância no setor minerário do país (Machado & Figueirôa 2001; 
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Landim & Sánchez 2012), com destaque para o Quadrilátero Ferrífero (QF). De acordo com Toy & Griffith 

(2001); Teixeira & Lemos-Filho (2002), a mineração tem provocado profundas transformações nas áreas 

do QF, levando a uma grande vulnerabilidade dos ecossistemas presentes.  

Esses impactos também colocam em risco a sustentabilidade ambiental e os meios de vida das 

comunidades (Paiva 2006). Os serviços ecossistêmicos do QF têm diminuído significativamente, dada a 

pressão antrópica, e ainda pouco se conhece sobre a ecologia deste ambiente (Jacobi et al. 2008; Messias et 

al. 2013). Por outro lado, a tradição minerária presente na região, gera a percepção que estes solos não 

apresentam usos diferentes da mineração (Machado & Figueirôa 2001). Além disso, poucos são os estudos 

que disponibilizam informações sobre tecnologias e alternativas para aproveitamento dessas áreas (cf. cap. 

iniciais da presente dissertação). Estudos tratando de práticas agrícolas e outros usos nos solos metalíferos 

no QF ainda são incipientes, pois a maior parte de documentação encontrada trata geralmente do 

reconhecimento da diversidade das espécies, fragilidade do ecossistema e sua composição geológica para a 

exploração minerária. Entretanto, como demonstrado nos capítulos 5 e 6 do presente estudo, a produção 

agrícola de subsistência é uma prática antiga e difundida pelas comunidades de cidades como Ouro Preto, 

em Minas Gerais. Resta saber se as espécies usadas pela população local, e seus modos de cultivo, incluindo 

o manejo dos solos, geram produtos que possam ser consumidos sem perigo de promover a bioacumulação 

de elementos potencialmente tóxicos.  

Nessa linha, é de grande necessidade indagar sobre os solos metalíferos e seus usos, visando 

determinar se as técnicas de manejo agroecológico poderiam subsidiar governos, empresas e outros agentes 

na delimitação de novas alternativas de aproveitamento, amortizando os impactos causados pelas atividades 

de mineração, ajudando a resolver conflitos de interesse socioambiental, dada a importância dos 

geossistemas ferruginosos no mundo, e as múltiplas pressões pelas quais estão atravessando (Li et al. 2007; 

Rashed 2010).  

Com vistas ao exposto anteriormente, esse estudo objetivou-se a quantificar a presença de elementos 

potencialmente tóxicos em produtos alimentícios e medicinais produzidos em solos metalíferos em Ouro 

Preto, Minas Gerais. Desta forma pretendeu-se verificar se existe segurança no uso e consumo das espécies 

vegetais produzidas nestes substratos. Com isto, espera-se auxiliar na diversificação do uso dos solos 

metalíferos, melhorar os serviços de provisionamento ecossistêmico e aprimorar a reabilitação de áreas 

degradadas mediante a implementação de sistemas de produção baseados nas técnicas agroecológicas. 
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Materiais e Métodos 

 Local de Estudo 

O estudo foi realizado em 25 quintais de propriedade de agricultores familiares, na região peri-

urbana do município de Ouro Preto, no Morro da Queimada (20° 22’ 57.69” S – 43° 29’ 41.48” O), com 

altitude variando entre 1250 e 1320 (Figura 7.1). Os quintais estudados estão estabelecidos sobre formações 

ferríferas bandadas (BIF´s) possuindo solos metalíferos (Varajão et al. 2009, cf. cap. 5 da presente 

dissertação). O município de Ouro Preto situa-se no Estado de Minas Gerais, Sudeste do Brasil com 

população de 73,994 habitantes e uma área de 1245,865 km2 (IBGE, 2015). A população é derivada da 

miscigenação de nativos indígenas, europeus e africanos, com vasta fonte de conhecimentos sobre a 

utilização de plantas (Messias et al. 2015), manejo agroecológico e acondicionamento dos solos metalíferos 

para a agricultura (cf cap. 5 e 6). 

 

Figura 7.1- Localização da área de estudo no Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brazil 
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Coleta das Amostras  

Foram empregadas técnicas etnoecologicas e etnobotânicas: entrevistas semiestruturadas, listas 

livres e turnês guiadas. segundo as recomendações de Albuquerque et al. (2010) contemplando aspectos 

relacionados às técnicas agroecológicas usadas no manejo e estabelecimento de espécies vegetais, 

características físico-químicas dos solos e atributos das plantas cultivadas em 25 quintais da região. Dos 

quais nove quintais foram selecionados, dada a similaridade na técnica de manejo dos solos e presença das 

mesmas espécies em cada um deles.  

As espécies citadas que se encontravam com partes reprodutivas foram coletadas, identificadas e 

herborizadas. A identificação foi feita por meio de análises morfológicas, uso de bibliografia especializada 

e comparação com exemplares, previamente identificados e depositados no Herbário José Badini da 

Universidade Federal de Ouro Preto. As espécies foram categorizadas em famílias de acordo com o APG 

III (2009). A nomenclatura científica foi aferida de acordo com os bancos de dados da Lista de Espécies da 

Flora do Brasil (2018) e The Plant List (2013). As espécies foram categorizadas pelos tipos de uso em: 

alimentícia, medicinal, ornamental, místico, ecológico e artesanal (cf cap. 6) de acordo com a sugestão de 

(Albuquerque et al. 2010). Para a quantificação da concentração dos elementos químicos nas espécies 

vegetais escolheu-se as de maior relevância (segundo a frequência e uso) e que foram comuns às diferentes 

técnicas agroecológicas empregadas no manejo do solo, priorizando as espécies alimentares e medicinais. 

Foram coletadas para a determinação da concentração de elementos químicos: Cebola 

(Allium fistulosum L.) – parte analisada caule e folha, número registro no Herbário OUPR, Universidade 

Federal de Ouro Preto 30374, Couve (Brassica oleracea L.) – folha, número de registro 30359, Chuchu 

(Sechium edule (Jacq.) Sw.) - folha, número de registro 30358, Hortelã (Mentha × villosa Huds.) caule e 

folha, número de registro 30556, Taioba (Xanthosoma taioba E.G.Gonç.) - folha, número de registro 30525, 

Tomate (Solanum lycopersicum L.) fruto, número de registro 30591, Limão (Citrus limon (L.) Osbeck) – 

fruto, número de registro 30396.   

Para caracterização do solo, amostras edáficas foram coletadas em 9 quintais selecionados de um 

total de 25 estudados. Para tal se coletaram 5 amostras simples, que compuseram uma amostra composta de 

solo de no mínimo 2 Kg por quintal, isto se fiz nos 9 quintais amostrados de acordo com o protocolo 

estabelecido pelo Manual de Métodos de Análise de Solo de EMBRAPA (2017). O solo foi coletado na 

profundidade de 0-30 cm abaixo da serapilheira, em cada quintal amostrado. As amostras foram coletadas 

no final da estação seca, em agosto/2017. 
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 Análises de Solos e Espécies Vegetais 

As amostras de solos foram avaliadas quanto a granulometria, fertilidade e concentração total dos 

elementos químicos. Para análises granulométricas as diferentes frações das amostras foram separadas 

utilizando peneiras com malhas de 5, 10, 18, 35, 60, 120 e 230 mesh em agitador mecânico por 20 minutos. 

Após a separação, as diferentes frações foram classificadas conforme Wentworth (1922).  

As análises de fertilidade (Tabela 7.1), foram realizadas no laboratório de Análises de Solos da 

Universidade Federal de Lavras, onde foram determinados os seguintes parâmetros: acidez ativa (pH), 

nitrogênio total (N), fósforo disponível e remanescente (P, P-rem), potássio disponível (K), cálcio trocável 

(Ca), magnésio trocável (Mg), acidez trocável (Al), acidez potencial (H+Al), soma de bases (SB) pela soma 

dos teores disponíveis de Ca, Mg e K; a capacidade de troca catiônica efetiva (CEC); a saturação de bases 

(V%) como a percentagem de SB em relação a CEC; a saturação de Al (m), calculada baseada na CEC. A 

determinação do nitrogênio total se realizou pelo método Kjeldahl; para a determinação do P e K se 

empregou o extrator Mehlich 1; para Ca, Mg, e Al se utilizou o extrator KCl 1 mol/L para determinar H+Al, 

o extrator Ca (OAc)2 a 0,5 mol.L-1, em pH 7,0; e para determinação do teor de matéria orgânica, a técnica 

de Walkley-Black.  

Para determinação da concentração total dos elementos químicos no solo, 9 subamostras da fração 

passante na peneira de 230 mesh foram submetidas a predigestão por 18 h para remoção da matéria orgânica, 

e solubilizados em ácidos nítrico (65% m/m), clorídrico (37% m/m) e fluorídrico (48% m/m) em placa 

aquecedora (Moutte, 2009). Os elementos químicos foram determinados via espectrômetro de emissão 

óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP – OES) marca Agilent modelo 725.  

Para as análises químicas das plantas: As porções vegetais (Tabela 7.2) utilizadas para determinação 

da concentração dos elementos químicos foram lavadas em água corrente, destilada e deionizada, secas em 

estufa a 40ºC até peso constante e posteriormente trituradas em moinho de facas. Depois de pulverizadas, 

as amostras foram solubilizadas em ácido nítrico e peróxido de hidrogênio (48% m/m) com auxílio de micro-

ondas marca Milestone/ Ethos one (Gonzalez et al. 2009). Após a solubilização das amostras determinou-

se a concentração dos elementos químicos utilizando-se o ICP-OES. E o Espectrômetro de Massas com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-MS, Agilent, modelo 7700X). 

O controle da qualidade das análises químicas foi realizado utilizando material de referência 

certificado (MRC) para amostras vegetais (Nist 1515, apple leaves). As taxas de recuperação (TR%) obtida 

para os elementos certificados apresentam resultados satisfatórias (entre 80% e 120%). 
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Análises Estatísticas 

Análises inferencial foram empregadas para comparação dos limites máximos permitidos de 

contaminantes inorgânicos em alimentos segundo a regulamentação internacional e nacional. 

Resultados 

Caracterização dos Solos (granulometria e fertilidade) 

Os solos dos quintais sobre canga são fracamente alcalinos, predominantemente arenosos, 

com valores médios de matéria orgânica e altos de bases catiônicas, alta CTC e baixa saturação de 

Al (Tabela 7.1).  

 

Tabela 7.1- Valores de fertilidade, concentração total de elementos químicos e porcentagem de frações 

granulométricas nos solos. 

 

  

                     Fertilidade 

     

    dag/kg mg/L mg/dm³ cmolc/dm³ 
 

 %     

  
pH OM N P-rem P K Ca²+ Mg ²+ H+Al SB t T ST B SB Al m 

  

  7,8 4,2 1,8 47 325 108 9,8 1,15 0,97 11,2 11,2 12,2 11,2 91 0,28   

          

      

                 Concentração Total 

       

      
Macronutrientes mg kg-1 

  Micronutrientes mg kg-1 

 

       

      Ca Mg K P S 
 

Cu Fe Mn Zn         

      12058 5464 12670 1436 398 34 413287 1516 412         

   

                       Elementos Não Essenciais mg kg-1 
  

Al As Ba Be Cd Co Cr Na Ni Pb Sb Sc Sr Th Ti V Y Zr 

43103 954 211 1,2 2,4 6,6 117 1344 22 73 29 8,3 66 18 3172 77 9,7 84 

           

          

                                           Granulometria % 

       

          CGR GR AMG AG AM AF AMF S/A         

          22,1 11,2 7,7 8,1 10,5 12,8 13,7 13,8         

 

OM = Matéria Orgânica, P-rem = Fosforo Remanescente, H + Al = Acidez, SB = suma de bases trocaveis potencial, 

T= Capacidade de Troca Cationica Efetiva, m = Índice de Saturação de Alumínio. CGR – cascalho muito grosso  (>4 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, Vol. 728, n. 383, 173p. 

107 

 

mm), GR – Cascalho (>2 mm), AMG - areia muito grossa (> 1 mm), AG - areia grossa (> 0,5 mm), AM- areia média 

(> 0,25 mm), AF - areia fina (> 0,125 mm), AMF - areia muito fina (> 0,063 mm), S / A - silte e argila (<0,063 mm). 

A classificação da fração granulométrica foi baseada em Wentworth (1922) 

Concentração de Elementos nas Plantas 

As concentrações dos elementos químicos nos diversos órgãos (folha, fruto e caule e folha) das 

plantas estudadas Cebola (Allium fistulosum L.), Couve (Brassica oleracea L.), Chuchu 

(Sechium edule (Jacq.) Sw.), Hortelã (Mentha × villosa Huds.), Taioba (Xanthosoma taioba E.G.Gonç.) 

Tomate (Solanum lycopersicum L.), Limão (Citrus limon (L.) Osbeck) – fruto estão representados na tabela 

7.2. A concentração dos elementos nas partes das plantas e os limites máximos permitidos de contaminantes 

inorgânicos em alimentos para o consumo humano segundo a regulamentação internacional e nacional estão 

representadas na figura 7.2. 
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Figura 7.2- Concentrações de elementos químicos em 7 espécies vegetais no Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, 

Brazil. A linha vermelha representa o limite máximo permitido de contaminantes inorgânicos em alimentos segundo a 

regulamentação internacional e nacional.  
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Todas as espécies e partes vegetais analisadas apresentaram pelo menos dois elementos Cr e Zn em 

concentrações iguais ou superiores à limites máximos permitidos por agências nacionais ou internacionais 

(Tabelas 7.2 e 7.3). Concentrações elevadas de As foram também encontradas em todas as espécies, exceto 

no fruto de tomate e na polpa de limão, com destaque para a hortelã. Essa espécie apresentou as maiores 

concentrações de As, Cr, Cu e Pb.  Não foram encontradas na literatura disponível valores máximos 

permitidos das partes comestíveis de plantas para Al, Fe, Mn, Ba, Mo, Sr, V. 

 

Tabela 7.2- Concentrações médias de metais e desvio padrão (mg.kg-1) em sete espécies vegetais cultivadas 

em quintais sobre solos metalíferos de antigas minas em Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil *(Folha- Fo, 

Fruto- Fr, Caule e folha- Cf). Valores iguais ou superiores aos limites máximos permitidos de contaminantes 

inorgânicos em alimentos segundo a regulamentação internacional e nacional (cf. Tabela 7.3) são destacados 

em negrito. 

Elemento Fo- Couve Fo- Taioba Fo- Chuchu Fr- Tomate Fr- Limão Cf- Hortelã Cf- Cebola 

Al 11,8 ± 4,0 34,2 ± 17,8 52,4 ± 22,6 10,1 ± 1,9 9,2 ± 1,8 274,3 ± 159,5 10,3 ± 4,2 

As 0,7 ± 0,3 1,7 ± 1,9 1,0 ± 0,5 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 5,6 ± 3,3 1,9 ± 1,3 

Ba 20,3 ± 15,5 2,9 ± 1,0 21,8 ± 16,6 1,6 ± 1,6 3,2 ± 1,3 31,2 ± 17,2 3,9 ± 1,9 

Be <LQ ± <LQ <LQ ± <LQ <LQ ± <LQ <LQ ± <LQ <LQ ± <LQ 0,1 ± 0,0 <LQ ± <LQ 

Cd <LQ ± <LQ <LQ ± <LQ 0,02 ± 0,01 <LQ ± <LQ <LQ ± <LQ <LQ ± <LQ 0,1 ± 0,2 

Co 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 <LQ ± <LQ <LQ ± <LQ 0,1 ± 0,1 <LQ ± <LQ 

Cr 0,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,3 ± 0,4 1,3 ± 0,7 0,2 ± 0,0 

Cu 1,7 ± 0,5 9,2 ± 1,9 9,4 ± 2,6 7,6 ± 2,7 2,3 ± 0,6 13,8 ± 4,8 4,3 ± 1,4 

Pb 0,1 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,5 ± 0,2 0,1 ± 0,0 0,9 ± 0,005 1,1 ± 0,6 0,1 ± 0,0 

Ni 0,5 ± 0,2 0,8 ± 0,2 1,1 ± 0,3 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,1 0,9 ± 0,5 0,5 ± 0,5 

Ti 1,7 ± 0,0 1,4 ± 0,6 1,5 ± 0,6 <LQ ± <LQ <LQ ± <LQ 10,6 ± 6,9 <LQ ± <LQ 

V 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 <LQ ± <LQ <LQ ± <LQ 0,6 ± 0,4 <LQ ± <LQ 

Fe 61,3 ± 23,0 127,1 ± 50,6 246,2 ± 66,7 39,6 ± 6,4 31,1 ± 33,5 2091 ± 1632 66,0 ± 27,5 

Mn 33,4 ± 5,9 45,1 ± 28,6 38,1 ± 11,8 11,4 ± 2,2 4,0 ± 1,2 55,5 ± 16,9 18,4 ± 7,5 

Mo 3,1 ± 1,4 0,5 ± 0,2 2,5 ± 1,1 0,8 ± 0,3 0,1 ± 0,1 1,2 ± 0,5 1,7 ± 0,9 

Na 2457 ± 1328 77,1 ± 53,5 118 ± 0,0 546 ± 399 10,8 ± 5,5 791 ± 901 84,8 ± 89,9 

Sr 124,7 ± 25,4 48,4 ± 15,5 153,5 ± 99,0 7,7 ± 2,9 13,2 ± 3,7 86,5 ± 22,8 44,9 ± 13,7 

Zn 39,0 ± 18,0 36,5 ± 9,0 61,0 ± 18,2 24,9 ± 4,5 8,1 ± 2,1 53,4 ± 18,7 57,0 ± 59,6 

Ca 33622 ± 6337 26979 ± 5382 41346 ± 22574 1959 ± 605 3109 ± 687 20739 ± 3231 10805 ± 3428 

K 31936 ± 10520 43536 ± 6762 37094 ± 7523 45022 ± 5865 10708 ± 2138 34521 ± 9105 29541 ± 7517 

Mg 4412 ± 1273 4668 ± 906 5472 ± 1361 2168 ± 306 679 ± 116 5429 ± 966 2635 ± 782 

P 4393 ± 941 4163 ± 499 6589 ± 1954 5132 ± 895 1453 ± 247 5039 ± 1195 5083 ± 720 

S 11774 ± 2990 2863 ± 468 3169 ± 603 2304 ± 288 433 ± 63 3476 ± 399 6001 ± 1047 
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Tabela 7.3- Limite máximo permitido de contaminantes inorgânicos em alimentos segundo a 

regulamentação internacional e nacional. 

Categoria Limite máximo (mg/kg) 

 As Cd Cr Cu Pb Zn Ni 

Hortaliça de Folha - Couve 0,3 0,2 0,1 10 0,3 5 5 

Hortaliça de Folha - Taioba 0,3 0,2 0,1 10 0,3 5 5 

Folha medicinal - Chuchu 0,6 0,4 0,1 10 0,05 5 5 

Hortaliça de Fruto - Tomate 0,3 0,05 0,1 10 0,05 5 5 

Fruto carnoso tipo baga - Limão 0,3 0,05 0,1 10 0,1 5 5 

Folha medicinal - Hortelã 0,3 0,2 0,1 10 0,3 5 5 

Hortaliça de Folha - Cebola 0,3 0,2 0,1 10 0,3 5 5 

Referências 1 1; 2;3 6; 5 6 1;2;3 4 5 

 

Referencias: 1: Codex Stan 1995 - 2015, FAO-OMS Codex alimentarius International food standard, 2: Mercosul 

/GMC/RES. N° 12/11. Regulamento técnico mercosur sobre límites máximos de contaminantes inorgánicos en 

alimentos, 3: European Union 2006, Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs, 4: Legislação 

de Sudafrica 2004 – 2016 Regulations relating to Maximum Levels for Metals in Foodstuffs, 5: Legislação 

Brasileira Decreto nº 55871, de 26 de março de 1965, normas reguladoras do emprego de aditivos para alimentos, 

6: Anvisa 2011, limites máximos toleráveis de cromo e cobre em alimentos e bebidas 

 

 

Não foi encontrada na literatura a definição dos valores máximos permitidos para concentração de 

Al, Fe, Mn, Ba, Mo, Sr e V em frutos, verduras e plantas medicinais ou mesmo para outros tipos de 

alimentos.  Com relação ao Al há na literatura a definição da ingestão máxima semanal tolerável por quilo 

do indivíduo (TWI) e este valor é de 1mg/kg/ semana (EFSA, 2008). No caso do Fe, definiu-se 60 mg/dia 

como o valor mais baixo de consumo deste elemento em que é observado algum efeito adverso a saúde 

(IOM, 2001; EFSA, 2015). Já para o Mn, há informações de que o consumo de 11mg/dia é a concentração 

mais alta que pode ser ingerida sem que se observe nenhum dano à saúde (IOM, 2001; EFSA, 2013). Quanto 

ao Mo e o V, foram definidos os valores máximos toleráveis de ingestão diária de, respectivamente, 2 e 1,8 

mg ao dia. (IOM, 2001). Para o Ba e Sr foram encontrados disponíveis na literatura informações sobre a 

quantidade desses elementos ingerida pelas pessoas em diferentes locais do mundo (Ysart et al. 1999; Nair, 

2001; Wang et al. 2002; Akhter et al. 2004; Rose et al. 2010; González-Weller et al. 2013; Marcussen et al. 

2013; Koubová et al. 2018). A maior fonte potencial de exposição ao bário é através de alimentos e da água 

potável. No entanto, a quantidade de bário em alimentos e água potável é normalmente muito baixa para ser 

motivo de preocupação (ATSDR, 2007).  Já para o estrôncio, a maior fonte potencial de intoxicação é pela 
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inalação do cromato de estrôncio. A intoxicação deve-se ao crómio tóxico e não ao próprio estrôncio, 

segundo ATSDR (2004). Não há efeitos prejudiciais do estrôncio estável em humanos nos níveis 

tipicamente encontrados no meio ambiente, no entanto, faz-se necessário aprofundar nos estudos que 

permitam determinar se a exposição prolongada a estes elementos causa problemas de saúde (ATSDR, 2004, 

2007). 

Utilizando a concentração do Al, Fe, Mn, Ba, Mo, Sr e V encontrada nos alimentos avaliados neste 

estudo (Tabela 7.2) foi calculado o quanto de cada um dos  alimentos teria de ser ingerido por um adulto de 

massa corporal média de 70 kg (IOM, 2001), para atingir o limite máximo tolerável de ingestão diária ou a 

média diária de consumo destes elementos em outras regiões do mundo, no caso do Ba e do Sr (Tabela 7.4).  

 

Tabela 7.4- Limite máximo tolerável para ingestão diária de cada elemento em relação a quantidade de 

frutos e verduras normalmente consumida pelas pessoas (IOM, 2001; WHO/FAO, 2002). *(Folha- Fo, 

Fruto- Fr, Caule e folha- Cf) 

Porção vegetal (massa seca em g) necessária para atingir o LMTID 
 

  LMTID Fo-
Couve 

Fo-
Taioba 

Fo-
Chuchu  

Fr-
Tomate  

Fo-
Limão  

Cf-
Hortelã 

Cf-
Cebola 

Al 10 848.9 292.5 190.9 986.5 1084.1 36.5 970.8 

Ba 0.74 36.5 257.5 34.0 449.4 314.9 23.7 191.6 

Fe 60 979.3 472.1 243.7 1514.7 1927.0 28.7 908.7 

Mn 11 329.6 244.1 288.6 965.6 2743.7 198.1 597.8 

Mo 2.00 654.0 4137.4 794.0 2625.1 18610.7 1724.4 1174.7 

Sr 1.76 14.1 36.4 11.5 227.3 133.6 20.3 39.2 

V 1.80 35875 22141 23390 93066 48497 2857 42558 

 

Para avaliamos a magnitude da massa vegetal a ser consumida para que se atingisse o limite máximo 

tolerável para ingestão diária de cada elemento em relação a quantidade de frutos e verduras normalmente 

consumida pelas pessoas utilizou-se como referência as orientações da Organização Mundial da Saúde que 

recomenda que cada indivíduo deve consumir diariamente 400 gramas de massa fresca de frutos e verduras 

(WHO/FAO, 2002). Neste ponto é importante frisar que os dados de concentração dos elementos químicos 

apresentados neste estudo referem-se a massa seca dos vegetais analisados. Outro ponto importante para ser 

considerado nesta discussão é que outras fontes, além dos alimentos estudados neste trabalho, podem 

contribuir para que o indivíduo atinja o limite máximo tolerável para ingestão diária (LMTID) de qualquer 

elemento químico. Essas outras fontes podem ser, por exemplos, alimentos industrializados, carnes, água e 

demais bebidas e a poeira e poluição atmosférica.   
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No caso do Al, Fe e Mn observou-se que para as plantas utilizadas como alimentares (cebola, couve, 

taioba, tomate e limão) o volume a ser consumido para se atingir o LMTID é bem elevado. A taioba foi a 

planta alimentar que apresentou os menores valores, no entanto, é pouco provável que um indivíduo 

consuma ao dia os valores encontrados em biomassa seca de taioba (Tabelas 7.2 e 7.4).  

As plantas medicinais apresentaram valores mais elevados de Al, Fe e Mn em especial a hortelã 

que, ao ser consumida em pouco mais de 30 g de matéria seca, já atingiria o LMTID. Para o Al e o Fe, no 

entanto, as plantas medicinais normalmente são utilizadas em pequenas porções, o uso não é diário e elas 

não são ingeridas pelas pessoas e sim, utilizadas para o preparo de chás (Tabelas 7.2 e 7.4).  

Apesar de não apresentar concentrações elevadas nas plantas o Al, Fe e Mn apresentavam 

concentrações no solo bem elevadas quando se considera os valores médios para concentração destes 

elementos em solos do estado de Minas Gerais e em solos de todo mundo (Caires, 2009; Kabata, 2011). 

Para o Mo e V a biomassa de vegetal a ser consumida para atingir-se o LMTID ficaria muito acima 

das porções de frutos e vegetais normalmente consumidos pelas pessoas. Para o Ba e Sr, levando-se em 

conta a média de ingestão destes elementos em outras regiões do mundo o consumo dos alimentos avaliados 

neste estudo podem contribuir de forma significativa para que as pessoas que os consomem atinjam a média 

de ingestão diária destes elementos em outras regiões de mundo (Tabelas 7.2 e 7.4). 

Discussão 

Das espécies e órgãos vegetais analisados neste estudo apenas o fruto do tomate e a polpa do fruto 

do limão não apresentaram concentrações de arsênio (As) superiores ao limite máximo permitido para este 

elemento em alimentos (Tabela 7.3). Para a cebola e taioba, a concentração do As ultrapassou em cerca de 

três vezes o limite máximo permitido. No caso da hortelã a concentração média do As foi de 5,6 mg/kg, ou 

seja, 18 vezes maior que o valor limite máximo permitido, 0,3 mg/kg (Tabelas 7.2 e 7.3).  

A elevada concentração de As nas plantas, possivelmente está relacionada a altas concentrações 

deste elemento no substrato. Os valores de As encontrados no solo da área de estudo (Tabela 7.1) estão 

muito acima dos valores médios para esse elemento em solos brasileiros (Caires, 2009) e cerca de 25 vezes 

acima do limite máximo recomendado para solos agrícolas no Brasil (CONAMA, 2009). Outra possível 

fonte para contaminação das plantas por As é a água de irrigação. Na cidade de Ouro Preto, estudos mostram 

que fontes a água usadas pela população e irrigação de hortas apresentam concentrações de As acima do 

limite máximo permitido pela legislação brasileira (Gonçalves et al. 2010; Gonçalves and Lena, 2013). 

Concentrações naturalmente elevadas de As foram detectadas em alguns rios do Quadrilátero Ferrífero cujas 

águas são usadas para o consumo humano, animal e irrigação de culturas (Matschullat et al. 2000; Mendes, 
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2012; Costa et al. 2015). A contaminação crônica com o As, mesmo que em pequenas doses, como pode 

acontecer pela ingestão de alimentos contaminados pode trazer graves danos à saúde como câncer, 

problemas cardíacos, respiratórios e cutâneos (FAO/WHO, 2011).  

O cromo (Cr) apresentou concentrações acima do limite máximo permitido em quase todas as 

espécies e órgãos vegetais analisados. Os valores de Cr encontrados ficaram de 20% (fruto do tomate) a 

1290% (hortelã) acima do limite máximo permitido para este elemento em alimentos (Tabelas 7.2 e 7.3). O 

cromo é um nutriente essencial para o metabolismo energético dos seres vivos. O IOM (2001), recomendou 

um nível de ingestão de 0,02 – 0,045 mg de cromo/dia para adolescentes e adultos. De forma similar ao 

ocorrido com os vegetais as concentrações de Cr nos solos dos quintais avaliados (Tabela 7.1) estavam cerca 

de duas vezes acima dos valores considerados médios para este elemento em solos em diferentes países 

(Shanker et al. 2005) e acima do valor recomendado para solos no Brasil (CONAMA, 2009). Apesar do Cr 

estar relacionado ao metabolismo da glicose e algumas funções do sistema circulatório concentrações 

elevadas de Cr no corpo humano podem provocar problemas gastrointestinais, anemia e câncer (ATSDR, 

2012).  

O Chumbo (Pb) mesmo em baixas concentrações pode causar severos danos à saúde humana. Os 

principais problemas de saúde relacionados à contaminação com o Pb são de ordem neurológica, renal, 

gastrointestinal e disfunções hematológicas e redução da fertilidade (Davidova, 2005; Dapul and Laraque, 

2014). No presente estudo o fruto do tomate, a polpa do limão, a hortelã e a folha do chuchu apresentaram 

concentrações de Pb acima dos limites permitidos. As folhas do chuchu foram as que ultrapassaram de 

forma mais significativa, cerca de 10 vezes, o limite máximo permitido para concentração de Pb alimentos 

(Tabelas 7.2 e 7.3).   

No geral, os valores de Pb encontrados no presente estudo estão bem acima de valores detectados 

em frutas e verduras avaliadas no estado do Rio de Janeiro no Brasil (Santos et al. 2004), porém abaixo dos 

índices encontrados em vegetais, frutas e verduras para venda em mercearias locais de Carolina do Norte 

nos Estados Unidos (Mehari et al. 2015). Apesar de algumas espécies do presente estudo terem apresentado 

concentrações de Pb acima do recomendado, no solo dos quintais de Ouro Preto, a concentração deste 

elemento mostrou-se no limite do valor recomendado (Tabela 7.3) (CONAMA, 2009).   

As concentrações de zinco (Zn) ficaram acima do limite em todas as espécies e órgãos analisados, 

com destaque para a cebola, hortelã e folhas de chuchu nas quais a concentração foi cerca de 11 vezes 

superior ao limite máximo (Tabelas 7.2 e 7.3). Apesar da relevante concentração de Zn nas plantas, o teor 

deste elemento no solo estava abaixo do limite máximo para solos agrícolas (CONAMA, 2009). O Zn é um 

micronutriente essencial para as plantas e animais, mas concentrações elevadas deste elemento podem 
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causar diversos problemas fisiológicos em humanos, como deficiências no sistema nervoso, problemas no 

metabolismo do colesterol, problemas gastrointestinais, além de elevar o risco de desenvolvimento de 

câncer de próstata (Plum and Haase, 2010; Goldhaber, 2003). Devido à sua natureza, sendo um 

oligoelemento essencial, a absorção oral de Zn em pequenas quantidades é importante para a supervivência 

dos organismos vivos. A dose de ingestão recomendada é de 11 mg/dia para homens e 8 mg/dia para 

mulheres. O consumo para lactentes é de 2-3 mg/dia e crianças 5-9 mg/dia (as doses são baseadas no peso 

corporal) (Trumbo et al. 2001).  

O cádmio (Cd) não apresentou valores acima do limite máximo para nenhuma das espécies 

analisadas. A concentração do cobre (Cu) ultrapassou os limites recomendados nas folhas de hortelã. As 

concentrações de niquel (Ni) encontradas em todas as plantas avaliadas estavam abaixo dos limites máximos 

permitidos para esse elemento em alimentos. As concentrações do Cd, Cu e Ni no solo foram inferiores aos 

valores limites para esses elementos em solos agrícolas no Brasil (CONAMA, 2009).  

Com base nos resultados obtidos neste estudo, sugerem-se trabalhos mais detalhados para avaliar 

se a população da área de estudo apresenta contaminação pelos elementos tóxicos em que foram apontadas 

concentrações elevadas nas plantas e ou no solo. Além disso as autoridades e as populações de outras regiões 

que ocupam locais com características similares a da área de estudo devem avaliar a possível existência de 

contaminação dos alimentos e do solo. 

Conclusões 

Das sete espécies avaliadas, duas não apresentaram contaminação por As nas partes comestíveis 

(frutos), mesmo com um substrato com índices de contaminação superiores aos estabelecidos pela legislação 

brasileira, além dos aportes provenientes das fontes de água contaminadas com este elemento as quais são 

usadas para a irrigação das culturas. Dito isto, Solanum lycopersicum L. e Citrus limon (L.) Osbeck, 

poderiam ser consideradas espécies promissoras na reabilitação e diversificação de usos dos solos 

metalíferos contaminados com As, abrindo possibilidades de produzir alimentos sem risco de contaminação 

por este elemento através do manejo agroecológico do solo e das culturas.  

As concentrações de Cr nos frutos do tomate ficaram no limite, permitindo o consumo moderado 

desta espécie. A determinação do teor de Cr nos alimentos requer um controle rigoroso, pois os métodos 

padrão de preparação de amostras contribuem com quantidades substanciais deste elemento. Além disso, o 

Cr é bastante variável entre as diferentes espécies analisadas, O que dificulta a padronização de um limite 

de consumo único.  
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Em solos metalíferos com presença de Pb, poderia considerar-se o estabelecimento de culturas como 

tomate (fruto), cebola, couve e taioba, como iniciativa de diversificação do uso dos solos metalíferos. É 

importante frisar que o estabelecimento de espécies de uso agronômico neste tipo de solos depende das 

técnicas com as quais são produzidas. O manejo agroecológico utilizando adubação orgânica mostrou-se 

promissor na modificação das características físico químicas dos solos, reduzindo a disponibilidade de 

metais do solo para as plantas.  

No caso dos elementos Cd, Cu, e Ni o nível de contaminação está abaixo dos limites estabelecidos 

como perigosos para o consumo humano pelos órgãos de controle, somente as folhas de hortelã no caso do 

Cu presentaram valores acima destes limites. No entanto, ressalta-se que as folhas de hortelã são consumidas 

em pequenas doses ocasionalmente, pelo qual se poderia pensar que o consumo destes órgãos não representa 

um perigo potencial para as comunidades que cultivam nestes solos metalíferos. Adicionalmente, os 

resultados desta pesquisa abrem a opção de focar investigações no que tange à influência do conhecimento 

tradicional e das práticas agroecológicas, como ferramenta para reabilitar os ecossistemas impactados pela 

mineração ao redor do mundo, através do potencial destes saberes na reabilitação de áreas degradadas e sua 

importância na melhoria das condições de vida dos povos que moram nestes locais.  

Das espécies estudadas, o tomate e limão apresentam menor índice de contaminação por elementos 

como As, Cr, Zn, Pb, Cd, Cu e Ni, os quais são considerados como elementos potencialmente tóxicos para 

a saúde humana. Os resultados evidenciam que os métodos agroecológicos podem ser uma alternativa dentro 

dos programas de diversificação do uso dos solos metalíferos, desde que planejada com o uso de algumas 

espécies. É importante frisar que as técnicas implementadas pelas comunidades tradicionais têm permitido 

a manipulação das características físico-químicas dos solos, conseguindo assim, reduzir e controlar a 

migração de metais do solo até as plantas e o estabelecimento de sistemas sustentáveis e capazes de garantir 

a diversificação de uso da terra. 

Este trabalho permite destacar espécies vegetais como a hortelã, a qual requer de estudos 

aprofundados para esclarecer se ela poderia ser usada como bioindicadora de solos metalíferos. 

Adicionalmente, os valores de elementos nesta espécie indicam que poderia ser usada como pioneira no 

processo de reabilitação de áreas contaminadas com metais, facilitando o estabelecimento de outras espécies 

a médio e longo prazo. Também se poderia pensar na possibilidade de esta espécie ser fito-acumuladora ou 

fito-estabilizadora para o qual se precisam mais estudos para avaliar a espécie nestes sentidos.  

Finalmente, os resultados encontrados sugerem estudos posteriores de espécies agronômicas como 

o tomate e o limão em solos metalíferos, avaliando as estratégias metabólicas em solos com presença de 

metais e na segurança destas culturas para o consumo humano. A diversidade apresentada no padrão de 
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acumulação das espécies evidencia também a necessidade de ampliar o comportamento das demais espécies 

úteis comuns em solos metalíferos. 
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CAPÍTULO 8  
CONCLUSÕES 

 

Os resultados encontrados na comunidade estudada revelaram uma grande riqueza de saberes no 

que tange ao manejo dos solos metalíferos e das espécies cultivadas nestes, demostrando a relevância desta 

comunidade tradicional e da biodiversidade por ela resguardada para a área do conhecimento tradicional 

agroecológico. Os saberes tradicionais e o manejo do solo registrados mostraram ajudar na diversificação 

dos usos dos solos metalíferos, evidenciando as possibilidades de reabilitação e uso desses ambientes através 

da implementação de culturas. A elevada riqueza vegetal registrada revela a singularidade dos quintais 

estudados, os quais concentram grande riqueza e diversidade em pequenas áreas. Assim as técnicas 

derivadas do conhecimento tradicional geram espaços que refletem os processos culturais através do tempo, 

e, portanto, os converte em cenários ideais para a análises das mudanças na interação entre o homem e a 

natureza conforme relatado por (Kumar & Nair 2004; Eyssartier et al. 2011). Ao analisar as formas de 

aprendizado, percebe-se que o conhecimento tradicional é quase inteiramente mantido e transmitido de 

forma oral, o que adverte a fragilidade do mesmo e a importância de preservar e registrar esses saberes. 

A descrição das técnicas de manejo dos solos e das espécies cultivadas foi feita com o intuito de 

reconhecê-las para posteriormente analisar a influencia na estrutura físico-química que estas promovem nos 

solos de canga e se os alimentos produzidos ali, apresentam excesso de metais e toxicidade. O modelo 

agroecológico aplicado nos quintais abre outras possibilidades de uso do solo de canga, reabilitando solos 

antes impróprios para o cultivo agrícola. Destaca-se também a necessidade de aprofundar nas análises 

químicas que comprovem a segurança no consumo dos alimentos produzidos, visto que o consumo de 

alimentos contaminados com metais pode ser extremamente nocivo à saúde dessa população. Conclui-se 

que as alternativas de manejo agroecológico registradas neste estudo reforçam a importância do 

conhecimento tradicional local na reabilitação de áreas degradadas e na diversificação dos usos do solo 

dentro da agricultura sustentável, ressaltando a importância destes saberes e técnicas nos planos de manejo 

de áreas impactadas pelas atividades antrópicas a serem implementados pelos empreendedores, governos e 

demais agentes modeladores dos geossistemas.
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APÊNDICES SOCIOECONÔMICOS 
 

Apêndice 1. Questionário semiestruturado  

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Nome Coordenadas: 

Idade   Gênero  (   ) M      (   ) F 

Endereço Bairro:  

Data  Hora da entrevista (início- fim) 

Naturalidade □ Desta região      □ De outra região 

Tempo de moradia  Telefone: 

Escolaridade:  Analfabeto (  )   ensino fundamental (  )   ensino meio (  )   ensino superior (  ) 

Ocupação: E-mail: 

 

 CONHECIMENTO TRADICIONAL 

1.  

   
Quais técnicas usa para manejar, e plantar as espécies sobre a canga? (práticas de adubação, manejo 

do solo) 

 

 

 

Há quanto tempo você usa estas técnicas? 

 

 

 

Você observa algum problema com o solo (fertilidade, dureza) o com as plantas (crescimento lento, 

morte repentina, não produz frutos) 

 

 

 

 

Observações:  

 

 

2.  

 
Gostaria de fazer algum tipo de curso ou receber informações sobre o manejo de solos de canga e da 

importância e o papel das hortas domiciliares, ou de algum outro tema relacionado? 

 

□ Sim      □ Não 

 

Porque? 
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Observações: 

 

 

PRAXIS E TRANSMISSÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL 

3.  

 

Como aprendeu a manejar o solo de canga para plantar as espécies que precisa? 

 

Forma de aprendizagem Marque 

Ensaio e erro  

Transmissão de conhecimento familiares (pais, avós, etc)  

Conhecimento local (transmissão horizontal entre pares)  

Capacitação por parte de organizações e universidades  

Outros. Quais  

 

O que aprendeu com essas informações? 

 

 

 

Observações: 

 

 

AS ESPÉCIES ÚTEIS 

Costumes, tradições e crenças 

4.  

 

Quais são as espécies mais comumente cultivadas em sua horta? 

 

Nomes uso Parte usada Se adapta bem neste solos 

    

    

    

    

 

 

Que partes da planta você consume? 

 

Folha (   )      Caule (   )     Raiz (   )      Fruto (   )      Semente (   )      Outra (   ) 

 

Caracterize o seu uso com base nas especificações a baixo: 

 

 

 

Parte Utilizada: Raiz, Entrecasca, Fruto, Caule, Casca, Resina, Semente, Broto, Folha, óleo, Planta inteira, 

Flor, Bulbo, Látex 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, Vol. 728, n. 383, 173p. 

 

141 

 

 

Categorias de uso: Medicinal, Alimentar, Forragem, Lenha, Ornamental, Construção, Tecnológico, 

Construção de ferramentas, Místico  

 

 

No caso de plantas medicinais, citar para qual tratamento/ doença 

 

Modo de preparo: Infusão, Macerado, In natura, Sumo, Chá, Xarope, Cataplasma, Tintura 

 

Forma de uso: Uso interno, Gargarejo, Banho, Uso externo, Inalação, Emplasto 

 

 

Observações: 

 

 

5.  

 
 
Você comercializa os produtos provenientes de sua horta?  

 

□ Sim      □ Não 

 
 
Se sim, onde os vende? 

 

□ Na comunidade (Local) 

□ Fora da comunidade (regional) 

□ Companhias e indústria 

□ Outros (trocas, intercâmbios, etc.) 

 
 

Quais produtos? Quanto e o que produz? 

  

  

  

  

 

 

Observações: 

 

 

6.  

 

Quanto mede a área que desenvolve seus cultivos sobre canga?  

 

 

 

É própria ou alugada a área onde desenvolve seus cultivos? 

 

Local Própria Alugada Emprestada 

Casa (   )    Quintal  (   )       Jardim (  )    
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Observações: 

 

 

7.  

 

Porque (com que objetivo) você planta em solos sobre canga? 

 

□ Saúde 

□ Economia de dinheiro 

□ Produzir alimento para consumo próprio 

□ Tradição 

□ Alimento para animais 

□ Outros. Quais  

 
Observações: 

 

 

8.  

 
Você utiliza alguma espécie para melhoria do solo? (diminuição ou aumento na fertilidade) 

 

□ Sim      □ Não 

 
 
Quais espécies e os respectivos benefícios? 

 

Nome da espécie Benefícios 

  

  

  

  

 

Observações: 

 

 

9.  

 

Você conhece algum problema de saúde em sua família ou comunidade de intoxicação por plantas 

cultivadas em cangas ou pelo contato do solo? 

 

□ Sim      □ Não 

 
Quais são essas doenças? 

 

 

 
Observações: 

 

 

10. 

 
Qual é a importância que você e sua família dão ao manejo dos solos de canga e cultivo de espécies 

vegetais neste? 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, Vol. 728, n. 383, 173p. 

 

143 

 

 

Valor  X 

1 Nada  

2 Pouco importante  

3 Importante  

4 Muito Importante  

5 Fundamental  

 

Observações: 

 

 

11. 

 
Das espécies vegetais que cultiva, ou que já cultivou, ou ainda as que conhece em sua comunidade 

responda: Quais resistem a condições extremas? 

 

 

Condições  extremas Espécies (Plantas) 

Seca 

 

 

 

Frio 

 

 

 

Solo pobre (sem manejo algum, baixa fertilidade, acidez) 

 

 

 

Solo contaminado (pós minerado, químicos, lixo) 

 

 

 

Outros (Quais) 

 

 

 

 

 

Observações: 

 

 

 

 ENCERRAMENTO DA ENTREVISTA 

12. 

 

Você acredita que seriam importantes o desenvolvimento de capacitação para treinamento de 

atividades no manejo do solo de canga em sua comunidade? 

 

□ Sim      □ Não 

 

 

De que tipo? 
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Você gostaria de participar dessas atividades? 

 

□ Sim      □ Não 

 

Por que? 

 

 

 

Observações: 

 

 

 

Agradecer ao entrevistado pela oportunidade e pelas informações prestadas. 

 

OBSERVAÇÕES  GERAIS DA ENTREVISTA 
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Apêndice 2. Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 

 

1. Você está sendo convidado para participar da pesquisa MANEJO AGROECÓLOGICO DE ÁREAS 

SOBRE CANGA USANDO TECNOLOGIAS E CONHECIMENTO TRADICIONAL, que pretende 

analisar aspectos relacionados com os solos de canga e a agricultura familiar na comunidade de (Ouro 

Preto, MG), sua participação não é obrigatória, mas é importante para nossa pesquisa. 

 

2. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento.  

 

3. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. 

 

4. Os objetivos deste estudo são: a) catalogar, sistematizar e analisar, de forma integrada, o conhecimento 

que os moradores da comunidade de (Ouro Preto, MG), possuem sobre atividades agro-culturais nos solos 

de canga. 

 

5. Sua participação nesta pesquisa consistirá em uma conversa com os pesquisadores e uma caminhada para 

mostrar os métodos de manejo de solos e as plantas colocadas neste, onde com sua permissão serão 

coletadas amostras de material vegetal, amostras de solo e de o material de adubação que você utilize nas 

atividades agro-culturais. Aliás com seu consentimento, serão tiradas fotos das plantas amostradas e a 

conversa será gravada com gravador digital para posteriormente poder ser anotada pelo pesquisador todas 

as informações ditas por você.  

 

6. Não existem riscos diretos de saúde relacionados, se você participar nesta pesquisa. Eventualmente, se na 

caminhada que faremos para conhecer as técnicas de manejo de solos, adubação deste e as espécies de 

plantas implementadas por você, poderá ocorrer algum incidente comum como, por exemplo, quedas, 

arranhões, picadas de insetos, picadas de animais peçonhentos e insolação. Caso você queira, temos à sua 

disposição equipamento de proteção pessoal (perneiras) protetor solar, repelente e boné.  

 

7. Os benefícios relacionados com a sua participação são: contribuir para um estudo sobre como o 

conhecimento tradicional e as práticas agro-culturais podem fornecer técnicas de recuperação e 

reaproveitamento das áreas de canga de sua região. 

 

8. As informações obtidas através da presente pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua 

participação.  
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9. Os dados serão divulgados de forma a não possibilitar sua identificação. 

 

10. Se você quiser saber mais detalhes e os resultados da pesquisa, poderá fazer contato com a pesquisadora 

MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS, pelo telefone (31) 3559-1269 ou pelo e-mail: 

cristinabotanica@gmail.com, ou ainda com a professora ALESSANDRA R. KOZOVITS pelo e-mail 

arkozovits@gmail.com. Você também pode entrar em contato com o comitê de ética da Universidade para 

sanar quaisquer duvidas sobre critérios éticos desta pesquisa, pelo telefone (31) 3559 -1368. 

 

 

CONSENTIMENTO DO ENTREVISTADO 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar.  

 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, que 

funciona na PRÓ-REITORIA DE PESQUISAS E PÓS-GRADUAÇÃO– PROPP, da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP, localizada no CAMPUS MORRO DO 

CRUZEIRO, S/N, CEP 35400 000, OURO PRETO, MINAS GERAIS. TELEFONE (31).3559-1367 – 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.propp.ufop.br 

 

 

Ouro Preto, _____ de _______________ de ________. 

 

 

_______________________________________ 

Nome do Participante da pesquisa 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Participante da pesquisa 
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Apêndice 3. Esquema do Snowball realizado no local de estudo 

 

Foram amostrados 25 núcleos familiares estabelecidos sobre canga no Morro da Queimada, em Ouro Preto, 

MG, Brasil.  

 

 

Esquema dos agricultores familiares entrevistados no bairro Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, usando-se a técnica 

Snowball. Fonte: Este estudo. 
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APÊNDICES AGROECOLÓGICOS 
 

Apêndice 4. Fichas técnicas para amostragem de solos e plantas 

 

 

Nome Cientifico: N° 

Gênero:                                          Família: 

Nome Popular: 

Uso: 

Coletor (es): 

Data: 

Altitude: Coordenadas: 

Pais: Estado: Município: 

Endereço: Bairro: 

Habito:  (    ) Árvore      (    ) Arbusto      (    ) Subarbusto       (    ) Trepadeira     (    ) Erva 

Habitat: 

COLETA DE AMOSTRAS PARA ESTUDOS EM LABORATORIO 

(    ) Fitoquímica        (    ) Farmacologia        (    ) Geoquímica           (    ) Material Testemunho: 

Tipo de amostra (órgão):                                                                        

Observações: 

Coletor (es): N°: Data: 

Altitude: Latitude (S): Longitude (w): 

Pais: Estado: Município: Distrito: 

Endereço: Bairro: 

Topografia: (    ) topo de morrro   (    ) media encosta   (    ) baixa encosta 

Relevo:  (   )plano   ( ) ondulado 

Tempo de coleta:  (   ) seco      (    ) lluva 

Tipo de solo:     (    ) Canga Ferruginosa          (    )Canga Aluminosa 

COLETA DE AMOSTRAS PARA ESTUDOS EM LABORATORIO 

(   ) Fertilidade   (   ) Matéria orgânica   (   ) Nitrogênio total   (   ) Granulometria  (   ) Metais   (   ) pH 

Profundidade da amostra: Tipo de amostra: Quantidade: N°: 

Observações: (coloração, granulometria do material, presença de gramineas ou especeis maiores, compactação) 



Contribuições às Ciências da Terra Série M, Vol. 728, n. 383, 173p. 

 

149 

 

Apêndice 5: Quintais sobre canga no Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brasil. 
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Apêndice 6: Técnicas de adubação agroecológicas, mas representativas no Morro da Queimada, 

Ouro Preto, MG, Brasil. 
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Resíduos Orgânicos 

Esterco 
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Apêndice 7: Solos de canga no Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brasil. 
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Com redução granulométrica parcial 

Com redução granulométrica total 
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Apêndice 8: Conservação de sementes no Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brasil. 
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APÊNDICES FLORÍSTICOS  
 

Apêndice 9: Algumas das espécies vegetais cultivadas nos quintais sobre canga no Morro da 

Queimada, Ouro Preto, MG, Brasil. 
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Apêndice 10: Número de espécies e famílias cultivadas por quintal estudado sobre canga no 

Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brasil. 
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APÊNDICES GEOQUÍMICOS SOLOS 
 

Apêndice 11: Amostragem de solos para determinação da concentração de elementos químicos, 

no Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brasil. 
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Apêndice 12: Dados digestão total de solos para determinação da concentração de elementos químicos, no Morro da Queimada, Ouro 

Preto, MG, Brasil. (BR = branco, MTR = material de referência). 

 

 

Tratamento As Ba Bi Cd Co Cr Cu Li Mo Ni 

BR <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

MTR GBW 07406 209 117 39,65 <LQ 6,369 69,48 364,28 35,01 18,87 50,16 

Q 2   Cobertura 538 174 <LQ <LQ <LQ 75,88 29,75 5,51 <LQ 16,39 

Q 19 Cobertura 890 102 <LQ <LQ <LQ 63,90 27,42 <LQ <LQ 13,06 

Q 19 Duplicata 896 105 <LQ <LQ <LQ 65,65 26,49 <LQ <LQ 15,60 

Q 23 Cobertura 1021 119 <LQ 1,284 <LQ 63,94 26,15 <LQ <LQ 13,08 

Q 1   R. orgânicos 1776 419 <LQ 3,462 9,698 386,99 48,21 15,73 <LQ 44,90 

Q 1   Duplicata 1759 412 <LQ 3,451 9,339 378,99 49,62 15,53 <LQ 44,85 

Q 5   R. orgânicos 756 465 <LQ 4,264 3,594 105,23 58,25 4,96 <LQ 19,51 

Q 22 R. orgânicos 761 150 <LQ <LQ <LQ 87,49 26,50 5,16 <LQ 20,76 

Q 11 Esterco 1037 147 <LQ 1,271 <LQ 73,15 34,62 <LQ <LQ 20,98 

Q 15 Esterco 1096 205 <LQ 1,782 <LQ 117,82 31,89 5,45 <LQ 27,69 

Q 24 Esterco 708 122 <LQ <LQ <LQ 78,31 27,39 <LQ <LQ 21,99 

Q 24 Duplicata 698 118 <LQ <LQ <LQ 76,08 27,24 <LQ <LQ 19,79 

 

Tratamento Sc Sr Th V Y Zn Be Mn Sb Al 

BR <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

MTR GBW 07406 13,27 37,68 24,52 127,79 16,31 89,76 4,31 1690 62,209 103571 

Q 2   Cobertura 2,68 77,08 17,63 65,07 8,67 257,61 0,59 1721 26,030 26219 

Q 19 Cobertura 2,32 29,24 14,37 51,75 8,10 85,46 0,74 1652 35,036 26343 

Q 19 Duplicata 2,41 30,11 14,46 53,13 8,50 87,95 0,76 1680 31,907 26846 

Q 23 Cobertura 3,95 39,25 13,95 55,98 9,75 82,90 1,03 1460 31,287 31151 

Q 1   R. orgânicos 38,06 77,10 32,97 196,07 17,90 112,58 3,28 1099 <LQ 115554 
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Q 1   Duplicata 37,37 76,17 31,52 193,13 19,31 110,59 3,23 1075 <LQ 113732 

Q 5   R. orgânicos 4,36 193,93 22,20 66,18 8,94 2713 1,10 1330 29,108 35692 

Q 22 R. orgânicos 4,94 64,12 14,46 66,17 8,86 114,02 1,00 1408 25,389 36378 

Q 11 Esterco 5,22 36,28 14,17 59,54 9,13 121,65 1,06 1886 30,017 35686 

Q 15 Esterco 9,15 39,31 19,26 82,00 10,88 132,21 1,66 1435 26,155 55589 

Q 24 Esterco 4,10 38,56 12,08 51,44 4,99 91,77 0,52 1649 32,787 25317 

Q 24 Duplicata 4,01 37,75 11,91 50,25 4,96 92,38 0,52 1641 29,015 25132 

 

Tratamento Fe Ca K Mg Na Zr Pb P S Ti 

BR 43,726 78,978 <LQ 8,869 57,575 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

MTR GBW 07406 51986 1415 14234 1832 1300 107,01 280,58 221 287 4246 

Q 2   Cobertura 447652 22342 3337 7975 705 81,10 <LQ 2011 594 3211 

Q 19 Cobertura 469889 11254 5647 6151 747 57,70 <LQ 955 382 1869 

Q 19 Duplicata 477741 11492 5728 6269 779 64,10 <LQ 976 385 1998 

Q 23 Cobertura 482886 6807 7219 3175 850 51,36 <LQ 1235 284 1918 

Q 1   R. orgânicos 154392 5354 48675 10578 3979 236,01 21,24 1211 212 7892 

Q 1   Duplicata 152379 5362 47973 10427 3908 234,30 21,05 1194 217 7762 

Q 5   R. orgânicos 384848 35042 10593 4626 1373 73,30 124,52 1784 646 3900 

Q 22 R. orgânicos 417507 13530 7509 5233 959 75,77 <LQ 1587 536 2867 

Q 11 Esterco 459434 4188 10471 2943 963 51,54 <LQ 1910 408 2069 

Q 15 Esterco 419932 4654 17129 4836 1930 89,77 <LQ 856 237 3147 

Q 24 Esterco 483040 5348 3449 3663 586 41,38 <LQ 1377 278 1675 

Q 24 Duplicata 477032 5253 3373 3620 584 42,93 <LQ 1358 278 1674 
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Apêndice 13. Teores médios mundiais e dos latossolos do Quadrilátero Ferrífero de elementos 

encontrados no solo. 

 

Metais Teor médio do 

solo mundial 

Teor médio em 

latossolos de MG 

Teor médio em latossolos 

do Quadrilátero Ferrífero 

----------------------------------------------mg.Kg-1--------------------------------------------- 

Al 70000b 113010c 57378,62d 

As 6,83a 9,17c 29,78d 

Ba 460a 174,31c 93,72d 

Ca 15000b - 2789,89d 

Cr 59,5a 161,88c 174,33d 

Cu 38,9a 74,7c 35,32d 

Fe 40000b 79070c 105887,3d 

K 14000b - 1417,71d 

Mg 5000b - 2647,81d 

Mn 488a 387,5c 2748,63d 

Na 5000b - 80,54d 

Ni 29a 46,65c 47,58d 

P 800b - 407,19d 

Pb 27a 1,04c 24,25d 

S 700b - 208,22d 

Sc 11,7a - 5,15d 

Sr 175a - 9,02d 

Ti 7038a - 663,28d 

V 129a - 126,81d 

Y 23a - 10,66d 

Zn 70a 35,31c 59,92d 

Zr 267a - 17,1d 

        Tabela extraída de Schettini 2015 * a Kabata-Pendias (2011); b Larcher (2000); c Caires (2009);       

d Nishiyamamoto (2013). 
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Apêndice 14. Metodologia savillex modificada para solos com matéria orgânica 

 

 
1. Pesar cerca de 0,2500 g (entre 0,2490 e 0,2510g) de amostra pulverizada (< 63 μm) e deixar no 

interior de um frasco Savillex previamente pesado (diluição de 100 vezes). 

 

2. Adicionar 1 ml de HNO3 10 mol/l seguido de 3 ml de HCL10 mol/l. 

 

3. Deixar os frascos abertos, levando até a segura sobre a placa aquecedora a cerca de 100ºC - 110ºC. 

Atenção! No caso de material rico em carbonatos e sulfatos a reação pode gerar forte 

desprendimento de gases. 

 

4. Adicionar 2 ml de HF 48% (ácido fluorídrico concentrado) para a eliminação de silicatos, deixando 

o frasco aberto e levar à secura sobre a placa aquecedora a cerca de100ºC - 110ºC. 

 
Quando as amostras tiveram um teor de matéria orgânica alta se recomenda fazer um 

processo de pre-digestão: 

 

Passo 1: Adicionar nas amostras de solo já pesadas e codificadas 0,5 ml de peroxido de 

hidrogênio (gota a gota pela parede do savillex), esperar a efervescência parar e acrescentar mais 

0,5 ml. Seguido a isto se contabilizaram 12 h no Min e 18 no Max até a próxima adição. 

 

Passo 2: Adicionar novamente 0,5 ml de peroxido de hidrogênio (deixar reagendo uns 20 min), 

em seguida se acrescentara 1 ml de Ácido nítrico HNO3 (2 mol / L) e se deveram esperar 12h ou 

18 h. 

 

Passo 3: Os frascos savillex com as amostras pré-digeridas serão colocadas na placa aquecedora 

a uma temperatura que pode oscilar entre 90◦C - 105◦C por aproximadamente 4 h ou até secar 

totalmente. (As amostras estarão secas no momento de olhar o fundo do frasco e observar a 

amostra quarteada e um pouco elevada, adicionalmente as paredes não terão partículas liquidas 

nelas). 
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5. Novamente, adicionar HF concentrado, fechar os frascos e deixar por 30 horas na placa aquecedora 

a cerca de 100ºC - 110ºC. 

 

6. Retirar os frascos da placa, deixar esfriar e abrir. Com os frascos abertos, levar à secura na placa 

aquecedora à cerca de 100ºC - 110ºC. 

 

7. Adicionar 2 ml de HNO3 10 mol/l, deixar os frascos abertos, e levar à secura na placa aquecedora, 

à cerca de 100ºC - 110ºC. 

 

8. Novamente, adicionar 2 ml de HNO3 10 mol/l deixar os frascos abertos, levar à secura na placa 

aquecedora, à cerca de 100ºC - 110ºC. 

 

9. Adicionar 2 ml de HCl 10 mol/l, deixar os frascos abertos, levar à secura na placa aquecedora, à 

cerca de 100ºC - 110ºC. 

 

10. Retirar os frascos da placa aquecedora e coloca-los no porta-frasco. 

 

11. Adicionar 25 ml de HNO3 (2 mol/l). Fechar os frascos, agitar e deixar 2 horas sobre a placa 

aquecedora a cerca de 100ºC - 110ºC. 

 

12. Retirar os frascos da placa aquecedora, deixar esfriar ainda fechados e pesar. 

 

13. Anotar a massa total (frasco + tampa + solução) na planilha de dados. 

 

Data Cliente Adições Situação 

  3 ml HCL 10 mol/l + 1 ml de HNO310 mol/l  

  2 ml de HF concentrado  

  2 ml de HF concentrado (30 horas)  

  2 ml de HNO3 10 mol/l  

  2 ml de HNO3 10 mol/l  

  2 ml de HCl 10 mol/l  

  25 ml de HNO3 (2 mol/l)  
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APÊNDICES GEOQUÍMICOS PLANTAS 
 

Apêndice 15: Espécies selecionadas para determinar a concentração de elementos químicos na 

folha, fruto, caule y folha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Cebola  (Allium fistulosum L.) 

b. Couve   (Brassica oleracea L.) 

c. Taioba  (Xanthosoma taioba E.G.Gonç.) 

d. Tomate (Solanum lycopersicum L.) 

e. Limão  (Citrus limon (L.) Osbeck) 

f. Hortelã (Mentha × villosa Huds.) 

g. Chuchu (Sechium edule (Jacq.) Sw.) 

b

c

 

f

d

g

 

a

 

e 
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Apêndice 16: Procedimentos implementados para determinação da concentração de elementos 

químicos em espécies vegetais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleta e identificação do material vegetal 

Seleção de espécies 

Análises químicas: 7 espécies 
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Digestão acida com auxílio do micro-ondas 

(ICP-OES; ICP-MS)  
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Apêndice 17: Resultados da Digestão acida para determinar a concentração de elementos químicos 

em 7 espécies vegetais cultivadas sobre canga no Morro da Queimada, Ouro Preto, MG, Brasil. 

 
Órgão analisado folhas 

Quintal Al As Ba Be Ca 

Q - 2   - Cob - couve 16,94 0,393 12,850 0,037 32615 

Q - 19 - Cob - couve 10,00 0,342 13,099 0,037 25901 

Q - 23 - Cob - couve 8,13 0,668 56,948 0,037 42385 

Q - 1   - Org  - couve 16,78 0,683 16,165 0,037 28537 

Q - 5   - Org  - couve 54,32 1,083 28,362 0,042 30941 

Q - 22 - Org  - couve 7,15 0,713 11,229 0,037 28288 

Q - 11 - Est   - couve 17,76 1,280 8,568 0,037 46044 

Q - 15 - Est   - couve 10,36 0,731 23,644 0,037 35945 

Q - 24 - Est   - couve 8,55 0,505 12,184 0,036 31943 

Q - 2   - Cob -  taioba 67,39 0,496 2,754 0,040 29475 

Q - 19 - Cob -  taioba 38,34 0,486 1,477 0,041 32090 

Q - 23 - Cob -  taioba 19,89 0,931 4,400 0,040 18517 

Q - 1   - Org  -  taioba 48,74 1,980 2,400 0,037 31960 

Q - 5   - Org  -  taioba 26,13 0,449 2,284 0,041 18894 

Q - 22 - Org  -  taioba 8,87 0,242 1,486 0,040 21812 

Q - 11 - Est   -  taioba 14,12 2,113 1,472 0,039 27258 

Q - 15 - Est   -  taioba 48,78 6,860 2,585 0,045 30848 

Q - 24 - Est   -  taioba 35,39 1,768 2,889 0,043 31957 

Q - 2   - Cob - chuchu 56,94 1,024 10,410 <LQ 51912 

Q - 19 - Cob - chuchu 33,47 0,409 27,012 <LQ 45481 

Q - 23 - Cob - chuchu 32,25 0,646 16,409 <LQ 29633 

Q - 1   - Org  - chuchu 103,93 2,024 13,728 <LQ 30144 

Q - 5   - Org  - chuchu 52,26 0,738 55,612 <LQ 46627 

Q - 22 - Org  - chuchu 47,08 1,135 6,523 <LQ 13141 

Q - 11 - Est   - chuchu 46,93 1,566 12,793 <LQ 48969 

Q - 15 - Est   - chuchu 26,13 1,093 7,239 <LQ 14134 

Q - 24 - Est   - chuchu 72,34 0,749 45,517 <LQ 92071 

Quintal Cd Co Cr Cu Fe 

Q - 2   - Cob - couve 0,021 0,152 0,292 2,284 85,62 

Q - 19 - Cob - couve 0,015 0,062 0,074 1,082 43,83 

Q - 23 - Cob - couve 0,051 0,088 0,124 <LQ 34,20 

Q - 1   - Org  - couve 0,021 0,080 0,282 1,830 73,87 

Q - 5   - Org  - couve 0,050 0,113 0,346 2,688 207,77 

Q - 22 - Org  - couve 0,017 0,077 0,116 1,157 38,38 
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Q - 11 - Est   - couve 0,021 0,098 0,149 1,403 103,18 

Q - 15 - Est   - couve 0,036 0,031 0,045 1,136 61,78 

Q - 24 - Est   - couve 0,031 0,103 0,285 1,658 49,27 

Q - 2   - Cob -  taioba 0,009 0,098 0,420 8,146 121,86 

Q - 19 - Cob -  taioba 0,008 0,086 0,213 6,531 87,24 

Q - 23 - Cob -  taioba 0,008 0,064 0,164 12,090 153,47 

Q - 1   - Org  -  taioba 0,010 0,091 0,360 6,531 95,83 

Q - 5   - Org  -  taioba 0,011 0,069 0,208 11,705 107,74 

Q - 22 - Org  -  taioba 0,006 0,071 0,140 10,696 53,11 

Q - 11 - Est   -  taioba 0,011 0,086 0,187 8,331 124,18 

Q - 15 - Est   -  taioba 0,069 0,114 0,390 9,448 240,22 

Q - 24 - Est   -  taioba 0,008 0,120 0,508 8,893 160,28 

Q - 2   - Cob - chuchu 0,012 0,053 0,218 7,497 268 

Q - 19 - Cob - chuchu 0,008 0,109 0,149 11,133 178 

Q - 23 - Cob - chuchu 0,023 0,097 0,144 10,177 167 

Q - 1   - Org  - chuchu 0,015 0,121 0,452 7,292 345 

Q - 5   - Org  - chuchu 0,020 0,107 0,320 9,311 251 

Q - 22 - Org  - chuchu 0,008 0,075 0,229 9,287 314 

Q - 11 - Est   - chuchu 0,012 0,143 0,305 11,587 318 

Q - 15 - Est   - chuchu 0,027 0,068 0,126 14,037 154 

Q - 24 - Est   - chuchu 0,015 0,183 0,540 4,619 221 

Quintal K Li Mg Mn Mo 

Q - 2   - Cob - couve 32119 0,843 2997 30,47 1,915 

Q - 19 - Cob - couve 23715 <LQ 2602 28,85 4,349 

Q - 23 - Cob - couve 9098 <LQ 3760 24,68 3,671 

Q - 1   - Org  - couve 38981 <LQ 6536 40,28 5,499 

Q - 5   - Org  - couve 49996 0,636 4205 39,48 3,765 

Q - 22 - Org  - couve 36627 <LQ 5399 29,72 1,290 

Q - 11 - Est   - couve 32252 <LQ 6095 37,11 3,473 

Q - 15 - Est   - couve 30239 <LQ 3696 41,52 0,977 

Q - 24 - Est   - couve 34392 <LQ 4414 28,22 2,583 

Q - 2   - Cob -  taioba 39380 0,186 3601 31,24 0,422 

Q - 19 - Cob -  taioba 37210 <LQ 6628 29,44 0,178 

Q - 23 - Cob -  taioba 43664 <LQ 4777 29,45 0,404 

Q - 1   - Org  -  taioba 40222 <LQ 5511 36,79 0,715 

Q - 5   - Org  -  taioba 51657 <LQ 4166 17,05 0,692 

Q - 22 - Org  -  taioba 47727 <LQ 4026 24,48 0,609 

Q - 11 - Est   -  taioba 34562 <LQ 3763 67,93 0,800 

Q - 15 - Est   -  taioba 56632 <LQ 4461 55,08 0,232 

Q - 24 - Est   -  taioba 40766 <LQ 5078 114,13 0,298 
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Q - 2   - Cob - chuchu 38629 <LQ 3907 19,95 1,124 

Q - 19 - Cob - chuchu 33516 <LQ 6602 27,83 1,782 

Q - 23 - Cob - chuchu 44924 <LQ 4299 26,15 3,703 

Q - 1   - Org  - chuchu 44199 <LQ 7266 36,00 3,339 

Q - 5   - Org  - chuchu 31331 <LQ 5983 54,33 2,899 

Q - 22 - Org  - chuchu 45444 <LQ 4120 37,37 1,556 

Q - 11 - Est   - chuchu 36789 <LQ 5063 45,48 1,654 

Q - 15 - Est   - chuchu 38563 0,174 4338 38,92 4,699 

Q - 24 - Est   - chuchu 20445 <LQ 7666 57,01 1,912 

Quintal Na Ni P Pb S 

Q - 2   - Cob - couve 1067,738 0,692 5371 0,261 15500 

Q - 19 - Cob - couve 1537,957 0,300 4014 0,017 6461 

Q - 23 - Cob - couve 5012,320 0,517 2789 0,028 10139 

Q - 1   - Org  - couve 2923,877 0,574 6064 0,064 13012 

Q - 5   - Org  - couve 2195,250 0,731 4374 0,333 15162 

Q - 22 - Org  - couve 3294,322 0,552 4274 0,039 11198 

Q - 11 - Est   - couve 3836,741 0,594 4314 0,053 10057 

Q - 15 - Est   - couve 1334,425 0,227 3337 <0.014 15298 

Q - 24 - Est   - couve 906,184 0,575 5000 0,070 9138 

Q - 2   - Cob -  taioba 26,148 0,659 3157 0,275 2757 

Q - 19 - Cob -  taioba <LQ 0,674 4477 0,096 1915 

Q - 23 - Cob -  taioba <LQ 0,727 4638 0,116 2932 

Q - 1   - Org  -  taioba <LQ 0,643 3598 0,325 2592 

Q - 5   - Org  -  taioba <LQ 0,678 4378 0,172 2876 

Q - 22 - Org  -  taioba 150,942 0,493 4282 0,184 3119 

Q - 11 - Est   -  taioba 54,104 1,150 4845 0,163 3809 

Q - 15 - Est   -  taioba <LQ 0,782 4169 0,241 2991 

Q - 24 - Est   -  taioba <LQ 0,965 3922 0,209 2774 

Q - 2   - Cob - chuchu <LQ 0,493 3930 1,029 2715 

Q - 19 - Cob - chuchu <LQ 0,837 5655 0,276 3168 

Q - 23 - Cob - chuchu <LQ 0,937 6580 0,299 2893 

Q - 1   - Org  - chuchu <LQ 0,979 7249 0,471 3471 

Q - 5   - Org  - chuchu <LQ 1,229 6508 0,331 3300 

Q - 22 - Org  - chuchu <LQ 1,136 7557 0,439 3623 

Q - 11 - Est   - chuchu <LQ 1,436 6541 0,292 3840 

Q - 15 - Est   - chuchu 117,979 1,350 11017 0,320 3725 

Q - 24 - Est   - chuchu <LQ 1,270 4261 0,698 1787 

Quintal Sr Ti V Y Zn 

Q - 2   - Cob - couve 139,42 <LQ 0,057 <LQ 47,46 

Q - 19 - Cob - couve 94,30 <LQ 0,025 <LQ 36,16 
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Q - 23 - Cob - couve 149,11 <LQ 0,031 <LQ 18,55 

Q - 1   - Org  - couve 113,17 <LQ 0,049 <LQ 69,92 

Q - 5   - Org  - couve 129,36 1,695 0,163 <LQ 69,09 

Q - 22 - Org  - couve 124,17 <LQ 0,031 <LQ 28,26 

Q - 11 - Est   - couve 168,26 <LQ 0,049 <LQ 23,97 

Q - 15 - Est   - couve 79,78 <LQ 0,008 <LQ 30,91 

Q - 24 - Est   - couve 124,71 <LQ 0,039 <LQ 26,42 

Q - 2   - Cob -  taioba 45,43 2,627 0,142 <LQ 26,93 

Q - 19 - Cob -  taioba 25,88 0,911 0,075 <LQ 24,33 

Q - 23 - Cob -  taioba 34,94 <LQ 0,064 <LQ 48,02 

Q - 1   - Org  -  taioba 56,02 1,393 0,095 <LQ 28,11 

Q - 5   - Org  -  taioba 30,61 0,873 0,069 <LQ 49,85 

Q - 22 - Org  -  taioba 73,24 <LQ 0,029 <LQ 34,14 

Q - 11 - Est   -  taioba 62,76 <LQ 0,037 <LQ 44,00 

Q - 15 - Est   -  taioba 43,30 1,391 0,135 <LQ 41,20 

Q - 24 - Est   -  taioba 63,55 1,036 0,085 <LQ 32,33 

Q - 2   - Cob - chuchu 182,335 1,538 0,082 <LQ 39,52 

Q - 19 - Cob - chuchu 145,728 0,874 0,039 <LQ 57,60 

Q - 23 - Cob - chuchu 130,866 0,945 0,049 <LQ 52,92 

Q - 1   - Org  - chuchu 107,778 3,088 0,160 <LQ 50,59 

Q - 5   - Org  - chuchu 189,806 1,476 0,081 <LQ 91,99 

Q - 22 - Org  - chuchu 42,208 1,380 0,070 <LQ 66,55 

Q - 11 - Est   - chuchu 159,892 1,273 0,068 <LQ 53,46 

Q - 15 - Est   - chuchu 32,124 <LQ 0,027 <LQ 92,46 

Q - 24 - Est   - chuchu 390,604 1,648 0,117 <LQ 43,61 

 

Órgão analisado fruto 

Quintal Al As Ba Be Ca 

Q - 2   - Cob - tomate    8,79 <0.019 0,955 <LQ 1602 

Q - 19 - Cob - tomate 9,44 0,035 1,651 <LQ 1394 

Q - 23 - Cob - tomate 14,78 0,025 0,580 <LQ 3015 

Q - 1   - Org  - tomate 8,73 0,107 0,638 <LQ 1037 

Q - 5   - Org  - tomate  11,31 0,033 5,341 <LQ 2091 

Q - 22 - Org  - tomate  10,81 0,021 3,391 <LQ 2422 

Q - 11 - Est   - tomate  9,89 0,107 0,648 <LQ 2552 

Q - 15 - Est   - tomate  8,78 0,029 0,905 <LQ 2090 

Q - 24 - Est   - tomate  8,71 0,113 0,711 <LQ 1426 

Q - 2   - Cob - limão  8,37 0,042 1,648 <LQ 2564 

Q - 19 - Cob - limão 8,19 0,047 3,591 <LQ 2573 
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Q - 23 - Cob - limão 8,67 0,028 1,124 <LQ 2600 

Q - 1   - Org  - limão 8,22 0,051 10,700 <LQ 2270 

Q - 5   - Org  - limão 8,94 0,052 5,017 <LQ 2881 

Q - 22 - Org  - limão 7,56 0,026 1,459 <LQ 3012 

Q - 11 - Est   - limão 8,09 0,069 3,260 <LQ 4173 

Q - 15 - Est   - limão 11,91 0,114 1,240 <LQ 3765 

Q - 24 - Est   - limão 13,06 0,063 1,497 <LQ 4146 

Quintal Cd Co Cr Cu Fe 

Q - 2   - Cob - tomate    0,021 0,043 0,058 10,453 32,588 

Q - 19 - Cob - tomate 0,012 0,017 0,070 2,598 27,426 

Q - 23 - Cob - tomate 0,035 0,029 0,204 8,882 43,501 

Q - 1   - Org  - tomate 0,016 0,027 0,183 5,913 41,539 

Q - 5   - Org  - tomate  0,043 0,026 0,097 8,423 37,627 

Q - 22 - Org  - tomate  0,112 0,018 0,246 10,161 46,633 

Q - 11 - Est   - tomate  0,035 0,021 0,078 10,768 48,982 

Q - 15 - Est   - tomate  0,023 0,018 0,068 4,025 36,706 

Q - 24 - Est   - tomate  0,023 0,024 0,099 7,006 41,502 

Q - 2   - Cob - limão  0,005 0,017 0,114 2,498 19,500 

Q - 19 - Cob - limão 0,004 0,040 1,244 1,268 89,180 

Q - 23 - Cob - limão 0,003 0,013 0,091 2,555 20,936 

Q - 1   - Org  - limão 0,004 0,030 0,690 2,855 96,931 

Q - 5   - Org  - limão 0,005 0,012 0,107 2,229 3,961 

Q - 22 - Org  - limão 0,005 0,013 0,139 1,344 9,838 

Q - 11 - Est   - limão 0,004 0,021 0,363 2,753 17,558 

Q - 15 - Est   - limão 0,005 0,014 0,164 2,681 12,114 

Q - 24 - Est   - limão 0,004 0,014 0,220 2,852 10,213 

Quintal K Li Mg Mn Mo 

Q - 2   - Cob - tomate    48344 <LQ 2121 10,64 0,566 

Q - 19 - Cob - tomate 42505 <LQ 1984 10,87 0,792 

Q - 23 - Cob - tomate 46133 <LQ 2047 11,15 0,569 

Q - 1   - Org  - tomate 56261 <LQ 2530 13,36 1,004 

Q - 5   - Org  - tomate  40242 <LQ 2251 9,09 1,077 

Q - 22 - Org  - tomate  45595 <LQ 2486 11,28 0,760 

Q - 11 - Est   - tomate  38529 <LQ 2230 15,10 0,948 

Q - 15 - Est   - tomate  36855 <LQ 1464 7,57 0,135 

Q - 24 - Est   - tomate  50735 <LQ 2401 13,47 1,006 

Q - 2   - Cob - limão  9697 <LQ 616 2,59 0,071 

Q - 19 - Cob - limão 10808 <LQ 554 3,93 0,127 

Q - 23 - Cob - limão 9872 <LQ 621 2,67 0,050 

Q - 1   - Org  - limão 12253 <LQ 673 5,52 0,121 
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Q - 5   - Org  - limão 9727 <LQ 558 2,52 0,112 

Q - 22 - Org  - limão 9230 <LQ 660 3,55 0,040 

Q - 11 - Est   - limão 7823 <LQ 730 5,07 0,263 

Q - 15 - Est   - limão 11227 <LQ 743 4,78 0,117 

Q - 24 - Est   - limão 15737 <LQ 957 5,45 0,067 

Quintal Na Ni P Pb S 

Q - 2   - Cob - tomate    322,291 0,255 5169 0,070 2230 

Q - 19 - Cob - tomate 420 0,143 3773 0,088 1984 

Q - 23 - Cob - tomate 322 0,244 4629 0,109 2575 

Q - 1   - Org  - tomate 453 0,180 6591 0,111 2244 

Q - 5   - Org  - tomate  228 0,183 4799 0,092 2533 

Q - 22 - Org  - tomate  446 0,222 5453 0,089 2815 

Q - 11 - Est   - tomate  600 0,210 5629 0,091 2327 

Q - 15 - Est   - tomate  1636 0,226 3949 0,106 1818 

Q - 24 - Est   - tomate  485 0,204 6191 0,148 2207 

Q - 2   - Cob - limão  <LQ 0,162 1375 0,094 381 

Q - 19 - Cob - limão <LQ 0,363 934 0,087 364 

Q - 23 - Cob - limão <LQ 0,114 1396 0,085 390 

Q - 1   - Org  - limão <LQ 0,246 1541 0,078 424 

Q - 5   - Org  - limão <LQ 0,171 1380 0,087 381 

Q - 22 - Org  - limão 16,237 0,125 1315 68,699 452 

Q - 11 - Est   - limão 5,328 0,247 1550 0,089 445 

Q - 15 - Est   - limão <LQ 0,128 1773 0,084 483 

Q - 24 - Est   - limão <LQ 0,138 1811 0,093 575 

Quintal Sr Ti V Y Zn 

Q - 2   - Cob - tomate    5,705 <LQ 0,014 <LQ 26,07 

Q - 19 - Cob - tomate 5,967 <LQ 0,022 <LQ 20,68 

Q - 23 - Cob - tomate 12,846 <LQ 0,020 <LQ 20,73 

Q - 1   - Org  - tomate 3,976 <LQ 0,019 <LQ 26,47 

Q - 5   - Org  - tomate  10,089 <LQ 0,021 <LQ 23,51 

Q - 22 - Org  - tomate  10,186 <LQ 0,032 <LQ 25,01 

Q - 11 - Est   - tomate  9,919 <LQ 0,013 <LQ 34,60 

Q - 15 - Est   - tomate  5,551 <LQ 0,015 <LQ 18,93 

Q - 24 - Est   - tomate  5,455 <LQ 0,020 <LQ 28,00 

Q - 2   - Cob - limão  10,286 <LQ 0,007 <LQ 8,69 

Q - 19 - Cob - limão 9,578 <LQ 0,113 <LQ 6,50 

Q - 23 - Cob - limão 10,300 <LQ <0.003 <LQ 6,74 

Q - 1   - Org  - limão 11,801 <LQ 0,107 <LQ 13,24 

Q - 5   - Org  - limão 13,913 <LQ 0,004 <LQ 9,37 

Q - 22 - Org  - limão 10,468 <LQ 0,008 <LQ 7,81 
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Q - 11 - Est   - limão 18,331 <LQ 0,036 <LQ 5,93 

Q - 15 - Est   - limão 13,351 <LQ 0,009 <LQ 6,56 

Q - 24 - Est   - limão 20,547 <LQ 0,013 <LQ 7,95 

 

Órgão analisado caule e folhas 

Quintal Al As Ba Be Ca 

Q - 2   - Cob - hortelã 364,86 4,333 22,101 0,058 13334 

Q - 19 - Cob - hortelã 429,13 12,529 32,173 0,053 23987 

Q - 23 - Cob - hortelã 153,73 8,891 41,654 0,050 21541 

Q - 1   - Org  - hortelã 92,54 3,180 6,073 0,046 24604 

Q - 5   - Org  - hortelã 552,16 8,401 70,402 0,065 23708 

Q - 22 - Org  - hortelã 389,58 1,705 35,342 0,053 20450 

Q - 11 - Est   - hortelã 120,72 4,024 16,903 0,045 19021 

Q - 15 - Est   - hortelã 86,73 3,520 22,444 0,045 20179 

Q - 24 - Est   - hortelã 279,37 3,499 32,293 0,047 19829 

Q - 2   - Cob - cebola 10,35 0,466 1,493 0,038 9354 

Q - 19 - Cob - cebola 13,25 0,592 4,693 0,039 13968 

Q - 23 - Cob - cebola 19,31 3,876 2,829 0,037 15077 

Q - 1   - Org  - cebola 5,77 3,819 1,535 0,039 6989 

Q - 5   - Org  - cebola 11,98 1,379 6,239 0,038 12003 

Q - 22 - Org  - cebola 12,22 1,986 5,942 0,038 16425 

Q - 11 - Est   - cebola 6,08 2,964 1,454 0,038 7990 

Q - 15 - Est   - cebola 8,24 1,253 6,037 0,036 8361 

Q - 24 - Est   - cebola 5,51 0,410 4,537 0,040 7079 

Quintal Cd Co Cr Cu Fe 

Q - 2   - Cob - hortelã 0,027 0,242 1,580 24,840 1884,23 

Q - 19 - Cob - hortelã 0,019 0,173 2,074 12,340 5402,26 

Q - 23 - Cob - hortelã 0,013 0,070 0,683 12,870 2965,66 

Q - 1   - Org  - hortelã 0,009 0,058 0,657 8,008 408,69 

Q - 5   - Org  - hortelã 0,086 0,233 2,663 18,158 4039,64 

Q - 22 - Org  - hortelã 0,026 0,208 1,500 10,876 828,34 

Q - 11 - Est   - hortelã 0,018 0,092 0,645 13,984 573,33 

Q - 15 - Est   - hortelã 0,010 0,089 0,400 9,145 810,26 

Q - 24 - Est   - hortelã 0,018 0,108 1,448 14,028 1906,90 

Q - 2   - Cob - cebola 0,029 0,041 0,152 5,867 41,99 

Q - 19 - Cob - cebola 0,009 0,049 0,268 5,301 117,47 

Q - 23 - Cob - cebola 0,005 0,053 0,246 3,281 108,17 

Q - 1   - Org  - cebola 0,008 0,030 0,147 2,431 39,34 

Q - 5   - Org  - cebola 0,498 0,053 0,189 5,920 60,11 
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Q - 22 - Org  - cebola 0,012 0,063 0,214 4,037 64,44 

Q - 11 - Est   - cebola 0,012 0,051 0,228 1,919 69,23 

Q - 15 - Est   - cebola 0,020 0,043 0,308 4,315 58,80 

Q - 24 - Est   - cebola 0,033 0,042 0,226 5,614 34,72 

Quintal K Li Mg Mn Mo 

Q - 2   - Cob - hortelã 53017 <LQ 3644 45,85 0,949 

Q - 19 - Cob - hortelã 32053 <LQ 6034 67,78 1,281 

Q - 23 - Cob - hortelã 19656 <LQ 5159 41,38 0,534 

Q - 1   - Org  - hortelã 38371 <LQ 6646 40,46 0,772 

Q - 5   - Org  - hortelã 39446 1,014 4574 52,71 2,180 

Q - 22 - Org  - hortelã 35475 <LQ 5792 98,13 0,898 

Q - 11 - Est   - hortelã 30973 <LQ 4780 52,75 1,759 

Q - 15 - Est   - hortelã 23868 <LQ 6844 50,94 1,059 

Q - 24 - Est   - hortelã 37825 <LQ 5392 49,75 1,006 

Q - 2   - Cob - cebola 30194 <LQ 2898 13,42 3,139 

Q - 19 - Cob - cebola 39559 <LQ 3535 16,26 1,749 

Q - 23 - Cob - cebola 19580 <LQ 1549 11,11 1,071 

Q - 1   - Org  - cebola 35214 <LQ 2346 10,81 1,437 

Q - 5   - Org  - cebola 34317 <LQ 2764 33,23 2,109 

Q - 22 - Org  - cebola 25040 <LQ 4043 29,74 1,265 

Q - 11 - Est   - cebola 30271 <LQ 2773 19,31 3,071 

Q - 15 - Est   - cebola 15712 <LQ 1530 17,59 0,481 

Q - 24 - Est   - cebola 35981 <LQ 2275 14,14 1,001 

Quintal Na Ni P Pb S 

Q - 2   - Cob - hortelã 585,032 2,000 6691 2,029 3744 

Q - 19 - Cob - hortelã 495,258 0,919 4840 0,880 3940 

Q - 23 - Cob - hortelã 3233,224 0,763 3551 0,519 3195 

Q - 1   - Org  - hortelã 516,791 0,452 7017 1,222 2762 

Q - 5   - Org  - hortelã 336,609 1,185 4026 2,255 3604 

Q - 22 - Org  - hortelã 656,192 1,137 3859 0,968 3152 

Q - 11 - Est   - hortelã 22,807 0,602 5745 0,423 3446 

Q - 15 - Est   - hortelã 1002,269 0,513 4124 0,385 3321 

Q - 24 - Est   - hortelã 268,645 0,673 5503 0,798 4118 

Q - 2   - Cob - cebola 67,419 0,352 5994 0,128 5932 

Q - 19 - Cob - cebola <LQ 0,319 5337 0,041 4283 

Q - 23 - Cob - cebola 85,323 0,377 3929 0,042 6464 

Q - 1   - Org  - cebola <LQ 0,313 5273 0,027 7720 

Q - 5   - Org  - cebola 20,914 0,334 4611 0,086 6543 

Q - 22 - Org  - cebola 37,957 0,415 4583 0,044 5303 

Q - 11 - Est   - cebola 298,061 0,321 6154 0,043 5516 
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Q - 15 - Est   - cebola 21,069 0,389 4324 0,040 4966 

Q - 24 - Est   - cebola 63,206 2,029 5543 0,072 7285 

Quintal Sr Ti V Y Zn 

Q - 2   - Cob - hortelã 58,88 17,946 0,812 <LQ 68,73 

Q - 19 - Cob - hortelã 86,21 18,799 1,397 <LQ 57,28 

Q - 23 - Cob - hortelã 92,43 6,426 0,493 <LQ 38,34 

Q - 1   - Org  - hortelã 82,04 2,756 0,167 <LQ 44,52 

Q - 5   - Org  - hortelã 116,86 21,472 1,193 0,272 80,65 

Q - 22 - Org  - hortelã 127,86 11,968 0,540 <LQ 36,68 

Q - 11 - Est   - hortelã 71,66 3,829 0,256 <LQ 83,22 

Q - 15 - Est   - hortelã 54,69 3,063 0,184 <LQ 31,47 

Q - 24 - Est   - hortelã 88,23 8,705 0,627 <LQ 39,54 

Q - 2   - Cob - cebola 37,28 <LQ 0,053 <LQ 46,27 

Q - 19 - Cob - cebola 44,64 <LQ 0,074 <LQ 38,48 

Q - 23 - Cob - cebola 64,65 <LQ 0,053 <LQ 26,78 

Q - 1   - Org  - cebola 31,64 <LQ 0,022 <LQ 36,28 

Q - 5   - Org  - cebola 53,91 <LQ 0,045 <LQ 224,47 

Q - 22 - Org  - cebola 69,08 <LQ 0,046 <LQ 34,56 

Q - 11 - Est   - cebola 27,77 <LQ 0,025 <LQ 22,45 

Q - 15 - Est   - cebola 36,09 <LQ 0,024 <LQ 41,78 

Q - 24 - Est   - cebola 39,33 <LQ 0,038 <LQ 42,00 

 
A determinação dos elementos presentes nas amostras foi realizada por espectrometria de emissão 

óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES - números em preto) e por espectrometria 

de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS – números em laranja). 
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Apêndice 18: Sugestão do limite máximo tolerável para ingestão diária de Al, Ba, Fe, Mn, Mo, Sr. 
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Utilizando a concentração do Al, Fe, Mn, Ba, Mo, Sr e V encontrada nos alimentos avaliados neste 

estudo (Tabela 7.2 cf cap 7) foi Calculado o quanto de cada um dos alimentos teria de ser ingerido 

por um adulto de massa corporal média de 70 kg (Tabela 7.4), para atingir o limite máximo 

tolerável de ingestão diária ou a média diária de consumo destes elementos em outras regiões do 

mundo, no caso do Ba e do Sr. 

 

O cálculo dos limites máximos toleráveis para ingestão diária de cada elemento em relação a 

quantidade de frutos e verduras normalmente consumida, foi feito devido à inexistência de valores 

de referência a nível internacional e nacional para estes elementos nas espécies vegetais objeto 

deste estudo. 
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