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de gado e piscicultura, entre outras. Os sítios de fruteiras aparentam ser a
inovação mais adequada, tanto culturalmente quanto ecologicamente. Eles são
uma recente adoção autônoma, sem interferências institucionais externas,
denotando a capacidade indígena de construir alternativas perante uma nova
realidade.
Finalmente, as ações propostas requerem efetiva participação local e visam
fornecer conhecimentos pressupondo essencialmente que o índio tem o direito
de ser diferente e que o ecossistema do lavrado corre risco de degradação em
conseqüência de algumas priiticas introduzidas e usos atuais.

This study was carried out in the Raposa Serra do Sol indigenous area, in the
Savanna (Cerrado) region of Roraima

- Brazil, locally called 'lavrado'. The

cashew tree (Anacardium occidentale L.) is found regionally in native and
cultivated form. Taking this species as a central focus, the present study: a)
relates arguments about the native occurrence of the cashew tree and
describes its geographic distribution; b) describes aspects of the ecology of the
native cashew trees in three specific sites; c) reviews dimensions of the Macuxi
agricultural system, including recent historical changes, and describes the role
of the cashew trees in this system; d) suggests possible actions related to the
production system, based on the conclusions obtained. The study used
quantitative and qualitative methodologies, according to the goals, and counted
on the authots experience in the region, over a ten year period, both with local
populations and related-subject researchers.
The native cashew trees display clumped distribution, forming part of riparian
vegetation, along eight igarapés in the Raposa region (Iracema, Raposa,
Bismark, Cedro, Rego Fundo, Capivara, Poraquê e Jauari) and in the margins
of two lakes (Caracaranã e Pariquaru). The three sites studied Iracema,
Raposa and Caracaranã, present similarity in distribution parameters of bole

diameter, total height and cashew nut weight, and present differences in crown
height and diameter. Analyses within each site, however, showed other
differences, suggesting interna1 variations according to the site studied,
possibly due to human activity andlor genetic variations within the populations.
The correlation analysis pointed that none of the structure variables of the trees
were associated with cashew nut weight. Consequentially, any plant breeding
proposals, including those involving massal selection or selection of native
matrices, should take structural and production characteristics as independent
parameters.
The indigenous production system had assimilated agricultural innovations
derived from contact and colonization, such as mechanized agriculture,
homegardens, and fish and cattle growing methods. The homegardens appear

L

to be the most adapted innovation, culturally and ecologically. They are the
result of a recent autonomous adoption, without externa1 institutional
interference, indicating the indigenous capacity to build alternatives to face a
new reality.
The actions proposed require effective local participation and seek to transmit
,

knowiedge while recognizing that indigenous peoples have the right to be
different, and that many current agricultural practices and uses are degrading
the 'lavrado' ecosystem.

xii

A área da presente pesquisa está localizada na região da Raposa, dentro da
Área Indígena Raposa Serra do Sol, próximo da sede do município de
Normandia, na parte nordeste do estado de Roraima. A região é caracterizada
como um sistema ecológico de Savana (Cerrado), localmente denominado de
'lavrado"' e é habitada por índios Macuxi, pertencentes a família linguística
Caribe.
Esta etnia mantém contato com colonizadores há mais de dois séculos. Suas
áreas de ocupação foram invadidas por posseiros, fazendeiros e pequenas
vilas, além de recortadas por estradas. O povo Macuxi, tradicional agricultor 1
A

caçador, se vê hoje confrontado com mudanças na sua estrutura social e no
seu sistema de produção, originados pelo contato com a colonização. As
fontes prothicas da caça, pesca e coleta de frutos do lavrado foram
escasseando ao tempo, que a população foi crescendo e se sedentarizando.
Também novas instituições foram introduzidas, como igreja, escola, assistência

à saúde, etc.
Acompanhando esta dinâmica, o sistema produtivo atual está também
permeado de modificações, com práticas agropecuárias sendo introduzidas e
adaptadas na busca de alternativas para suprir as novas necessidades e
hábitos assimilados pelo contato. Nesta Ótica, percebe-se duas grandes
tendências: 1) a introdução de monoculturas anuais semi-mecanizadas, em
roças coletivas, principalmente de milho, arroz e feijão; 2) o plantio de
espécies frutíferas e madeireiras em torno da casa familiar, formando o 'sítio

Segundo IBGE (1992), a classificação de regiões fitoecológicas denomina a região de Savana
(Cerrado). Em Roraima, a Savana (Cerrado) 6 popularmente denominada de Lavrado, termo que será
utilizado neste ;trabalho, seguindo a proposição de VANZOLiNi & CARVALHO (1991) e EITEN (1982)
de que este tipo de savana não deve ser considerado como cerrado, em função de característicaspróprias,
que,possivelmente, exigem intervenções humanas também diferenciadas.

de fruteiras'. No primeiro caso observa-se práticas agronômicas inadequadas a
região, incorrendo em mal uso dos materiais / insumos e do solo, enquanto
que o segundo aparenta um modelo bem adaptado ecológica, cultural e
economicamente. Esta constatação demonstra a necessidade de aprofundar
estudos que apontem alternativas apropriadas a situação.
Considerando estas premissas, foi escolhida a espécie Anacardium

occidentale L., conhecida por cajueiro, como objeto central de um estudo com
esta diretriz. A escolha desta espécie se justifica porque é uma das fruteiras
mais destacadas na região e com grande potencial de aproveitamento
econômico, além de ocorrer de forma nativa, silvestre e em cultivos
domesticados. A escolha de uma única espécie como objeto central do
trabalho, adicionalmente, tem a vantagem de enriquecer a investigação
(PADOCH, 1988).

A espécie e estudada em dois enfoques, segundo os ambientes em que
estudo da ecologia dos cajueiros nativos no seu habitat natural; 2)
ocorre: i)
estudo dos sistemas de produção indígena, especialmente os sítios de
fruteiras.
A ocorrência de cajueiros nativos entre a vegetação que rodeia alguns lagos
naturais e suas vazantes e os leitos de alguns igarapés na região da Raposa
merece uma atenção especial pela riqueza genética que representam para a
espécie. Apesar de aparentemente bem adaptados ao ecossistema do lavrado,
nenhum estudo foi ainda realizado sobre a dinâmica populacional destes
cajuais como elementos das matas ciliares. Um dos objetivos desta pesquisa é
contribuir para esta tarefa, analisando parâmetros ecológicos e a sua utilização
e manejo pela população, relacionando-os com perspectivas de estabelecer

estratégias que mantenham o equilíbrio atual do uso deste recurso ao tempo
em que melhorem o desempenho do mesmo. Esta importância ainda é
ressaltada pelos riscos de desaparecimento destes cajueiros nativos de suas
áreas de ocorrência natural devido ao avanço da agricultura antes referido.

Os sítios de fruteiras estão sendo expandidos a cada ano. Neles o cajueiro é
uma das espbcies predominantes, aproveitado como alimento pela população
e animais domésticos. Embora amplamente cultivada em quintais domésticos
de Roraima, confirmando que os padrões ecológicos regionais são adequados
ao seu cultivo, nenhuma estratégia correta para o plantio do cajueiro em
escala comercial foi adotada para a região, a despeito das tecnologias
produzidas pelas pesquisas.
Nas duas situações, a análise será a luz de considerações sobre as
modificações em curso no sistema local de exploração econômica. Os
resultados deste estudo, acrescido de outras informações da literatura,
proverão uma base para analisar e sustentar possíveis implicações de manejo
da espécie na região, bem como do cultivo de fruteiras em geral. Neste
sentido, o ser humano que habita a área de ocorrência nativa dos cajueiros
passa também a ser um dos enfoques do estudo. Descreve-se, então, o seu
histórico, desde o contato até as políticas pYblicas atuais que incidem sobre
esta população.
Reconhece-se, no âmbito da interdisciplinaridade da pesquisa, uma série de
insuficiências quantitativas, o que sugere a necessidade de continuar estudos
para melhor esclarecer a situação. O trabalho procura despertar o interesse na
formação de equipes multidisciplinares para esta tarefa. A missão do INPA,
elaborada no seu planejamento estratégico, em 1993, é "gerar, promover e
divulgar conhecimentos científicos e tecnológicos da Amazônia, para a
conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável dos recursos
naturais, em benefício, principalmente, da população regional". Orientado por
ela, o trabalho, adicionalmente, se sensibiliza com o tratamento infringido
sobre o ecossistema do lavrado e sobre sua população humana, quando
ambos estão trilhando um caminho de mudanças acentuadas. A paisagem do
lavrado, de fato, é sui

generis. A vastidão da planície dos campos do Rio

Branco, onde a tragetória do sol/lua descreve 180° completos, além de todas

as outras caracteristicas peculiares, se estende ao norte para uma região
montanhosa igualmente bela, culminando com o mítico Monte Roraima. Esta
região, embora frágil, como será visto, tem potencialidades e limitações que
não sCio corretamente consideradas nos programas atuais de uso do solo nela
implementados. Enfim, 4 luz dos conceitos de sustentabilidade, objetiva-se
apresentar uma "realidade de risco" e sugerir alternativas e estudos
pertinentes à demanda atual.
Este capítulo tem os seguintes objetivos:
a) contextualizar o presente estudo e enunciar o conteúdo dos capítulos
seguintes desta dissertação;
b) caracterizar o ecossistema da região estudada;

C) descrever características da etnia Macuxi em relação ao ecossistema;
d) descrever os locais de coleta de dados.
1.2 Conteúdo dos capítulos

O capítulo 2 é um inventário dos locais com cajueiros nativos na região
Roraima e apresenta argumentos que evidenciam sua ocorrência anterior a
colonização européia.
O capítulo 3 concentra-se na descrição da estrutura dos cajueiros nos locais

pesquisados, quantificando as variáveis de crescimento (densidade, diâmetro
do tronco, altura total, altura e diâmetro da copa) procurando investigar
indicações de variabilidade da população. O capítulo também examina o
padrão de frutificação e medidas do peso das castanhas. A descrição analisa a
variabilidade para este fator e são inferidas correlações entre o padrão de
frutificação e as variáveis de estrutura.
O capitulo 4 versa sobre o sistema de produção local, especialmente aquele

associado com cajueiros. O capítulo aborda os usos e a práticas exercidas
sobre os locais com cajueiros nativos, identificando suas vantagens e
limitaçoes. Em seguida, descreve o cultivo de árvores nos seus sítios de

fruteiras familiares, caracterizados como um sistema agroflorestal, examinando
o conhecimento indígena neles aplicado, procurando estabelecer interrelações
entre as mudanças sociais e ambientais em curso.
O capitulo final resume os resultados obtidos, sugere áreas de pesquisas

futuras e recomendações de estrat6gias para projetos de desenvolvimento que
associem este ecossistema as etnias que nele habitam, especialmente
utilizando o cajueiro.
1.3 Características do ecossistema regional

Este estudo foi realizado na região da Raposa, município de Normandia, nas
aldeias da Raposa e Chumina e na fazenda Caracaranã (figura 1).

Figura 1: Mapa de Roraima com a localização dos locais de estudo.

A aldeia da Raposa, centro regional, está localizada a 03O48' de latitude norte

e 60°05' de longitude oeste, com altitude em torno de 110 metros. A distância
até a capital de Roraima, Boa Vista, é de 180 quilômetros. A região possui 23
aldeias, que totalizam 2.734 pessoas, compondo 470 famílias, segundo
levantamento do Conselho Indígena de Roraima.
A Área Indígena Raposa Serra do Sol está localizada nos territórios dos

municípios de Normandia, Uiramutã e Pacaraima2, limitando-se ao nordeste e
noroeste com as fronteiras da Guiana e Venezuela, respectivamente, a
sudeste com o curso do rio Tacutu e a sudoeste com o rio Surumu,
compreendendo uma extensão aproximada de 1.680.000 hectares3.A área é
habitada por índios Macuxi, Taurepang, Ingarikó, Wapixana e Patamona,
totalizando 1 1.900 indivíduos,
O estado apresentou um crescimento populacional vertiginoso na última

década em função da exploração de minérios em garimpos, notadamente ouro,
diamante e cassiterita e por incentivos a assentamentos em colônias agrícolas.
A maioria das jazidas encontram-se em áreas protegidas, onde sua exploração

exige procedimentos legais deferenciados e os modelos de colônias
fracassaram. Como resultado, a imensa maioria da população se estabeleceu
na capital e a economia atual do estado está baseada em serviços públicos e
comércio.
No território brasileiro, os cajueiros nativos ocorrem na região da Raposa,
entre o rio Cotingo e a sede do município de Norrnandia, entre 2O30' e 3O00'
norte e 5g030' e 60°30' oeste. A estrada RR-O15 corta a região no sentido

Os municípios de Uiramutã e Pacaraima foram criados pelas leis estaduais no098/RR e 096/RR,
respectivamente, ambos em 17/10/1995. A legalidade da criação destes municípios em territórios
habitados por M o s está sendo questionada na justiça, na Ação Possessóia no 95.000683-9-JPIRR,
impetrada pela Fundação Nacional do fndio.
Situaçãojurídica da área: delimitada (Portaria Ministerial no 820, de 11/12/98 (Di(iio Ofícial da União
de 14/12/98)).
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leste-oeste e as estradas BR-401 e RR-024 seguem paralelas de norte a sul,
separadas por cerca de 'i 00 quilômetros.
A economia regional dos entornos da área indígena está baseada na criação
extensiva de gado bovino e cultivo de arroz irrigado as margens dos rios
Tacutu, Maú e Surumu. As aldeias mantêm a tradicional produção agrícola de
subsistência, aliada a exploração da caça, pesca e extrativismo vegetal.
Atualmente, no entanto, também criam gado, cultivam fruteiras e desenvolvem
cultivos semi-mecanizados de arroz de sequeiro, milho e feijão. Alguns
aspectos do sistema de exploração indígena serão apresentados e analizados
no capítulo 4.
As características descritas a seguir referem-se as partes planas da região da
Raposa e são utilizados dados climáticos de Boa Vista, porque o ecossistema

é assemelhado e a inexistência de dados da própria região. Posteriormente, no
tópico I.4, serão descritas características étnicas e ecológicas relevantes para
o entendimento das considerações futuras sobre a adaptação indígena a este
ecossistema,

1.3.1 Clima

O domínio morfoclimático da região está delimitado por Savana e Savana
Estépica, com variedade climática Termoxeroquimênica, com 3 a 5 meses
secos ao ano. O clima e sazonal do tipo Awi, segundo a classificação de
Koppen, incluindo uma marcada estação seca e outra chuvosa. Localmente, a
estação seca 6 chamada de verão e o período chuvoso é chamado de inverno.
A precipitação pluviométrica média anual, em Boa Vista, é de 1614,6 mm/ano,
com período seco de setembro a março. A temperatura média anual é de 24OC
(Tabela 1).

a

A região é afetada por ventos frequentes, especialmente durante a estação

seca e nos períodos de transição. É comum a ocorrência de fogo na estação

seca, que se alastra rapidamente pela vegetação graminosa, podendo
acontecer mais de uma vez na mesma área durante uma mesma estação.
Historicamente, o fogo era utilizado para o manejo da caça, especialmente o
veado (GILLIN, 1949), afastar animais peçonhentos e limpeza de superfície.

Tabela 1: Temperatura (OC) e precipitação (mm) médias mensais em Boa Vista, Roraima
(1977-1992).
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Fonte: INMET, 1992.

1.3.2 Geomorfologia e solos

A geomorfologia da região apresenta a unidade morfoestrutural denominada
Pediplano Rio Branco, dissecada em rochas pré-cambrianas do Complexo
Guianense, sedimentos inconsolidados da cobertura sedimentar Terciária e
Pleistocênica e sedimentos conglomeráticos, arenosos e argilosos, pouco
consolidados (RADAMBRASIL, 1975). O relevo predominante e aplainado,
com ondulações conhecidas como 'tesos'. A drenagem incipiente é constituída
por igarapes, na maioria intermitentes, marcados por alinhamentos vegetais às
suas margens, do tipo vereda.
Os solos predominantes são Latossolo Amarelo, Laterita Hidromórfica e

algumas áreas de solos Litólicos. Os -solos da região apresentam baixa
fertilidade natural. Os cajueiros nativos estão localizados em dois tipo9 de
conjuntos de solos, ambos e& relevo plano, descritos no mapa exploratóriq&--

solos de RADAMBRASIL (1975), como sendo: a) LA6

- Latossolo amarelo

distrófico, textura média, Laterita hidromórfica distrófica, textura indiscriminada
e Areias quartzosas distróficas; b) HAQ7
'

- Areias

quartzosas hidromórficas

distróficas, Laterita hidromórfica distrófica, textura indiscriminada e Gley pouco
húmico distrófico, textura indiscriminada.

1.3.3 Fitofisionomia

Esta pesquisa foi conduzida na parte brasileira da área ecológica de Savana
(Cerrado), formação gramíneo-lenhosa, que cobre aproximadamente 41 .O00
km2, representando 18% do estado de Roraima. Savana (Cerrado) é o termo
utilizado para definir uma vegetação xeromorfa, preferencialmente de clima
estaciona1 (- 6 meses secos), de pequeno porte, em solos aluminizados, com
ocorrênc;ia por toda a Zona Neotropical, sendo dividida em quatro subgrupos
de formação: Savana Florestada (Cerradão), Savana Arborizada (CampoCerrado), Savana Parque e Savana Gramíneo-Lenhosa. O termo savana
engloba ainda as formações de savana estépica, que também tem dupla
estacionalidade, mas com fisionomia ecológica e identidade floristica
características dos ecótipos afro-amazônicos e andino-argentinos (IBGE,
1991). Em Roraima, a Savana (Cerrado) é denominada popularmente de
lavrado, termo que será utilizado ao longo deste trabalho. VANZOLINI &
CARVALHO (1991) propõem a designação de lavrado para diferenciar este
tipo de savana dos cerrados brasileiros, em função da maior abundância de
ciperáceas e menor diversidade floristica. Da mesma forma, EITEN (I
983)
distingue as savanas amazônicas como um tipo de vegetação que não deve
ser considerado como cerrado do Planalto Central, por causa da flora mais
pobre, sugerindo mesmo que há um grande número de tipos diferentes de
vegetação natural incluídas no conceito de savana.
No lavrado, as principais espécies arbóreas são o caimbé (Curatella americana

- Dilleniaceae), mirixi (Byrsonima sp. - Malpighiaceae) e paricarana (Bowdichia
virgilioides

- Fabaceae), esparsos na paisagem, com a superfície do solo

coberta com gramíneas ( Trachypogon sp., Leptocoryphum sp., Andropogon
sp., Axonopus sp., Paspalum sp., Arísfida sp., entre outras

-

Poaceae) e

ciperáceas (Bulbostylis sp., Cyperus sp., Lagenocarpus sp., Rhyncosphora sp.
e Scleria sp., entre outras) (MIRANDA, 1998).

As informações contidas neste tópico reportam-se, em grande parte, ao
trabalho do antropólogo Paulo Santilli, etnógrafo dos Macuxi (SANTILLI, 1997),
adaptadas, suprimidas elou acrescidas com observações pessoais para os
propósitos do 'presente estudo, além de complementação com outras fontes
bibliográficas. As características relatadas são gerais, referentes ao conjunto
da população, e orientarão as discussões sobre a situação particular da aldeia
da Raposa apresentada no capítulo 4.

1.4.1 Locais de ocupação e populaçao
Os Macuxi são agricultores, caçadores e coletores de filiação linguística
Caribe que habitam a região do Monte Roraima, na fronteira do Brasil com a
. Venezuela e a República da Guiana, cuja altura de 2.875 metros o transforma

no cume da área denominada Maciço das Guianas.
O Maciço das Guianas é o divisor natural das águas que correm para as
bacias dos rios Orinoco, Essequibo e Amazonas, respectivamente na
Venezuela, Guiana e Brasil. As nascentes dos rios tributários da Bacia
Amazônica estão nas encostas meridionais do Maciço: o rio Maú ou Ireng, que
delimita a fronteira brasileira com a Guiana, nasce nas proximidades do Monte
.

Caburaí, no ponto mais setentrional do Brasil, a leste do Monte Roraima; nas
serras já mais distanciadas do Roraima, a oeste, estão as nascentes do rio
Surumu; e no alto do próprio Monte Roraima, entre os dois primeiros, estão as
nascentes do rio Cotingo.

It
A população Macuxi é estimada em aproximadamente 22 mil indivíduos, dos

1

i

quais cerca de 15 mil vivem em território brasileiro e o restante na Guiana.

t

Estes 15 mil estão distribuídos em várias áreas indígenas e também na capital,

I

Boa Vista.

1.4.2 A interpretação do mundo

Os índios, segundo sua tradição oral, descendem dos irmãos Macunaima e
Aniquê, os Filhos do Sol. Há muito tempo, estes encontraram a árvore
Wazacá, a árvore da vida, onde floresciam todas as plantas atualmente
cultivadas pelos índios, juntamente com as diversas espécies frutíferas
silvestres. Macunaima, contrariando o seu irmão mais velho, Aniquê, derrubou
a árvore Wazacá para comer os seus frutos. Os galhos, ao caírem, espalharam
as diversas espécies vegetais pelas distintas regiões e do seu tronco jorrou
uma torrente de água que formou os rios e lagos que vertem desde o Monte
Roraima, dando origem a atual conformação fisiográfica do mundo. Desde
aqueles tempos remotos, os Filhos do Sol partiram deste mundo dos humanos,
deixando como legado aos seus descendentes, alem da conformação física do
mundo, um conjunto de conhecimentos envolvendo o domínio do fogo, padrões
de comportamento e valores morais. Deixaram como herança também as
pragas que assolam os vegetais, que atormentam os homens, as entidades
que Ihes infligem infortúnios e ainda o saber relativo aos procedimentos de
cura com que as pessoas preservam a sua integridade. Embora tenham
perdido o contato direto com o Sol ancestral, os Macuxi acreditam no princípio
vital (stkaton = espírito) que anima todas as formas de vida da terra. o qual
emana de um pai mais remoto, o grande astro iluminador.

1.4.3 Características do território

A área ocupada pelos Macuxi está situada no extremo nordeste de Roraima.
Compreende, ao sul, uma região de planícies, conhecidas na literatura como
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campos naturais, recobertas por gramíneas ralas e pequenos arbustos
esparsos e, ao norte, uma região ecologicamente diferenciada, de relevo
acidentado, onde predominam as serras, geralmente com a parte inferior das
suas encostas florestada. A disposição espacial das aldeias Macuxi nesta área
permanece inalterada desde os primeiros registros históricos da região, no
século XVIII. Em virtude do relevo e da composição arenosa do solo, os cursos
dos rios são formados por longos trechos encachoeirados nas serras, e de
pequena profundidade nos campos, tornando a navegação fluvial difícil e
restrita ao extremo sul da área.

O clima sazonal acarreta tambem modificações sazonais bastante
significativas sobre a fauna e flora. As águas das chuvas torrenciais
engrossam os leitos dos rios e igarapés, modificando seus cursos durante os
meses de inverno. Neste período chegam até mesmo a alagar grande partes
dos campos, restando descobertos alguns pontos na planície que tem uma
pequena elevação. Estes tesos e as vertentes das serras, ambos com
adensamentos florestais, são os locais preferenciais para cultivo da mandioca
e milho pelos índios de suas proximidades, para onde se dispersam em
pequenos grupos familiares durante este período, vivendo isoladamente com
os alimentos produzidos nestas roças e os coletados na mata que recobre as
serras.
Durante um período de transição entre as estações, a vegetação do lavrado
viceja e os animais deixam seus refúgios nos tesos das planícies e nos nichos
isolados das serras para percorrerem um habitat mais extenso. Os índios, que
se mantinham dispersos em pequenos grupos em torno da produção agrícola
de subsistência, voltam a se reunir, aglutinando as parentelas extensas nas

~
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aldeias, compondo expedições de caça, pesca e coleta, entre outras atividades
de exploração econômica.
Nos meses de estiagem, a vegetação dos campos torna-se esturricada, a
folhagem verde vai se restringindo as baixadas próximas dos rios e igarapés,
que são intermitentes na maioria. Os índios voltam-se para os poços restantes
nos leitos secos dos rios e lagos, procurando surpreender os animais que
buscam bebedouro nestes locais, e sobretudo se dedicam a sua atividade
principal desta fase: a pesca. Nesta estação, além das várias modalidades de
pesca, os índios cuidam de tarefas referentes a construção e reparo de casas,
envolvendo a extração de argila, palha de buriti e madeira, empregados na
armação, paredes e cobertura. Empreendem também a coleta de grande
variedade de fibras vegetais utilizadas para a confecção de diversos tipos de
artefatos.
Em toda a extensão do território de ocupação, encontra-se uma infinidade de
caminhos e trilhas que cortam os campos e matas em todas as direções,
compondo uma intrincada malha de sulcos. Na época seca, estes inúmeros
caminhos ligando as roças, os redutos de caça, pesca e coleta de vegetais
silvestres, como as diversas aldeias, passam a ser intensamente percorridos
pelos índios, que aproveitam este período favorável aos deslocamentos para
realizar expedições de exploração econômica e viagens de visita aos parentes.
Nestas ocasiões, em festas e celebrações rituais, reforçam os vínculos de
intercâmbio e de aliança política entre as parentelas.

1.4.4 As aideias

As aldeias são constituídas por um número variável de habitações, desde as
menores, com duas casas, até as mais extensas, que atingem varias dezenas
de unidades familiares. Elas são formadas por um pátio central em torno do
qual se estende um agrupamento de casas, que vão se dispersando de forma
aparentemente aleatória, frequentemente junto as margens dos cursos de

água, dos lagos ou das encostas das serras. Um olhar mais atento, porém,
revela que as casas estão agrupadas em pequenos conjuntos que, compostos
por grupos de parentes próximos, constituem diversos núcleos de convivência
mais íntima.
Os grupos domésticos constituem as unidades produtivas básicas,
relativamente independentes, cada qual trabalhando uma área própria de
cultivo. Praticam a agricultura de coivara, onde a queima e a derrubada das
matas são realizadas coletivamente pela associação dos vários grupos
domésticos, enquanto que o plantio, limpeza e colheita cabem a cada família.
As mulheres assumem um papel predominante nas tarefas de colheita e na
preparação dos alimentos, cabendo a elas, exclusivamente, a fabricação do
.

caxiri e pajuaru, bebidas fermentadas de mandioca, componentes básicos da
dieta cotidiana e dos rituais comunitários. Dedicam-se principalmente a vida
aldeã, as atividades de fiação e tecelagem de algodão, entre outras, enquanto
os homens se ocupam mais com as atividades referentes a exploração
econômica fora da aldeia, empreendendo expedições rotineiras de caça, pesca
e coleta nos rios e nas matas, muito além dos respectivos limites das aldeias.
Entre os Macuxi, é comum a prática tradicional de casamento associada a
residência posterior dos cônjuges na familia da esposa. De acordo com esta
regra, as mulheres que se casam permanecem vivendo na aldeia de origem,
enquanto os homens deslocam-se no espaço e no conjunto da vida social. O
marido, após o casamento, muda-se para junto da família da mulher e deve
prestar serviços aos pais da esposa, em especial ao sogro, trazendo caça,
pesca e contribuindo com serviço na roça, construções ou reparos da casa,
coleta de fibras vegetais e confecção de artefatos de uso doméstico. Com o
crescimento dos primeiros filhos do casal, a nova família estabelece uma área
de cultivo própria e passa a morar em outra casa, consolidando um novo grupo
doméstico relativamente autônomo.

1.4.5 Modo de vida
A dinâmica da vida social do povo Macuxi consiste em relações bastante
diversificadas em termos de ritmo e intensidade. Estas relações, consideradas
em conjunto, alternam-se significativamente ao longo de um ciclo anual de
atividades comunitárias determinadas por variações climáticas e pela
composição dos solos em áreas localizadas. Ambos são fatores determinantes
quanto ao assentamento e distribuiçáo da popula@o, bem como para o
aprimoramento de estratégias especializadas de exploração do território em
equilíbrio com o sistema ecológico.
As práticas agrícolas ocorrem no fim da seca / início das chuvas nas áreas de
mata das serras e no tesos dos campos, e no princípio da estiagem nas áreas
de vazante. As atividades de coleta, por sua vez, envolvem uma série de
procedimentos diversificados e especializados localmente. Tais procedimentos
realizam-se em momentos determinados do crescimento e reprodução da flora

e da fauna durante todo o ano, porém de maneira alternada, sendo que a
caçada é praticada durante a transição das estações e a pesca é realizada na
região dos campos nos meses de estiagem.

A população apresenta uma dinâmica singular de mobilidade cíclica, que
consiste basicamente em deslocamentos da população das aldeias nos

-

campos para as serras onde há áreas de florestas mais extensas que podem
ser cultivadas nos meses de chuvas - e ainda de fluxo semelhante, porém em
direção oposta, durante a estação seca, quando os habitantes das serras
descem para as aldeias nos campos em busca dos lagos e rios perenes para
conseguir peixes.

A pecuária, atualmente empreendida de modo extensivo, consiste basicamente
no pastoreio de pequenos rebanhos pelos campos naturais, destinado a suprir
sua alimentação em áreas ou períodos de escassez de caça.

*

O garimpo, praticado esporadicamente, é exclusivamente manual e visa a
aquisição de bens manufaturados e limita-se à região das serras.
Todas estas atividades devem ser entendidas como parte integrante do
conjunto de procedimentos de exploração e produção, empreendidos pela
totalidade dos grupos locais em toda a área em questão, formando um sistema
de circulação e distribuição de recursos de larga abrangência e imprescindível

a sua sobrevivência física e cultural.

1.5 COLETA
DE DADOS

Os locais de ocorrência de cajueiros nativos (capítulo 2) em Roraima foram
mapeados em 1995. Os dados do capítulo 3 e 4 foram coletados entre julho e
agosto de 1997 e checados em janeiro de 1998, período de coleta de parte
dos dados do capítulo 3. De posse do mapa de ocorrência, três locais foram
selecionados para amostragem: lago Caracaranã e igarapes Raposa e
Iracema. O critério final de escolha foi a condição de acesso, dadas as
disponibilidades de recursos financeiros para os levantamentos, pois
aparentemente os três locais representam as características dos outros locais
de ocorrancia, que ficam afastados e sem condições de acesso de veículos no
período chuvoso.
Caracaranã 4 um lago natural, com superfície aproximada de 100 hectares,
explorado como balneário turístico na última década. Os cajueiros ocorrem
somente na sua margem oriental, podendo-se observar pequenos distúrbios
antrópicos, unicamente de podas de galhos baixos para facilitar o trânsito sob
suas copas. Tendo os limites de ocorrência dos cajueiros bem definidos, toda
a área foi dividida em parcelas de 1000 m2, de formato retangular, num total de
39, das quais I 0 foram sorteadas para amostragem. O tamanho da área com
cajueiros e de 39.000 m2.As coordenadas geográficas da borda leste da área
são 03O50'32" latitude norte e 5g046'57" longitude oeste.

A aldeia Raposa dista cerca de 32 quilômetros do lago Caracaranã, seguindo
pela estrada RR-015. A área de coleta beira o igarapé da Raposa e nota-se a
presença de cultivos de mandioca consorciada com feijão ou milho entre os
cajueiros, o que culminou com o corte de algumas Arvores. Foram marcadas
84 parcelas de 1000 m2na margem esquerda do igarapé, totalizando 84.000
m2, das quais 10 foram sorteadas para amostragem. As coordenadas
geográficas do início da área dos cajueiros, na ponte sobre o igarapé da
Raposa, são 03O48'37" latitude norte e 60°06'00" longitude oeste.

A última área encontra-se no igarapé da Iracema, na aldeia Chumina. Foram
marcadas 41 parcelas de 1000 m2, totalizando 41.O00 m2, das quais 10 foram
sorteadas para amostragem. Esta área aparenta ausência de distúrbios
antrópicos. As coordenadas geográficas do início das parcelas são 03O48'06
latitude norte e 60°1 1'10" longitude oeste.
A população que margeia o lago Caracaranã necessariamente teve suas
parcelas posicionadas com um lado tocando a borda da água. Por esta razão,
também as parcelas da Raposa e Chumina foram alocadas numa única
margem do curso dos igarapés, tomando seu leito como um limite e o final do
adensamento como o limite oposto. A largura das parcelas variava com esta
distância, totalizando sempre 1000 m2. As medidas das parcelas do
Caracaranã, Raposa e Iracema foram, respectivamente, 16,6 x 60 m, 14,3 x 70
m e I3,3x75m.

1.6 CONSIDERAÇ~ES
PRELIMINARES

Esta pesquisa tem dois focos centrais: os índios Macuxi e os cajueiros na área
descrita. No âmbito de uma pesquisa de mestrado, não foi possível aprofundar
,

as quantificações que os focos merecem. Mais do que uma constatação, esta
conclusão reflete a insuficiência de tempo destinado aos levantamentos de
campo. Muito além, contudo, reflete a necessidade de integraçáo disciplinar
para esta tarefa. As deficiências de quantificações, entretanto, em parte são

supridas pelo convivência pessoal, por dez anos, com esta e outras etnias do

A busca de informações visou o entendimento da dinâmica social e econômica
no sentido de vislumbrar estratégias que mantenham o equilíbrio tradicional do
I

sistema de exploração, tendo presente as modificações em curso. Além da

t

garantia do direito de ser diferente, a população indígena almeja os benefícios
tecnológicos que possam melhorar a qualidade de vida das famílias nas
aldeias. A escolha do cajueiro como objeto de pesquisa, desse modo, tem uma
razão especial porque a espécie está intimamente ligada, ao mesmo tempo,
cultura tradicional e ao processo de mudanças, além de ter alto potencial
econômico para propiciar as melhorias que os índios buscam. Este trabalho,
enfim, procura entender o sistema de produção da etnia e fornecer subsídios
que o possam melhorar, conjugando conhecimentos agronômicos com a
realidade integral da atualidade.

CAPITULO
2 A E S P ~ ~ ANACARDIUM
IE
OCCIDENTALE L. E SUA OCORRÊNCIA NATIVA
EM RORAIMA

Anacardium occidentale é uma espécie de reconhecido potencial econômico
para diversos subprodutos, especialmente os derivados do pseudofruto e da
castanha. Mesmo considerando a realidade da economia das etnias indígenas
do lavrado, descrita no capítulo 4, nenhuma estratégia de manejo para
maximizar e aproveitar a produção dos cajueiros nativos foi adotada. Pelo
contrário, já foi dito que esta riqueza genética corre o risco de desaparecer na
busca, justamente, de alternativas econômicas.
Os cajueiros nativos do lavrado estão relacionados uma série de eventos
sociais fundamentais do grupo indígena Macuxi. A preservação destes
cajueiros e seus entornos, associado com um uso econômico, desta forma,
pode proporcionar uma melhoria de vida para a população.
Este capítulo tem os seguintes objetivos:
a) descrever as características da espécie Anacardium occídenfale;
b) apresentar argumentos adicionais sobre o caráter nativo da espécie na
região estudada;
c) descrever os locais de ocorrência de cajueiros nativos na região;
d) sugerir ações e pesquisas futuras.

O mapeamento dos locais de ocorrência dos cajueiros nativos se baseou num
levantamento com entrevistas e percorrendo os locais referidos pelos índios.
As outras informações sobre o conhecimento tradicional que argumentam a
ocorrência anterior a colonização, como a origem da espécie, nomes
vernáculos e sua associação com o modo de vida indígena foram acessadas

ao longo de todo o trabalho, em conversas com diversos informantes,
principalmente os índios maís idosos. Paralelamente, foi feita uma revisão de
literatura sobre as crônicas do período colonial e os levantamentos botânicos
que incidiram sobre o lavrado e, particularmente, uma revisão sobre a ecologia
e distribuição natural da espécie.

2.3 A ESPÉCIEANACARDIUMOCCIDENTALE

2.3.1 Origem e distribuiçiio geográfica

Anacardium occidenfale L. é um membro da família neotropical Anacardiaceae
e um gênero latino americano de árvores e arbustos. MITCHELL & MORI
(1987) e BARROS (1995) sugerem que a origem filogenética da espécie é nas
zonas limítrofes do cerrado ou da mata amazônica com os ecossistemas do
nordeste brasileiro, onde desenvolveu maior diversidade e adaptação,
dispersando-se depois para toda a costa tropical. BARROS (1995) credita a
origem do cultivo aos índios que habitavam a região do nordeste. A especie
estendeu populações silvestres para as savanas amazônicas do Brasil
(MIRANDA & CARNEIRO FILHO, 1994), além de Guianas, Venezuela e
Colômbia (EDEN, 1964; BAICHOO, 1981; ROOSMALLEN, 1985; MITCHELL &
MORI, 1987; SMITH ef a/., 1992). SMITH et a/. (1992) sustentam que a especie
pode ter se dispersado por entre as partes abertas que se formaram na
Amazônia durante os secos ciclos climáticos do Pleistoceno. A dispersão pode
ter sido por mamíferos, pássaros e morcegos. Em geral, os animais mamíferos
e aves predadoras não se alimentam das castanhas por causa do seu óleo,
que contém cardol, um componente químico que causa severas queimaduras
na pele e nas membranas mucosas (MITCHELL, 1990). Entretanto, alguns
papagaios, morcegos, peixes e roedores conseguem furar o pericarpo até a
amêndoa com impunidade (MITCHELL & MORI, 1987). Embora não haja
estudos a respeito, é possível que os indígenas amazônicos tenham
contribuído efetivamente na dispersão da espécie na região, porque todas as

etnias que habitam as áreas onde ela ocorre de forma natural, nas savanas, a
utilizam para fins alimentícios e terapêuticas. É interessante notar, todavia, que
ainda hoje parte das populações tradicionais de áreas amazônicas de floresta
densa, índios e ribeirinhos, desconhece o processamento da castanha de caju.
Desde a Ilha do Careiro, no médio Amazonas, passando pela Reserva
Mamirauá, no Sotimões e chegando até Iquitos, no Peru, com freqüência os
cajueiros estão presentes nos cultivos de quintal, mas seu consumo como
alimento está centrado no pseudofruto (CHOTA INUMA, J., informação
pessoal). O processamento da castanha é um aprendizado recente, ainda em
expansão, indicando que sua ocorrência em áreas restritas na região
amazônica náo estava associada ao cultivo.
O povoamento da espécie no cerrado difere da costa atlântica em
características como tamanho e cheiro da fruta. Para MITCHELL & MORI
(1987), a causa disto é que, na costa, a espécie foi cultivada, enquanto no
cerrado era somente objeto de coleta. A distribuição espacial também difere:
na costa do nordeste, a população silvestre vegeta em depressões entre as
dunas do litoral ou nas encostas destas, de forma gregária (JOHNSON, 1973),
enquanto que na região centro-oeste aparece dispersa entre a vegetação
natural, não formando aglomerados. EITEN (1993) descreve sua ocorrência
em Cerrado (sentido lato), em solos profundos, associados com rochas
,

calcárias, entre uma vegetação tipificada como sendo no interflúvio, numa
região a 35 km ao sul de Dianópolis, GO. No Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros, Paraíso do Norte, GO, em três parcelas onde foram
encontradas, apresentaram densidades entre 6,O e 9,3 árvoreslha (JEANINE
FELFILI, comunicação pessoal). Em Roraima, formam grupamentos gregários.
SMITH et a/. (1992) sugerem a realização de testes para aferir a afinidade das
populações nativas espalhadas, utilizando métodos como eletroforese ou
outras impressões genéticas. MITCHELL & MORI (1987) ressaltam, çontudo,
que a distribuição natural da espécie é obscura devido ao seu amplo cultivo, o
que poderá dificultar estes testes.

Atualmente a espécie é cultivada em toda faixa tropical do planeta. Tem
grande importância econômica no nordeste brasileiro e países como a índia,
Moçambique, Tanzânia, Guiné-Bissau, Quênia e Vietnã.

A. occídentale é conhecido no Brasil como cajueiro, palavra derivada da língua
tupi-guarani. Outros nomes comuns são: caju, acaju, acajou, cajou, gajus,
cashew, casho, cashu, acajaíba, acajuíba, alcayoiba, anacarde, anacadier,
anacardo, marafíon, jocote marafíon, merey, noix d'acajou, pomme cajou,
pomme, jambu, jambu golok, jambu mete, jambu monyet e jambu terong (THE
RAINTREE GROUP, 1996).

2.3.2 Descrição bottinica e biologia

O número de espécies do gênero varia segundo os métodos de identificação.
MITCHELL & MORI (1987), utilizando o método de cladística numérica,
descreveram dez espécies, enquanto a sistemática tipológica descreveu vinte
e uma espécies (JOHNSON, 1973; LIMA, 1988). A. occidentale é a única do
gênero com exploração econômica de frutos e pseudofrutos.
O fruto do cajueiro é uma junção de uma dnipa dura com um hipocarpo
acessório (o pseudofruto) (Figura 2). As sementes são envolvidas por um
mesocarpo com cavidades preenchidas pelo Líquido da Casca da Castanha
(LCC) e pelo exocarpo, formando a castanha, que é a unidade de dispersão. A
morfologia do fruto foi descrita por MITCHELL & MORI (1987), JOHNSON
( I 973), LIMA (1988) e OHLER ( I 979).
A madeira é de cor variegada, marrom pálido, marrom roseado ou marrom
esverdeado, odor e sabor insípidos, com presença de anéis de crescimento
com raios homogêneos uni ou bisseriados.

rigura 2: rruro ao cajueiro. .(a- pseuaorruto ou nlpocarpo; b- semente; c- cavidades
secretórias do mesocarpo; d- exocarpo). Adaptado de MITCHELL & MORI (1987).

O cajueiro é uma arvore,perene, de ramificação baixa,..perto da base do tronco
e porte m6di0, cuja copa atinge alturas medias de 6-8metros, podendo chegar
até 15 metros. A espécie apresenta,,polimorfismocromossômico, com variação
de 2n=24 ate 2n=42 cromossomos.
As folhas são alternas, simples, veludosas, obovadas, arredondadas, com
pecíolos curtos de I a 2 centímetros de comprimento e comumente
concentradas nas extremidades dos ramos. O seu tamanho varia de 6 a 24
centímetros de comprimento ,por 4 a 15 centimetros de largura.

.

As flores são pequenas, de cor verde esbranquiçada ou vermelha e de cheiro
agradável. São hermafroditas ou masculinas, ocorrendo ambas as formas
.

numa mesma inflorescência, caracterizando uma sexualidade andromonóica. A
proporção entre flores hermafroditas e flores masculinas pode ser tomada
como medida da capacidade potencial de frutificação (CRESPO ASCENSO,
1975). A polinização das flores é feita por insetos e por vento. A floração
ocorre no início da estação seca e perdura par dais a três meses. E comum
encontrarem-se árvores com flores e frutos em todos os estagios de
desenvolvimento a um só tempo. Mesmo dentro de uma pequena área, os
cajueiros não florescem todos simultaneamente., .prolongando a colheita por
cinco a seis meses.

O fruto é um aquênio de 3 a 5 centimetros de comprimento por 2 a 3,5

centímetros de largura, pesando de 3 a 30 gramas. Prende-se a extremidade
do pedúnculo hipertrofiado chamado de maçã do caju e apresenta cor
castanha acinzentada quando maduro. A maçã ou pseudo-fruto é lustrosa, com
cor variando de vermelho a amarelo, e forma de pera ou coração, contendo
polpa comestível rica em suco. Mede de 10 a 20 centímetros de comprimento e
4 a 8 centímetros de largura e pesa de 15 a 200 gramas. Após a formação

inicial do fruto, a castanha começa a crescer e atinge seu tamanho máximo em
quatro semanas. A partir daí se inicia a formação do pedúnculo, Ambos
estarão maduros em dois ou três meses, quando caem ao solo. O pseudofruto
6 muito perecível, não se prestando ao consumo um dia após a queda. A
castanha pode ser estocada por até um ano sem perder suas qualidades.
Além do grande valor nutritivo que o pedúnculo e a castanha apresentam
(Tabelas 2 e 3),ressalta-se a importância desta fonte de alimentação pelo fato
de que esta fruteira produz numa época do ano em que poucas outras
produzem, fato verificado também em outras regiões tropicais do mundo.

Tabela 2: Composição química e valor nutritivo do suco do pedúnculo de caju.
Componentes
Sólidos solúveis (%I
Açúcares em gli&& @I100g)
Proteínas (g/1 OOg)
Acidez em Bcido málico (g/1 OOg)
Tanino (g/100g)
Cálcio (CaO) (mg/100g)
Ferro (Fe203)(mgll OOg)
Fósforo (P2O5) (mg/100g)
Vitamina C (mg/100g)
Valor Nutritivo (kcal)
pH
Fonte: LIMA, V. P. M. S. 1968. Botanica. In:

-

Valor médio
10,s

1 3,6

-et el. (eds.) A Cuhra do Cajueim no Nordeste Brasileirv. Banco do

Nordeste do Brasil Estudos Econbrnicos do Nordeste. Fortaleza. p 1561.

Tabela 3: Composição química da amêndoa (in natura) da castanha do caju.

1 Valor médio
Componente
Proteína bruta (%)
1 20,9
Sais minerais (%j
1,7
Fibra bruta (%)
12
Extrato etéreo (%)
47,O
Carboidratostotais (%)
27,2
Cálcio (mg/100g)
165
Fósforo (mg1100g)
490
Ferro (mg/100g)
5
Tiamina (mg/1009)
140
Riboflavina (mgil00g)
150
Acido niwtíniw total (mg1100g)
2.200
Fonte: LIMA, V. P. M. S. 1988. Botânica. In: -et e/. (eds.) A Cuitura do Cajueiro no Nordeste Bradeiro. Banco do

-

Nordeste do Brasil Estudos Econbmicosdo Nordeste. Fortaleza.p. 1561.

2.3.3 Ecologia e silvicultura
As plantas de savana são classificadas fenologicamente em três grupos:
árvores com folhas perenes, deciduas ou semi-decíduas. O cajueiro se
enquadra neste último grupo e apresenta crescimento intermitente relacionado
a sazonalidade climática. Uma fase de aparente repouso nas fases de

desenvolvimento e crescimento se observa no período de maior concentração
de chuvas, caracterizada por escassa ou nenhuma emissão foliar. A expansão
.

dos internódios e formação de folhas inicia-se após o período de chuvas e
prolonga-se por toda a estação seca. A diminuição da pluviosidade aliada a
crescente insolação desta estação se apresentam como prováveis fatores que
desencadeiam a brotação das gemas, diferenciação floral e frutificação
(FROTA & PARENTE, 1995).
O cajueiro se desenvolve em diferentes condições ecológicas, especialmente
de clima e solos, em toda a faixa tropical do globo, preferencialmente entre as
latitudes de 15O sul e 15O norte. As condições climáticas nas quais o
desenvolvimento da espécie responde mais favoravelmente, segundo FROTA
& PARENTE (1995), estão no tipo Aw, da classificação de Koeppen, que se

caracteriza por uma nítida estação seca anual. As condições de pluviosidade
ideais variam de 800 a 1500 mmiano, distribuídas entre 5 e 7 meses seguidos.
A temperatura média de 27OC é ideal para o crescimento e frutificação. A

umidade relativa do ar ideal deve variar entre 70 e 80%. Ventos superiores a
25 kmlhora danificam os cultivos. A altitude de 600 metros é considerada como
limite máximo para explorações econômicas. Este conjunto de medidas estão
muito próximos das

características climáticas da

região

estudada,

apresentadas no tópico 1.3, realçando a adequação ecológica para o cultivo
da espécie.

2.3.4 Usos

Atualmente o cajueiro é explorado comercialmente para produção de
amêndoas de castanha, líquido da casca da castanha, suco, polpa, néctar,
refrigerante, cajuína, aguardente, vinho e doces.

O cajueiro é recomendado para recuperação de áreas degradadas devido ao
múltiplo uso e desenvolvimento em solos lateriticos pobres e arenosos (SMITH
et a/., 1992). No nordeste brasileiro é um valioso componente de sistemas
agroflorestais, plantado em consórcio com coco, laranja e banana, além da
associação com cultivos anuais de mandioca e milho (JOHNSON & NAIR,
1985). Na região amazônica, está listada em quase todas as referências que
tratam de sistemas agroflorestais, especialmente nos quintais domésticos.
As populações indígenas atribuem ao gênero Anacardium muitas propriedades
terapêuticas: os Desana e outras tribos do noroeste do estado do Amazonas
utilizam a raspa da casca com água para tratar feridas do corpo (BUCHILLET,
1988); os Yanomami preparam um extrato com água da entrecasca do cajui
contra diarréia (MILLIKEN & ALBERT, 1997); os Ticuna usam o suco do
pseudofruto para tratar malária e um chá de folhas e casca para diarréia
(SCHULTES & RAFFAUF, 1990); os antigos Tupinambá obtinham uma bebida
fermentada do suco do pseudofruto (LÉVI-STRAUSS, 1987); os índios Caribe
da região de Roraima utilizavam o óleo da casca da castanha sobre o local
picado por arraia (Potamotrygon sp.) para amenizar a dor (KOCHGRUNBERG, 4924) e atualmente é utilizado para tratar diarréia e gripe. THE

RAINTREE GROUP (1996) descreve outros usos comuns pelas populações
amazônicas, que inclui os chás contra diarréia, contra secreções vaginais,
interrupção de hemorragia decorrente de extração dentaria, infecções de pele,
entre outros, notando ainda que tem propriedades contra disenteria,
inflamações, tosse, febre, sendo diurético, purgante, hipotensivo, adstringente,
afrodisíaco, hipoglicêmico, refrigerante e tonificador de pele. Nota ainda que
tem cinco vezes mais vitamina C do que as frutas cítricas e altos teores de sais
minerais, daí seu uso como tônico de pele e até como xampu. Além disso,
muitos estudos estão em curso para testar propriedades anti-inflamatórias e
citotóxicas, visando tratamento de doenças como câncer e leishmaniose.
No interior do Ceará é feito um eficaz inseticida a partir de um extrato da
película interna da castanha, a que recobre a amêndoa do caju.
Os Macuxi utilizam o pseudofruto in natura e para preparar uma bebida
fermentada, o mocororó (DINIZ, 1972), e assam as castanhas para retirar e
consumir a amêndoa. Uma pequena parte da produção das castanhas é
comercializada. Também fazem chás com a casca e folhas do cajueiro contra
diarréia.

2.4 OS CAJUEIROS NO LAVRADO DE RORAIMA

2.4.1 Cr8nicas de expedições do período colonial e início deste século
Procurando dirimir uma certa controvérsia sobre a existência de populações
silvestres da espécie na região, buscou-se referências ao cajueiro nos
registros históricos de cronistas que passaram na região, na intenção, além de
ilustrar o texto, de reforçar a tese de ocorrência anterior a colonização
européia.

Os viajantes do período colonial tinham a incumbência de verificar a situação
das possessões da Coroa Portuguesa e procurar potenciais riquezas que
justificassem investimentos de colonização ou defesa do território. Em
conseqüência, os relatos em rela@o a espécies vegetais, embora importantes,
aparecem fragmentados e sob esta ótica. Por outro lado, as informações nem
sempre esclarecem se a ocorrência da espécie estava associada ao cultivo ou
a ocorrência silvestre. O potencial vislumbrado a época para o cajueiro foi a

resina ou exsudato da casca da árvore, utilizada na fabricação de livros, em
substituição a goma arábica, para qual mostrava qualidade superior.
Os primeiros viajantes a fazerem referência aos cajueiros de Roraima foram
Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, que esteve na região entre 1774 e 1775,
e, logo em seguida, Alexandre Rodrigues Ferreira e Manoel Gomes Lobo
D'Almada, que estiveram na região em 1787. Nesta leitura, RIBEIRO DE
SAMPAIO (1850) resume o cajueiro entre as arvores que produzem frutas e
resina. Alexandre Rodrigues Ferreira vai além, descrevendo duas espécies de
caju, o da mata e o do campo, referindo-se ao último com "acaju manço, uma
fruta indígena cultivadan (sic). O da mata era utilizado pelos índios para a
'

fabricação de aguardente. Na descrição que faz, compara também a produção
de resina:

"... Uns são amarelos tirante a brancos, e outros são encarnados;

não dão resina em abundância como os do campo, e essa que dá é pouco
limpa, posto que sirva para encadernações" (FERREIRA, 188711888). Em
outro relato, o diário da viagem, Ferreira descreve os plantios do Pesqueiro
Real da Demarcação, situado no rio Branco, na foz do Amajari, citando: "Vi
muitos pés de guaraná, de cajueiros, anil, algodão e mandioca'' (AMOROSO &
FARAGE, 1994). Já LOBO D'ALMADA (1861) resume sua citação em "...
diversas frutas que se encontram criadas sem cultura, como o caju, abiurana,
cupuahi, e outras".

Já no presente século, Joaquim Nabuco (NABUCO, 1903), em sua tese de
defesa dos limites territoriais brasileiros em relação a fronteira com a então

Guiana Inglesa, resgata escritos dos viajantes precursores e faz alusão aos
cajueiros como fruteira encontrada em Roraima.
Os relatos da viagem empreendida pelo etnólogo Theodor Koch-Grunberg,
entre 1911 e 1913, fazem duas menções ao cajueiro, citando o gênero
Anacardium, mas provavelmente tratando também de espécies diferentes,
dadas as características geográficas dos eventos. A primeira refere-se a
região de savana, na foz do rio Uraricoera, e somente cita o uso do "óleo tirado
da semente da fruta de caju" como remédio para amenizar a dor causada por
picada de arraia. A segunda passagem ocorre na região do rio Merewari, na
fronteira Brasil-Venezuela, habitada por índios Maiongong: "Um agradável
alívio 4 oferecido pelas árvores de caju silvestre (Anacardium) que abundam
por aqui e pelo Merewari e que agora estão carregadas de frutas. O
receptáculo oblongo, de um brilho vermelho escuro, sobre o qual se encontra a
semente verde-negra, em formato de rim, é muito suculento e contem muito
tanino. Mas é refrescante e saudável. O ácido amargo atua sobre a urina. 0 s
índios não se importam em trepar nas altas e ramosas árvores sem derrubáIas. As frutas são colocadas em cestos e assim as levam consigo. Quase cada
um me entrega minha parte, mas Manduca4 me dá sempre verdadeiros
pacotes" (KQCH-GRU~~BERG,.
192.2
Os relatos de expedições do início do presente s6culo não mencionam a
existencia de cajueiros, embora alguns citem localidades ou fazendas com
nome referente a espécie (GONDIM, 1922; RICE, 1978). Certamente estes
locais já continham cajueiros em torno das casas dos seus habitantes, que
eram oriundos do nordeste brasileiro, de onde conheciam as práticas de
cultivo. É possível, entretanto, que as sementes tenham sido escolhidas nos
locais de ocorrencia natural, promovendo, desde este tempo, uma seleção
genetica, especialmente para as características do pseudofruto, já que os
sítios antigos, tanto nas fazendas quanto nas aldeias, ainda hoje produzem
castanhas de pequeno tamanho, similares aos nativos. A introdução de

4

fndio Wapixana, habitante das cercanias de Boa Vista, que o acompanhou na expedição.
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genótipos nordestinos pode ter ocorrido no final do século XIXI quando uma
forte seca naquela região desencadeou uma grande migração para Roraima.
Como excessão entre as expedições mais antigas, a única referência sobre a
aglomeração de cajueiros, embora fugaz, foi feita por OLIVEIRA (1929),
quando descrevia uma gruta na região de ocorrência dos cajueiros nativos, na
Serra da Mina, próximo da atual aldeia Gavião: "A gruta possui um depósito
pequeno de salitre, proveniente de morcegos que ali vivem. Estes já
produziram um montão de moinha de escrementos. A água das chuvas
escorrendo pela encosta da serra penetra na cava, leva o salitre e espalha-o
sobre o solo da vizinhança. Resulta disso uma vegetação magnificente de
caímbes, cajueiros e paricaranas". Os índios da região atestam esta afirmação,
afirmando tratar-se de cajueiros nativos, objetos de coleta nos tempos de
produção. Hoje, todavia, a área em tomo da gruta foi totalmente desmatada
para realizar plantios tradicionais de subsistência nesta faixa mais fértil de
solo.

2.4.2 Outros argumentos sobre a ocorrência nativa
Somente nas Últimas décadas foram feitos estudos específicos sobre a flora do
lavrado roraimense, mas nenhum inclui Anacardium occidentale como
elemento fitossociológico natural, possivelmente por ocorrer de forma gregária
em locais restritos e por negligenciar os conhecimentos étnicos locais
(RODRIGUES, 1957,1971; TAKEUCHI, 1960; DANTAS & RODRIGUES, 1982;
SILVA, 1993; SANAIOlTi, 1996; MIRANDA, I.S. & ABSY, M.L. 1997;
MIRANDA, 1998).
A ocorrência nativa de Anacardium occidentale na região é argumentada nas
seguintes constataçóes:

a) os estudos já referidos (EDEN, 1964; BAICHOO, 1981; SMITH et al., 1992;
MIRANDA & CARNEIRO FILHO, 1994), aliado ao estudo taxonômico
especializado do gênero Anacardium feito por MITCHELL & MORI (1987);

b) a afirmação incontestável dos índios Macuxi sobre a ocorrência irnemorial
da espécie. Esta afirmação se concretiza com comprovações linguísticas,
como as denominações próprias para dois tipos de cajueiros, os do lavrado e
os do mato, por diferentes etnias da região. Os índios Macuxi denominam a
espécie dos campos (A. occidenfale) de yorói, enquanto que a espécie do
mato, o cajuí (provavelmente A. giganteum), é denominada de ardi. RONDON
& FARIA (1948) registraram que os índios Taurepang (Jaricuna), da mesma

família linguistica, denominavam a espécie com a palavra rorói, uma variação
Iéxica. Também os Ingarikó, habitantes do sopé do Monte Roraima, onde não
ocorre A. occidenfale, utilizam a palavra yorói para o caju dos campos,
diferente do cajuí, que é chamado de abaw. ROOSMALEN (1985) cita que
índios da família linguística Aruak, sem citar a etnia, denominam A. occidentale
de merehe. Na Venezuela, o caju é chamado de merey, possivelmente uma
palavra derivada daquela. No entanto, os Wapixana do Brasil e Guiana,
também Aruak, o chamam de t'buítch, enquanto A. giganteum é chamado de
cauarúti. Deduz-se que a palavra merehe deve ser de outra etnia,
provavelmente Waraô, que tem uma língua independente e habitam a região
da foz do rio Orinoco. É importante notar que a mangueira (Mangifera indica

-

Anacardiaceae), planta introduzida e hoje também muito disseminada nos
quintais das aldeias, fazendas e cidades, não foi mencionada em nenhuma
das crbnicas citadas. Tanto a mangueira quanto outras espécies introduzidas
(coco, jambo, jaca, etc) foram incorporadas na língua Macuxi com nome
po~uguês.

2.5 LOCAISDE
OCORRÊNCIA DOS CAJUEIROS NATIVOS
Em Roraima, os cajueiros nativos da espécie Anacardium occidenfale limitam
sua ocorrência à área geográfica da região da Raposa, dentro da Raposa
Serra do Sol. Especificamente, ocorrem na área delimitada pelo interflúvio
Surumu I Maú-Tacutu, na parte plana do lavrado, entre 2O30' e 3O00' norte e
5g030' e 60°30' oeste, sem avançar para os domínios da cadeia montanhosa
que inicia na direção norte (Figura 3).
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Nesta região, aparecem nas margens ciliares de dois lagos, Caracaranã e
Pariquaru, e de oito igarapés: Raposa, Iracema, Bismark, Cedro, Rego Fundo,
Pariquaru, Capivara e Jauari. Embora não tenham sido visitados nesta
pesquisa, os cajueiros nativos também ocorrem na continuação da savana
plana no território da Guiana, entre um triângulo formado ao sul pela Canucu
Mountain, ao nordeste o rio Pirara e a oeste pelo rio Maú. Nesta região,
ocorrem nas margens de quatro lagos, pelo menos (Cashew, Mussum, Forno e
Jauari), e num igarapé (Cashew) (NICHOLL, M.C., comunicação pessoal).
Interessante notar que em todos os seis lagos as aglomerações de cajueiros
situam-se na margem sudoeste, onde se forma uma pequena praia de areia
nos períodos secos.
As feições aparentes dos cajueiros de cada local se assemelham muito com os
três escolhidos para esta pesquisa, quando utilizado um lago ou uma faixa
ciliar de igarapé para comparação (Figuras 4, 5, 6 e 7). Entretanto, é
necessário estender as mensuraç6es para todos os locais para conhecer as
características especificas de cada um, cuja tarefa é proposta para estudos
futuros.

-

Figura 4: Vista dos cajueiros do igarap6 da Iracema, na regiao da Raposa RR, 1997.
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Figura 5: Vista do interior do cajual do igarap6 da Iracema, na região da Raposa
RR,1997.

-

-

Figura 6: Vista dos cajueiros do igarapé Pariquaru, na região da Raposa RR,1997.

CAPITULO
3 INVENTARIO

DA ESTRUTURA POPULACIONAL E PESO DAS CASTANHAS

3.11 INTRODUÇAO

Embora exista um considerável volume bibliográfico sobre A. occidentale,
muito pouco se refere a ecologia de populações nativas no seu estado natural
e nenhum estudo anterior foi feito com os cajueiros de Roraima. O
levantamento dos locais de ocorrência mostrou que a espécie apresenta uma
distribuição gregária, na forma de aglomerados que margeiam alguns corpos
d'hgua na região da Raposa (capítulo 2), podendo ter faixas ciliares de várias
centenas de metros ou formando aglomerados menores em torno de parte da
margem de um lago.
Neste trabalho não foram utilizados índices comuns a inventários, como o
indice de Valor de Importância (IVI) e o Indice de Shannon, em razão do
levantamento ter se restringido à espécie A. occidentale. O IVI estima a
abundância medida a partir da densidade, dominância e freqüência de uma
espécie, que é a medida da importância ecológica daquela espécie num
determinado local. Além de ser uma expressão relativa a outras especies,
apresentaria resultados similares para diferentes comunidades vegetais com
mesmo tipo fisionômico (GREIG-SMITH, 1983; GOODALL, 1970), e não
forneceria nenhuma informação sobre a cobertura (MUELLER-DUMBOIS &
ELLENBERG, 1974), aqui o fator mais importante. O índice de Shannon
mostra a abundância da espécie dentro de uma comunidade combinando a
riqueza de espécies com a igualdade de abundância num único valor, sendo o
único com ampla aplicação para vegetação de savana (ARA~JO,1994). Este
índice não foi utilizado nesta pesquisa porque não foi incluída toda a
vegetação e a seleção de locais foi a partir de observação visual dos
adensamentos, em locais onde a espécie naturalmente é dominante. O
resultado seria meramente informativo, sem valor para comparação com outros
locais.

Este capítulo tem os seguintes objetivos:
a) apresentar um inventário da espécie nos três locais;
b) avaliar os parâmetros da estrutura da população (diâmetro do tronco, altura
total, altura da copa e diâmetro da copa) e frutificação (peso da castanha);
c) verificar as diferenças para estes parâmetros entre e dentro dos locais,
interpretando-as a luz das informações recolhidas;
d) avaliar como estão relacionados os vários parâmetros medidos.

Os dados foram coletados em três locais, descritos no Capítulo 1: Caracaranã,
Raposa e Iracema. Como os cajueiros se apresentam agrupados nestes locais,
seus limites de distribuição eram fáceis de identificar e definir visualmente. As
áreas foram divididas em parcelas de 1000 m2, de formato retangular, com um
dos lados de menor dimensão tocando a margem do corpo d'água. O
comprimento do retângulo variava de acordo com a largura da faixa ciliar. Em
cada local foram sorteadas 10 parcelas para as medições dos parâmetros da
estrutura populacional em todas as árvores presentes com diâmetro de tronco
maior que 6 centímetros, medidos a 30 centímetros do solo. As castanhas
foram coletadas em todas as árvores amostradas que produziram no verão de
1997-1998.
Um grupo de seis pessoas, subdivididas em duas equipes, realizaram as
medições da estrutura da população. Além do autor, cinco pessoas da aldeia
da Raposa compuseram o grupo, sendo três técnicos agrícolas que atuam
como professores da escola local e outros dois jovens interessados em apoiar
o estudo. Todos foram orientados e treinados, além de contar com
acompanhamento durante a operação. As castanhas foram coletadas
posteriormente, unicamente pelo próprio pesquisador.

3.2.1 Procedimentos para as medidas
Em cada uma das dez parcelas sorteadas nos três locais, todos os cajueiros
adultos (com diâmetro do tronco a 30 centímetros do solo maior ou igual a 6
centímetros) foram medidos em suas variáveis físicas de estrutura. Tomando
como referência um dos cantos da margem do corpo d'água, foi medida a
localização de cada cajueiro dentro das parcelas, para elaboraçáo'de um
mapa para cada uma delas, fixando-o, identificado, para estudos posteriores.
O diâmetro do tronco foi medido a 30 centímetros porque muitas árvores
estavam ramificadas e com presença de cupinzeiros na base do tronco. No
caso de ramificação, cada tronco foi medido individualmente e os resultados
foram somados numa Única medida. Como são árvores relativamente baixas, o
.

diâmetro na altura do peito não retrataria corretamente a área basal de cada
uma. Foi utilizada uma fita métrica e anotada a medida de circunferência. Este
valor foi dividido pelo valor de x (pi = 3,1416) para obter o diâmetro, dado em
centímetros.

A altura total e altura da copa foram medidos com auxilio de varas graduadas
,

de madeira. A altura total foi tomada no centro da árvore, desde a superfície do
solo ate o topo da árvore, e expressa em metros. Para a altura da copa,
inicialmente foi medida a distância entre a superfície do solo e o inicio da
copa. Este valor foi subtraído da altura total antes anotada, resultando na
altura da copa, expressa em metros.
O diâmetro da copa foi medido em quatro direções ortogonais, a partir da base
do tronco, em eixos paralelos aos lados da parcela retangular. As quatro
medidas visaram apontar ao banco de dados as tendências de inclinação das
árvores. Para os cálculos de diâmetro, as quatro medidas foram somadas e
divididas por dois, fornecendo o diâmetro médio de cada copa, expresso em
metros.

Para a coleta de castanhas, todas as plantas marcadas pelo inventário e
plotadas no mapa das parcelas foram visitadas em busca das castanhas, que
foram recolhidas sob a projeção de suas copas. Foram anotadas as plantas
que tinham castanhas no chão. O entrelaçamento das copas não apresentou
problemas para identificar a árvore de origem das castanhas, porque estas
mostravam diferenças e I ou semelhanças visuais que permitiam comparação
com as castanhas caídas na área sob a copa fora do entrelaçamento., tornando
nítido o reconhecimento da planta de origem. Foram recolhidas 25 castanhas
ou menos, nos casos de baixa produção., de cada árvore produtiva e pesadas
juntas, em balança eletrbnica marca Kern, modelo 460-51, com capacidade de
500 gramas e precisão de 1 grama. Este .peso foi dividido pelo número de
castanhas, obtendo o peso médio das castanhas de cada cajueiro,
Os dados obtidos foram analisados ..estatisticamente com o auxilio dos
programas de computador ~xcel"e ~stat".

Os resultados englobam a verificação dos parâmetros estudados entre os
diferentes locais e dentro de cada local. Do estudo entre os locais espera-se
obter indicáções sobre as feições aparentes das tr6s populações. Cada local
tem fatores intrínsecos de sítio influenciando suas características, não
permitindo estender comparações mais apuradas entre eles. Da análise dentro
de cada local, por outro lado,, procura-se informações de maior interesse sobre
os parârnetros medidos, especialmente na busca de características que
denotem expressbes de variabilidade genética das populações nativas.

3.4.1 Avaliação dos trds locais estudados

O número total de cajueiros avaliados nas dez parcelas de cada local é:
Caracaranã

-

113; Raposa

-

10; Iracema

-

99. A Tabela 4 apresenta os

histogramas de distribuição de frequência dos parâmetros medidos nos três
a

locais.

Tabela 4: Histogramas de distribuição de frequência dos parâmetros diâmetro do
tronco, altura total, altura da copa, diametro da copa e peso de castanhas de caiueiros
RR,
com djo 2 6 cm, nos locais de Caracaranã, Raposa é lracema, na região da l3apo;a
1997-1998.

-

Estes histogramas são apresentados para dar uma idéia de como os diferentes
parâmetros se expressam em cada local, permitindo uma comparação visual.
Iracema e Caracarana mostram feições semelhantes para os parâmetros de
estrutura. Contudo, para ambos a freqüência de distribuição do peso de

castanha aponta indícios que merecem comentários. No Iracema se percebe
uma distribuição de aparência bimodal, com uma parte das árvores produzindo
castanhas relativamente menores, em torno de 3,5 gramas, enquanto outra
parte se conjuga em torno de castanhas com 5 gramas, com ocorrências acima
de 5,5 gramas. Esta constatação reporta possibilidades potenciais para
seleção massal nesta população, para este parâmetro. No caso do
Caracaranã, a distribuição 6 menos ampla, com pesos mais altos, indicando
que pode ter havido seleção deliberada ou que as matrizes ancestrais se
originaram de população com menor variabilidade genética. Já o Raposa
reflete bem duas características próprias: plantas esparsas e ação antrópica.
Em relação a ultima, cumpre realçar novamente que as plantas estão esparsas
não somente pelo possível corte de algumas árvores menos produtivas que
promoveram seleção, mas tambem por cobrir naturalmente uma área mais
extensa, uma baixada na margem do igarapé, onde os cajueiros dividem
espaços com caimbé (Curatella americana) e mirixi (Byrsonima crassifolia),
principalmente. Diferente dos outros locais, não há uma interrupção abrupta do
adensamento vegetal. Estes dois fatores influenciaram diretamente no fenótipo
desta população, podendo ser visualizada em todos os parâmetros medidos.

.

Tendo presente estas feições, foi aplicada a análise de variância para todos
os par?imetros,englobando todas as plantas dos três locais. O resultado está
sumarizado na Tabela 5.

Tabela 5: Análise de variancia de dados não transformados de dN, altura total, altura da
copa, diâmetro da copa e peso de castanhas de cajueiros com d302 6 cm, nos locais de
Caracaranti, Raposa e Iracema, região da RaposaLRR, 1997.
Fonte de variação

GL

SQ

QM

Fcrít.

Fcalc. ('I

2

3584,4

1792,2

3,04

4,55*

Dentro dos locais

219

86221,6

393,7

Total

221

89806,O

2

30,4

15,2

3,04

6,99*

Dentro dos locais

219

477,l

22

Total

221

507,5

2

58,2

29,1

3,04

15,25*

Dentro dos locais

219

417,8

119

Total

221

476,O

2

415,9

208,O

3,04

93,8*

Dentro dos locais

219

485,7

22

Total

221

901'6

2

Sl1

2,s

3,08

5,48*

Dentro dos locais

105

48,7

0,5

Total

107

53,8

dm
Entre locais

Altura total
Entre locais

Altura da copa
Entre locais

Diâmetro da copa
Entre locais

Peso de castanhas
Entre locais

(1) Todos os F siío baseados no quadrado médio do erro residual e * = significativo a ~ 0 , 0 5 ;

(2) 0 s números de graus de liberdade do fator Peso de Castanhas refere-se ao número de
ánrores produtivas.

Estas análises de variância entre os três locais, utilizando os dados totais,
mostram diferenças significativas ao nível de 5% para todos os parâmetros.
Contudo, dadas as feiçbes dos histogramas, estes resultados são paradoxais.
Considerando que podem estar expressando erros mascarados pelo alto grau
de liberdade do resíduo, foram tomadas as médias de cada uma das dez

parcelas, dos três locais, para testar sua variação e suas diferenças, utilizando

o teste de Tukey, que compara todo e qualquer contraste entre duas médias.

A tabela 6 mostra os valores e seus intervalos de variação para os parâmetros
de estrutura das plantas e a tabela 7 mostra o mesmo para o peso de
castanha, .. parilmetro de produção, além da relação percentual de árvores
produtivas, nos três locais estudados.

Tabela 6: Valores e intervalos de variação dos três locais, de médias não transformadas
de dm, altura total, altura da copa e diametro da copa, de cajueiros com dS0r 6 cm, na
região da Raposa-RR, 1997.

i

No.de plantas

&o1 (cm)

Raposa

1O

38,5 (16,5 65,7) a

6,O (43 7,6) a

Iracema

99

29.4 (12,2 #,i')a

Caracaraná

113

36,O (27,9 58,1) a

- 5,8) a
4,8 (4,O - 5,6) a

Local

h total (m)

-

-

-

5,3 (3.5

-

Local

h copa (m)

d copa (m)

-

Raposa

5,l (3,O 6,8) a

9,2 (4,9 - 12,2) a

Iracema

3,5 (2,2 - 4,2) b

3,2 (1,8 - 4,l) b

Caracaranã

3,O (2,2 3,9) b

3,2 (2,8 - 3,8) b

-

-

(1) dM - diâmetro a 30 centímetros da base; h total altura total; h copa - altura da copa; d

-

copa diâmetro da copa; a e b - médias com a mesma letra são similares, de acordo com o
teste de Tukey, a nível de 5% de significância.

Tabela 7: Percentual de cajueiros produtivos nos três locais, e peso das castanhas, de
médias nao transformadas, de cajueiros com dZ0 r 6 cm, na região da Raposa-RR, no
verão de 1997-1998.
Local

'

Tatal de plantas

Plantas produtivas. Relação (%) Peso das castanhas (g)

Raposa

1O

8

80

4,2 (3,5 - 5,2) a

Iracema

99

45

45

4,2 (3,3 5,2) a

Caracaranã

113

55

49

3,9 (33 - 4,7) a

-

-

(1) a médias com a mesma letra são similares, de acordo com o teste de Tukey, a nível de
5% de significância.

Pelos resultados da tabela 6, utilizando as medias dos parâmetros estudados,
como mencionado, os três locais continuam apresentando poucas diferenças
significativas entre eles. Somente a copa dos cajueiros da Raposa tem
diferença significativa entre os locais, tanto em altura quanto em diâmetro.
Associando este resultado com a observação direta do local e os comentários

'

anteriores, parece que esta variação pode estar ligada de fato a característica
esparsa desta população, que não tem competição lateral e nem
entrelaçamento de galhos, resultante da menor densidade de plantas por área
amostrada. Desta forma, as plantas puderam desenvolver a copa desde a
superfície do solo, mais alta, formando uma saia maior para absorver a
radiação solar, quando comparado com os outros dois locais, onde as árvores
mais juntas provocam sombreamento. A distribuição mais espalhada, da
mesma forma, permite maior crescimento lateral dos galhos, aumentando o
diâmetro da copa.
A hipótese de influência antrópica no Raposa é ainda reforçada pela

observação da tabela 7, que mostra que o percentual de árvores que
produzem frutos é relativamente mais alto neste local. Enquanto no Iracema e
no Caracaranã menos da metade das árvores produziram no Último verão, no
Raposa este valor atinge 80%, depreendendo que no passado pode ter havido
uma seleção nos cortes, mantendo as árvores produtivas e eliminando plantas
improdutivas ou pouco produtivas.
Aos dados não foi aplicada análise de combinação, que poderia identificar
influencias inerentes de cada local e diminuir o grau de liberdade do resíduo,
lançando-o no fator de interação entre locais e as variáveis medidas,
permitindo, assim, verificar melhor as diferenças referentes a diversidade das
populações. Entretanto, um único conjunto de dados deste tipo exigiria que
todos os locais tivessem o mesmo número de parcelas e mesmo número de
repetições utilizadas para as médias (PIMENTEL

GOMES, 1978). Como o

trabalho amostrou populações naturais de cajueiros, este padrão variava. No
Raposa somente sete parcelas continham cajueiros e, destas, cinco não
apresentavam repetições. Nas parcelas dos outros locais o número de plantas
também foi variável. Desta forma, as diferenças que poderiam indicar
variabilidade interna para os parâmetros medidos foi procurada nas análises
comparativas das plantas de cada parcela, dentro de cada local.

3.4.2 Avaliaç%odas parcelas dentro de cada local

3.4.2.1 Raposa
Os cajueiros do Raposa estão mais espalhados, em comparação com os
outros locais. Como já registrado, a maioria das parcelas possuía uma única
I'-

planta, não permitindo inferir análises estatísticas sobre variações entre elas.
Por esta razão, as avaliações internas entre as parcelas se restringiram a
Iracema e Caracaranã, dadas a seguir.
3.4.2.2

Iracema

A tabela 8 apresenta as análises de variância para os dados totais dos

parâmetros avaliados nas 10 parcelas amostradas no igarap6 Iracema,
apontando que há diferenças significaticas para diâmetro do tronco, altura
total, altura de copa e diâmetro de copa. O peso de castanhas, contudo, não
mostrou diferenças significativas entre as parcelas.

.

,108 cajueiros produtivos amostrados nos três locais, com média de 5,71

gramas. Esta planta aparenta ter a melhor combinação de estrutura física e
peso de castanha para iniciar um trabalho de melhoramento genético passível
de aplicação aos cultivos domésticos dos sítios de fruteiras dos índios da
região (capítulo 4). As parcelas 9 e 10 correspondem as últimas do
adensamento marcado para a amostragem, situadas juntas a um tipo de
vegetação prdprio das galerias da região, mais denso e alto, diferentes das
anteriores, onde os cajueiros são dominantes. A competição e prováveis
condições químicas mais vantajosas provocaram maior desenvolvimento dos
parâmetros estruturais das plantas destas parcelas. Também nesta tabela 9 se
percebe que a parcela 8 apresenta médias relativamente mais altas, embora
sua ordem ranqueada pelo teste de Tukey seja superada por médias de outras
parcelas. Esta observação se deve ao fato de que a sua média é menos
consistente que as demais, com maior variância.

Tabela 9:Médias e diferenças de médias de dados não transformados de d ~altura
,
total,
altura da copa, diametro da copa e peso de castanhas de cajueiros com d30 r 6 cm, no
igarap6 Iracema, região da Raposa-RR, 1997-1998.
Djo (cm)

Parcela

h total (m)
Parcela
Media

MBdia

6,40 a

h Copa (m)

i
i

Parcela

Média

9

4,12 ab

8

3.90 abc

5
4

3,88 abc
3,56 abc

7

3,53 abc

2

3,42 abc

D Copa (m)

Parcela

Média

1

5,na
5,84 ab i
5,43 ab

i
i

4,91 ab

1

5,44 ab

I

i
i

4,78 ab j
3
2,87 abc i
5
3,01 ab i
3
2l13ab
1
4,75 ab i
1
2,22 c
1
2,57 ab i
6
12,2b
6
3,53 b !
6
1,87c 1
6
1,78 b i
(1) a, b e c - m6dias com a mesma letra são similares, de acordo com o teste de Tukey, a
nível de 5% de significância.
I

21.3ab

I

I

7

I

I

I

3.4.2.3 Caracaranã
A tabela 10 apresenta as análises de variância para os parâmetros avaliados

nas 10 parcelas amostradas no lago Caracaranã. Os resultados denotam
maior homogeneidade entre as médias das variáveis altura total, altura de
copa e diâmetro de copa, mostrando, no entanto, diferenças significativas para
diâmetro do tronco e peso de castanhas.

Tabela 10: Análise de variancia de dados não transformados de d ~altura
,
total, altura
da copa, diâmetro da copa e peso de castanhas de cajueiros com dN r 6 cm, no lago
Caracaranã, região da Raposa-RR, 1997-1998.
Fonte de variação

GL

QM

SQ

Fcrít.

Fcalc. ['I

d30
Entre parcelas

9

Dentro das parcelas

103 36242,8

Total

112 45971,2

9728,4

1080,9

1,97

3,07 *

1,97

1,96 NS

1,97

1,87 NS

1,97

0,73 NS

2,11

2,83 *

351,9

Altura total

-

.Entre parcelas

9

28,4

32

Dentro das parcelas

103

165,5

1,6

Total

112 193,8

Altura da copa
Entre parcelas

9

Dentro das parcelas

103 125,8

Total

112 146,4

20,6

23
12

Diametro da copa
Entre parcelas

9

9,9

Dentro das parcelas

103

156,8

Total

112 166,7

1,5

Peso de castanhas
Entre parcelas

9

5,7

0,6

Dentro das parcelas

45

10,O

02

Total

54

15,7

(1) Todos os F são baseados no quadrado médio do erro residual; * significativo a p<0,05.

Buscando detectar as diferenças entre as parcelas, foi aplicado o teste de
Tukey para as médias de diâmetro de tronco e peso de castanhas. Mesmo que

as variáveis que não apresentaram diferenças significativas tenham sido
excluídas da tabela, a classificação ordenada das suas médias também
ilustram oscilações semelhantes as observadas no Iracema. A parcela 2
apresentou menor média para altura total e altura de copa, embora sem
diferença significativa, ao passo que apresentou a maior média para peso de
castanha. Do mesmo modo que a parcela 6 do Iracema, a parcela 2 do
Caracaranã comporta os dois cajueiros com maior peso de castanhas entre
todas as plantas amostradas nesta população, uma com média de 5,09gramas
e outra com 5,00gramas. O pr6ximo tópico utiliza métodos para detectar se os
parâmetros de estrutura mantém correlação com o peso de castanha.

Tabela 11: Mddias e diferenças de médias de dados não transformados de d 3 ~altura
,
total, altura da copa, diametro da copa e peso de castanhas de cajueiros com d30 2 6 cm,
no lago Caracaranã, regiao da Raposa-RR, 1997.
Qjo

(cm)

Peso Cast. (g)

,

.-""""""-"----*------------------------------------s,.---------.--.--------.*-----*---------.----------.--------

Parcela

Média

9

27,9 b

,

II

Parcela

Média

8

3,46 b

7

3,45 b

I

8

23,4 b

,

I
I

-

(1) a, b médias com a mesma letra são similares, de acordo com o teste de Tukey, a nível de

3.4.3.4 Análises de correlaçfio
Correlação 6 a medida de intensidade da associação entre dois parâmetros. A
correlação e utilizada quando não se sabe se um destes e dependente no
relacionamento entre eles (iAR, 1974). O coeficiente de correlação (r)
calculado de uma amostra 6 uma estimativa do parâmetro populacional. A

;r

-8

correlação pode ser negativa ou positiva, variando de -1 a 1. E negativa
quando o valor de um parâmetro cresce ao mesmo tempo que o valor de outro

&V

+!

decresce e é positiva quando ambos crescem. Quando se aproxima de zero,

S*r

indica que há pouca associação entre os parâmetros. O coeficiente de

;6

correlação não 6 a medida quantitativa das mudanças de uma variável em

3
2.

relação a outra, mas a medida da intensidade da associação de duas
variáveis. O coeficiente de determinação (?), por outro lado, é o quanto que a
variabilidade numa das variáveis é explicada pela associação desta com a
outra variável.
Foi aplicado o teste de correlação nos locais de Iracema e Caracaranã,
tomando as variáveis de estrutura para testar sua associação com o peso de
castanhas. Não foram utilizados os dados da Raposa, porque o baixo número
de árvores amostradas não permitia a aplicação do teste. 0 s valores
calculados de coeficientes de correlação e coeficientes de determinação são
apresentados na tabela 12.

Tabela 12:Coeficient.e~de correlação simples e coeficientes de determinação entre os
parâmetros ds, altura total, altura de copa e d+i8metrode copa com o peso de
castanhas, de cajueiros com d30 2 6 cm, do lago Caracaranã e igarap6 Iracema, região da
Raposa-RR, 1997-1998.
Local

h Total

Dso

h Copa

D Copa

.

r

i.2

r

i2

r

r'

r

rZ

Caracarana

0,135

0,018

-0,073

0,005

-0,199

0,040

0,048

0,002

Iracema

0,110

0,012

0,191

0,0036

0,307

0,094

0,194

0,038

O coeficiente de correlação, calculado das amostras, é uma estimativa de um

parâmetro populacional, e é denotado por p (letra r6 do grego). A hipótese a
ser testada 6 Ho: p = O; H,: p # O. Os coeficientes de determinação calculados
foram comparados com os valores críticos tabelados dos coeficientes de
53 = 0,265 e para Iracema
correlação (ZAR, 1974): para Caracaranã r~,,~@),

ro.os0,
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= 0,294. A tabela revela que todos os ? calculados resultaram

inferiores aos valores críticos tabelados, concluindo que a hipótese Ho: p = O
não deve ser rejeitada, isto é, as variáveis não apresentam correlação entre si

na manifestação dos seus valores. Em outras palavras, os parâmetros de
estrutura não apresentam correlação com o peso de castanhas nos dois locais.
Não foram feitas correlações entre os parâmetros de estrutura, comparando
como cada qual se associa com outro, porque o interesse aqui se ateve ao
peso das castanhas. Todavia, estas correlações podem indicar aspectos
relevantes de características específicas de cada local, de interesse para a
análise' da variabilidade genética de cada população. Os parâmetros
estruturais tendem a se correlacionar naturalmente, mas os resultados podem
adicionar explicações as observações feitas anteriormente sobre as feições
dos histogramas de distribuição de freqüências.

O estudo amostrou cajueiros numa área de um hectare em três locais de
ocorrência nativa, totalizando 113 plantas no lago Caracaranã, 99 no igarape
Iracema e 10 no igarapé Raposa. Utilizando métodos estatísticos sobre as
medias amostradas nas parcelas, verificou-se que os três locais apresentam
diferenças significativas somente para os parâmetros altura de copa e
diâmetro de copa. Os parâmetros diâmetro de tronco, altura total e peso de
castanhas não diferiram significativamente entre os locais.
Raposa apresentou 80% de cajueiros produtivos, enquanto que Caracaranã e
Iracema apresentaram 49% e 45% de cajueiros produtivos, respectivamente.
Para a anhlise dentro das parcelas de cada local, a Raposa foi excluida devido
ao baixo números de plantas e a conseqüente ausência de repetições. No
igarapé Iracema. as analises sobre as médias das parcelas revelaram
diferenças significativas para diâmetro do tronco, altura total, altura da copa e
diâmetro da copa, e não apresentaram diferença significativa para peso de
castanhas. No Caracaranã, foram encontradas diferenças para diâmetro do
tronco e peso de castanhas, unicamente. A parcela 6 de Iracema e a parcela 2
de Caracaranã chamaram atenção por conter plantas com baixas médias de

estrutura física e altas médias de peso de castanha, indicando a existência de
matrizes com potencial genético para melhoramento local da espécie, para
utilização nos cultivos dombsticos dos índios da região.

A analise de correlação mostrou que nenhum parâmetro da estrutura física dos
cajueiros (diâmetro de tronco, altura total, altura de copa e diâmetro de copa)
de Iracema e Caracaranã apresenta correlação com o parâmetro de
frutificação (peso de castanha).

CAPITULO
4 A ETNOBOTÂNICA
NA ALDEIA DA RAPOSA RR

-

DO CAJUEIRO E AS

PRATICAS AGRICOLAS
DOS MACUXI

Etnobotânica é uma ciência que associa antropologia e botânica, mas também
envolve outras disciplinas. Os dados ecológicos associados as experiências
de uso e manejo de populações locais provêem informações mais Úteis para a
conservação e uso sustentado dos recursos vegetais do que um levantamento
restrito de uso das plantas, da fonna que fazia esta ciência em tempos
passados, com métodos ultrapassados. Assim, atualmente a etnobotânica A
utilizada para o entendimento da ecologia envolvida no uso cultural das
plantas (PRANCE, 1991). Entre a comunidade científica há controvérsias em
torno das metodologias de pesquisa utilizadas pela etnobotânica. PHILLIPS &

GENTRY (1993) reafirmam que muitas pesquisas etnobotânicas deixam a
desejar por motivos metodológicos, não apresentando descrições e análises
quantitativas mais aprofundadas que seriam exigidas. Nesta ótica, seria um
erro delinear conclusões baseadas unicamente no conhecimento de membros
de uma comunidade ou grupo btnico. Em resumo, este debate acontece entre
os teóricos de métodos quantitativos e qualitativos aplicados as ciências
sociais, incluindo aqueles que estudam o comportamento humano com os
mesmos métodos das ciências naturais e os que emitem interpretações
subjetivas sobre os recursos etnográficos.
A importância atual da etnobotânica é redobrada pela constatação de que

tanto a biodiversidade vegetal quanto as culturas indígenas correm riscos de
desaparecimento. É importante conhecer os hábitos e conhecimentos culturais
destas populações indígenas, que já são remanescentes de uma diversidade
étnica de outrora, para fortalecer a conservação de ambos, cultura e ambiente.
É notbrio que as populações indígenas detêm importantes conhecimentos
sobre a ecologia e propriedades de muitas espécies nativas. Tal conhecimento
passa direta ou indiretamente as gerações futuras, através da tradição oral,

crenças e outros métodos. Muito deste conhecimento não tem ainda registro
científico.
Ao referenciar este estudo a espécie Anacardium occidentale, que ocorre tanto
de forma nativa quanto cultivada, permeia-se toda a cultura dos índios Macuxi
e seu conhecimento sobre o ecossistema do lavrado. Por outro lado, ao
direcion8-lo para os aspectos sociais das aldeias, enfatizando ligações entre o
conhecimento tradicional e as necessidades atuais, estende-se uma análise
que tem o intuito de prover o estabelecimento de propostas de decisão e ação
que contemplem este elo.
Este capítulo tem os seguintes objetivos:
a) descrever as características históricas da etnia Macuxi na aldeia da
Raposa e sua relação cultural com o lavrado;
b) relatar a importância e o uso indígena dos cajueiros nativos;
c) apoiar e ilustrar, do ponto de vista étnico, as conclusões sobre os cajueiros
nativos discutidas nos capítulos anteriores;
d) abordar os usos atuais da terra;

e) descrever a composição e algumas características dos sítios de fruteiras;
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analisar as mudanças originadas pelo contato com a colonização;

g) apresentar informações subsidiárias que possam orientar estratégias de
manejo acerca da realidade local.

Esta parte do estudo adota métodos qualitativos e quantitativos, de acordo
com o foco da pesquisa. O hist6rico da aldeia da Raposa e os conhecimentos
sobre os cajuais nativos foram descritos a partir de narrativas dos moradores
indicados pelos líderes e professores da aldeia da Raposa como grandes
conhecedores da história local, todos de idade aparente superior a 60 anos:
Jaime, Abel, Catulo, Chíco Militão, Melânia, Casemiro e Rocildo, da aldeia da
Raposa e Orlando, da Raposa II. As conversas foram conduzidas em

entrevistas semi-estruturadas, utilizando um questionário (Tabela 13) como
guia, procurando recolher informações gerais sobre os usos da terra, a
ecologia e manejo dos cajuais, padrões de exploração, preferências,
comercialização, crenças, problemas e expectativas.

Tabela 13:Questionárioutilizado para as entrevistas semiestruturadas sobre os
cajueiros nativos da regiao da Raposa - RR.
a. Propriedade
a.1. Tem alguma área de cajueim com proprietário? Quem usa as áreas?
b. Fquência e distribuição da espécie
b.1 Qual a origem dos cajueiros nativos?
b.1. Onde estão os cajueiros?
b.2. Qual a distância da casa a estes locais?
c. Aspectos da dinâmica
c.1. Há algum cuidado para proteger a regenerclw;Bonatural e plantasjovens?
c.2. A reg8neraçZio 6 frequente?
c.3. posslveipioduzir e plantar mudas?
c.4. Como se faz para germinar e plantar a castanha?
c.5. Tem algum &r*
para gekinar a semente mais nípido?
c.& As dnroreg adultas são maneladas de abuma forma?
c.7. Em que tipo de sob os cajueiros dao mdhot? Como os Macuxl definem, categorizame classificam os tipos
de solo?
c.8. V& tem noticia de mortalidadede cajueiros? Quando? Onde?
d. Época de i r u ü i i ,
d.1. Quais meses são de mais produção?
d.2. A prodwo varia anualmente?Porquê?
d.3. V& o b s m alguma diferença na quantidade de árvores e de frutos ao longo do tempo?
d.4. Há produ* de frutos temporões? Quando?
dS. Quando tempo dura esta produção fora de Bpoca?
d.6. Quanto produz fora de época?
d.7. Qual a razão de produzirfora de Bpoca?
e. Presençade animais
e.1. V& sabe se Insetos, roedores ou pássam visitam os cajueiros? Porque eles visitam? O que eles causam
para aS &NO~~S?
e.2. A criação de gado na mesma área ajuda ou n a as árvores?
8.4. O gado come perto dos cajueh?~?
f. Uso e exploreçao
f.1. Quais são os produtosdo cajueiro e seu uso?
f.2. Que outras espécies de plantasjunto aos cajueiros sáo usadas?
g. Economia
g.1. Você sabe quanto tempo leva um cajueiro para começar a produzi0
g.2. Você cultiva os cajueiros? Para si ou para vender?
9.3. V& t$m alguma prefe&cia por fnitos, brvores ou lugar para come0
g.4. Como os frutos
coihldos?
0.5.Como a p r o d w (castanha, suco ou doce) 6 comercialida?
g.6. Hã variação nos preços destes produtos?
g.7. Qual a import8ncia econômica desta produ* para a família?
h. Hist6riase crenças
h.1. Voc4 conhece alguma lenda, estória, piada ou brincadeira onde aparece o caju ou os cajueiros?
I.Problemas, idéiase sduções
1.1. O que v o d pensa sobre o futuro dos cajueiros da região?
1.2. Quais os problemas em tomo dos cajueiros?
i3 Quais são as soluções para estes problemas?Você tem alguma id6ia ou expectatii para a espécie?

e

brasiliense~a$bb:amundAdaptado de: PRAOJO, F.D.1994. The ecdogy, ethnobotany andmanagement of CarvtYocar
Montes Ciam, MG, Bfazii. D. Phil. thesls. University of Oxford. 175 p.

A convivência na aldeia criou condições de confirmar estas informações em
conversas informais com outros membros. Por outro lado, muitas informações
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eram de conhecimento do pesquisador pelo trabalho anterior, ao longo de dez
anos, entre as aldeias e etnias do lavrado. Neste intervalo, foram realizadas
muitas pesquisas, de diferentes disciplinas. O intercâmbio com estes
.

pesquisadores forneceu bases de análise adicionais. Desta interação,
acrescida das metodologias específicas, resulta este trabalho.
Uma outra metodologia foi aplicada para descrever o sistema de produção
atual dos Macuxi da aldeia da Raposa, utilizando adaptações de metodologias
de diagnóstico rural rápido (ABEL ef aí., 1989; MCCRACKEN et a/., 1988),
abordando de forma mais integral o sistema de produção e centralizando um
levantamento quantitativo na composiçáo e estrutura do sítio de fruteiras
anexo as residencias familiares, onde os cajueiros são cultivados.
Considerando a nova tendência de formação de sítios de fruteiras, quatro
deles foram analisados em sua composição de espécies. Um deles foi
estudado em maior profundidade. Neste, foi anotada a distribuição espacial
das árvores dentro da parcela e foram medidos, com uma escala métrica, os
seguintes parâmetros: diâmetro do tronco a 30 centímetros, altura total, altura
da copa e diâmetro da copa.

4.3.1 Histórico da aldeia da Raposa

Um resumo da história da Raposa será narrada sob a ótica do sistema de
exploração da etnia Macuxi, no que é exemplar para uma análise sobre as
mudanças que vêm ocorrendo em outras aldeias do lavrado. A região onde
está localizada a aldeia da Raposa foi sempre muito visitada na busca de um
tipo especial de argila (pá'an), que era processada para produzir sal. Durante
a estação seca, diversos grupos, de diferentes e distantes lugares, vinham em
busca deste sal, além de peixes e caça. Um destes grupos, no entanto, vindo

da região do Socó, nas serras altas, a uns dois dias de caminhada, decidiu
fixar moradia num lugar denominado de Caraca, no começo das serras, numa
área com matas mais abundantes nas encostas. Por volta de 1920, este grupo
se fundiu com outro, proveniente da região do rio Arnajari, a oeste. O líder
deste segundo grupo, Henrique Raposo, é tido como o patriarca da população
atual. Ele era o avô do lendário tuxaua Gabriel Viriato Raposo, que até mesmo
registrou sua biografia em livro, narrando sua trajetória fora da aldeia, quando
serviu o exército e chegou a conhecer a cidade de Belém - PA., retomando
depois para a aldeia, liderando-a ate sua morte, na década de 80 (RAPOSO,
1972). O igarape já tinha o nome de Igarape da Raposa (maikãm tê) e o nome
do local onde está hoje a aldeia derivou dele. Na mata do Caraca, caçavam,
coletavam frutas, mel e insetos, como saúva (Afta cephalotes) e larva de
besouro (Calandra palmarum), e retiravam a madeira de construção das casas.
Nas encostas florestadas praticavam a agricultura de subsistência
característica, onde derrubavam pequenas áreas, queimavam e plantavam
roças com mandioca, milho, melancia, jerimum, feijão, cana-de-açúcar, cará e
. batata-doce,

alem de espécies mágicas, incluindo o tabaco. Numa frase,

KOCH-GRÜNBERG (1923) sintetizou a realidade da agricultura de
subsistência local: "Os índios da savana tem o duro trabalho de plantar nas
encostas das serras, na mata rala que as cobrem, entre grandes pedras,
porque os cultivos não se desenvolvem nos campos planos". Apesar das
etnias da região serem consideradas sazonalmente nômades e dependentes
de caça e coleta, além de serem classificadas de "tribos margiriaisJJpor causa
das condições desfavoráveis a agricultura (STEWARD, 1949), os Macuxi
desenvolveram uma agricultura excepcional, se consideradas as limitações
naturais do ecossistema. Segundo resultados preliminares de um estudo ainda
em curso, os habitantes da aldeia Rewa, no lado guianense, cultivam 76
variedades de mandioca. Destas, apenas 3 são mandioca doce (ma~axeira)~.
Adicionalmente, um levantamento feito por um grupo de mulheres Macuxi
apontou o cultivo de 139 variedades entre 8 aldeias da região norte do rio
Rupununi (ELIAS, M., comunicação pessoal). Na literatura, o cultivo de
A macaxeira não 6 t6xica enquanto que a mandioca amarga cont6m o ácido prússico (HCN) na sua
composição, que é t6xico a animais e humanos, se ingerido.
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sua ponta. Muitos animais eram perseguidos e cercados a pé e capturados a
mão. O indivíduo que se destacasse nessa habilidade angariava um prestígio
especial. Os jovens eram incentivados a treinar e utilizavam artifícios para tal
pleito, como friccionar pimenta (Capsicum sp.) nas articulações das pernas e
introduzi-la no ânus. Estes serviriam para dotar o indivíduo de maior
velocidade e resistencia física. Como também acontecia para as mais diversas
atividades do cotidiano, para este evento utilizavam uma série de rezas
pedindo proteção e sorte e portavam puçangas, que são amuletos com a
mesma finalidade.
Não cultivavam fruteiras. A estratégia adaptativa era a de cultivar plantas
anuais de rápido crescimento e alto valor nutritivo nos solos de mata ciliar e
encostas florestadas durante a estação chuvosa e se espalhar pela região
durante o período seco, tal como outras populações indígenas que habitavam
ecossistemas de cerrado (STEWARD, 1949). A ausência de cultivo de árvores
frutíferas 6 generalizada em todo o lavrado de Roraima. O cultivo de fruteiras
na região foi introduzido pela cblonização, a partir da década de 20, quando os
primeiros posseiros começaram a criação de gado e, invariavelmente, na sede
da fazenda era cultivado um sítio de fruteiras em torno da moradia. Não há
registros bibliogriificos indicando o cultivo de fruteiras antes disto. Ao
contrário, todas as fotos e filmagens históricas da região também atestam esta
afirmação, além da história oral de seus habitantes. Por fim, a pouca idade dos
sítios de fruteiras na área Raposa Serra do Sol é claramente perceptível, não
sendo observado neles, até o presente, a morte de árvores por senescência.

.

A figura 8, numa foto aérea, retrata a paisagem atual da aldeia, mostrando a
aldeia e o lago no centro da foto, a vereda formada pelo igarapé e os quadros
de terra nua, mecanizados para agricultura. Na margem superior esquerda, no
inicio da cadeia montanhosa, percebe-se as encostas florestadas onde ficava
a antiga moradia, o Caraca.

-

Figura 8: Vista aérea da aldeia da Raposa e seus entornos RR, 1997.

Na década de 30, um posseiro de nome Luís Marajó, se instalou nas
proximidades do lago da Raposa, para criar gado nesta planície, no que logo
foi acompanhado de outros, cujos nomes são lembrados apenas como Elias
Madeira, Chicão, Valdemar e Beatriz. Invariavelmente, todos utilizaram
artifícios para aliciar e explorar os índios e vedaram-lhes o acesso aos seus
recursos tradicionais, tal qual descrito mais adiante, nas considerações sobre
as implicações do contato, no tópico 4.3.4. Quando se aperceberam desta
realidade, no início da década de 50, com a violência tomando proporções
mais sérias, decidiram retomar suas posses imemoriais, "readquirindo" a
região da última, Beatriz, por 30 alqueires de farinha (750 quilos), divididos
entre as 30 famílias que compunham a aldeia. Nesta época a população
estava mais espalhada, com algumas famílias instaladas no campo, nos
entornos do lago, enquanto a maioria continuava residindo no Caraca.
Estes primeiros residentes adotaram imitações da sede dos criatórios de gado,
plantando cultivos em torno da casa, especialmente fruteiras, como uma forma

de aprendizado e adaptação de um desconhecido manejo agrícola destas
espécies. A mangueira foi muito apreciada desde que a conheceram, a ponto
de serem organizadas expedições, em que também caçavam e pescavam,
para saborear seus frutos e trazer as sementes, até a confluência dos rios Maú
e Tacutu, onde um posseiro instalado a mais tempo tinha um plantio. A
primeira mangueira plantada na Raposa foi trazida por Luís Marajó. O primeiro
coqueiro (figura 9) foi trazido, pelos próprios índios, da Guiana, em 1953 e foi
plantado junto as primeiras mangueiras.

-

Figura 9: Foto do primeiro coqueiro plantado (em 1953) na aldeia da Raposa RR. A
marca vermelha na parte inferior do tronco indica 2 metros de altura, a partir do solo.
1997.

Aos poucos, os primeiros moradores da planície foram desenvolvendo um
sistema agroflorestal segundo as suas preferências e conhecimentos,
culminando com os sitios de fruteiras que serão descritos adiante. Com o
escasseamento da caça, também começaram a criar pequenos animais
domésticos, destacando-se suínos e aves galináceas.

A maioria da população ainda continuava morando no Caraca, mesmo depois
que foi fundada a escola e a igreja da Raposa, na década de 50. O primeiro
professor foi Trovão, morador do Chumina. Alguns alunos ficavam na casa dos
moradores da Raposa e outros dividiam uma casa comunal. Todos os finais de
semana voltavam para o Caraca para rever os familiares e buscar alimentos.

A igreja era ocupada em eventos esporádicos, inicialmente, quando um
missionário fazia viagens de desobriga para realizar batizados e casamentos,
quando toda a população da vizinhança acometia a esse centro regional em
formação. Não tardou para que todos os remanescentes do Caraca se
instalassem na planície. Inicialmente mantiveram seus cultivos nas matas das
serras, enquanto iam implantando pequenos cultivos de subsistência,
especialmente de mandioca, nas matas ciliares do igarape da Raposa ou em
torno de suas novas moradias. Como novidade, foram plantadas frutíferas ao
redor das casas, principalmente mangueiras, cajueiros, goiabeiras, cítricas,
jatobazeiros, ateiras, além das semi-perenes bananeiras e mamoeiros. Na
década de 70, sobre o caminho habitual dos viajantes foi aberta a rodovia RR015, a escola adotou o ensino primário formal do poder público e o missionário

passou a residir na aldeia. Nesta altura, a totalidade da população que residia
na serra desceu para o novo local da aldeia, inaugurando uma fase de
interação cultural e econbmica que se estende até os dias atuais.
No final da década.de 80 foi introduzido o trator com arado para plantios de
arroz, inicialmente, seguido do cultivo de milho e feijão, em plantios solteiros
ou consorciados. Os equipamentos, adubos e sementes eram fornecidos pelos

governos do estado ou da prefeitura de Normandia. Também nesta época,
mais precisamente em 1987, foi doado a aldeia um rebanho de 52 cabeças de
gado, iniciando a pecuária indígena. No início dos 90 foi instalado um gerador
elétrico, feito o encanamento de água a partir da serra e instalado um telefone
pública. Em 95, entre as casas dispostas aleatoriamente em torno daquelas
.

instalações, foram abertas ruas paralelas e ortogonais, dando uma aparência
diferenciada do padrão tradicional das aldeias da região. Também foi
construído um açude para criar peixes e fornecer água de irrigação, distante
uns 10 quilbmetros do centro da aldeia. Atualmente, a aldeia da Raposa conta
ainda com um caminhão com capacidade para 4 toneladas, um utilitário
Toyota, um trator equipado com carreta, arado e grade, além de várias
estruturas comunitárias, do tipo Casa de Apoio, para abrigar pessoas vindas
de fora, depositar materiais ou outras funções.

4.3.2 A etnobotanica dos cajueiros nativos

Ensejãdo pelo histórico da aldeia da Raposa, focaliza-se agora o
conhecimento, uso e manejo dos cajueiros nativos da região, que, como não
poderia ser diferente, estão intimamente ligados a cultura indígena
desenvolvida em função do ecossistema existente.
Os cajuais ficavam praticamente intactos a ação humana durante a maior parte
do ano, quando a população se dedicava as atividades produtivas nos
arredores da aldeias, nas serras. Nos períodos secos, os cultivos entravam em
relativa latência e as atividades eram então voltadas a caça, pesca e coleta na
planície. Para tal, eram organizadas expedições entre grupos aparentados,
composta de homens, mulheres e crianças de algumas famílias. De suas casas
somente traziam a farinha, beiju, pimenta, panelas, talheres, redes e os
instrumentos utilizados na caça e pesca. Preferencialmente, estes grupos
fixavam acampamento, sob tapiris, nos aglomerados de cajueiros espalhados
na regiao. Como este acampamento durava de alguns dias até algumas

semanas, os cajuais tinham uma série de vantagens em relação a outros
locais:
a) aí aportavam os animais silvestres por causa da frutificação;
b) invariavelmente ficavam anexos a corpos d'água, que continham peixes e
Ihes servia para o consumo, banho e diversão;
c) propiciavam sombra e suporte as redes, o que não encontrariam no campo
aberto;
d) comumente estavam associados a ocorrência de outras fontes de
alimentação, como butitizeiros, jenipapeiros e taperebazeiros;

e ) forneciam os pseudofrutos para alimentação dos acampados e para o
preparo de bebida fermentada - o mocororó.
Tradicionalmente, a coleta e processamento do caju é tarefa mais comumente
realizada por mulheres, ajudadas pelas crianças, mas também pode ser feita
por homens, principalmente solteiros. O pseudofruto é separado da castanha e
consumido 'in natural ou como mocororó. A castanha é assada e depois
consumida.
Para fazer o mocororó, yorói iecu na língua Macuxi, o suco do pseudofruto é
espremido num recipiente, onde é deixado em decantação para fermentar,
entre 12 a 24 horas, a depender da preferência e da vasilha. Algumas
vasilhas, que chamam de 'acostumada', aceleram o processo. Possivelmente,
nestes recipientes restam algumas enzimas da utilização anterior. A
fermentação e natural, sem adição de nenhuma outra substância. O tempo de
fermentação determinará o teor alcoólico do mocororó, o qual é ditado pela
preferência dos que o irão consumir. O mocororó é consumido em reuniões
grupais e não 6 utilizado acompanhando trabalhos em mutirão, como é o caso
de caxiri e pajuaru, feitos a partir da mandioca, ou aluá, feito de milho. Neste
sentido, é uma bebida tipicamente utilizada para fins sociais, funcionando
como "lubrificante para amplos padrões de interação cultural" (LATHRAP,
1970).

As castanhas são assadas antes da retirada das amêndoas. O processo utiliza
uma fôrma de metal com perfurações que permitam a passagem de fogo, sem
que caiam as castanhas. Uma quantidade aproximada de 5 litros é despejada
nela e colocada sobre o fogo. Rapidamente as castanhas se incendeiam,
formando uma tocha de alta combustão devido ao liquido inflamável contido na
casca. As castanhas são revolvidas durante um minuto, aproximadamente.
Num ponto que aparentam estarem todas em brasa, são atiradas no chão e
imediatamente cobertas com terra para apagar o fogo. O tipo de solo usado
para cobri-las influencia o paladar da amêndoa, segundo suas percepções. O
solo preferido é argiloso, de cor avermelhada, em detrimento de outros tipos,
principalmente os arenosos. Depois de esfriar, a casca semi-carbonizada das
castanhas é quebrada, com auxílio de um pedaço de madeira. Mesmo torrada,
a casca mantém ácidos que causam danos a pele. Depois de retirada a casca,
a amêndoa está pronta para o consumo ou armazenamento, sem adição de
qualquer condimento.
As técnicas de aproveitamento das castanhas parecem ter sido introduzidas
pela colonização, não sendo uma pratica ancestral.

No passado,

aparentemente, os cajuais exerciam uma importância ecológica associada com
a caça e pesca e as outras vantagens já apontadas, tendo seu consumo
restrito ao pseudofruto in natura e no mocororó. Algumas evidências que
sustentam esta observação são a falta de relatos sobre qualquer técnica de
assar as castanhas sem a utilização de chapas de metal, a reprodução fiel de
técnicas tradicionalmente utilizadas no nordeste e um processamento
aparentemente confuso, atabalhoado, denotando um aprendizado recente e
incompleto das técnicas utilizadas.
Seguindo

os

tbpicos

do

questionário,

obteve-se

outras

respostas

esclarecedoras sobre a interpretação e uso dos cajuais pelos índios da região.
Na ótica cultural, todos os alvos visados pelas expedições as planícies são
dádivas que a natureza oferece as pessoas. Da mesma forma que a caça,
pesca e todos os outros vegetais, os cajuais não têm proprietários, são de

quem primeiro quiser usufruí-10s. Não foi relatada nenhuma discórdia entre
grupos de coleta por causa do uso dos cajuais. O fato de estarem espalhados
era considerado uma vantagem adicional na busca dos benefícios agregados,
porque evitava que diferentes grupos em expedição sobreexplorassem locais
restritos espacialmente e mesmo evitava que grupos desafetos exercessem
suas atividades de coleta com o constrangimento da proximidadefísica.

O cajueiro se originou, segundo o conhecimento indígena, da árvore Wazacá,
no Monte Roraima. Com a queda da árvore, seus frutos se espalharam e
algumas sementes nasceram na região da Raposa, onde estão até hoje. No
sentido que os cajuais eram objeto de coleta, não exerciam deliberadamente
quase nenhuma prática de manejo. Entretanto, apesar de julgarem infinita a
capacidade da natureza em Ihes prover os recursos necessários ao seu
cotidiano, colaboravam na dispersão, enterrando castanhas ao longo das
margens ciliares que percorriam em busca dos peixes. O quanto esta prática
.

realmente contribuiu para a regeneração é uma incógnita, principalmente se
for considerado que isso ocorria no período seco, em que, além disso,
ocorriam queimadas frequentes, realizadas para facilitar o acesso aos corpos
d'água e se livrar de animais peçonhentos. A dificuldade de germinação
somada ao fogo, tornariam difícil o estabelecimento de plântulas nesta
estação. Por outro lado, os Macuxi de hoje raramente adotam esta prática, que

,

6 atribuída aos antigos, aparentemente, como um reconhecimento de
participação efetiva na utilização tradicional deste ecossistema, mais do que
pela formação dos cajuais, estritamente. É possível que esta seja uma forma
de caracterizar uma posse étnica imemorial da planície, necessária a sua
manutenção cultural e econômica, e da qual os cajueiros são apenas mais um
componente. Infere-se, neste raciocínio, que os cajuais da região, incluindo os
do lado guianense, são populações gregárias silvestres da espécie, com
minima ação humana sobre sua diversidade gen6tica e sua distribuição
geográfica natural.

maior indicador de fertilidade do local. O cajueiro exige solos arenoargilosos
mais escurecidos, segundo suas informações, não vegetando bem em beiras
de igarapés de solo argiloso vermelho, locais com boa argila para cerâmica,
locais alagadiços e onde tem marará, uma camada de pedregulho a alguns
centímetros abaixo da superfície. Reconhecem que a espécie tem grande
adaptação, afirmando que "em quase todo lugar da, preferindo, ainda, a
proximidade de corpos d'água. Recomendam o plantio no campo sujo, com
presença de caimbe e mirixi, que são tidas como indicadoras de maior
fertilidade. Vão além, sugerindo o plantio na projeção da copa destas
espécies, porque percebem vantagens, como maior umidade e mais cinzas,
que restaram após a passagem do fogo. Buscando averiguar melhor esta
.

afirmação, foi recolhido solo para análise química em dois lugares diferentes,
com amostra retirada debaixo da copa de duas plantas de caimbé (Curatelia

americana) e outra a 5 metros afastado. O resultado está exposto na tabela 15.
Tabela 15: Análise química de solo (0-10 centímetros) debaixo da copa de caimbé
(Curatella americana) e afastado da copa (5 metros) de dois locais diferentes na região
da Raposa RR. 1997.
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Local

Amostra

pH.(H20)

M.O. (%)

P (ppm)

K (ppm)

Ca (ppm)

Mg (ppm)

Local I Debaixo
5.3
3.36
3.62
152.43
2.24
0.74
Local 2
Debaixo
5.5
2.98
3.71
155.64
2.73
1.O6
.----.-----..-_-------------------.------------.----------*----Local 1
Fora
5.2
1.86
0.03
100.32
0.84
0.44
Local 2
Fora
5.3
1.68
2.21
68.26
0.86
0.33

Comparando os dados do quadro, percebe-se uma consonância importante
entre os resultados laboratoriais e o conhecimento indígena, que pode orientar
estratégias de manejo do lavrado.

O período de frutificação dos cajueiros depende do regime pluviométrico,
necessitando um estresse hidrico para ocorrer. Os meses mais produtivos na
região são dezembro, janeiro e fevereiro. Neste períodos poucas chuvas
ocorrem. A que ocorre é chamada de 'chuva de caju', tambem assim conhecida
no centro-oeste brasileiro (VILLAS

BOAS, 1994). Se houver uma variação

climática em algum ano, não ocorrendo a 'chuva de caju', a produção dos

cajueiros declina sensivelmente, tal como foi verificado no verão de 19971998, no decorrer desta pesquisa, tanto por observação visual quanto pelo
relato da população. Uma situação parecida foi registrada no verão de 19881989. A falta desta chuva é somente uma das mudanças mais facilmente
observáveis, dentro desta variação climática que se repete ciclicamente e que
pode trazer grandes prejuízos a população indígena. Este fato já foi ressaltado
no inicio do século por KOCH-GRUNBERG (1923): "O pequeno tempo de
chuva que cai na savana entre fins de novembro ou começo de dezembro, que
dura entre uma semana até um m3s, garante a umidade necessária aos
plantios recentes. Ela é esperada sempre com grande expectativa, e se,
eventualmente, faltar completamente, os índios da savana passam grandes
dificuldades". Normalmente, o cajueiro produz frutos temporões, fora de época,
que devem estar relacionados a variações climáticas de determinados
períodos e/ou as características genéticas de cada árvore, da mesma forma
que ocorre com outras características, como florescimento, crescimento
vegetativo e frutificação (BARROS, 1995) . Os Macuxi observam esta variação,
sem, porém, lhe atribuir uma causa conhecida.
Como os cajuais naturalmente se apresentam como um adensamento vegetal,
sobressaindo-se na paisagem aberta do lavrado, a fauna os procura, tanto
para refúgio e alimentação quanto para reprodução. Também parece haver
maior concentração de insetos nestes locais. Os cajueiros são polinizados por
eles, principalmente vespas (cabas), abelhas e borboletas. Nos troncos de
algumas plantas se observa a presença de pupas de lagarta-de-fogo
(Megalopyge lanata

-

Lepidóptera), mas n5o aparentam causar danos as

plantas. Quando esta lagarta aparece em cajueiros ou mangueiras dos sítios
cultivados, alguns proprietários cortam a árvore afetada para se livrar do
incômodo provocado por suas cerdas urticantes, que são espalhadas pelo
vento. Outros pincelam substancias combustíveis e ateiam fogo. A presença
de animais domésticos parece não interagir de forma direta na ecologia dos
cajueiros. As plântulas não são comidas pelos animais, mas verifica-se
pisoteio. A presença de gado e cavalos é notada pela presença das fezes, o

que deve contribuir positivamente para o cajual. O gado não engole a
castanha, porém a danifica, tornando-a imprestável para o plantio. Algumas
rezes 'acostumamJ com o caju e permanecem,mais tempo sob o cajual, se
alimentando dos seus pseudofrutos e dos recursos da redondeza. As
principais espbcies vegetais lenhosas de importancia aos Macuxi associadas
aos cajuais das matas ciliares, não necessariamente em todas, são: buriti
(Mauritia flexuosa), darora (Acosmium nitens), mirixi (Byrsonima sp.), ingá
(Inga sp. ), pajurá-de-anta (Couepia bracteosa), angico (Anadenanthera
peregrina),

paricarana

(Bowdichia

virgilioides),

maria-preta

(Vitex

scbomburgkíana), jenipapo (Genipa americana) e taperebá (Spondias
mombim).
Somente uma pequena parte da produção de castanhas é comercializada,
principalmente em eventos que reúnem pessoas vindas de outras regiões ou
de fora da área indígena, como assembléias e reuniões. Outro pouco é
vendido a comerciantes urbanos, que as encomendam antecipadamente. Para
algumas poucas famílias representa uma fonte de rendimento.
Além da origem da espécie, somente uma outra lenda foi contada envolvendo
o cajueiro, também sobre sua origem, mas da qual os outros índios não tinham
conhecimento, devendo ser exógena, ainda mais pelo conteúdo bíblico que a
cerca. Esta lenda conta que o Diabo fez o cajueiro, quando apostou com Deus
que também tinha capacidade de criação. Resolveu fazer uma árvore e fez o
fez um fruto estranho, diferente,
cajueiro. Duas razões atestam esta autoria: (I)

coin a semente de fora, mostrando que não tinha a perfeição divina; (2) a
semente tem que passar pelo fogo antes de ser consumida e fogo é sinônimo
da sua moradia.

4.3.3 Uso da terra atual

As matas das serras circundantes do Caraca não são mais cultivadas, embora
lá tenham restado fruteiras plantadama época dos Últimos moradores. Hoje as

k

roças de subsistência familiares são em torno da própria moradia e nas
margens dos igarapés. Há estudos e planos de construir uma estrada para o
Caraca e retomar o uso do local, para plantios e retirada de madeira para
construção de moradias e cercas. O fato ilustra uma aparente exaustão do
ecossistema utilizado até o presente, ou, no mínimo, demonstra que os
métodos de produção adotados para uso da planície do lavrado não alcançou
os objetivos de suprir as demandas por recursos financeiros e bens de
consumo. Entretanto, a se repetir o modelo em voga, de mecanização, o
Caraca pode ser apenas alvo de degradação ambienta].
Segue-se uma descrição das características dos sistemas de produção atuais,
visando observar seus níveis de adequação, dentro de uma classificação
interpretativa do uso e manejo do ecossistema e dentro de critérios que
indiquem a sua sustentabilidade. Não se aprofundará a questão, mas o
pressuposto que orienta a avaliação, na busca da conservação, é de que as
limitações não estão no ecossistema, mas no uso a ele destinado. Significa
dizer que não será o meio físico o objeto de avaliação, mas o grau de
adequação

das

relações

de

uso

estabelecidas

(D'AGOSTINI

&

SCHLINDWEIN, 1998). Para ilustrar o raciocínio sobre o sistema integral de
produção da Raposa no momento em que se debruça em seus compartimentos
especializados, antes é apresentado um calendário de eventos estacionais, na
tabela 16.

A variação no regime de chuvas é o fator que determina este calendário. Os
meses mais trabalhosos são justamente no início das chuvas, quando os
cultivos devem ser instalados, por exemplo. O plantio de mandioca ocorre com
maior intensidade nos meses relatados, mas usualmente são imediatamente
replantados os espaços onde foi .colhida. A colheita da mandioca, feita pela
mulher, ocorre ao longo do ano, na medida da necessidade e o replantio
ocorre simultaneamente. Os meses colocados na tabela correspondem ao
plantio de roças novas. A época de festas refere datas importantes da região,
a maioria introduzidas com a religião católica, como natal, páscoa e padroeiros

diminuição da caça e pesca, e, eventualmente, gerar recursos financeiros as
aldeias. Hoje, há criações comunitárias e familiares. Os animais comunitários
foram doados pela Diocese, FuNAI (Fundação Nacional do índio) e Governo
de Roraima. Num levantamento do Conselho Indígena de Roraima, entidade
representativa dos índios, em abril de 1997, as vinte aldeias da região da
Raposa somavam 1435 cabeças de gado. A aldeia da Raposa possuía 208
cabeças, das quais 106 eram comunitárias e 102 individuais. O gado é criado
'

em retiros afastados das aldeias, mas sua presença é notada no seu interior e
muitas vezes entram nas roças. Além de prejuízos ocasionais, a criação elevou
consideravelmente a demanda por arame farpado e mourões para cercar os
locais de moradia e as roças. A maior parte do arame é conseguido pelos
índios de doações de instituições ou indíviduos. Os mourões são retirados das
matas ciliares ou de áreas florestadas das encostas de serras. A produtividade
do gado é baixa, porque as pastagens naturais são pobres, exigindo grande
deslocamento dos animais, e as técnicas de manejo do rebanho e do pasto
são incipientes. Somado a isto, a tendência de consumo é maior que a
produção, com riscos de declinar o rebanho, especialmente o comunitário.
Constantemente é necessário realizar campanhas para manter os níveis de
.

produção e consumo em equilíbrio. Enquanto estratégia de reocupação dos
territórios tradicionais que estavam invadidos por posseiros, a pecuária
indigena obteve grande êxito, a ponto de restringir os invasores, atualmente,
em quatro pequenos vilarejos (Vila Pereira ou Surumu, Mutum, Uiramutã e
Água Fria) e pouco mais de uma dezena de indivíduos esparsos na área
Raposa Serra do Sol. A recente assinatura da portaria de demarcação da área,
no entanto, devera corrigir esta distorçao, devolvendo aos índios o seu
usofruto exclusivo. Do ponto de vista do sistema de produção, contudo, a
pecuária necessita ajustes sociais, econômicos e ambientais, mas poderá
contribuir para alcançar os objetivos a que se propôs inicialmente. Ressalta-se
que a criação de gado pode ser melhorada aumentando a diversidade do
pasto e administrando alimentação suplementar nos períodos de estiagem,
diminuindo as perdas de peso dos animais neste estação. Também é possível
integrar a criação de gado ou outros pequenos animais domésticos em locais

cultivados com cajueiros, com provável interação positiva. Será necessário,
contudo, retirar o rebanho nos meses de produção dos cajueiros.

4.3.3.2 Agricultura mecanizada

Todas as atividades de mecanização agrícola foram engendradas pelos
governos do Estado elou prefeitura municipal de Normandia a partir da década
de 80. Dadas as feições planas do lavrado, os técnicos incentivaram a
implantação do modelo agrícola utilizado em outras partes do país, tratando o
lavrado como um cerrado, procurando melhorar a produção das aldeias e, subrepticiamente, introduzir os índios na economia de mercado, procurando Ihes
repassar a obrigação de fornecer os produtos agrícolas necessários ao
consumo urbano. Os plantios mecanizados são de arroz de sequeiro, milho e
feijão, solteiros ou em consórcio. Um trator com grade aradora é trazido para a
aldeia e executa o serviço de gradagem para diversos indivíduos, se
deslocando em seguida para outra aldeia ou retornando ao seu lugar de
origem. Todas as atividades posteriores, do plantio a colheita, são feitas com
ferramentas manuais. Alem destes tratores ambulantes, hoje o governo
mantém tratores permanentes em dezenas de aldeias, como também na
prbpria Raposa. Estes equipamentos são doações simples, sem requerer
nenhuma contrapartida. Os tratores são utilizados para o preparo de solo e
para transportar materiais ou mesmo pessoas. Sem orientação correta para
uso e manutenção, muitas vezes estão parados, com peças quebradas, além
de ocasionarem acidentes, até com vítimas fatais. A reposição de peças inclui

uma viagem aos órgãos governamentais responsáveis pelo equipamento, em
Boa Vista. Quando esta situação ocorre na-época dos plantios, muitas roças
planejadas deixam de ser implantadas ou serão feitas fora de época, quando a
peça foi substituída. O planejamento do trabalho do trator é organizado pelo
tuxaua da respectiva aldeia. No ano de 1997, o governo de Roraima avançou
mais neste processo de mecanização do lavrado, instituindo em cerca de 20
aldeias um projeto, chamado Tipíti, com o lema "produzindo alimentos junto
com as comunidades indígenas", apoiando o plantio de arroz, feijão elou milho.

O projeto utiliza, além do trator, sementes selecionadas, calcario e adubo
químico. As dimensões da lavoura variavam segundo o interesse das aldeias.
Na Raposa, uma área de mata ciliar de 6,8 hectares teve sua cobertura

vegetal retirada e foi plantada com milho (Figura 10). Nas aldeias vizinhas, a
area era menor, em torno de 2 hectares.

Figura 10: Fotografia de parte do plantio de milho apoiada pelo projeto Tipiti, na aldeia
da Raposa RR, 1997.

-

A produção total desta roça alcançou 1800 quilos do cereal. Esta média se
consegue num hectare com sistemas de produção adequados. Nem os índíos
e nem a Secretaria de Agricultura souberam informar o montante de
investimentos nesta lavoura, mas provavelmente não contabilizariam o crime
ambienta1 praticado numa area protegida por lei e os 350 mourões de madeira
utilizados para cercar a lavoura, retirados neste mesmo local e adjacências. A
retirada deste recurso natural, sem plano de reposição, releva a importância
do feito numa situaMo em que a falta cada vez mais sentida de lenha para uso
doméstico tem forçado os indios a buscarem-na mais longe, transferindo a
pressão de uso para outros locais mais distantes.

Este padrão se repetiu nas outras aldeias. A escolha dos locais foi feita pelos
prbprios índios, segundo seus criterios tradicionais, tentando adequá-los ao
modelo que está sendo introduzido, sem qualquer orientação técnica. Na
maioria das vezes, esta escolha recaiu sobre os adensamentos de vegetação
das faixas ciliares, locais tidos como de melhor fertilidade e melhores
condições hidricas. Nenhum destes plantios apresentou produção bruta
satisfatória, apontando claramente também sua inviabilidade econômica.
Conclui-se que a produção do pr~jetoTipiti não compensa os impactos
ambientais negativos que provoca.
No inicio da presente década, o Governo promoveu o plantio de cajueiros no
lavrado, com preparação mecanizada do solo, tanto em propriedades privadas
quanto ,nas aldeias indígenas. Na região da Raposa, os cajueiros foram
plantados nas aldeias da Raposa, Napoleao, Chumina e em algumas
i
obter a 'informa@o do total de
fazendas, comb no ~aracaraná.~ á 8 r f oposçivel
area cultivada com cajueiros neste período, mas ultrapassa 1000 hectares. Um
Único grande plantio privado, mais antigo, próximo de Boa Vista, excede 400
hectares. A despeito disso, o Último censo agropecuario não identificou o
plantio desta espécie em Roraima, embora tenha incluido o cultivo de uva,
isolada numa propriedade (IBGE, 1998). 0s plantios foram orientados por um
tecnico da Secretaria de Agricultura, que escolhia o local, com área variando
entre 5 e 20 hectares, e sua equipe executava a limpeza da vegetação,
gradagem do solo e plantio das castanhas, num espaçamento de 7,5 x 7,5
metros. O principal critério de escolha dos locais foi o maior vigor da
vegetação natural de mirixi e caimbé, que era retirada para preparar o solo.
Um dos maiores plantios de aldeia esth justamente na Raposa, de cerca de 20
hectares. Plantado em 1992, atualmente somente raras plantas apresentam
frutificação, mesmo assim, de poucos frutos. As gramineas naturais
reocuparam a superfície local e 6 comum a queimada anual da pastagem sob
os cajueiros, chamuscando-os tamb6m. O gado transita com freqüência na
area, embora sua presença não aparentar danos as plantas. Nenhuma
orientação técnica de cultivo foi dada após o plantio das castanhas.

Consequentemente, estes cultivos restam abandonados. Com a adoção de
algumas,técnicas de manejo, estes cajuais poderiam se tornar produtivos em
curto espaço de tempo. O primeiro passo deve ser o coroamento da superfície
abaixo #a copa, capinando as gramíneas para evitar a competição por
nutrientes e a passagem do fogo. Os restos capinados devem ficar
e

amontoados na base do tronco. Pode-se também aplicar a técnica de
substituição da copa. Neste método, inicialmente as plantas devem ser
observadas individualmente no seu padrão de florescimento e frutificação,
verificando quais são produtivas. As improdutivas devem ser podadas na sua
base para provocar a brotação de ramos novos. Dentre estes, escolhe-se três
para enxertar com gemas de cajueiros de reconhecida produção, eliminando
os demais. Desta forma, aproveita-se o sistema radicular existente e evita-se a
variabilidade indesejável que deriva do plantio das sementes.

.Ainda outro exemplo de mecanização está associado a construção de açudes
para irrigação e piscicultura. Nas proximidades da Raposa, uma depressão
natural do tipo vereda de buriti, foi bloqueada com a construção de um talude
de terra.de 2 metros de altura, alagando uma área de centenas de hectares da
planície. O lago foi povoado com alevinos de tambaqui e tucunaré, peixes de
ocorrência regional, mas a dimensão do lago os diluiu, tornando impossível o
monitoramento técnico da piscicultura planejada. A hgua do lago é bombeada
para um sistema de irrigação destinado ao plantio de fruteiras nas suas
margens, em solo mecanizado. Este projeto foi implantado pela Prefeitura de
Normandia, com financiamento do Programa Piloto de Proteção de Florestas
Tropicais do Brasil, com recursos oriundos dos 7 países mais capitalizados do
globo. Denominado de Projeto de Execução Descentralizada, preconizava a
participação da população local, inclusive no gerenciamento dos recursos.
Entretanto, a elaboração não contou com a presença da popula@o local e, na
prática, houve muita especulação em torno dos valores previstos, com
representantes da prefeitura seguidamente baixando as cifras que
correspbnderiam ao planejado, sem, porém, especificar as atividades e
investimentos a elas destinadas. O valor inicial referido era de R$

1.200.000,00. Um grupo de 5 pessoas da aldeia foi contratado para executar
as atividades de plantio de mudas de manga, laranja, maracujá e coco, que
tinham sido adquiridas em Boa Vista e um grupo de sete famílias plantaram
melancia no local, utilizando um sistema de irrigação independente, doado
pelo governo estadual alguns anos antes. A produção de melancia rendeu R$
1.250,00 a cada família. Com o término do projeto, neste ano, fica a dúvida
sobre o destino das instalações e os benefícios que poderiam advir delas, já
que não há planos para a manutenção dos equipamentos, fornecimento de
combustível para a moto-bomba e cuidados com as mudas plantadas. A
vegetaçãg da vereda, entretanto, sucumbiu a inundação, restando em pé
apenas os troncos secos de suas plantas. Mesmo sem evidenciar melhorias
decorrentes deste modelo, os índios planejam construir outros três açudes em
depressões semelhantes.

O igarApé da Raposa foi desviado do seu leito natural e interligado
diretamente q m , o lago da Raposa, há cinco anos, na intenção de fornecer-lhe
água para piscicultura. O talude construido para o desvio, contudo, se rompe a
cada estação chuvosa mais forte, de forma que o leito retorna ao curso natural.
Contudo, este processo é violento, do ponto de vista do equilíbrio ecológico,
como pode ser observado na figura 11.
Do ponto de vista tkcnico, as remoções de terra e alteraçbes nos padrões
hídricos do lavrado precisam atender critérios especiais de acuidade, dado a
sua pedomorfogênese, que apresenta um equilíbrio instável (RADAMBRASIL,
'C

1975). à piscicultura na região deve ser orientada para o aproveitamento de
lagos naturais e represas de pequeno porte, ou mesmo tanques contíguos,
segundo técnicas modernas de manejo de peixes.

Figura 1 1 Degradação no igarapé da Raposa, 1997.

4.3.3.7 As roças de subsistência

Atualmente, as roças de subsisti3ncia são instaladas em dois locais com
características diferentes: (1) nas margens ciliares, um pouco afastadas da
casa e (2) em torno da moradia familiar.
No primeiro, que está em solo mais rico em matéria-orgânica, nutrientes e
água, cultivam mandioca, milho, feijão, arroz, banana, cana-de-açucar, batatadoce e cará, principalmente, e não plantam fruteiras. Nestes locais, é utilizada
a tradicional técnica de derruba e queima, plantio por 2-4 anos e abandono
para pousio de regeneração. Como as margens ciliares são restritas em
tamanho e quantidade, percebe-se uma evolução gradativa de degradação da
vegetação natural. O período de pousio diminuiu desde que a população
passou a utilizar estas áreas, não cumprindo o que a regeneração natural
exigiria. Atualmente, capoeiras de 5-6 anos acabam sendo retomadas para
cultivo, que também não ultrapassa mais do que 2 anos. As técnicas de cultivo
continuam praticamente as mesmas relatadas em crônicas e estudos do

passado. Os informantes, especialmente os mais velhos, afirmam, contudo,
que a terra está envelhecendo e que sua capacidade de produção está
diminuind~. Esta visão confirma que uma primeira resposta a pressões
populacionais e comerciais tem por consequência a intensificação do
tradicional sistema de manejo, encurtando e eliminando os períodos de pousio,
ocasionando degradação (BROOKFIELD 4% PADOCH, 1994).
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O segundo local fica dentro do cercado ao redor da casa. Esta locação é uma
inovação introduzida pela falta de locais inexplorados nas margens dos
igarapés. Por estar situado em solos mais pobres, na savana graminosa, o
cultivo inicial e restrito, principalmente, a mandioca, embora plantem também
feijão e algumas covas de banana. Tendem a preparar o solo com a grade
aradora. Na margem mais próxima da casa, vão plantando fruteiras,
expandhdo o sitio em torno dela.

4.3.3.2

b sistema agroflorestal do Sítio da Fruteiras

Este trabalho adota a denominação de Sítio de Fruteiras para o sistema
agroflorestal que será descrito para manter consonância com a designação
local. O sitio de fruteiras, repetindo, é uma inovação recente no sistema de
produção das aldeias do lavrado de Roraima e percebe-se claramente sua
gradual adoção. As aldeias mais próximas de Boa Vista tem este sistema já
mais desenvolvido, comparadas com outras mais distantes e isoladas.
Um Sistema Agroflorestal, em resumo, é um complexo de vegetação cultivada,
com obGgatória presença arbórea, comportando diversos tipos de associações
relativas aos usos e funções das espécies, inclusive com animais, com a
finalidade de produzir interações positivas entre os indivíduos e ao solo.
Muitas variações conceituais foram produzidas em torno do tema,

.

acompanhando a evolução das pesquisas e segundo o enfoque teórico elou
ideológico que as orientou, destacando-se ICRAF (1979), DUBOIS (1979),
NAIR

(1982),

BUDOWSKI (1987),

PROJETO

INPNFAO

(1990)

e

TORQUEBIAU (1990). Da mesma forma, há variações de classificação dos
sistemas agroflorestais segundo

as

priiticas de

manejo

adotadas.
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FERNANDES & SERRÃO (1992), por exemplo, listaram nove diferentes

si.

modelos de sistemas agroflorestais utilizados na região do médio e baixo rio

i:
1

1
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Amazonas, onde também incluíram a cultura de quintal. Estudando este
sistema na Ilha do Careiro, no médio Amazonas, BAHRI (1992) o
subclassificou em sete tipos, com diferentes características, mostrando as
grandesivariações possíveis.
Os Sítios de Fruteiras da região da Raposa apresentam características
similares a outros modelos de sistemas agroflorestais que ficam anexos a
residência do seu proprietário. Sitio de Fruteiras, neste sentido, é sinônimo de
diversas denominações encontradas na literatura: Pomar Caseiro (LEEUWEN

& GOMES, 1995), Cultivo Misto de Quintal (LIMA, 1994), Jardins-Agroforester
(BAHRI, 1992), Cultura de Quintal (FERNANDES & SERRÁO, 1992), Quintal
(SAWGOUSSI et a/., 1990), Jardins-Vergers Familiaux (GUILLAUMET, 1990),
Household Garden (NINEZ, 1987), Homegarden (FERNANDES ef ai., 1984;
FERNANDES & NAIR, 1986; SOEMARWOTO, 1987), entre outros. Nestes
trabalhck são descritas as características deste modelo de sistema
agroflorqstal) que variam de'acordo com a situação na qual estão inseridos,
mas podem ser sumarizados como:
mistura de cultivos alimentares, esphcies florestais e animais sempre
associadas a habitação;
ocorrpncia de muitas espécies, em diferentes estratos, grande quantidade
de biomassa e distribuição espacial irregular;
é apenas mais uma unidade de produção dentro do sistema integral de

produção, com superfície pequena, de menos de 2 hectares, na maioria;
diver~idadede produção ao longo do ano, tendo como papel promordial o
fornecimento de alimentos a família;
forma alternativa de uso da terra que pode assegurar perspectivas viáveis
de aumento da produção de alimentos e renda a produtores e comunidades;
na Amazônia, sua origem está associada a cultura indígena.

De fato, todos os trabalhos sobre o tema atestam um mesmo ponto comum,
independente da nomenclatura e do enfoque dado: são modelos de produção
desenvolvidos pelos conhecimentos tradicionais de diferentes populações do
planeta, adaptados a diferentes ecossistemas e culturas humanas,
representando uma importante estratégia para aumentar a produção de
alimentos neste dilema entre crescimento populacional e diminuição de
recursos naturais. Sendo uma inovação que vem sendo adotada pelas etnias
do lavr@o de Roraima, os sitios de fruteiras representam um grande potencial
.

de experimentação e adoção de técnicas que maximizem os resultados
esperados.

4.3.3.2 Os sftios de fruteiras da Raposa
O sitio de fruteiras nas aldeias da região, assim como na Raposa, surgiu
espontaneamente, a partir de iniciativas locais, sem nenhuma política de
incentivo e capacitação orientada para este fim. Este fato relevante, mostra a
adequação do modelo a situação atual e a capacidade da população local para
desenvolver um sistema de produção prbprio, adequado também as c~ndições
do ambiente. Influenciado pela história cultural da etnia, este e outros
processos f h m adotados; aparentemente, corno resposta a pres86es
ambientais do habitat, quando foi percebido que os comportamentos
tradicionais colocavam em perigo a sobrevivência do grupo.
O modelo aparenta, em muitos aspectos, uma imitação dos sítios caseiros de
outras regiões do mundo. Diferente dos quintais da maior parte da amazônia
tropical Úmida, entretanto, o sitio do lavrado na0 utiliza a derrubada de arvores
para posterior recomposição de uma nova floresta perene, cultivando nela as
especig introduzidas deliberadamente. Os sítios de fruteiras foram formados a
partir da vegetação graminosa rasteira, criando, com baixos custos financeiros,
dentro das reais condições da população indígena, uma pequena floresta.
Desta mesma forma a etnia Kaiapó, no centro-oeste brasileiro, criaram áreas

de mata no cerrado, chamadas 'ilhas de vegetação' (POSEY, 1983). O modelo
'bi ,
mostra adequação cultural, econômica e ecológica. A adequação ecológica é
ainda confirmada segundo as observações de GOODLAND & IRWIN (1977),
que, analisando o ecossistema do cerrado brasileiro, afirmam que este tipo de
ambiente apresenta relativamente maior robustez e resiliência que as áreas da
Amazônia úmida. Isto indica maior capacidade de reassumir uma forma
original florestada. Devido as características deste ambiente, especialmente
sua baixa fertilidade, os autores recomendam o cultivo de plantas perenes, em
detrimento dos cultivos anuais do sistema de produção agrícola convencional.

A próprfa estação seca deve ser tomada como vantagem, porque evita a
proliferação de pragas e doenças.
A formação de um sitio inicia na estação seca, com a delimitação do local
escolhido, cercando-o com mourbes e arame farpado para evitar a entrada de
gado e cavalos. Numa área central capinada, o terreiro, é construída a casa.
Este terreiro inicial tem o formato quadrado, de tamanho variável,
aproximando-se de 500 metros quadrados. Em seguida, já no início da estação
chuvosa, são feitas as primeiras covas nesta área limpa, para o plantio de
fruteiras, distribuídas aleatoriamente. Como fertilizante, é utilizado estrume de
gado trazido dos currais comunitários e os restos de gramíneas que haviam
sido amontoados após a capina. As primeiras especies utilizadas são manga,
caju e coco,~b:~rincipalmente.~.Apbs
.estes primeiros anos, a própria ativiade
doméstica produz matéria-orgânica, que vai sendo depositada nos limites do
terreiro quadrado, para onde tambem são constantemente varridos os detritos.
Ao final dos primeiros anos, este limite passa a ser o local de expansão das
I

fruteiras. Com o tempo, no terreiro é colocada a casa de farinha. Das roças
s%otrazidos os produtos para o procesamento, daí restando mais lixo orgânico
que será absorvido pela superfície do solo, enriquecendo-o com nutrientes.
Nesta época, as primeiras fruteiras plantadas no terreiro começam a formar
sombra e o local passa a ser frequentado para reuniões, transformando-se
num centro de convívio social, descanso e atividades manuais, como

6
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artesanato. As frutas são aproveitadas por toda a família na medida que vão
1

sendo produzidas, especialmente pelas crianças.
% b
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Um levantamento em quatro sítios de fruteiras mostra sua composição de
espécies e o número de indivíduos (Tabela 17). Estes quatro foram escolhidos
após a pbservação visual de 51 sítios, aparentando representar o interesse
aqui enfocado, que é a adoção gradativa desta inovação e os manejos
diferenciados que podem receber.

Tabela 17: Espécies e número de indivíduos arbóreos em quatro sítios de fruteiras da
aldeia da Raposa RR, 1997.
A,

-

Espécie

Local
-----------------.--.-------------------

manga (Mangifera indica)

caju (Anecardlum occidenteie)
laranja (Citrus spp)
limão (Citrus spp)
coco (Cocos nucifera)
goiaba (Psidium guajava)
ata (Annona.squamosa)
jatobá (Hymenaea courbaril)
acerola (Malpighb glabra)
abacate (Persea americana)
graviola (Annona muricata)
carambola (Averrhoa carambola)
cupuagu (Theobroma grandifolium)
ingá de metro (Inga spp)
pitomba (Talisia esculenta)
mirixi (Byrsonima crassifoiia)
tamarindb (Tamarindus indica)
dão (ZyUphus sp)
azeitona (Eug@V(ib
cumini)
taperebá (Spondias mombim)
maracujá (Passiflora edulis)
genipapo (Genipa americana)
buriti (Mauritia flexuosa)
Total de indivíduos
Total de espécies

Funai

12
8
3
24
11
2
O

2
5
1
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
68
9

Fernando Lourenço Osvaldo
7
25
34
32
17
14

14
1
11
5
27

8
O
2

20

7
O

O
1

1
1
O
2
0

7
8
6
2
2

1
3
1
1
1
1
O
O

O

2
O
O
O

O
O
O

O
3

O
O
1

O
O

89
15

'1

'

1
5

.

O
O
O
2
2

5
2
3
2
8

Total
78
71
45
26
29
21
35
9
9
4
5
1
I
5
3
5
2
3
,5
9

1

3
2
2

3
2
4

70
12

148
20

375
23

O sítio do Posto da Funai não recebe mais um manejo familiar como os outros.
E um sítio antigo, de mais de 40 anos, que foi destinado $I instituição na

década de 80, por isso mostrando menor número de espécies. As frutas deste
sitio sã.0 utilizados pelas pessoas da aldeia e por animais domésticos que
diariamente chegam ao lugar para consumir as frutas caídas no chão.

Especialmente as mangueiras e cajueiros forneceram alimentação regular ao
autor dèste trabalho durante os períodos de coleta de dados. Este sítio foi
formado pela família de Fernando, que mora ao lado, e cujo sítio próprio
também,foi avaliado. O sítio de Fernando tem a mesma idade do primeiro, mas
se percebe maior número de espécies porque continua recebendo manejo e
introdução d$!iovas mudas. O sítiÒ de Lourenço, com 1.3 anos, foi escolhido
por estar isolado, sem vizinhos, na planície de vegetação rasteira, com seu
aspecto chamando a atenção visual (figura 12). O sítio de Osvaldo tem 25
anos e foi escolhido por contar com uso regular de água, que é desviada da
tubulação que abastece a aldeia. Com esta vantagem, este sítio está com mais
plantas, a maioria jovens, mostrando que este recurso pode ser de grande
valia para o sistema.
Estes sítios exemplificam bem a tendencia de plantios de fruteiras. As árvores
maiores, mais antigas, são as mangueiras, cajueiros, coqueiros e jatobazeiros,
que vem sendo plantadas desde a década de 50. As espécies que estão
presentes em todos os quintais são manga, caju, laranja, coco, goiaba e
acerola. A manga e o caju são as especies predominantes. O fato do cajueiro
estar nesta condição nos sítios de fruteiras, mostra novamente sua adaptação
ao ecossistema regional e sua aceitação pela população local. As espécies
cítricas, laranja e limão, e a ata são as que apresentam problemas sanitários,
morrendo por volta dos dez anos. No local onde estavam, são plantadas novas
mudas. 'Observa-se muitas plantas jovens, denotando o crescimento dos sítios.
Estas espécies continuam sendo plantadas, porque fazem parte da preferência
individual, são bem adaptadas e seu cultivo é de domínio local, mas h& uma
demanda ati~alpor uma gama maior de espécies. A [ista não inclui outras
4,

espécies arbóreas, como observado no sitio do Lourenço, que contém
eucalipt'o e paricarana.
observando-se a amostragem, verifica-se que o total de plantas em cada sitio
variou de 68 a 148, com média de 94 plantas. O número de especies nos
quatro sítios variou de 9 a 20, de um total de 23 encontradas. Nos dois casos,

o valor mais alto corresponde ao dobro do mais baixo. Foram computados 51
sítios, alguns bem recentes, em casas novas de 7-3 anos, mas há outros
antigos, ainda maiores que os listados. Considerando que a adoção do modelo
está em expansão nesta e noutras aldeias, percebe-se que os sítios de
fruteiras representam uma grande potencial para alimentação da população,
reservando ainda uma expectativa de melhoria de renda a partir da
comercialização de excedentes no futuro. Atualmente, as frutas que caem são
consumidas por pequenos animais domésticos, como galinhas, galinhas
d'angola, patos e suínos, apresentando também esta interação característica
deste sistema agroflorestal.
A roça dentro do cercado, em torno do terreiro inicial e, posteriormente, das
próprias arvores, é basicamente de mandioca, pela dificuldade de
estabelecimento satisfatório de outras culturas mais exigentes em fertilidade. A
adoção de plantios de leguminosas que permitam podas regulares nos limites
do sítio, entretanto, poderá fornecer matéria-orgânica para esta área,
melhorando sua produtividade e permitindo maior diversificação dos plantios.

-
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Figura 12:Fotografia do sitio de fruteiras de Lourenço Aquilino Batista, na aldeia da
Raposa RR, 1997.
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A figura 12 apresenta a distribuição e composição de espécies do sítio de
fruteiras de propriedade de Lourenço Batista, de 13 anos de idade, em fase de
ampliação.
São 71 individuos arboreos em 480 metros quadrados. Neste, a área basal das
plantas com mais de 6 centímetros de diâmetro (medidos a 30 centímetros do
solo) foi 1,57 m2. Proporcionalmente, seriam 32,65 m2/ha. Este valor e mais
alto que o valor encontrado numa floresta primAria da Amazbnia, perto de
Manaus, onde a área basal média variou entre 28 e 29 m2/ha(HIGUCHI et a/.,
1998). Originalmente, o local do sitio era uma savana do tipo campo sujo, cuja

a área basal dos elementos lenhosos, em média, é de 3,4 m2/ha (MIRANDA,
I998).
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Figura 13 DistribuiçBo espacial das especíes ftutíferas no sitio de Lourenço Aquilino
Batista na aldeia da Raposa RR, 1997. (A e B = residéncias; C = casa de farinha).
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Com o avanço gradual da colonização nas últimas décadas, entretanto, a
economig Macuxi sofreu algumas interferhcias ao entrar em contato com a
economia trazida pela sociedade colonizadora.
As primeiras frentes de expansão sobre a área indígena, a partir do início
deste seculo,,~correram com migra tes originários do nordeste brasileiro, que
li'

se instalavam para praticar a pecuária. Como iniciativa do Estado, a pecuária
atendeu prioritariamente a fins político-estratégicos de ocupação territorial,
não se constituindo como uma atividade voltada para o mercado (SANTILLI,
1989). para essa sociedade voltada para a pecuária, havia duas categorias

sociais distintas na região: o civilizado, que sabia tratar da criação de gado, e
o caboclo, que eram os índios. Aos olhos dos colonizadores, as características
mais evidentes da população indígena eram o cultivo da mandioca e a
ausencia de guerreiros. A mandioca produzida nas aldeias supria as fazendas
e foram modeladas relações sociais específicas para fazer frente a situação de
isolamento das unidades domésticas colonizadoras. Dentre estas, as mais
difundidas foram o compadrio, a adoção de crianças e o casamento com índias
(SANTILLI, 1989; DINIZ, I972).
Com alianças de 'parentesco', promessa de presentes e visualizando a
possibilidade de acesso a bens industrializados, especialmente ferramentas,
armas de fogo, sal e objetos de uso pessoal, os índios receberam bem os
colonitadores. Passaram a ser mão-de-obra das fazendas, embora não
recebessem o que Ihes foi prometido e nem o pagamento pelo seu trabalho.
Salien!e-se ainda que o argumento de "educaçHo civilizatória" que justificava a
adoçáb de meninos e sua exploração para os trabalhos da pecuária, foi
tambkrn ut%eado por outros tutores, como vaqueiros,. monges, indigenbtas e
burocratas (SANTILLI, 1989). A maioria dos meninos que foram para as
fazendas acabaram retornando para uma aldeia, principalmente para casar.
Da perspectiva indígena, a saída temporária de sua aldeia pode ser tomada
como um projeto de futuro, produto da dinâmica social indígena. Já adultos,
estes homens acabaram provocando mudanças profundas, assumindo

posições de liderança política e religiosa em diversas aldeias, como e o
próprio caso do tuxaua Gabriel Raposo, relatado anteriormente (RAPOSO,
1972). ,
Apesar da invasão, violência, exploração e discriminação que sofreram ao
longo dd processo, relatadas em detalhes em muitos documentos, os índios do
lavrado, esp,-fialmente os .Macuxj, se mostraram muito adaptáveis 30s
1

impactos da colonização. A etnia Macuxi é a mais populosa etnia da Amazônia
brasileira, se contabilizados os índios que habitam o lado guianense. São 22
mil pessoas, comparados aos 18 mil Ticuna, tido como o maior grupo étnico
remanescente no Brasil.
Se houve um projeto de futuro bem sucedido nas relações sociais iniciais com
a

colonização,

hoje as

perspectivas são

muito mais animadoras,

especialmente com o reconhecimento e demarcação da área Raposa Serra do
Sol.

É certo que a realidade atual apresenta mudanças, especialmente no sistema
de exploração econômica. O contato criou novas necessidades de consumo e
estão sendo introduzidas, na busca de alternativas, práticas agrícolas
estranhas a sua cultura e ao ecossistema. Inovações como fertilizantes
químicos, variedades híbridas, em alguns casos, inseticidas e microtratores
são inadequadas ao tipo tradicional de agricultura conhecida pelos índios. As
novas e' desconhecidas práticas acabam incorrendo em mal uso dos materiais
e do solo, resultando num sistema n%o-sustentável. Alem do colonialismo
cultural inerente a este processo, os índios são pressionados pela sociedade
I

envolve'nte a entrar na economia de mercado. Esta situação 6 contrária as
t6cnicas dehdubsist&ncia ciiie cotihecem. Assim, a .adoção de m6todos
desconhecidos tem resultado em destruição do seu próprio ecossistema,
afetando também a estrutura social do grupo e causando dependência a
fatores externos, desnutrição e migração para Boa Vista, a capital do estado.

L

Atualmente a área Raposa Serra do Sol está entrecortada por estradas. Hoje,
a produção de caça e pesca diminuíram radicalmente. Por outro lado, a
população humana esta aumentando em decorrência de programas de saúde,
com diminuição da mortalidade infantil e aumento da expectativa media de
vida.
Esta análise mostra a necessidade premente de buscar alternativas viáveis de
desenvolvimento econômico, e que catalizem, ao mesmo tempo, a discussão
em torno da nova realidade presente. Daí a justificativa de se propor, no
Capítuld 6, atividades produtivas que integrem todo o universo do cotidiano
indígena e bqsquem essencialmente a participação dos próprios índiosbrias
decisões que julgarem desejáveis, segundo seus próprios interesses pessoais
ou conjuntos.

CAP~TUL-G
5 ~ E c O M E N D A Ç ~ EFINAIS
S
Este capítulo tem por objetivo apresentar observações e recomendações em
função dos temas percorridos nesta dissertação, baseadas nas demandas
evidenciadas ao longo da descrição e na convivência com os grupos indígenas
da região, considerando que um redirecionamento da exploração economica
deve estar assentado num adequado entendimento dos padrões atuais
(PADOCH, 1992). Em suma, as recomendações abordam dois focos: os
cajueiros nativos e o sistema de produção indígena.
i

5.1 S O ~ R EOS CAJUEIROS NATIVOS
A diverdidade genética destes cajuais deve ser mantida e estudada mais
detalhadamsw. É possível que estas populações do lavrado, tais quais oytras
1'

,

populaç6es naturais, contenham caracteristicas diferentes, com fatores que
possam ser utilizados programas de melhoramento da produção, como
produtividade, porte da árvore, peso das castanhas e resistência a doenças

.

(BARROS & CRISÓSTOMO, 1995), ou substâncias químicas que possam ser
utilizadas em pesquisas farmacológicas e bromatológicas (THE RAINTREE
GROUP, 1996).

É necessário aprofundar pesquisas em aspectos não abordados ainda, como:
a) com;osição

bromatológica e farmacolbgica do caju local, comparando-a

com o de outras procedências, verificando se há caracteristicas diferentes em
termos alimentícios e terapêuticos; b) a fenologia da espécie na região; c)
produção total de castanhas e pseudofrutos e os fatores que as condicionam.
Vegetando de forma nativa na região da Raposa, estes cajueiros correm o
risco de desaparecer de suas hreas de ocorrência devido ao avanço da
agricultura de cultivos anuais. E necessário estudar os cajueiros em todos os
outros 'locais de ocorrência natural para verificar relações e padrões
ecológicos, tomando-se o estudo como referência para justificar e implementar
um banco de germoplasma, de preferência "in situ", de modo a garantir a
l

manutenção desta diversidade genetica e sua capacidade de continuar
evoluindo em contato com o seu ambiente natural.
Sugere-se ainda pesquisas sobre a distribuiçãoldispersão de Anacardium

occidentale nas savanas amazônicas, utilizando-se, inclusive, métodos
paleopalinológicos para compreender o histórico da espécie, e testes para
aferir a afinidade destas populações, através de metodos como eletroforese ou
outras impressões genéticas. Estes resultados podem ajudar na elucidação de
variações climáticas pretéritas na região, que teriam permitido a formação de
corredores savanizad~sdos períodos secos do Pleistoceno Tardio, entre 14 e
20 mil anos atrás, por onde a espécie teria se dispersado. As evidências

geomorfológicas que indicam mudanças climáticas deste período são
insuficientemente conclusivas (SCHAEFER & VALE JÚNIOR,

1997). Da

mesma forma, a teoria dos refúgios, baseadas na distribuição de famílias de
plantas, borboletas, aves e répteis é insuficiente para explicar a biodiversidade
amazonica

(HAPFER,

1991; BUSH, 1994). Esclarecer o' histórico da espécie

pode fornecer informações adicionais sobre a formação da vegetação da Bacia

Paralelamente, a população indígena deve ser capacitada a beneficiar a
produção. Mesmo sem atender os padrões do mercado, que exige castanhas
de tamanho grande e uniforme, há outras formas possíveis de beneficiamento,
destinando os produtos para confeitarias ou ainda anexando um marketing
enfatizando sua origem indígena e amazbnica para compensar a variaçao em
relação aos padrões estabelecidos pelos consumidores. A perspectiva de
rendimentos derivados destes cajuais conduzirá a uma nova interpretação do
uso do ecossistema do lavrado, impedindo, por si, a destruição das margens
onde vegetam. Os rendimentos, por outro lado, serão uma ajuda real nas
economias dom6sticas das famílias indígenas.

5.2 SOBREO SISTEMA DE PRODUÇAO IND/GENA
A análisb do sistema de produção indígena se baseou no histórico da sua

colonização e pela observação dos padrões atuais de uso do ecossistema,
numa ótica interpretativa, na qual foi avaliado o grau de adequação da relação
de uso estabelecida, em detrimento da clássica classificação de aptidão de
uso do meio.
As

recomendações derivadas destas observações consideram

duas

características locais essenciais, intimamente ligadas: a) a população indígena
é a maior detentora de conhecimento sobre as potencialidades e limitações de
uso do ecossistema onde estão inseridas e estão em busca de novas
alternativas, .o. que se evidencia pela aceitaçao de culturas exogenas; b) a
de 'usofruto coletivo onde a população indígena está assentada
tem característirxis peculiares, com aptidões de uso próprias e limitadas.

5.2.1 Uma proposta de ação
Sugere-se uma proposta de ação com os seguintes objetivos:
a) garantir a segurança alimentar;
b) aproveitar os recursos naturais já existentes na área, como caso dos

cajuais;
c) implantar alternativas produtivas com potencial econbmico para melhoria
de renda das famílias indígenas;
d) prover conhecimentos que habilitem os envolvidos a desenvolver as
atividades propostas;
e) fortalecer a identidade étnica dos grupos que povoam a área.
Seguindo as conclusões deste estudo, o aumento de rendimentos econômicos
da população e os objetivos acima listados poderão ser alcançado com a
melhoria

da

produção

de

subsistência

para

alimentação

própria,
94

especialmente o cultivo da mandioca e com a ampliação e aproveitamento da
produção dos

sítios

de

fruteiras,

destinando

seus

excedentes

a

comercialização.
Esta proposta deve ser implementada nas aldeias pelo CIR

-

Conselho

Indígena de Roraima. O CIR é a entidade indígena que representa a grande
maioria,das aldeias do lavrado, das diferentes etnias. Atualmente, também
dirige a representação macro-regional, a COIAB

-

Coordenação das

Organizações indígenas da Amazônia Brasileira, em Manaus - AM. Além do
CIR, a proposta deve envolver uma parceria com uma instituição com
reconhecida capacidade e experiência na administração e gerência de projetos
de desenvolvimento, habilitada ainda em captar os recursos necessários a sua
implementação na região do lavrado.
As a ç õ k devem promover a organização de grupos de famílias, em
diferentes regiões geográficas. Ao se centralizar no incentivo e capacitação de
grupos aparentados de famílias, cujo costume é tradicional para os trabalhos
coletivos passados e atuais, o plano respeita a forma própria de organização
-\

do trabalho, diferindo das aç6es institucionais do paksado recente. $&as
utilizaram o conjunto total de população de cada aldeia, fato que diluía a
responsabilidade que cada família deveria assumir frente tis atividades e
materiais, caindo no descaso ou em brigas internas pelo controle das ações,
expondo

problemas entre

os

grupos familiares que,

naturalmente,

determinavam a separação dos grupos para os trabalhos de mutirtio. Ao
respeitar a forma tradicional de organização do trabalho, o coletivo estará
sendo fortalecido.
s,

Cada região deverá manter certa independência na organização do seu
cronograma de atividades, de acordo com suas preferências e interesses,
porém articuladas entre si por um conjunto de ações de capacitação e
divulgação em função do desenrolar de uma programação geral. Embora a
temática da produção esteja no centro da proposta, deve se articular com os

temas da dwrcaçZio, educação e, saúde, já abordadqs ao longo dos yjnte
anos de atividade do CIR. Preservando os espaços parti&lares de cada tema,
deve-se' articular ações e discussões com aqueles atores, na busca de
objetivos comuns, relacionando as problemáticas gerais que envolvem o
cotidiano das aldeias, cujos nexos são indissociáveis.

As atividades devem se integrar em duas Linhas de Ação: I
41

-

produção 1

comercialização; I1 - formação / articulação. A estratégia adotada será fornecer
infra-estrutura básica inicial para a Linha de Produção 1 Comercialização e

.

organizar um sistema de acompanhamento / treinamento na Linha de
Formação.
Presume-se que a infra-estrutura deve estar necessariamente vinculada a
capacitação. Em outras palavras, instalações, equipamentos e materiais
devem ser utilizados como apoio para a discuss80 coletiva, realizar
experiêRcias práticas sobre tecnologias adaptadas e realizar cursos e
treinamentos teóricos. Neste sentido, esta proposta difere novamente das
ações jnstitucionais anteriores, aparentemente semelhantes, mas que não
consideraram

a

importância

do

fornecimento

de

informações

e

acompanha&6nto como forka detpromover uma dis&ussáo local sobre os
caminhos para alcançar a autonomia e o desenvolvimento sustentado. Na
maioria dos casos, estas ações se limitaram a fornecer gratuitamente a infraestrutura, resultando na dependência dos fatores. Dado que isto se
transformou num costume, este plano se obriga a fornecer alguns materiais
dentro da mesma prática, como requisito para aceitação inicial necessária para
desencadear uma tomada de decisão que dispense posteriormente as
doações simples, evitando as consequências nefastas de dependência, uso
incorro;ta e aniquilamento moral .

As estruturas e atividades deverão ser entendidos como uma forma de reunir
os grupds familiares para conversar sobre as mudanças e decidirem ações que
Ihes aprouv&:?m,

segundo 9s ob.jetivos anunciados, ,estando intimamente

ligados às atividades de capacitação da Linha 11.
A proposta, embora busque atender prioritariamente as necessidades

alimentares da população, visualiza oportunidades de comercialização em
pequena escala a curto prazo, com nítida perspectiva de ampliação dessa
escala a médio e longo prazo.

Fruticultura

- É notável a adaptação de algumas espécies cultivadas nos

sítios de'fruteiras. Com certeza é uma inovação adotada espontaneamente em
.

decorrência da sedentarização, sem apoio e incentivo de programas
institucionais, mas hoje é uma linha de tendgncia importante. Estes sítios
podem ser ampliados e melhorados tecnicamente, garantindo alimentação as
famílias e mesmo aos animais domésticos, inclusive em situações climáticas
adversas e possibilitando o beneficiamento da sua produção com vistas ao
mercado. garantindo, assim, melhorias de renda. Podem, adicionalmente,
produzir lenha para consumo doméstico, suprindo um recurso que esta cada
vez mais escasso e evitando a degradação nos locais onde ainda persiste.
A proposta deve fornecer materiais e informações para implantação de viveiros
1

de produção de mudas e orientar os cultivos. O abastecimento de água para
os cultivos d b e . ser visto como u m alvo prioritario, o que inclui despesas de
investimento, considerando que as fontes nem sempre são próximas das
aldeias. Por outro lado, muitas delas possuem sistemas de abastecimento
subutilizadas, o que Ihes dá a condição de preferenciais para a ampliação dos
cultivos de sítios.
Na fruticultura, desponta ainda uma espécie com alto valor comercial: o
cajueiro. Existem cajueiros nativos na região da Raposa e Baixo Cotingo e é
cultivadg com sucesso em todo o lavrado, com exceção das Serras. Os

1

I

I

cajueiros nativ~sdeverão ser preservados e sua produção poderá ser

-

aproveitada. Para os sítios de fruteiras, deverá ser enfatizada a produção de
I

mudas, inclusive com a utilização de técnicas de enxertia para produção de
mudas de fr~*@cítricas e caju. Nos-cajueiros improdutivos dos sítios, pode-se
aplicar a técnica de substituição de copa, enxertando borbulhas de plantas de
reconhecido potencial produtivo sobre um sistema radicular já estabelecido,
segundo técnica desenvolvida pela pesquisa da Embrapa (CE). O cajueiro
representa uma real potencialidade para o estado de Roraima com ym todo,
podendo gerando renda e empregos.
Paralelamente ao sistema de produção das fruteiras, outras atividades deverão
ser desenvolvidas visando o beneficiamento 1 conservação e comercialização
da pr~dução.Esta ação prioriza a participação das mulheres dos grupos
familiares envolvidos. Poderão ser fornecidos equipamentos e materiais aos
conjuntos de grupos regionais, que poderão ser colocados em estruturas
regionais já existentes, de forma que permita a utilização pelos diferentes
grupos dentro da mesma região, em escalas programadas. Também aqui
ressalta-se que estes equipamentos serão, acima de tudo, utilizados para
treinamento em diferentes técnicas, mais do que simplesmente produzir
alimentos processados. Paralelamente aos sistemas de produção propostos,
t

deverão ser fornecidas bases teóricas para a organização da comercialização
de excedentes e fornecido capacitação para gerenciar esta atividade.

Outra possibilidade de produção: piscicultura

- Em áreas com adequada
'I

4

disponibilida& de água e sdlos, a .biscicultura tem potdncial econômico com
baixos riscos de degradação ambiental. Os peixes que podem ser criados,
entre outros, são tambaqui e curimatã, porque são espécies regionais com
técnicas de criação conhecidas. A piscicultura, contudo, exige grande
investimento inicial para os tanques especialmente destiandos à criação dos
peixes. O investimento, entretanto, se justifica pelo seu caráter praticamente
perene. A construção de açudes e barragens, por outro lado, deve ser
descartada enquanto não houver estudos conclusivos sobre a adequabilidade

desta técnica para a natureza local. Outra alternativa possível e adotar
praticas de manejo nos lagos naturais, o que exige apenas aparatos de
contenção que evitem a fuga dos peixes e alevinos. A pesca e consumo de
peixes ;$tão

intimamente ligados a cultura indigena, sendo considerado um

recurso natural de livre acesso. A ausência de propriedade, fazendo da pesca
um recua0 natural de livre acesso, deve ser considerado na capacitação dos
envolvidos, para evitar saques e problemas de manejo da criação. A
piscicultura $@de fornecer 'os pelxes que as fontes anteriores, agora
escasseadas, não mais conseguem suprir satisfatoriamente.
A Linha 11, vinculada as atividades da Linha precedente, refere-se a cursos,

treinamentos, experimentos, discussões e intercâmbios de experiências para o
conhecimento das técnicas novas apresentadas na Linha I, procurando
capacitar os grupos familiares para implementaçáo das atividades. Esta
capacitação, porém, não pode se restringir a "extensão" que caracteriza a
assistência técnica rural dos modelos utilizados para agricultores brasileiros.
Ao tratar de cultura diferenciada, procura-se a preservação dos valores
tradicionais, visando fortalecer a identidade étnica dos grupos. Assim, todas as
atividades deverão estar permeadas pela pesquisa e discussão de
manifestações tradicionais, comparando-as com as modificações ocorridas até
os dias atuais. Ao aprofundar uma análise participativa das mudanças
ocorridas no sistema tradicional do cotidiano e da economia indigena e suas
consequências, aliado ao fornecimento intensivo de conhecimentos técnicos,
esta linha assume caráter fundamental, porque pode sedimentar um programa
indigena autônomo de desenvolvimento econômico.
Por cortseguinte, esta Linha refere-se tamb6m à análise crítica das políticas
públicas que incidem sobre. a população indigena (legislaçÓes, projetos de
a

*

c.

instituigóes externas, etc.) e as formas possíveis de ikervir nessa6 pol$icas
para Ihes garantir o direito de participar nos processos de tomada de decisão
referentes as suas áreas, segundo os interesse e necessidades das próprias
aldeias: Objetiva-se fornecer informações que possam influenciar as ações os

agentes externos para cooperar na implementação de propostas com estas
premissas, que primem pela análise participativa dos envolvidos e resguardem
as necessidades específicas de sobrevivência economica e cultural das
populações indigenas, bem como a necessidade de manutenção da
sustentabilidade dos ecossistemas do lavrado.
DIFICULDADES
E PERSPECTNAS
A ação do Estado

-

As ações patrocinadas pelas instituiçdes públicas

estaduais e federais têm se constituído, em alguns momentos, como problema
para as aldeias indigenas. Além das inúmeras carências resultantes da
(h'

descontinuidâds das ações des~nvolvidas, há o 6roblema da po~lura
paternalista assumida pelos agentes institucionais, que tendem a resolver
problemas pontuais sem proporcionar as condições preliminares e sem
transformar as atitudes da população para auto-gerir o processo de
desenvolvimento. Além de não contemplar os interesses, necessidades e
condições da cultura indígena, na perspectiva do seu pleno desenvolvimento,
estas ações notabilizam-se como políticas compensatórias e de manipulação,
além de promover a degradação ambiental.
A atuação indígena

-

Por outro lado, a atuação da organização indígena

mostra avanços significativos em Areas como educaç8o e saúde, onde as
formas de atuação das agências governamentais seguem recomendações dos
professores ou dos agentes de saúde, com a discussão sempre envolvendo os
representantes do CIR. Estas conquistas indicam que as ações e estratégias
aqui propostas podem também influenciar as ações governamentais no campo
do sistema de produção indígena. Este tipo de iniciativa está tomando uma
escala rpacro-regional Amazônica, mostrando que a situação se repete com
outras etnias e que a organização indígena da Amazônia brasileira está atenta
a questão (FARIAS & RODRIGUES, 1998).
I

A situaçã~CQeconomia indígena aqui descrita e objeto desta proposta 6 um
dos desafios que se colocam no presente. A autonomia deve ser decidida e

implementada de forma participativa. Somente a participação efetiva da
população evitará que sejam alvos e vítimas, novamente, de critérios e
estratégi'as de desenvolvimento externos, alheios aos seus interesses, mesmo
que ostentem o conceito de sustentabilidade.
5.3 CONCLUS~ES
GERAIS

O cultivo do cajueiro, como de outras espécies americanas, é herança de
conhecimentos das populações que habitavam o continente antes da
colonização européia. Dada sua importância econômica no mundo atual, é
uma ironia que os Macuxi busquem alternativas econômicas exógenas, sem
considerar o potencial desta espécie, tão adaptada ao ecossistema regional
quanto a cultura da etnia.

O cajueiro tem alto potencial econômico. O desenvolvimento do cultivo dentro
I

do sistema de' produção indigena depende de investimentos em estru~uras
físicas e difusão tecnológica, a exemplo de irrigação. O abastecimento de água
para a produção, nesse sentido, parece ser uma opção que deveria merecer
apoio das instituições envolvidas, mais do que a mecanização dos solos do
lavrado para cultivos anuais. Além disso, outra opção desejada e que parece
óbvia, é a realização de práticas de capacitação em técnicas ainda pouco
conhecidas, como o aproveitamento de materia-organica, produçeio de mudas,
a própria irrigação, entre outras possibilidades.

O mercado local 6 restrito, mas há possibilidades de expans&io,

inclusive para

os mercados 'justos e ecológicos' dos países mais capitalizados. Este mercado
já existe, não precisa ser criado. Falta associar estratégias de marketing
alusivas à origem indigena e amazônica da produção dos cajueiros do lavrado.
Qualquer mercado desenvolvido, mesmo restrito, suportará esta produção. A
produção de derivados de caju como forma de ajudar as populações locais
prescinde, inclusive, de políticas públicas específicas. A organização indígena
da região alcançou níveis de influência que podem adotar práticas de comércio
relativamente independentes, cujo alcance até mesmo pode colaborar na

definição da política pública do estado, dentro de critérios adequados para a
região, evitando a repetição de erros do passado recente, de que derivaram
problemas sociais, econômicos e ambientais para o estado de Roraima
(BARBOSA, 1994).
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