
RELATÓRIO DE VIAGEM Á REGIÃO DA RAPOSA 
ÁREA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL 

DATA: 27 A 30 DE n.JNHO DE 1995. 

OBJETIVO: REALIZAR LEVANTAMENTO DO POTENCIAL ATUAL DE PRODUÇÃO 
DE CASTANHA DE CAJU E AS POSSIBILIDADES DE AUMENTAR AS ÁREAS DE 
CULTIVO COM FRUTÍFERAS, ESPECIALMENTE COM O CAJUEIRO. 

O ROTEIRO 

Saída de Boa Vista, passando pela balsa do Passarão sobre o rio Uraricoera, depois pela 
ponte sobre o rio Surumu, até chegar à região da Raposa, conforme mapa em anexo. 

As distâncias existentes são as seguintes: 

De: Para: Oail6metros 
Boa Vista Chmnina 158 
Chwnina Raoosa 12 
Raposa Guariba 21 
Ouariba entrada do Bisrnarlc 06 
Entrada de Bismark Bismark 04 
Bismark Cara.canmã 15 
Cara.caranã entrada do Cedro 03 
entrada do Cedro Cedro 12 
entrada do Nanoleão Napoleão 11 

JUSTIFlCATIV AS 

É conhecido o fato de que na região da Raposa há wn número muito grande de cajueiros 
(Anacardium occidentale ), espécie originária do Ceará, mas disseminada em Roraima. 
Entretanto, não há informações sobre detalhes importantes, como a real capacidade de 
produção destas árvores, o modo de aproveitamento desta produção, e as possibilidades 
de comercialização da castanha e outros derivados do cajueiro. Esta viagem propõe essas 
descobertas e a análise das possibilidades de desenvolvimento do cultivo de caju e outras 
:frutíferas. 

A SITUAÇÃO ENCONTRADA 

Os cajuais da região estão em áreas geograficamente distintas, todos com a mesma 
característica de se localizarem ao longo das margens de igarapés, perto de núcleos de 
povoação indígena ou de antigos retiros de gado de posseiros não-índios, São ocorrências 
centenárias, em alguns casos. São considerados semi-espontâneos porque não seguiram um 
propósito de cultivo. Os índios afirmam que foram os ancestrais que os plantaram, em 
tempos imemoriais, enquanto os posseiros afirmam que foram os seus antepassados que 
trouxeram as castanhas do nordeste brasileiro e as plantaram aqui. Possivelmente 



pequenos roedores e aves tenham uma contribuição na dispersão das sementes pelo 
lavrado, ecossistema de savana caracteristico de Roraima Animais domésticos como boi, 
cavalo, porco, etc, se alimentam do pseudo-fi"uto, mas não engolem a castanha devido a 
presença de elementos cáusticos na mesma Frequentemente há também cajueiros entre as 
fruteiras plantados nos "sítios" ao redor das casas dos índios, cultivadas com o intuito de 
fornecer sombra e alimento à familia Trataremos aqui, prioritariamente, dos cajuais semi 
espontineos referidos e abordaremos também os plantios recentes. 

Há grandes cajuais nas seguintes malocas: Chmnina, Raposa, Bismark, Cedro e Jauari 
Além desses, há outros quatro fora das malocas, em áreas ocupadas por posseiros, mas 
que são visitados pelos índios para coleta de parte da produção de castanhas. 
Recentemente o governo estadual implantou alguns plantios de caju entre as comunidades 
indígenas, dentro do Projeto Caju. A política deste projeto se repetiu em todas as 
plantações realizadas na região, inclusive naquelas áreas de posseiros e pode ser resumida 
em dois verbos: plantar e abandonar. Todo o trabalho de preparação do solo ( que envolve 
máquinas pesadas) e o plantio foi feito pelo pessoal do Projeto, que foram embora 
prometendo voltar antes de completar 60 dias para realizar o desbaste de plantas em 
excesso ou replantar as covas em que as sementes não nasceram. Esse retomo não ocorreu 
e os plantios :ficaram sem nenhmn cuidado porque ninguém foi orientado sobre a forma de 
prosseguir o cultivo. 

Vejamos a situação de cada maloca individualmente. 

CHUMINA- 
Possui um cajual num trecho do igarapé Vazante com cerca de quatro mil (3.000) pés de 
caju. O tuxaua Magno Albuquerque estima que a comunidade coletou 5 O sacos de castanha 
bruta na última safra. Cada saco destes ( de 5 O quilos) rende aproximadamente de 20 a 25 
quilos de castanha torrada, pronta para o consumo. Quer dizer, a comunidade colheu mais 
de 1.000 quilos de castanha de caju e uma parte inestimável foi comercializada, 
aparentemente numa proporção maior do que em outras comunidades onde se encontram 
cajuais e que aproveitam mais castanhas para consumo próprio. 
O Projeto Caju implantou 2.000 de cajueiros em outubro de 1993. O plantio apresentou 
baixo índice de falhas e desenvolveu-se de forma excelente, com algumas plantas muito 
precoces já. iniciando a emissão de flores antes de completar dois anos de cultivo. 

RAPOSA- 
Estimativa de 4. 000 pés de caju ao longo do igarapé da Raposa Com a doação de tratores 
à comunidade feita pelo governo estadual há alguns anos, os índios passaram a derrubar 
cajueiros das margens do igarapé para plantar cultivos anuais mecanizados, donde se 
conclui a falta de alternativas para o aproveitamento econômico desta :fruteira 
O Projeto Caju plantou 40 hectares em 1993, ou seja, 4.000 covas de cajueiros. No 
primeiro ano cerca de um terço se perdeu porque passou fogo pela vegetação nativa 
debaixo das plantas de caju. 

BISMARK- 
Existem cerca de 600 pés de caju nas margens do igarapé do Bismark, próximo da maloca 
de mesmo nome. Segundo o seu tuxaua - Dionísio, a coleta se estende desse igarapé até o 



cajual em tomo do lago do Caracaranã, mas se destina ao cons1DI10 doméstico em sua 
maior parte, principalmente pelo baixo preço pago pelos eventuais compradores. 

CEDRO - 
Existem cerca de 2.000 pés de caju nas margens do igarapé do Cedro, ao longo do qual se 
situa a maloca. O tuxaua Felipe não soube informar a quantidade de castanhas que são 
comercializadas, mas a produção colhida é estimada em 750 quilos. Coletam também em 
cajuais próximos, no igarapé Rego Fundo e no lago Caracaranã. 

JAUARI- 
Há um plantio de cerca de 2.000 pés de caju, feito pelos ancestrais dos atuais moradores 
da maloca Raposa Il. É considerado o mais produtivo dos cajuais da região. As castanhas 
são utilizadas apenas para o consumo local. 

NAPOLEÃO- 
Não possui área com cajueiros semi-espontâneos e nem área de coleta. Em 1992, o Projeto 
Caju plantou 1.000 pés de caju. Este plantio foi o único a ser consorciado com mandioca 
no primeiro ano. O consórcio é muito recomendado, mas as outras malocas não foram 
orientadas sobre esta possibilidade. 

GUARIBA- 
Também não possui cajual, mas realiza a coleta de castanhas no cajual próximo da maloca 
do Cedro tmicamente para o consumo das famílias, sem ter, entretanto, uma estimativa da 
quantia colhida. Há dois anos o Projeto Caju chegou a preparar 20 hectares de terra, mas 
não plantou, porque já havia passado da época apropriada - o tempo das chuvas. 

OUTROS CAJUAIS 
Os cajuais fora das malocas representam cerca de 45% do potencial de produção da 
região. Totalizam 8.000 cajueiros, localizados em quatro núcleos, cada um com cerca de 
2.000 plantas: lago Caracaranã, igarapé Rego Fundo, igarapé do Buritizal Grosso e ao 
longo daBR-401, entre aponte do rio Tacutu e a sede de Normandia. 

CONCLUSÕES 
Somando os 11.600 cajueiros existentes nas malocas com os 8.000 fora delas, temos uma 
estimativa de 19.600 plantas. A colheita é feita por famílias que tenham interesse, 
geralmente pelas mulheres e crianças. As castanhas são torradas artesanalmente. Numa 
chapa de lata com fiiros que permitem a passagem de ar são colocados os furtos. Debaixo 
da chapa põe-se fogo e logo todo volume de castanhas se transforma muna grande tocha, 
porque o LCC - liquido da casca da castanha, além de cáustico, é inflamável. No tempo 
certo o fogo é apagado. As castanhas são descascadas e estão prontas para o consumo ou 
para a comercialização. A perda de peso no processo de torração é de 70%. 
Não há informações confiáveis sobre a produtividade do cajueiros da região. Se 
adotássemos uma média de 4 quilos por planta/ ano, valor muito abaixo do esperado em 
plantios comerciais, que é de 7 a 10 quilos, poderíamos obter uma produção de cerca de 
80.000 quilos de castanhas para o número de árvores acima estimado. Beneficiadas, 
restariam 24.000 quilos de amêndoas. O preço de varejo ao consumidor atualmente 
praticado no comércio de Boa Vista varia de R$ 16,00 aR$ 28,00 por quilo de amêndoa. 
F.ntão a produção beneficiada movimentaria, no mínimo, R$ 384.000,00 neste mercado. A 



cotação na Bolsa de Valores de Londres na década de 80 oscilou sempre em tomo de US$ 
4,00 por quilo de amêndoa A cotação atual no mercado internacional é de cerca de US$ 
13,00 por quilo, para amêndoas do tipo W, a da melhor qualidade. 
A comercialização feita pelos índios, entretanto, reflete outra realidade. Há discrepâncias 
significativas: pessoas do Cedro informam que o comerciante intermediário pagaR.$ 5,00 
por quilo e que ele vende a mesma quantidade, mas diluída em embalagens menores, por 
RS 12,00. Outras pessoas do Bismark afirmam que há intermediários pagando RS 5,00 por 
saca de castanha bruta (50 quilos), isto é, R$ 5,00 por 15 quilos de amêndoas. Quase 
sempre os intermediários oriundos de Boa Vista ou Normandia vão até à região para 
comprar a produção. Os índios não sabem os preços praticados na cidade e não possuem 
wn sistema de transporte para o seu produto. Assim, abre-se a possibilidade de 
exploração, apontada pelos próprios índios como o principal desestimulo à 
comercialização. Por outro lado, as amêndoas pequenas, características dos cajueiros 
semi -espontâneos aqui existentes, teriam uma cotação baixa no mercado. Há que se ver um 
marketing para aceitação deste produto e eventual agregação de valor por motivos extras, 
como sendo de índios, ou de povos da amazônia, ou outro argumento. 
Segundo o levantamento nem 10% do potencial de produção é comercializado. Além 
disso, só fizemos referência à castanha, quando o cajueiro apresenta uma infinidade de 
outros derivados, como o suco, a cajuína, o doce, o líquido da casca da castanha e outros. 
Também nunca foi feito nenhum trabalho de apoio ao transporte e comércio dos produtos 
indígenas. 

As perspectivas, no entanto, são promissoras. A região é apropriada para o cultivo de 
fíutíferas, começando pelo próprio caju, passando pela manga, graviola, goiaba, coco, 
acerola e laranja, entre outras possibilidades. Apoiando-se alternativas de aproveitamento 
dos cajueiros, abre-se espaço para aumentar os plantios destas :fruteiras. É evidente que há 
um grande número de carências nas comunidades, resultantes da descontinuidade das 
ações de apoio desenvolvidas pelo governo e outras instituições e a postura paternalista 
assumida pelos agentes institucionais, que tendem a resolver problemas pontuais sem 
proporcionar as condições e nem transformar as atitudes das comunidades para auto-gerir 
o processo de desenvolvimento. Tampouco essas necessidades peculiares e o atendimento 
diferenciado que merece tem seus mecanismos perfeitamente conhecidos. 
Assim, proponho uma estratégia de ação de, por um lado, apoiar o aproveitamento do 
potencial de produção dos cajueiros já existentes e, por outro lado, elaborar um estudo 
com o objetivo de fornecer um documento técnico-científico multidisciplinar que possa 
orientar a implantação de futuros projetos destinados a promover a melhoria da qualidade 
de vida das comunidades. O cronograma de ações deve considerar que a :frutificação dos 
cajueiros em questão tem inicio no mês de novembro e se estende até março, sendo que o 
pico da produção ocorre em dezembro e janeiro. 

Boa Vista,julho de 1995 

Ari Weiduschat 
Eng. Agrônomo 


