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PRESENTAÇÃO 

O Projeto OFICINA DA TERRA - Essências Nativas e Cultura da Terra 

Indígena São Marcos, foi criado a partir do compromisso assumido pela 

ELETRONORTE (Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.) junto às comunidades indígenas, de 

compensar os impactos ambientais causados pela implantação da linha de transmissão de energia 

Venezuela - Brasil, na referida terra indígena. 

Para o licenciamento ambiental do empreendimento citado, foi necessária a realização 

de Inventário Florístíco, de acordo com as exigências do IBAMA, onde foram identificadas as 

espécies florestais a serem abatidas durante a construção da linha de transmissão. Durante o 

inventário, foram coletadas informações sobre a utilização dessas espécies pelas comunidades 

indígenas, e surgiu a idéia de produzir mudas para o replantio das espécies de maior interesse. 

Dentro da perspectiva de mitigar impactos ambientais, o Projeto OFICINA DA TERRA 

tem como principal objetivo contribuir para a reposição das espécies florestais abatidas, por via da 

produção de mudas para replantio e recuperação de áreas degradadas, além do resgate e 

divulgação da cultura indígena dos povos Macuxi, Taurepang e Wapixana, habitantes da Terra 

Indígena São Marcos, principalmente no que diz respeito ao conhecimento sobre o uso dos recursos 

naturais. 

Estas ações foram efetivadas através da implementação de um viveiro de mudas de 

espécies florestais nativas e frutíferas e da construção de um Centro de Reuniões e Informação da 

cultura indígena. 

("'-. 

O presente relatório visa descrever e avaliar os resultados alcançados desde a 

implantação do projeto, em novembro de 2000, bem como disponibilizar informações para futuros 

trabalhos na Terra Indígena São Marcos. 
_.,,...-;,,.,. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O PROGRAMA SÃO MARCOS 

O Termo de Compromisso Nº 01/98, firmado entre as Comunidades Indígenas da Terra 

Indígena São Marcos, FUNAI (Fundação Nacional do Índio) e ELETRONORTE, teve como principal 

objetivo a retirada de 101 invasores da Terra Indígena, sendo esta ação uma compensação parcial 

pela passagem da linha de transmissão. 

O PROGRAMA SÃO MARCOS foi criado para acompanhar o processo de desintrusão e 

evitar a entrada de novos invasores na terra indígena, além de assegurar que a implantação da linha 

de transmissão causasse o menor impacto possível ao meio ambiente e as comunidades indígenas. 

Ao desenvolver atividades de fiscalização e proteção ambiental da Terra Indígena São 

Marcos, o Programa procura atender as necessidades das comunidades, e apoiar atividades que 

visam incentivar o resgate da dignidade e da cultura indígena. Foi dentro deste contexto que surgiu o 

PROJETO OFICINA DA TERRA- Essências Nativas e Cultura da Terra Indígena São Marcos. 

1.2. O PROJETO OFICINA DA TERRA 

Entre os primeiros trabalhos realizados pelo Programa São Marcos na Terra Indígena foi a 

realização de um inventário das árvores abatidas durante os trabalhos de topografia da Linha de 

Transmissão e das árvores a serem abatidas nos locais das praças das torres. Este levantamento 

foi realizado de acordo com compromisso da ELETRONORTE perante as Comunidades Indígenas e 

a FUNAI (Termo de Compromisso Nº 01/98). Durante o inventário, realizado por engenheiro florestal 

com o auxilio de membros da comunidade, foram coletadas informações sobre a utilização das 

árvores pela população local e regional, compondo os dados necessários para o cálculo 
indenizatório da massa vegetal abatida. 

Naquele primeiro momento, viu-se a oportunidade da ELETRONORTE demonstrar sua 

preocupação com os impactos ambientais da obra da Linha de Transmissão, numa abrangência 

2 
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maior do que a simples indenização das árvores abatidas. Essa atuação se daria pelo replantio de 

espécies nativas e a valorização do saber etnobotânico local. Desta forma, surgiu a proposta da 

OFICINA DA TERRA, baseada em três principais atividades, sendo a primeira a execução de um 

Inventário Florístico, necessário para cumprir exigências do IBAMA referente ao licenciamento 

ambiental da Linha de Transmissão, e cujos resultados serviriam para embasar o trabalho com 

essências nativas da região. A segunda seria a produção de mudas de essências florestais nativas 

e frutíferas e, a terceira, a construção de um centro cultural, onde seriam expostas amostras de 

plantas da região e manifestações da cultura material das etnias Macuxi, Taurepang e Wapixana, 

habitantes da Terra Indígena São Marcos. 

A retirada de invasores da Terra Indígena São Marcos, tem dado as comunidades não só 

um novo senso de orgulho, como também novas obrigações e responsabilidades. A pedido das 

comunidades, foi acrescentada ao projeto da OFICINA DA TERRA a construção de um malocão de 

reuniões, para abrigar seus representantes quando se torna necessário reunir em assembléia para 

discutir assuntos de interesse comum. Além dos seus objetivos práticos, o malocão passou a ser 

um marco de afirmação cultural, sendo construído com materiais da região e a partir do esforço 

conjunto de todas as comunidades da Terra Indígena São Marcos. 

- A seguir, apresentamos os objetivos gerais e específicos da Oficina da Terra, conforme 

definidos a partir da sua implantação em Novembro de 2000. 

- 
- 

- - 
Linha de Transmissão e contato floresta/savana, próximo da Comunidade Boca da Mata 

r: 
r 
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1.3 OBJETIVOS DO PROJETO OFICINA DA TERRA 

1.3.1. OBJETIVOS GERAIS 

r\ 

__ ,.._, 

• Repor as espécies vegetais nativas abatidas durante a implantação da Interligação . 

Elétrica Venezuela-Brasil, como forma de compensar os impactos ambientais 

causados pela implantação do empreendimento; 

• Resgatar e valorizar a cultura tradicional dos povos habitantes da Terra Indígena São 

Marcos. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

.~· 

Produzir mudas de espécies florestais nativas e frutíferas utilizando tecnologias 

adequadas à realidade local, visando atender a demanda das comunidades; 

Difundir técnicas e princípios da agroecologia; 

Conhecer as técnicas tradicionais indígenas de produção e cultivo de plantas e 

incentivar a troca de experiências; 

Promover a distribuição, plantio e o manejo das mudas produzidas, incentivando a 

implantação de pequenos pomares nas comunidades; 

• Despertar o interesse no plantio de mudas de espécies madeireiras nativas; 

• Apoiar ações que visem envolver as comunidades, de forma participativa, no 

processo de produção de mudas; 

• 

• 
• 

• 

• Realizar plantios experimentais de espécies nativas em áreas degradadas, visando 
gerar informações úteis para a recuperação de áreas degradadas em função da 

construção da Linha de Transmissão; 

Implantar . um centro para reuniões e de informação sobre a cultura das 

Comunidades Indígenas da Terra Indígena São Marcos; 

• Apoiar ações que visem o resgate e a valorização da cultura indígena. 

• 

4 



2. INFORMAÇÕES SOBRE A TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS 

- - 2.1. Localização 

A Terra Indígena São Marcos está localizada na região de lavrado (savanas) e serras do norte 

do Estado de Roraima. É limitada a oeste pelo rio Parimé e a leste pelos rios Surumu e Miang, e no 

sentido sul-norte inicia-se na confluência do rio Tacutu com o Uraricoera, estendendo-se a até a 

fronteira do Brasil com a Venezuela. 

O Mapa 1 ilustra a situação geográfica da Terra Indígena no Estado e também da BR 174. A 

rodovia atravessa a Terra Indígena num trecho de 66 quilômetros em sua porção norte, sendo 

acompanhado no seu trajeto pela Linha de Transmissão Venezuela-Brasil. 

- 

Vista da BR-174 e da Serra do Tipiti, nas proximidades do Posto de Vigilância Surumu 

- - 
- 5 
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2.2. Situação Fundiária 

A Terra lndigena São Marcos foi demarcada pela FUNAI em 1976, com uma área total de 

654.110 hectares. A demarcação da Terra Indígena foi homologada pelo Decreto Presidencial Nº 

312 de 29 de outubro de 1991 (Diário Oficial da União, 30/10/91). Apesar de ter sua situação 

fundiária regularizada, a Terra Indígena São Marcos possuía, ainda em 1998, 101 invasões 

constituidas por lotes rurais, sítios, retiros e fazendas, e o enclave da Vila Pacaraima. Com a 

conclusão da desintrusão dos 101 invasores rurais, em 01/04/2002 a Terra Indígena foi registrada no 

Serviço de Registro de Imóveis de Boa Vista, Livro 2 - Registro Geral - Matrícula 23752. A retirada 

dos invasores de Pacaraima atualmente se encontra como processo na Justiça. 

Não obstante o processo de reconhecimento da Terra Indígena São Marcos ter sido concluído 

apenas em 1991, desde 1972, quando foi criada a Ajudância Autônoma de Boa Vista da FUNAI 

(Portaria 93N de 30/11/72), que incorporava a área de São Marcos, foi garantido aos índios que ali 

habitavam a posse permanente e o usufruto exclusivo dos seus recursos naturais. 

2.3. Povos Habitantes 

A Terra Indígena São Marcos é habitada por três etnias: Makuxi e Taurepang de filiação 

lingüística Carib, e Wapixana de filiação lingüística Aruak. Estes povos são remanescentes de uma 

diversidade étnica muito maior que foi desaparecendo por diversos motivos, entre eles, a fusão de 

vários grupos e o refluxo territorial, epidemias e recrutramento da mão-de-obra indígena através da 

escravização. 

A população Wapixana concentra-se majoritariamente na porção sul e central da Terra Indígena, 

a população T aurepang na porção norte e os Makuxi dispersos em toda a área. 

No censo realizado em 1998 foi levantada a população de 2. 703 indios, distribuídos em 28 

aldeias. sendo 342 índios da etnia Taurepang, 608 Wapixana e 1.753 Makuxi. Atualmente, em 
levantamento feito em junho/2003, baseado nas informações dos Tuxauas de cada aldeia, a 

população passou para 3.534 índios, distribuidos em 32 aldeias (Anexo 1). 
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As principais atividades produtivas são as roças e a criação extensiva de gado. Outras 

atividades complementares são realizadas conforme a disponibilidade de cada área, como pequenas 

criações, caça, pesca e a coleta. Outras fontes de recursos nas aldeias são os proventos dos 

aposentados e trabalhadores assalariados, como professores e agentes de saúde. 

Mães e filhos da Comunidade Samã 1 

2.4. Caracterização Ambiental 

- Uma linha imaginária cortando a Terra Indígena num sentido aproximadamente sul-norte 

representaria um transecto ao longo de um gradiente ecológico, partindo da região dos campos do 

Rio Branco, na confluência dos rios Uraricoera e Tacutu, com elevação média de aproximadamente 

90 m acima do nível do mar, até a Serra Pacaraima, com elevação máxima de aproximadamente 

900 m. Várias serras menores, muitas vezes aparecendo como ilhas florestadas surgindo do lavrado 

plano, contribuem à diversidade da paisagem (Mapa 2 e Figura 1 ). 

- 
- 

A pluviosidade ao longo deste gradiente varia de ± 1600mm/ano (em Boa Vista), passando por um 

trecho de menor precipitação (~ 1.100 mm/ano, conforme dados preliminares) para 1.800-2.000 

mm/ano. Porém, ao longo deste gradiente há outros fatores aliados ao relevo e altitude, tais como 

distribuição das chuvas ao longo do ano, umidade do ar, nebulosidade, e déficit hídrico do solo, que 

contribuem para determinar as características da vegetação. 

8 
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Figura 1: Imagem de satelite LANDSAT da Terra Indígena São Marcos 
(verde= floresta; vermelho= lavrado) 'º 



Geologia 

Analisando uma faixa de 20 km, que tem como eixo a rodovia BR-174, dentro da Terra Indígena São 

Marcos, constata-se a existência de terrenos geológicos de idades variáveis, que vão do Pré 

Cambriano até o Quaternário. No caso da Terra Indígena, a unidade geotectônica consiste no 

Província Amazônia Central, correspondendo a uma área de crosta arqueana afetada por 

vulcanismo e plutonismo anorogênicos paleoproterozóicos. Dentro da Terra Indígena, as duas 

unidades litoestratigráficas presentes na faixa são a Formação Surumu e a Suite Intrusiva Saracura. 

A Formação Surumu corresponde a uma seqüência vulcânica intermediária e ácida, constituída por 

riodacitos, dacitos, riólitos e andesitos, além de piroclásticas e tufos ignimbríticos. A Suite Intrusiva 

Saracura engloba biotita granitos, granitos a duas micas e alaskitos. Essas duas formações se 

entremeiam no trecho da Terra Indígena, com a preponderância da Suite Intrusiva Surumu nas 
elevações da Serra Pacaraima (Eletronorte, 1997}. 

Geomorfologia 

O trecho em questão exibe uma geomorfologia variada, de colinas e ravinas com vales encaixados, 

na região da Serra Pacaraima, colinas no sopé desta serra, cristas ravinadas e pontões (na Serra 

Orocaima), e nas regiões mais baixas, ínselbergs que se destacam da superfície do Pediplano Rio 

Branco-Rio Negro. Este Pediplano consiste de uma extensa superfície de aplainamento, com uma 

topografia de ondulações pouco acentuadas, regionalmente conhecidas como "tesos", muitas vezes 

associados a um horizonte laterítico concrecionário. Nesta superfície de aplainamento são 

encontrados exemplos de relevos residuais, os ínselbergs, morros no estilo "pão-de-açúcar' ora 

recobertos com floresta e savana, ou com paredes de rocha exposta (Eletronorte, 1997). 
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Serra da Saracura e BR-174, km 679 - 
Clima e Ecossistemas 

-- 

Segundo Barbosa (1997) o clima da área compreendida pela Terra Indígena São Marcos abrange 

dois sub-tipos do grupo climático "A" (tropical úmido) conforme a classificação de Kõppen, sendo o 

sub-tipo "Aw" e o "Am". O clima "Aw" é tropical chuvoso com predomínio de savanas, verão úmido e 
inverno seco, sendo a estação seca, de cerca de 4 meses, tendo, pelo menos, um mês com índice 

pluviométrico inferior a 69mm. Abrange as savanas tropicais, com regime de temperatura 

semelhante ao tipo Af, clima tropical chuvoso de floresta. Para o período de 1910 a 1995, a estação 

pluviométrica da cidade de Boa Vista registrou uma precipitação média anual de 1.614 mm, porém o 

qüinqüênio 1990-1995 contabilizou uma média de 1.310 mm/ano. Dados do pluviômetro no Posto 

de Vigilância Surumu (km 676 da BR-174) em 2001 indicaram uma precipitação anual de 1.087 mm. 

Apesar de bem abaixo da média de Boa Vista, esse registro é consistente com dados da Maloca do 

Barro, distante 28 km em direção leste, onde a média anual para 1985-1990 foi 1.07 4.5 mm. 

Figura 2-1: Dados pluviomêtricos no P.V. Surumu de Out/2000 a Dez/2003 
10J 

- 
en 

!IX), -- 

<(X) 

mTI 
:m 

zn 

1(X) 

o 
~ ,<..~ ""e ,l 

o" ~~ 
)"' 

- o""' Q~ 12 

- 



_,,......_ 

r-.. 

_,.-... 

,,-..._ 

r> 

_,.-..._ 

.r"'. 

r». 

r', 
r-.. 

O clima na região da Serra Pacaraima é classificada como "Am", intermediário entre os tipos "Aw" e 

"Af', se estabelecendo como um corredor florestal entre a região de savanas e dos altos relevos do 

norte de Roraima. Além de ter uma pluviosidade maior que o "Aw", em tomo de 1.700-2.000 

mm/ano, as chuvas são melhor distribuídas ao longo do ano. 

Vegetação 

Na Terra Indígena São Marcos os tipos de vegetação incluem principalmente as savanas e 

tipologias florestais e uma porção menor de vegetação antrópica: roças, capoeiras e pastagens 

artificiais. Conforme conceitos estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) são encontradas três formações vegetais principais nessa região: Savana, Floresta 

Estacionai Decidual e Floresta Ombrófila Densa Submontana. Uma descrição mais detalhada 

dessas formações vegetais, obtidas na realização de inventário florístico, realizada no ano 2000, é 
apresentada a seguir: 

Savana 

No trecho setentrional da Terra Indígena São Marcos, a principal formação vegetal encontrada é a 
savana, conhecida regionalmente como "lavrado". O estrato arbóreo do lavrado é dominado pelo 

caimbé (Curatella americana) e mirixi (Byrsonima crassifolia). Em termos de espécies com valor 

madeireiro (estacas e esteios) destacam-se a darora (Acosmium nítens}, gongonha (Roupa/a 

montana) e paricarana (Bowdíchía vírgilíoídes), porém, essas ocorrem com menor freqüência. Estas 

últimas podem atingir uma abundância maior em manchas localizadas, porém sem ultrapassar o 

caimbé e mirixi. Em depressões úmidas, nas margens de igarapés, e ao redor de lagos são 

encontradas aglomerações de buriti (Maurítía flexuosa). 
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- Campo com arvoreta de mirixi, e buritizal margeando igarapé. No fundo, Serra do Maruaí. 

As savanas são consideradas "ecossistemas de fogo" e a manutenção da sua vegetação se deve à 

ocorrência periódica das queimadas, sendo que as espécies aí encontradas demonstram variados 

mecanismos para sobreviver ao fogo. Há, porém, uma relação entre a intensidade e freqüência das 
queimadas e as características da vegetação, sendo que a presença ou não de árvores em 
determinado local não é necessariamente resultado da ação humana, mas sim, dos fatores 
relacionados aos solos e a hidrologia. 

- Em muitos locais encontra-se a "savana hipersazonal", ou seja, um conjunto solo/vegetação sujeito 
ao encharcamento durante a estação das chuvas, e a uma seca forte na época da estiagem. Em 
locais caracterizados pela ocorrência de morrotes de pedras (matacões) entremeados por campos 
relativamente planos, a vegetação arbórea se encontra principalmente nestas elevações, levando a 

crer que as pedras estão conferindo algum tipo de proteção ou vantagem às plântulas, criando um 
"micro habitat" permitindo que essas possam se estabelecer e vigorar na época seca. 

- 
- Algumas espécies mais típicas da Floresta Estacionai Decídua se encontram em moitas nas áreas 

de lavrado, tal qual o jenipapo (Genipa americana). Em geral, as espécies típicas dos afloramentos 
rochosos com moitas de árvores e arbustos são: darora (Acosmium nitens), boia de morcego 
(Swartzia cf. grandifolia), roxinha (Peltogyne pubescens), casca de jacaré (Rudgea crassiloba), e 

jenipapo. Essas árvores fornecem proteção para uma série de plantas arbustivas, tais como: babá 
do lavrado (Chomelia cf. barbei/ata), pimenta de raposa (Morinda tenuiflora), pau angêlica (Tocoyena 

neglecta) e a cactácea mandacaru (Cereus sp.) 

- - 
-· 

14 - 



- Lavrado (savana) com moitas de árvores associadas a pedras; no fundo, Floresta Estacionai 
Decídua (próximo Comunidade Curicaca). 

Savana de Altitude 

Manchas deste tipo de savana ocorrem em altitudes acima de 650 m, e são associados a solos com 

superfície de cascalho quartzoso. Nas proximidades da Vila de Pacaraima, o levantamento de uma 

destas áreas de savana indicou a presença das arvoretas Miconia rubiginosa (Melastomataceae) e 

Byrsonima chrysotricha (Malpighiaceae). Estas savanas guardam semelhança com savanas de 

altitude na Sierra Parima, Venezuela, em altitudes de 800 a 880 m, que Huber et ai. (1984). 

sugerem como representantes de áreas relíquias de origem pre-quaternário, hoje restritas a locais 

limitados por condições ambientais peculiares. Essas áreas representam alta susceptibilidade a 

erosão, uma vez rompida a camada protetora de cascalho, como tem ocorrido nas proximidades da 

Vila de Pacaraima. 

- Floresta Estacionai Decídua 

Essa tipologia florestal tem como característica marcante uma maioria de árvores caducifólias, ou 

seja, que perdem todas suas folhas na estação seca. É encontrada principalmente em pequenas 

serras caracterizadas pelos afloramentos rochosos ou matacões, sendo conhecida como "mata de 
15 
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- 
ilha" na terminologia regional. Uma espécie típica é o pau-roxo (Peltogyne gracilipes). Apesar de 

ser uma floresta de porte relativamente baixo (com a exceção de emergentes de pau-roxo), é 

considerada rica em espécies madeireiras pelos moradores da região, com a ocorrência de pau 

d'arco (Tabebuia spp.), pau rainha (Centrolobium paraense) e freijó (Cordia sp.), além das árvores 
menores utilizados para o encaibramento das casas, como a vara branca (Gasearia sp.) e as 

envireiras (Annonaceae). 

A floresta estacionai decídua aparenta possuir um certo nível de adaptação ao fogo. Porém, 

conforme informações locais, o fogo repetido em intervalos de poucos anos poderá causar a 

mortalidade de determinadas espécies, mesmo adultas. 

O fenômeno do fogo é um dos fatores ecológicos mais importantes diferenciando a Floresta 
Estacionai Decídua da Floresta Densa Submontana. A Floresta Densa Submontana, conforme 
conceito local, é floresta que não pega fogo. As queimadas que ocorreram no período de 97-98, e 
em 2003, amplamente divulgadas nos noticiários, podem ser consideradas, portanto, uma anomalia. - A floresta estacionai representa um ecossistema importante, que tem recebido atenção insuficiente 
por parte de políticas de conservação, talvez por causa dos poucos estudos referentes a esta 
tipologia florestal. 

- - 
- 

Floração de pau d'arco (Tabebuia sp.) na Floresta Estacionai Decídua 
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Floresta Ombrófila Densa Submontana 

O termo "Floresta Ombrófila Densa Submontana" conforme o IBGE, designa a formação vegetal 

conhecida na região como "mata geral", de grandes afinidades com a mata de terra firme amazônica 

(FIBGE, 1992), tal como a presença das lauráceas entre as famílias mais importantes. O inventário 

floristico indicou o amarelão (Clathrotropis macrocarpa), como a espécie individual mais importante 

na mata geral. O pau-pajé da mata (A/exa canaracunensís) e o pau-querosene ( Sagotía 

brachysepala) são as árvores mais comuns do dossel inferior na Floresta Submontana próxima de 

Pacaraima. A bacaba (Oenocarpus bacaba), espécie característica das matas amazônicas, é 

encontrada em oitavo lugar em importância na mata geral. Já a castanha (Caryocar nucíferum), que 

ocorre na mata geral próximo da BR-174, não foi registrada em outros inventários da região, sendo 

porém um elemento típico das florestas das Guianas. 

As palmeiras típicas da mata geral incluem o açaí (Euterpe precataria) e a paxiúba (Socratea 

exorrhíza), no dossél, e marajá (Astrocaryum mumbaca) e ubim macho (Geonoma sp.) no sub 

bosque, todas espécies com ampla distribuição pela Amazônia. Entre as ervas do sub-bosque 

destacam-se várias espécies de arumã (lchnosíphon spp.). Nas margens das derrubadas e 

aberturas da floresta as ervas mais abundantes são várias espécies de Piper (capeba e capebinha) 

e cana de macaco (Costus sp.) 

Não foi encontrada, pelo menos no trecho percorrido durante o inventário, uma tipologia florestal que 

representasse uma zona de contato entre a Floresta Estacionai Decidual e a Floresta Ombrófila 

Densa Submontana. 

Como subdivisão da Floresta Densa Submontana, podemos considerar as áreas com vegetação em 

recuperação após a perturbação antrópica, ou seja, capoeiras. As espécies típicas dessa vegetação 

secundária são: Lacres (Vismía spp.), Relame (Croton lanjouwensis), Manga brava (Sapium sp.), 
Chapeu de sol (Cordía sellowíana), Envira preta (Guatteria cítriodora), Embauba (Cecropía spp.), 

Folha dura (Míconía sp.), Vassourinha (Piptadenia sp.), Darora da mata (Cassia polystachya), Pau 

timbó (Didymopanax morototom) e Pará~pará (Jacaranda copaia). 
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Contato de savana de altitude com Floresta Densa Submontana, nas proximidades do BV-8. 
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3. ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO E CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

PRODUÇÃO 

3.1. Zoneamento Agroecológico 

Na fase inicial do projeto OFICINA DA TERRA, foi elaborado um zoneamento agro-ecológico 

preliminar da Terra Indígena onde se utilizou como indicadores as características da vegetação 

nativa (lavrado, floresta, e/ou vegetação de transição), altitude e relevo local. No decorrer dos 

trabalhos e nas visitas às comunidades indígenas foram acrescidas novas informações a essa 

avaliação inicial, a partir de informações sobre o comportamento de essências nativas e frutíferas 

em diversos locais de plantio. O resultado foi a divisão da Terra Indígena em três grandes zonas 

agroecológicas: 

Lavrado 

Paisagem caracterizada por baixa biomassa vegetal, apresentando solos variáveis que vão desde 

franco arenosos até solos argilosos. Predominância de buriti (Mauritia f/exuosa) em locais alagados, 

onde o lençol freático atinge a superfície, formando extensos buritizais. Clima fortemente sazonal, 

com período de três ou mais meses sem chuva, forte insolação e ventos constantes. 

Para essa região recomenda-se o plantio de espécies adaptadas ao estresse hídrico como manga, 

caju, ata, dão e azeitona entre outras'. Espécies mais sensíveis como o cupuaçu, jaca e abacate 

devem ser plantados em sistema agroflorestal sob proteção de culturas tais como mandioca e 

banana. Para diminuir a ação dos ventos, prejudiciais ao desenvolvimento das plantas, sugere-se a 

formação de quebra ventos com espécies de crescimento rápido e resistentes à seca. 

Serra 

Região de solos variáveis, incluindo vertissolos. Clima ameno, com períodos de estiagem curtos no 
verão. As chuvas são mais bem distribuídas ao longo do ano. Noites com clima fresco. Recomenda- 

~ A listagem das frutiferas com nome vulgar e nome científico encontra-se no Anexo 5 

lQ 



/' 

r-,. 

se investigar o potencial de espécies frutíferas subtropicais como lichia, figo e nêspera além de 

espécies tropicais de clima úmido como o cupuaçu e a pupunha entre outras. 

Região de Transição 

Região de características climáticas intermediárias. As espécies de clima mais seco, como o 

cajueiro, podem apresentar problemas de antracnose e recomenda-se o plantio experimental de 

fruteiras de clima tropical úmido, avaliando-se a adaptação das mesmas. Procurar variedades de 

caju e manga resistentes à antracnose. 

Avaliação do zoneamento 

Na prática, o zoneamento agro-ecológico tem auxiliado na escolha das espécies a serem produzidas 

no viveiro, bem como na distribuição das mesmas para as comunidades das diferentes regiões 

caracterizadas. O zoneamento forneceu subsídios para recomendações de plantio de determinadas 

espécies frutíferas, levando em consideração suas características agronômicas. 

Durante o primeiro ano de trabalho, nas visitas de acompanhamento das mudas na região do 

lavrado, as comunidades demonstraram grande interesse em plantar as fruteiras de clima tropical 

úmido como o cupuaçu, açaí-do-pará e pupunha, apesar destas espécies não serem as mais 

adequadas para o clima seco. Mesmo assim, no segundo ano iniciou-se a produção destas mudas 

no viveiro para plantios experimentais no lavrado, em locais com microclimas mais amenos, como no 

roçado, no bananal ou em buritizais. 

Na região da serra, o número de espécies de fruteiras subtropicais introduzido foi pequeno, devido à 

dificuldade de obter propágulos. Os resultados observados nestes diferentes experimentos serão 

discutidos em mais detalhe adiante. 
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3.2. Caracterização dos sistemas de produção agrícola 

f'· 

As visitas às comunidades possibilitaram um conhecimento melhor dos sistemas de produção 

agrícola empregados na Terra Indígena, e função das árvores dentro destes sistemas. No geral, foi 

observado que os sistemas de produção praticados na Terra Indígena São Marcos são dinâmicos e 

em franca evolução, tanto pela aquisição de novas tecnologias (seja na forma de cultivas ou práticas 

agrícolas), como pela reconfiguração dos sistemas sociais e econômicos em curso, que traz reflexos 

sobre os modos de subsistência. Estas mudanças tanto são relacionadas a fatores internos à 

comunidade, quanto por fatores externos, tais como a implantacão de infraestrutura de transportes, 

e a capitalização de certos membros da comunidade por via do trabalho assalariado (o caso de 
prufessores e agentes de saúde) e de aposentadorias, 

Mais recentemente, a saída dos invasores da Terra Indígena trouxe um leque de novas mudanças, 

ora na medida que foi cortada a dependência que algumas comunidades tinham dos fazendeiros 

para eventuais transportes e suprimentos, ora pela retomada de áreas produtivas, cujo acesso tinha 

sido limitado pelos fazendeiros. 

(' 

Os sistemas de produção na Terra Indígena também têm sido alvo de interferência específica por 

parte de instituições governamentais, por via de projetos de mecanização agrícola, entre outros. 

Segundo depoimentos dos tuxauas, a grande maioria destes projetos fracassou por uma série de 

motivos, e chegaram a prejudicar a economia e subsistência das comunidades, pelo fato destas 

diminuirem as áreas de roças tradicionais para empenharem esforços no plantio em áreas 

mecanizadas, onde a produção final foi irrisória. 

r<. 

Procuramos, então, dar somente uma pequena descrição de algumas características salientes dos 

sistemas de produção observados, limitando as observações principalmente à produção agrícola, 
sem considerar a pecuária, assunto que por sí só mereceria um estudo a parte. · 
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Lavoura mecanizada de mandioca na Comunidade da Roça. - 
3.2.1. Roças 

-- 
O sistema de produção agrícola apresenta diferenças entre as comunidades do lavrado e 
comunidades da serra. Apesar da diversidade de culturas ser comum em ambas, observa-se certas 

peculiaridades em relação à localização e técnicas de plantio. 

-- 

Para as comunidades da serra, próximas à BR-17 4, as roças são extensas e bem diversificadas, 
sendo cultivadas para fins comerciais, no caso da mandioca (para fabrico de farinha) e da banana. 
Anterior à desintrusão da terra indígena, as comunidades tinham limitações para o cultivo de 

grandes áreas tendo que reutilizar a capoeira após um pequeno período de pousio. Na serra 
também pode-se observar pequenas extensões de roças localizadas ao longo do curso de igarapés 

ou no sopé de serras. É comum que as famílias possuam mais de uma roça em diferentes estágios: 
uma em plena produção, outra sendo preparada e uma terceira já em fase para ser abandonada. 
Para a implantação de uma nova roça o uso do fogo é prática comum mais observada nas 
comunidades da serra. Após a broca do sub-bosque, as árvores maiores são derrubadas e deixadas 
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para secar. O plantio é feito após a queimada e o encoivaramento, com as seguintes culturas: 

mandioca, milho, banana, batata doce, inhame, abacaxi, etc. 

Nas comunidades da região do lavrado, observa-se a implantação de roçados em diferentes 

ecossistemas como ilhas de mata, beira de lagos, baixas de rios e buritizais. O cultivo em áreas 

inundáveis permite o aproveitamento parcial da produção que só pode ser colhida na época da 

estiagem. A falta de grandes áreas de floresta para implantar roças afeta a produtividade e também 

a diversidade interna das roças. Recentemente, tem sido proposto por algumas lideranças o plantio 

de grandes pomares de caju, que após um período de produção de frutas e castanhas, poderiam ser 

derrubados para a implantação de roças, pois haveria um incremento sensível de material orgânico 

na superfície do solo. 

- 

- 
Cultivo de mandioca dentro de cercado de mandacaru (Comunidade Xiriri). 

No lavrado é comum a implantação de roças em área de mata no pé de pequenas serras, 
mesmo distante alguns quilômetros das moradia. Nesses casos, há o deslocamento da família para 
uma casa na roça, onde permanecem de 1-2 semanas para fabricar várias sacas de farinha de 
mandioca, ou um tempo menor, se for para fabricar uma quantidade menor. 
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Este aproveitamento de ecossistemas diferentes é prática tradicional dos índigenas da 

região, pois as áreas de floresta oferecem solos melhores para o cultivo agrícola do que os solos do 
lavrado, com maior teor de matéria orgânica e nutrientes. As migrações sazonais entre 

ecossistemas diferentes também faziam parte de estratégias de melhor aproveitamento dos recursos 

naturais, via pescarias, caçadas e coleta de frutos silvestres. 

Além das mudanças nos hábitos tradicionais de deslocamentos sazonais, vem ocorrendo 

também alterações nas práticas agrícolas, tal como o cultivo dos solos do lavrado. Isto se toma 

possível na medida que é utilizado o estrume de gado como fonte de nutrientes. A forma mais 

comum de fazer esse aproveitamento é construir uma "caiçara", ou curral rudimentar, onde o gado é 

preso à noite. Após o tempo necessário para o acúmulo de uma boa quantidade de estrume, cerca 

de 3 a 12 meses, conforme o tamanho de rebanho e o tipo de solo (em solos arenosos é necessário 

mais tempo), a área da caiçara é aproveitada para o plantio das culturas alimentares como a 

mandioca e a banana. A cerca ainda serve para evitar a entrada de gado e a depredação das 

plantas. O sistema de caiçara funciona muito bem em locais com solos arenosos, mas acarreta uma 

certa dificuldade quanto utilizado em solos argilosos, pois estes são compactados pelo pisoteio do 

gado. Nesses casos, toma-se obrigatório abrir covas adequadas para as plantas, sendo observadas 

em vários locais covas de 60x60 cm para bananeiras. No caso da mandioca, as covas são rasas, 

sendo que a preocupação maior é de providenciar o afofamento do solo para permitir o bom 

desenvolvimento das raízes. O solo superfícia! pode ser cavado com uma enxada para formar 

montículos de terra, onde são enfiadas quatro ou mais ramas de mandioca, numa técnica 

denominada "manicuje". 

-----. 

O uso das caiçaras, como inovação tecnológica, permite a ocupação agricola do lavrado, e chega a 

promover um aumento no teor de matéria orgânica do solo e melhoria nas suas características 

fisico-químicas. Estes locais se apresentam como promissores para plantios em forma de sistemas 

agroflorestais, já que culturas como banana e mandioca poderão fornecer a sombra inicial para o 

estabelecimento de árvores mais sensíveis. Porém, resta ver se a conversão dessas áreas de roça 
para pomares será aceita, já que o estabelecimento da caiçara representa um certo investimento de 

mão-de-obra e material. 
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Cultivo de bananal próximo ao curral (Comunidade Santa Rosa). 

-· Na região do lavrado, as bananeiras foram observadas com as folhas bastante rasgadas devido ao 
vento quase constante da região. Poderiam ser beneficiadas com o plantio de quebra-ventos, de 

preferência de espécies frutíferas. Quebra-ventos também poderiam beneficiar outras frutíferas 
sensíveis ao vento, como a caramboleira, ou o abacate, que necessita de um microclima úmido na 

época de floração. No caso dos abacateiros, ventos excessivos podem causar a queda de frutos 

imaturos. - 
- 

A banana maçã, a mais preferida (e mais vendável) na região, foi muito atacada pelo moko, uma 

doença causada pela bactéria Pseudomonas solanacearum. Essa doença grassou na região de 
1995 a 1997, causando sérios danos aos bananais na região de serra. Onde antes saia de duas a 

três carradas de banana diariamente, a banana passou a fazer falta para o consumo interno. Ainda 
se planta banana, mas de acordo com o Tuxaua Galdino (Sorocaima 11), de 100 covas, só 30 

chegam a produzir. - 
- 3.2.2. Frutíferas 
r 

O plantio de frutíferas ao redor das moradias é prática muito difundida na Terra Indígena São 
Marcos, sendo plantada uma variedade de espécies, entre as quais figuram a mangueira, o cajueiro, 

- 25 

- 
- 



.,,-.... 

a atera, o coqueiro! a goiabeira e o dão. Em conjunto com as árvores frutíferas, esses plantios de 

quintal também incorporam espécies não-lenhosas, com destaque para a pimenteira, planta muito 

importante na alimentação, medicinal e cultura indígena. Foi observado um processo interessante no 

qual são criadas verdadeiras ilhas de frutíferas no lavrado, denominados "sítios". Estes sítios têm 

início a partir da construção e ocupação de uma moradia, ao redor da qual são plantadas várias 

espécies de frutíferas, sendo a mais importante (em termos de dominância) a mangueira. Ao passar 

do tempo, há a expansão e crescimento vertical da vegetação do sítio, levando ao sombreamento da 

casa. Quando isso ocorre, é comum a familia abandonar a moradia e construir nova casa, 

localizada, como a primeira, no lavrado aberto. Na aldeia Boca da Mata, foi nos mostrado por uma 

senhora idosa uma sequência de dois sítios que surgiram por via desse processo. Ao aceitar mudas 

de frutíferas para plantar ao redor da casa atualmente ocupada, ela afirmou que não hesitaria em 

mudar novamente quando as árvores atingirem um porte maior. A preferência por uma moradia no 

lavrado aberto foi atribuída à crença de que há uma quantidade maior de pragas (insetos) em locais 

com árvores. 

.,....._ 

.,.--... 

,-.,. 

.---- 

A produção de frutas é importante na alimentação das comunidades, sobretudo para as crianças na 

idade escolar. Conforme depoimento de vários professores, a merenda escolar fornecida pelo 

governo é insuficiente para todo o período letivo, e as frutas se tomam um complemento alimentar 

muito importante. Como exemplo, foi citado que na Aldeia Sabiá é possível suspender e assim 

economizar na merenda durante o período de frutificação de uma mangueira e um ingazeiro que se 

encontram próximos da escola. Nesta aldeia, o professor desenvolveu um trabalho com o plantio de 

frutíferas, sendo que os alunos plantaram 40 mudas de manga e 30 de buriti. Uma boa parte das 

mudas de buriti, no entanto, foram destruídos pelo fogo. A preocupação com a alimentação dos 

alunos levou algumas comunidades a implantarem hortas ligadas à escola. Na comunidade de Vista 

Alegre, os 12 professores contribuem para pagar um salário a uma pessoa que cuida da horta da 

escola. Esta horta produz abóbora, macaxeira e batata-doce para complementar a merenda escolar. 
,......._. 

r-. 

Além da importância na alimentação humana, as frutas também podem ser usadas na criação de 
suínos. Geralmente os porcos são criados de forma extensiva, ficando livres para fuçar em locais 

como buritizais, mas em determinadas ocasiões podem ser confinados em chiqueiros rústicos, onde 

.,.-.... 
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frutas como a manga e o caju são usadas para complementar ou substituir a alimentação com 

tubérculos. 
,--._ 

3.2.3. Essências nativas 

_.,......, 

Membros das aldeias da região de lavrado indicaram que há escassez de madeiras adequadas para 

construção de casas. Inicialmente foram indicados os nomes de árvores com madeira muito durável, 

entre as quais a preferida é o pau-rainha (Centrolobíum paraense - Leguminosae). Também foi 

citado o freijó (Cordia cf. verbenacea - Boraginaceae) como madeira para trabalhos de carpintaria. 

Contudo, em conversas mais detalhadas, percebeu-se que é maior a escassez de madeiras mais 

leves, na forma de paus roliços, utilizados como caibros na confecção das coberturas das casas. 

Várias comunidades da região do lavrado afirmaram que para construir novas escolas ou malocões 

de reunião foram obrigadas a fretar caminhões para buscar tais madeiras na região da serra, em 

outras áreas indigenas, ou até em frentes de colonização. 

r». 

O buriti (Mauritía flexuosa - Arecaceae) desponta como espécie nativa de grande interesse para o 

plantio, tanto para a produção de frutos como de palha. No caso da palha, já há uma certa escassez 

em algumas partes da região, e os lideres responsáveis pelo projeto de construção do malocão do 

Centro Cultural citaram a dificuldade de encontrar quantidade suficiente de palha nas redondezas 

para fazer a cobertura. Em conversas com várias pessoas, foi constatada que existe entre os 

indígenas uma tradição de estabelecimento ou expansão de buritizais, a partir da dispersão ou 

plantio das sementes que sobram após o aproveitamento da polpa. Ao mesmo tempo, porém, a 

queimada indiscriminada do lavrado tem prejudicado a regeneração dos buritizais nativos. Também 

foram proferidas informações sobre a grande variação na qualidade da fruta, sendo que alguns 

buritizeiros produzem frutos que nem a fauna silvestre se interessa em consumir. Conforme o tuxaua 

Azuílo (Samã 1), há grande variação no teor de gordura da polpa, a qual é responsável pelo sabor. 
Ao todo, o levantamento preliminar indicou que existe uma riqueza de informações sobre o uso e . 
manejo do buriti, e que essas informações poderiam ser incorporadas às ações da Oficina da Terra 

para aumentar a presença desta valiosa palmeira na Área Indígena. 
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Em várias comunidades, foram vistas árvores de jatobá (Hymenaea courbaril L. - Leguminosae), 

cujos frutos foram consumidos pelas crianças, fato evidenciado pela quantidade de cascas 

quebradas. As árvores geralmente tem muitas cicatrizes devido à retirada da casca para preparo de 
remédios. O mesmo foi observado no caso de árvores de copaíba (Copaífera sp. - Caesalpinaceae), 

também uma espécie medicinal. Na comunidade da Roça, foi nos mostrado também o uso da 

madeira da copaibeira para fazer cerca de curral. Desta forma, essas duas árvores podem ser 

consideradas espécies de uso múltiplo e de bastante interesse para o plantio. Ambas as espécies 

são poupadas quando é feita a limpeza de uma área de mata para instalação de casas. Atualmente, 

não há nenhuma atividade de extração de óleo de copaíba, mas há interesse de fazer este 

aproveitamento. 

Entre as frutas coletadas na floresta e levadas para consumo nas casas encontram-se o tachí 

(Talisia cf. cupularis - Sapindaceae) e o jenipapo (Genipa americana - Rubiaceae). Quando esta 

última espécie regenera perto das casas ela é poupada durante as carpinas de limpeza. 

Mesmo na região da serra, onde há floresta ao redor, é notável o interesse no plantio de essências 
madeireiras com retomo só a longo prazo. Talvez a questão da posse definitiva e permanente da 

terra, agora assegurada com a desintrusão da Terra Indígena, tem sido um estímulo necessário para 

tais investimentos. O exemplo de um grande plantio de Acacia mangium instalado ao longo da BR- 

174, com uma extensão de dezenas de hectares, talvez seja outro fator estimulando o interesse no 

plantio de essências madeireiras. 

Em visitas recentes às comunidades do lavrado, foi sugerida a produção de outras espécies 

florestais como darora (Acosmíum nitens - Leguminosae) e velame (Croton lanjouwensís - 

Euphorbiaceae}. Esta última espécie, que ocorre nas matas da região da serra, foi plantada em nível 

experimental nos roçados em algumas comunidades na região do lavrado, no ano de 2002, 

apresentando resultados interessantes quanto ao seu crescimento e adaptação. 



Considerações sobre o sistema agrícola 

-- 

A atividade agrícola na Terra Indígena São Marcos sofre forte influência dos fenômenos climáticos, e 

em especial das grandes secas que têm ocorrência periódica, ligada ao fenômeno do EI Nino. Essa 

periodicidade é lembrada pelos marcadores naturais: foi dito que o lago da Comunidade Lagoa, por 

exemplo, seca de 5 em 5 anos. Na Comunidade Lago Grande, informaram que o lago seca de 10 

em 10 anos, sendo que a última vez foi em 1993. No ano de 2003, a seca foi muito prolongada e 

matou muitos dos plantios de mandioca, senão a maioria, na região do lavrado. No Monte Cristal, 

informaram que a seca matou também as 5 variedades de batata doce que possuíam. A seca 

também levou prejuízos às comunidades da serra, na medida que houve a perda de roças e 

frutíferas com as queimadas. 

Após o verão forte no início de 2003, houve uma grande movimentação no sentido de buscar 

manivas na região da Serra (Nova Esperança, Bananal) para fazer o plantio dos roçados no 

Lavrado. Foi relatado que antigamente os índios do lavrado obtiam manivas, através de troca, com 

os índios Yekuana, grandes viajantes do rio Urariquera, porém não foram passados detalhes sobre 

esse intercâmbio. 

No passado, fazia-se o plantio de mandioca também na "vazante" (buritizal), o que garantiria pelo 

menos as ramas para servirem de "semente" para plantio quando as chuvas chegassem, além de 

raízes para fazer farinha. Na falta da farinha, comiam o palmito do buriti para agüentar a fome. Hoje, 

porém, a prática do plantio na vazante está sendo abandonada, talvez porque há como conseguir 

outras formas de sustento em períodos críticos. 

Uma proposta interessante, já que a seca é periódica, seria de trazer do agreste nordestino 

gennoplasma de manivas mais resistentes à seca. O (re)plantio das roças no lavrado com 

variedades oriundas da serra, onde o clima é mais ameno, fatalmente resultará na perda das roças 

na próxima grande seca. 

A agricultura, esteio cultural das comunidades indígenas, tem exibido uma fragilidade perante as 

mudanças de natureza social e econômica, tal como ocorre quando há o ingresso na economia de 
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mercado, ou quando há uma mudança substancial na forma das relações com o mercado. Entre os 

impactos observados é a perda de práticas de conservação e/ou obtenção de germoplasma de 

plantas cultivadas (a "agrobiodiversidade"), especialmente quando estas práticas estão embutidas 

em mecanismos socioculturais, tais como casamentos, festas, rituais, intercâmbios simbólicos e 

deslocamentos sazonais. Na Terra Indígena São Marcos, exemplo disto é a perda das variedades 
tradicionais de milho, de cor vermelha, azul, preta, e branca, de tamanhos e usos variados. O 

resgate das culturas agrícolas tradicionais é de suma importância, não só pelo seu significado 

simbólico, mas também pelo seu papel na segurança alimentar, pois certamente representam 

variedades bem adaptados às condições de solos e clima da região. 

Um local como a Oficina da Terra poderia, então, contemplar a manutenção de um banco dessas 
variedades para disseminação às comunidades e indivíduos interessados no seu plantio. De certa 

forma, isto tem acontecido numa pequena escala, com indígenas buscando rama de macaxeira e 

batata doce para levar a suas comunidades. Porém, isto tem sido feito em caráter muito incipiente, 

com somente uma pequena parte da riqueza de agrobiodiversidade existente na Terra Indígena. 



4. A OFICINA DA TERRA COMO ESPAÇO PARA EXTENSÃO AGROFLORESTAL 
E BUSCA DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL 

A proposta inicial do Projeto da OFICINA DA TERRA foi de desenvolver atividades de 

produção de mudas em conjunto com atividades de treinamento e educação ambiental para 

membros das comunidades indígenas. Para isso, definiu-se que todas as ações seriam 

desenvolvidas seguindo os princípios da agricultura orgânica e sustentável, por ser esta mais 

adequada ao modo de vida tradicional das comunidades, onde a floresta e os recursos naturais têm 

papel fundamental na subsistência. Desta forma, o projeto assumiu uma função educativa abrindo 

espaço também para a extensão de tecnologias apropriadas e a troca de experiências, buscando 

sempre a valorização do saber e conhecimento indígena. As comunidades indígenas participam 

diretamente das atividades desenvolvidas no viveiro de mudas, além de cursos de capacitação, 

onde práticas agroecológicas são difundidas e incentivadas, buscando-se um modelo de 

desenvolvimento ambientalmente equilibrado. Essa metodologia proposta deve estar em constante 

avaliação com ajustes e reformulações, visando estar em sintonia com as necessidades e 

expectativas das comunidades indígenas. 

4.1. O viveiro de mudas da OFICINA DA TERRA 

Os trabalhos da OFICINA DA TERRA iniciaram-se com a implantação de um viveiro de mudas, 

onde além da produção de mudas de essências florestais e frutíferas haveria o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental e aulas práticas. O viveiro tem dois objetivos principais: 

(1) A produção de mudas de espécies nativas para a recomposição de áreas degradadas, 

priorizando espécies que são utilizadas pela comunidade indígena; 

(2) A produção de mudas de espécies frutíferas para plantio nas comunidades. 

O viveiro de mudas tem capacidade de produção de aproximadamente quatro mil mudas por ano. 

Desde a implantação do viveiro, a partir de novembro de 2000, foram produzidas mais de 14.000 
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mudas entre espécies frutíferas, florestais, medicinais e ornamentais. Detalhes sobre as espécies 

produzidas no viveiro serão apresentadas em item específico adiante. 

4.1.1. Descrição do viveiro 

O viveiro foi construído nas imediações do Posto de Vigilância do Surumu, em local plano, 

sem árvores, e próximo de fonte de água para irrigação. Este local permite o acesso de carro para 

facilitar tanto o transporte das mudas para os locais de plantio definitivo, e do abastecimento do 

viveiro com insumos (terra, esterco, e serragem). 

Viveiro da Oficina da Terra - produção de mudas de cupuaçu. 

- 
O viveiro tem área de 218 m2, com 21 m de comprimento por 10,40 m de largura, sendo 

coberto de tela sombrite numa altura de 2,5 m, suspensa sobre ripões fixados em esteios. As 

laterais do viveiro são de tela de arame, com base de tijolos, para impedir a entrada de animais. 

Após a construção dos canteiros de tábua, o piso do viveiro foi coberto com uma camada de 3 cm de 

casca de arroz, produto facilmente obtido na região, que facilita a drenagem e impede o crescimento 

de ervas daninhas. 

- 
- 
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Em anexo ao viveiro foi construído um depósito de madeira, com área de 7,8 m2 para o 

armazenamento de materiais e ferramentas, junto com uma área coberta, com tanque e bancada de 

madeira de 5 m de comprimento para preparo de sementes e estacas, e realização de aulas 

práticas, entre outras atividades. Os materiais utilizados na implantação do viveiro estão 

relacionados no Anexo 2. 

Inicialmente, foi bombeada água do rio Surumu para abastecer a caixa d'água do viveiro. 

Atualmente, a água utilizada na irrigação das mudas é proveniente de um sistema de captação de 

água, instalada numa serra localizada próximo ao Posto de Vigilância Surumu, sendo distribuída por 

gravidade. No período de seca, quando há baixa vazão nessa fonte da serra, o abastecimento de 

água para a irrigação diária das mudas é complementado com um sistema de captação de água por 

energia solar. com bomba de 12 V instalada no rio Surumu. 

_,-... 4.2. Treinamentos promovidos pela OFICINA DA TERRA 

Com o objetivo de incentivar e capacitar membros das comunidades indígenas a produzir suas 

próprias mudas, a Oficina da Terra busca a participação direta de representantes indígenas nas 

atividades do viveiro de mudas, a partir de estágios e cursos, de forma que a Oficina da Terra 

configurou-se como espaço para aprendizados e treinamentos. 

4.2.1. Estágio 

A cada mês o viveiro recebe um representante indígena, seguindo uma escala anual definida 

pelas comunidades, que fica responsável por acompanhar e desenvolver todas as atividades do 

viveiro de mudas. No viveiro, sob a responsabilidade de engenheiro agrônomo ou técnico agrícola, 

são repassadas noções básicas de produção e manejo de mudas, e de técnicas agroecológicas de 

produção na horta orgânica. O estagiário escolhido tem o compromisso de repassar à sua 

comunidade a experiência e conhecimentos adquiridos durante o estágio, contribuindo com o 

trabalho de plantio e manutenção das mudas distribuídas pelo viveiro, além de apoiar iniciativas de 

plantios comunitários como hortas escolares e roçados. 

!' 



O trabalho no viveiro envolve todos as etapas necessárias para a produção de mudas, desde a 

preparação do substrato para encher os sacos, o tratamento das sementes e semeadura, e o 

manejo das mudas. Também é incluído a anotação das atividades diárias e semanais, dos controles 

de semeadura e saída de mudas, e o balanço de estoque mensal. 

,,-.. O cronograma de trabalho do viveiro de mudas é planejado para o ano todo, visando à 
obtenção de mudas de tamanho ideal para distribuição e plantio nas comunidades, no início das 

chuvas (abril-junho) ficando da seguinte forma: 
-~ 
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ATIVIDADE PERiODO 
Distribuição de mudas nas comunidades do lavrado Abril-Maio 
Distribuição de mudas nas comunidades da serra Maio-Junho 

Produção de mudas Novembro - Janeiro 
Visitas às comunidades Setembro - Outubro 
Coleta de sementes Conforme espécie a ser produzida 

Manutencão das mudas no viveiro Fevereiro - Marco 

Apesar deste cronograma definir a programação geral das atividades, há uma produção menor de 

mudas ao longo do ano todo, permitindo que os estagiários tenham noções de todas as etapas do 

viveiro. 

A relação dos estagiários do viveiro de mudas, e suas respectivas comunidades, se encontra no 

Anexo 3. No total, foram 38 estagiários no período de novembro de 2000 a dezembro de 2003. 

.r" 4.2.2. Cursos de Pequenos Viveiros 

Devido ao grande interesse das comunidades pelo plantio de árvores frutíferas e 

madeireiras, e o desenvolvimento de projetos de médio porte, foi estabelecido que um dos objetivos 

da Oficina da Terra seria de incentivar e capacitar as comunidades indígenas a produzir suas 

próprias mudas. Além de tomar as comunidades mais independentes com relação à produção de 
mudas, a produção ín loco dispensaria a necessidade de transportar as mudas até as comunidades 
mais distantes, o que implica em custos de transporte, bem como estresse para as plantas. Nesta 



concepção, a Oficina da Terra seria não somente um local para produção de mudas, mas também 

de treinamentos. 

- 

Dentro deste objetivo, foram realizados quatro Cursos de Pequenos Viveiros para repassar a 
um número maior de membros das comunidades noções básicas de como fazer um pequeno viveiro 

para produção de mudas. Foram realizados dois cursos no primeiro semestre de 2001 e dois no 
primeiro semestre de 2002, com 20 e 16 participantes, respectivamente. A duração dos dois 
primeiros cursos foi de dois dias, sendo que no terceiro e quarto curso foi acrescentado um dia para 
visitar os SAF'S implantados nas comunidades. Participaram do terceiro e quarto curso 17 e 12 

pessoas, respectivamente. Alguns participantes do primeiro e segundo curso retomaram para 

participar do terceiro ou quarto curso. A relação dos participantes dos cursos, e suas respectivas 

comunidades, se encontra no Anexo 4. 

A indicação dos participantes ficou por conta de decisão de cada comunidade, as quais 
escolheram pessoas com interesse na produção de mudas. Entre os participantes houveram 

professores, agentes de saúde, catequistas e agricultores. 

Turma do 4° Curso de Pequenos Viveiros (12-14/06/02) 

- 



4.2.2.3- Conteúdo programático do Curso de Pequenos Viveiros 

- 

O curso alternou entre aulas teóricas e atividades práticas, sendo estas últimas realizadas 

no viveiro de mudas. No curso foram abordados os seguintes assuntos: 

• Métodos de propagação de plantas; 
• Dimensionamento e construção de um viveiro rústico; 
• Coleta, armazenamento e tratamento pré-germinativo (quebra de dormência) de 

sementes; 
• Comportamento e manejo das diferentes espécies no viveiro; 
• Plantio de mudas. 

- 

Foi dado destaque ao planejamento necessário para construir um viveiro rústico, com os 
participantes dividindo-se em grupos para analisar a realidade de suas comunidades. A partir dessas 

análises, cada grupo apresentou um exercício em forma de projeto tratando da capacidade do 

viveiro e as espécies a serem produzidas, para discussão e comentários da turma. 

- 

- 

·- 
- 

Curso de Pequenos Viveiros: (a) aula prática de tratamento de sementes; (b) apresentação de 
esboço de plantio em forma de sistema agroflorestal. ,... 

- 
Nos cursos de 2002, foram feitas visitas às comunidades onde foram implantados sistemas 

agroflorestais, Nova Esperança, Mel e Boca da Mata e também o pomar de um antigo posseiro, 

entregue a comunidade da Nova Esperança. 

- 



Os cursos foram encerrados com o plantio de mudas no Posto de Vigilância Surumu, 

seguido de comemoração com entrega de certificados, camisetas e bonés da OFICINA DA TERRA. 

Nos primeiros dois cursos os participantes selecionaram sementes do estoque existente (entre elas 

manga, jatobá, copaíba, e pau-rainha} e receberam 100 saquinhos para dar início a pequenos 

viveiros nas suas comunidades. ,--.. 

4.2.3. Avaliação dos estágios e cursos 
r'· 

De modo geral, a experiência do estágio têm sido enriquecedora para ambas as partes 

devido à troca de conhecimentos e experiências, uma vez que o estagiário traz consigo 

conhecimentos e informações importantes sobre sua cultura, comunidade de origem e região. Muitos 

estagiários também trazem experiência de trabalhar com mudas ou plantios em outros locais. O 

trabalho do estagiário não se limita somente à realização das tarefas rotineiras do viveiro, mas inclui 

receber visitantes das comunidades e de acompanhar a distribuição de mudas e as visitas às 

comunidades. 

Por outro lado, em visitas às comunidades para avaliação dos plantios e do trabalho da 

Oficina da Terra, em novembro de 2003, constatou-se que a maioria dos estagiários (72%} não tem 

repassado o que foi aprendido, nem contribuído para a manutenção das mudas distribuídas pelo 

viveiro. Isso muitas vezes é conseqüência da falta de incentivo e motivação por parte das 

comunidades, que deveriam cobrar uma participação mais efetiva destas pessoas junto aos 

trabalhos de produção desenvolvidos em conjunto na comunidade, valorizando o que foi aprendido 

durante o estágio. 

Mesmo assim, observou-se que os estagiários de algumas comunidades desenvolveram 

atividades de produção de mudas, como no caso da Bala, Xiriri e Vista Alegre, chegando a distribuir 

mudas entre os moradores. Em outras, observou-se o apoio na manutenção das mudas distribuídas 

para o plantio na escola e na comunidade, como foi o exemplo da comunidade Tigre e Lagoa. Além 

das atividades relacionadas à produção e manutenção de mudas, houve também pequenas 

iniciativas por parte dos estagiários das comunidades Nova Esperança e Mel de implantação de 
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horta, o primeiro exemplo para fins comerciais. Essas iniciativas tem sido apoiada pela a Oficina da 

Terra, que fornece sacos de mudas e sementes. 

Como forma de melhor alcançar os objetivos do estágio deve-se trabalhar melhor a 

motivação e incentivo destes estagiários nas comunidades, solicitando sempre a presença destes 

em visitas de avaliação dos plantios e no momento de receber as mudas enviadas pelo viveiro. Isso 

reforçaria a importância destas pessoas para a continuidade dos trabalhos do viveiro de mudas. 

Além disso, foi sugerido pelas comunidades que se fizessem reuniões de avaliações e reciclagem 

destas pessoas, com a coordenação da Oficina da Terra. 

Uma avaliação preliminar dos resultados dos Cursos de Pequenos Viveiros indica que é 
grande o interesse por parte de membros da comunidade na capacitação. Tanto o estágio como os 

cursos tem atraido pessoas com alguma experiência com a produção de mudas ou plantios, 

trabalhando em locais fora da Terra Indígena, que buscam aprimorar os seus conhecimentos. 

Apesar de nenhuma comunidade ter implantado um viveiro numa escala que atenda à 
comunidade inteira, várias pessoas que participaram dos cursos ou do estágio já iniciaram urna 

pequena produção de mudas nos seus quintais, no nível familiar. Alguns professores que 

participaram dos cursos têm adquirido materiais básicos (tela sombrite, material de irrigação, etc.), 

com a intenção de brevemente iniciar trabalhos com a produção de mudas nas suas escolas. 

Os participantes dos cursos expressaram interesse em realizar um encontro depois de 

algum tempo para avaliar e trocar suas experiências com viveiros, cientes de que haverá resultados 

diferentes, conforme as condições de cada comunidade, tal como a disponibilidade de água, e 

interesse e apoio de pessoas das comunidades. 

4.3. Semana do Meio Ambiente 

Para as comunidades indígenas a preservação do meio ambiente está ligada diretamente 

com a garantia de seu modo de vida tradicional, onde os recursos naturais são essenciais para o 
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desenvolvimento de atividades como a caça, a pesca e a coleta de alimentos. O Dia Mundial do 

Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, é uma oportunidade de conscientizar as 

comunidades sobre a importância da preservação do meio ambiente na Terra Indígena São Marcos. 

Com o objetivo de promover a conscientização ambiental a Oficina da Terra tem realizado 

nesta data atividades de distribuição e plantio de mudas, pequenos seminários, exposições e 

concursos, onde são discutidas questões sobre o meio ambiente e sua importância para as 

comunidades indígenas. 

r· 

No ano de 2001, programou-se para a Semana do Meio Ambiente atividades nas 

comunidades Boca da Mata, Nova Esperança, Mel e Sorocaima li, as quais ainda não haviam 

recebido mudas. Juntamente com os professores da escola da comunidade da Boca da Mata, a 

maior comunidade na região da serra, foi promovido um concurso de redação e desenho com o 

tema "Minha Comunidade e o Meio Ambiente", com premiação para os melhores trabalhos. Após o 

plantio de mudas em áreas comunitárias (praça, malocão de reuniões e clube das mães) foi feito o 

encerramento seguido de comemoração com refrigerante e bolo, este último preparado pelos 

professores. Em seguida, os moradores que abriram covas nas suas casas receberam mudas de 

pupunha e abiu. A equipe da Oficina da Terra, auxiliada por outros integrantes do Programa São 

Marcos, forneceu adubo orgânico e orientou o plantio em cada casa. 

Nas comunidades Mel, Sorocaima li e Nova Esperança foram feitas palestras sobre o meio 

ambiente, seguido pelo plantio de mudas com os alunos e professores. No encerramento das 

atividades, foi distribuído um lanche para os participantes. 

Em 2002, a comemoração da Semana do Meio Ambiente foi organizada com palestras e 

gincanas nas escolas das aldeias Sabiá, Curicaca, Santa Rosa, Guariba e Bananal. Foram 

discutidos temas voltados à questão do meio ambiente, como os problemas do lixo, desmatamento e 

queimadas, problemas que hoje fazem parte da realidade da Terra Indígena São Marcos. 



- 
Atividades da Semana do Meio Ambiente (2002) na Comunidade Sabiá 

- 

- 
Na gincana, foram formadas equipes de alunos, pais e membros da comunidade, para 

participarem de atividades como caça ao lixo, corrida do saco, carrinho de mão, etc. valendo pontos. 
A equipe vencedora foi premiada com bolas, materiais escolares, álbuns 500 Pássaros, camisetas e 

bonés do Programa São Marcos. Na ocasião, foram também distribuídas mudas para o plantio nas 

comunidades. - 
Em 2003, a equipe da Oficina da Terra organizou atividades com os alunos da escola da 

Comunidade Samã, que atende também as comunidades Samã 1, Samã li, Nova Jerusalém e 
lngaruman. Foi realizada palestra com os alunos, seguido pelo plantio de mudas frutíferas nos 
arredores da escola, em covas previamente abertas pela comunidade. Foi providenciado o adubo 

orgânico para adubar as covas. Após o plantio, os alunos fizeram uma merenda de pipoca e suco, e 
levaram mudas de açaí para plantar em suas casas. 

,- Nas Semanas do Meio Ambiente de 2002 e 2003 a equipe de fiscalização do Programa São Marcos 
realizou a distribuição de mudas de açaí, junto com sacos para lixo e informativo sobre a Terra 

Indígena aos carros que passavam pelo Posto de Fiscalização da Secretaria da Fazenda, em 

Pacaraima. Esta iniciativa foi muito bem recebida. 

A comemoração da Semana do Meio Ambiente tem despertado iniciativas por parte dos 
professores de trabalhar esse tema com os alunos e a comunidade em geral. Algumas escolas 
organizaram exposições de desenhos, cartazes e trabalhos escrito para serem apresentados pelos 
alunos. Observamos que estes trabalhos não configuram a mera repetição da temática ambiental, 
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- 
mas que os alunos tem buscado mostrar os problemas reais que atingem suas comunidades, tais 

como o lixo, a poluição da água, o desmatamento e as queimadas, com seus impactos na fauna, 

flora, e bem-estar humano. Percebe-se na geração mais nova uma verdadeira preocupação com o 

meio ambiente, que aos poucos se traduz também a uma consciência sobre a importância da defesa 

da integridade da Terra Indígena. 

,-. 

- 

Atividades da Semana do Meio Ambiente (2002) na Comunidade Santa Rosa. 
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4.4. Horta Orgânica 

Uma das atividades paralelas da Oficina da Terra é a manutenção de uma horta orgânica 
para produzir hortaliças sem a utilização de agrotóxicos ou adubos químicos. Esta horta é localizada 

próximo ao viveiro de mudas, nas margens do rio Surumu, e seus produtos servem para 

complementar a alimentação do refeitório do Posto Surumu. 

_,,....__ 

A manutenção diária da horta faz parte das tarefas de rotina do estagiário do viveiro, que 

desenvolve técnicas básicas da agricultura orgânica e princípios de permacultura, além de conhecer 

as características dos cultivas tradicionais e introduzidos. O controle fitossanitário da horta é feito 
com a utilização de receitas alternativas que também são utilizadas no viveiro de mudas. Procura-se 

trabalhar com culturas mais adaptadas ao clima da região tais como chicória, cebolinha, tomate 

cereja, berinjela, espinafre, pepino, abóboras, melancia e melão. Toda a colheita é pesada e 

anotada pelo estagiário do viveiro. 

A horta também tem sido utilizada para a implantação de plantíos experimentais, sendo um 

espaço importante para a prática do sistema de produção de culturas tradicionais como a macaxeira, 

taioba, pimenta, batata e canru, Também tem sido feito o trabalho de resgate de sementes e mudas 

de culturas tradicionais que foram se perdendo com a adoção de novas tecnologias e com a 

utilização de sementes geneticamente melhoradas, como o milho e feijão. 

r>. 

Entre os canteiros são plantadas diversas espécies de frutíferas, visando à formação de um 

pomar, com o objetivo de fornecer frutas para o consumo no Posto, material para propagação, e de 

permitir o acompanhamento do desenvolvimento e potencial de espécies frutíferas introduzidas. No 

segundo ano de implantação algumas arvores frutíferas ja entraram em produção, como a calabura, 

que apresentou um crescimento muito rápido, e a acerola, graviola, caju, goiaba, ata e conde. 

4? 



- 
Transformação progressiva da área de horta em pomar de frutíferas. 

A área de produção da horta e do pomar tem sido ampliada a partir da construção de 
canteiros "sanduíches" que reaproveitam materiais como toras, galhos, palhas e folhas secas e 
verdes, entremeadas com camadas de estrume e composto. Devido à diferença no tempo médio da 
decomposição dos vários componentes, estes canteiros têm demonstrado uma vida útil muito maior 
do que os canteiros convencionais, preparadas somente com a mistura da terra e estrume. 

- - 
- 

- -- 
Etapas da construção de canteiro "sanduíche" na horta orgânica e produção de macaxeira. 
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Outra técnica utilizada na horta orgânica é a adubação verde, que consiste no cultivo de 

leguminosas como o feijão de porco, feijão guandu, leucena, marí-marí e palheteira, que produzem 

boa quantidade de biomassa e rebrotam bem após poda. 

Plantios em Atéias 

Para avaliar algumas espécies com uso potencial na adubação verde foi feito o plantio 

experimental de leguminosas fixadoras de nitrogênio em forma de aléias em maio de 2002. As 

aléias tem um espaçamento reduzido de 50 cm entre as leguminosas, plantadas em faixa dupla, e 

3m entre linhas, e tem como objetivo fornecer biomassa para adubação verde de culturas de ciclo 

rápido como o milho, macaxeira, abóbora e feijão, plantadas nas entrelinhas. No experimento foram 

utilizadas as seguintes espécies: 

• angico 

• feijão guandu 

• pau rainha 

• leucena 

Os resultados deste experimento indicaram a superioridade do feijão guandu em termos da 

produção de biomassa (apresentando boa rebrota posterior a poda intensa) para uso na adubação 

verde. A leucena ficou em segundo lugar em termos de biomassa, porém seria mais indicado para a 

produção de biomassa lenhosa (varas e lenha). 

O pau rainha teve crescimento inicial lento, porém demonstrou uma arquitetura monopodial, 

com fuste reto, ídeal para a silvicultura. Devido a esse fato, não foi realizado poda no pau-rainha. 

Após um ano alguns indivíduos já demonstraram ótimo crescimento (atingindo 3,30m de altura), 

indicando o potencial do pau rainha para plantios. O angico teve um crescimento inicial lento, e 
poucos indivíduos com o fuste reto, necessitando de podas de formação se for cultivado para fins 
madeireiros. 
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Em relação ao melhoramento do solo nas entrelinhas, pode-se observar que o acréscimo de 

biomassa verde contribuiu consideravelmente para a descompactação do mesmo, porém não se 

pode desconsiderar o efeito do preparo do solo para o plantio das culturas, que também influencia 

na estrutura. 

- 

Poda de guandu para adubação verde 

- 

- 

- Vista geral do plantio de leguminosas em aléias, com destaque para o pau-rainha ,-. 

r 
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4.5. Compostagem 

A produção de adubo orgânico pelo processo de compostagem tem como objetivo o 

aproveitamento de materiais orgânicos como esterco, serragem, folhas, galhos secos e capins 
provenientes de roçagem. O adubo produzido é utilizado no plantio de mudas nas comunidades, na 
manutenção da horta orgânica e nas árvores frutíferas do Posto de Vigilância Surumu e Centro 

Makunaimi. 

Utiliza-se o método de compostagem em "leíras" ou "pilhas", formadas por camadas 

alternadas de material orgânico e esterco, com aproximadamente 1 m de altura, 1 m de largura e 3m 

de comprimento. Para garantir a produção contínua de adubo orgânico são mantidas pilhas em 

diferentes estágios: uma pronta para ser usada, outra quase pronta e uma terceira em fase de 
construção. O processo de compostagem leva cerca de 60 dias para produzir um adubo bem 

1 

homogêneo, escuro e com cheiro de terra, pronto para ser peneirado e utilizado. 
,... 

,- 

Atualmente também são utilizadas composteiras rústicas, construídas de sobras de madeira 

roliça proveniente da construção do Centro de Reuniões Makunaimi, como modelo barato e prático a 
ser utilizado nas comunidades indígenas. As toras de madeira são encaixadas umas nas outras 

sem a utilização de pregos, podendo ser facilmente desmontada no momento da revirada do 
composto. Além disso, evita-se que animais como galinhas, porcos ou outros revirem o material. No 

Centro Makunaí'mi também foi instalada uma composteira em forma de vala. 

- 
Compostagem em estrutura de paus roliços e em forma de leira. 
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A experiência com estes vários métodos de compostagem indica que na estação seca é 

imprescindível regar as pilhas para manter a umidade e assegurar o processo de decomposição. 

Em locais com pouca disponibilidade de água a alternativa é fazer a compostagem numa vala, onde 

os materiais em decomposição serão protegidos dos ventos secos. 

4.6. Reaproveitamento de Águas Cinzas 

.r-. 
"Água cinza" é aquela proveniente das pias, dos tanques, dos chuveiros e semelhantes. Ê 

diferenciada da "água negra" proveniente dos vasos sanitários. Como a água cinza não tem a 

mesma contaminação biológica que tem a água negra, pode ser reaproveitada para irrigação de 

determinadas plantas, especialmente em regiões que têm uma época de seca prolongada. 

O aproveitamento das águas cinzas na irrigação das plantas tem também a vantagem de 

fornecer nutrientes, substituindo ou complementando outras formas de adubação. Com um sistema 

simples, de baixa tecnologia, consegue-se numa pequena escala resultados semelhantes àqueles 

obtidos por sistemas de "fertirrigação", onde os adubos são injetados na água da irrigação. 

As plantas selecionadas para compor o sistema de aproveitamento das águas cinzas no 

Posto Surumu foram as bananeiras, a cana-de-açúcar e os açaizeiros, plantas que são beneficiadas 

pela irrigação permanente; A "água cinza" proveniente das pias dos banheiros e cozinha, dos 

chuveiros e do tanque de lavar roupas, é conduzida por tubo de PVC até a área do plantio das 

mudas, que possui uma certa declividade a qual auxilia na distribuição da água por canais na 

superfície do solo. Esses canais ou regos são avaliados de dois em dois dias para verificar a . 

distribuir adequada da água nas plantas, e para evitar o acúmulo da água em determinados pontos, 

o qual poderá causar mau cheiro. 

Observou-se que o bananal implantado neste sistema apresenta boa produção, com cachos 

bem formados e frutos sadios. As mudas de açaí apresentaram melhor desenvolvimento a partir do 
estabelecimento do bananal, que proporcionou um maior sombreamento para as mesmas. 

47 



Esse sistema tem sido um bom exemplo de reaproveitamento de águas e pode ser uma 

alternativa de baixo custo para as comunidades indígenas que possuem dificuldades em relação à 

disponibilidade de água no verão. Algumas comunidades têm demonstrado interesse em adotar este 

sistema e em função disto produziu-se uma cartilha com orientações mais detalhadas de como fazer 

o reaproveitamento de águas cinzas. 

-. 
~;., - 

Sistema de irrigação com águas cinzas no Posto de Vigilância Surumu. 
,-- 

4.7. Coleta Seletiva de Lixo e Reciclagem 

A presença de um Posto de Fiscalização dentro da Terra Indígena implica em um certo 
impacto ambiental no tocante à produção e disposição final dos resíduos gerados no dia-a-dia. Para 

minimizar este impacto a coleta e disposição de lixo no Posto são feitas de maneira seletiva, 
buscando-se seguir três princípios básicos: reduzir, reutilizar e reciclar. Este trabalho vem sendo 
conduzido de forma educativa, procurando conscientizar as comunidades indígenas e os 
funcionários que participam do trabalho do Programa São Marcos sobre os problemas que o lixo 

causa à saúde e ao meio ambiente. 
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Vem sendo feito um trabalho de informação para a necessidade de se evitar a produção 

desnecessária de lixo, como, por exemplo, o uso indiscriminado de materiais descartáveis. Nas 

compras mensais de mercadorias para o Posto busca-se optar por produtos de embalagens maiores 

e recicláveis diminuindo a quantidade de embalagens descartadas. 

Todo o lixo produzido no Posto, Viveiro de Mudas e Centro Makunaimi é coletado 

separadamente em lixeiras de cores e tamanhos diferenciadas, em pontos de coleta onde são 

fixadas placas que identificam os tipos de lixo. Busca-se assim facilitar a identificação do tipo de lixo 

que é coletado e sua associação com o seu destino final ou forma de reaproveitamento. 

- 

Separação de lixo no Posto de Vigilância Surumu. 

A separação do lixo e destinação final e da seguinte forma: 

• Lixo Orgânico (cozinha e refeitório): é utilizado na alimentação das aves e também no 

processo de compostagem. 

- • Lixo Inorgânico: materiais como alumínio, ferro, plástico, vidro, e garrafas "long neck", são 
separados para venda a uma empresa de reciclagem em Boa Vista. Alguns vasilhames são - 

,..... 
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reaproveitados para annazenamento de produtos, tais como sementes, e confecção de alguns 

utensílios de trabalho na Oficina da Terra e Posto Surumu. Parte dos sacos plásticos e latas estão 

sendo reutilizados na Oficina da Terra para plantio de mudas. 

• Copos Plásticos: são reutilizados para a produção de mudas de hortaliças na Oficina da Terra. 

• Papel: os papéis do escritório são reutilizados como rascunho e depois annazenados para 

reciclagem. Os demais tipos de papel ajudam na queima do lixo inorgânico não reciclável e o que 

resta é armazenado para ser reciclado. 

• Pilhas, Baterias e Aerossóis: estes materiais que contém substâncias tóxicas são coletados 

separadamente e dispostos em um depósito estanque. As baterias de automóveis são vendidas em 

Boa Vista. 

• Lixo do Banheiro e do Posto de Saúde: o material passível de contaminação é coletado e 
incinerado. 

r--. A disposição final do lixo que não pode ser reciclado ou reaproveitado é feita em dois locais: 

incinerador e tanque estanque. O lixo é queimado em um latão suspenso por correntes antes de ser 

jogado no depósito. A queima diminui o volume do lixo além de acelerar o processo de 

decomposição de latas, ferro e outros materiais. Junto ao incinerador foram construídas cestas 

individuais para separação dos materiais destinados à reciclagem. No tanque estanque são 

depositadas as pilhas, aerossóis e baterias que não são reaproveitadas. Tanto o incinerador quanto 

o tanque estanque são cercados e cobertos para segurança das pessoas e também para evitar a 

entrada de água no latão de queima. 

r-- .. 
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Incinerador do Posto de Vigilância Surumu, com depósitos de material reciclável. 

No início da implantação do sistema de lixo, a disposição final do lixo reciclável foi difícil por 

não haver em Boa Vista empresas, cooperativas ou instituições que recebessem esse material. 
Atualmente, porém, já existe em Boa Vista uma empresa que compra o lixo reciclável, permitindo 

assim uma diminuição ainda maior na produção de resíduos no Posto. Os preços pagos variam de 
acordo com a quantidade de lixo que é vendida. Ou seja, quanto maior o volume vendido, maior é o 

valor pago. A tabela a seguir apresenta o resultado das vendas efetuadas até o momento. 

TABELA 4-1: Material reciclável vendido em Boa Vista até dezembro de 2003: 

- 
Material Vendido Quantidade 

Latas de alumínio 28 kq 
Cartuchos de Impressora 25 un 
Garrafas de Tubaína 2.591un 
Garrafas PET 69 kq 
Plástico 141 kc 
Ferro 70 kq 
Latas 12 kq 

- O recurso arrecadado com a venda do lixo reciclável (R$ 383,09) está sendo utilizado em 
pequenos projetos ecológicos para as comunidades indígenas. O primeiro projeto apoiado foi a 
compra de kit para teste de produção de óleo de copaíba na região do Maruai. A comunidade 
responsável é a Aldeia Bala. 
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Outro projeto que está recebendo recursos da venda do lixo é uma iniciativa da Aldeia do 

Mel que está implantando a coletaseleãva de lixo. A comunidade construiu o incinerador com seus 

próprios recursos e com apoio técnico da equipe do Programa São Marcos. Com o recurso da venda 

do lixo do Posto Surumu foram compradas três lixeiras grandes para coletar seletivamente o lixo da 

aldeia, uma lixeira para coletar o lixo do Posto de Saúde e quatro lixeiras para a escola. O lixo 

separado seletivamente resultou em 16kg de lata e ferro e já foi levado para venda em Boa Vista, 
juntamente com o lixo do posto. 

1""'. 
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A comunidade Santa Rosa também está desenvolvendo, com o apoio da escola, a coleta 

seletiva de lixo no centro comunitário e recebeu apoio para a compra de 6 lixeiras, além de 

solicitarem apoio para a cobertura de um incinerador, que já foi iniciado. 

O primeiro trabalho com a questão do lixo foi iniciado em 2001, na comunidade Boca da 

Mata, onde a iniciativa de construir um incinerador foi apoiada com a compra de telhas e pregos, 

mas o projeto não saiu desta fase. A comparação entre estes pequenos projetos traz a lição de que 

quanto maior a comunidade, mais difícil é organizar o trabalho com o lixo. 

r>. 

Mesmo assim, o trabalho com o lixo vem alcançando resultados positivos no que diz respeito 

à conscientização e a preservação do meio ambiente, tomando como exemplo a iniciativa das 

próprias comunidades que implementaram a coleta seletiva do lixo. Em outras comunidades, mesmo 

sem terem implantado sistemas de coleta, já se nota uma preocupação maior em evitar o acumulo 

do lixo nas áreas comunitárias. Essas ·iniciativas demonstram a verdadeira preocupação por parte 

das comunidades em resolver o problema do lixo. Muito dessa adoção de cuidados com o lixo deve 

se ao aprendizado dos tuxauas e outros representantes das comunidades indígenas, que ao passar 

períodos no Posto de Vigilância do Surumu, acompanham com interesse o sistema de tratamento do 

lixo, cujas noções levam consigo quando retomam as suas comunidades. 
/'"'. 
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Inauguração do sistema de lixo na Comunidade do Mel, com latas para coleta seletiva e tambor 
para queima. 

- 
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5. PRODUÇÃO DE MUDAS NA OFICINA DA TERRA 

0. 

A produção de mudas no viveiro é baseada em princípios agroecológicos, não sendo 

utilizados adubos químicos ou agrotóxicos, e sim práticas alternativas de adubação orgânica 

(esterco e compostagem), caldas e inseticidas botânicos (calda de pimenta malagueta). Desta 

forma, procura-se difundir e incentivar a adoção de práticas alternativas de produção, de baixo 

custo, preservando o sistema tradicional de produção indígena. 

/""'. 

r- 5.1. A escolha de espécies e a busca de sementes para abastecer o viveiro de mudas 

A escolha de espécies a serem produzidas no viveiro foi norteada na identificação de 

árvores de interesse das comunidades e do "Relatório do Inventário Florestal ao longo da Linha de 

Transmissão, trecho Terra Indígena São Marcosu (2000). Porém, no primeiro momento da 

construção do viveiro e início de produção de mudas, não havia como consultar todas as 

comunidades da Terra Indígena. Desta forma, a escolha de espécies seguiu as seguintes linhas: 

- disponibilidade de mudas e sementes 

- espécies de rápido crescimento e produção 

- árvores adaptadas às condições locais 

,,,-..... 

Na medida que foram feitas visitas às comunidades, e com a distribuição do primeiro lote de 

mudas (o "kit" de frutíferas) foi possível colher mais informações sobre as espécies de interesse, e 

direcionar a coleta de sementes neste sentido. Porém, a meta de produzir mudas conforme as 

demandas específicas das comunidades se mostrou uma tarefa difícil, por vários motivos: (1) as 

grandes diferenças entre as comunidades em termos das espécies solicitadas (2) a heterogeneidade 

ambiental da Terra Indígena e (3) a dificuldade de obter sementes ou material de propagação de 

todas as espécies solicitadas. ,, •... , 

Desta experiência, podemos concluir que a descentralização da produção de mudas, se não 

para cada comunidade, mas pelo menos para um viveiro servindo a várias comunidades vizinhas, 



seria uma maneira de atender melhor as demandas especificas de cada comunidade. 

No primeiro ano de produção a quantidade de mudas produzidas foi limitada devido às 

dificuldades para obtenção de sementes. Foi necessária a busca de sementes em vários locais de 
coleta, relacionados abaixo: 

• Área Indígena Waimiri Atroari (Amazonas/Roraima): araçá-boi, pitanga, mapatí 

e caju; 

• Boa Vista (estoque do Museu Integrado de Roraima): copaiba, paricarana, 

tatajuba e cupiúba; 

• Brasília: abacate, atemoia, goiaba, graviola, lichia, mamão; 

• Manaus: abiu, acerola, carambola, cupuaçu, jambo, manga, e pupunha; 

• Pará (Área Indígena Parakanã e Tucuruí}: açaí, mogno, bacuri e murici; 

• Roraima {Terra Indígena São Marcos): angico, buriti, copaíba, darora, jatobá, 

manga, pau-rainha, tachí, manga, caju e tamarindo. 
,,.-.., 

No ano de 2002, foi possível aumentar esta lista, incluindo as espécies velame (Croton sp., 

para caibros) e o tachí (fruteira). Em termos de frutíferas não-nativas, foi dado ênfase ao açaí do 

Pará, cupuaçu, coco, pupunha e jambo, conforme pedido das comunidades. 

,-.., 

No decorrer de três anos de trabalho, foi possível identificar nas próprias comunidades 

indígenas boas plantas matrizes, de características desejáveis, para fornecer sementes para a 

produção de mudas. Porém, há uma grande heterogeneidade em termos da disponibilidade ou 

ocorrência das árvores, tanto nativas quanto frutíferas, nas diferentes comunidades. Em paralelo, 

tem se observado que as sementes disponíveis em grande quantidade numa comunidade 

geralmente são as espécies de menor interesse para o plantio naquela mesma comunidade, por já 

terem muitos pés em produção. Como resultado, as espécies mais desejadas por determinada 

comunidade são justamente aquelas que tem menor disponibilidade de sementes no local. O fato de 
que as sementes desejadas por uma comunidade podem estar disponíveis em outra comunidade é 

um grande motivo para realizar intercâmbios e feiras de troca de sementes, e realça também as 

,, ... , 
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vantagens de uma comunidade ter seu próprio viveiro, para poder escolher melhor as espécies a 

serem produzidas. 

De forma geral, as comunidades mais distantes e isoladas são as que mais precisam de 
apoio com mudas de frutíferas, pois tem menos oportunidades de trazer pelos seus próprios meios 

mudas e/ou sementes. 

/""',. 
A escolha das espécies continua sendo feita pelas comunidades em visitas de 

acompanhamento realizadas durante o ano. As solicitações variam muito de uma comunidade para 

outra, mas a maioria delas são de espécies que produzem rápido e com possibilidades de 

comercialização. Nas últimas visitas ao lavrado, realizadas em dezembro de 2003, houve um grande 

interesse por espécies florestais, devido à dificuldade de se encontrar madeira para construção na 

região. O velame (Croton lanjouwensis - Euphorbiaceae), espécie característica da região da serra, 

muito utilizado como caibro, foi testado em plantios experimentais nas comunidades do lavrado no 

ano de 2002, com o objetivo de avaliar seu desenvolvimento e sobrevivência. 

_,,...., 

_,....,_ 

5.2. Produção de mudas 

,,.___ As mudas são produzidas a partir de sementes ou estacas selecionadas para garantir a 

formação de mudas sadias e de qualidade. Apesar das comunidades terem demonstrado grande 

interesse por mudas enxertadas, este método de propagação vem sendo utilizado de forma 

experimental, pois exige muita prática para produção de grandes quantidades de mudas. As 

espécies utilizadas para a prática da enxertia são o abacate, o timão, a manga e a laranja. 
/', 

Com o objetivo de garantir mudas com o tamanho adequado na época de distribuição e 

plantio nas comunidades (início de maio/junho), é feito um planejamento de produção, a partir das 

observações sobre as principais espécies produzidas no viveiro, quanto ao tempo necessário para 
gem,inação e crescimento. Essas lnformações serão discutidas em mais detalhe adiante. 

,,...__ 
' 
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Este planejamento leva em consideração a época de frutificação das espécies para coleta de 

sementes e o tempo máximo de annazenamento das mesmas, sem o comprometimento do seu 
poder germinativo. 

,-.. 
Preparo de substrato 

··"' 

Após o teste de vários materiais na composição do substrato para a produção de mudas, 
chegou-se à seguinte mistura padrão: terra argilosa (2 partes}, esterco curtido (1 parte), e serragem 

(1 parte). Na falta da serragem, poderá ser utilizada areia, e o composto orgânico poderá substituir 

o esterco curtido. 

,,,....... 

Após a mistura dos materiais o substrato é peneirado e usado no enchimento de saquinhos 

de polietileno que variam de tamanho de acordo com a espécie a ser produzida, sendo os tamanhos 
mais comuns de 15x20cm ou 23x33cm. 

5.3. Informações sobre as espécies produzidas 

;', 

A produção de mudas de uma diversidade de espécies, desde a semeadura até o plantio, 

durante 3 anos, gerou informações importantes sobre o comportamento das mesmas. Observações 

como o período de genninação, tratamento de quebra de dormência para acelerar e unifonnizar a 

germinação, tamanho ideal para repicagem, e tempo de enviveiramento serão discutidas de uma 

forma geral, buscando salientar as particularidades de cada espécie. 

Germinação 
Há grande variação na viabilidade das sementes, que exibem taxas de germinação de O a 

100%. Na maioria dos casos, a perda de viabilidade decorre da conjunção da passagem do tempo e 

o armazenamento em condições não ideais. Algumas espécies, porém, exibem uma germinação 

irregular que ocorre ao longo de vários meses. O caso do araçá-boi é exemplo deste tipo de 
comportamento, com a germinação iniciando três meses após a semeadura. 



TABELA 5-1: Classificação das principais espécies utilizadas no viveiro da OFICINA DA TERRA, 
quanto ao tempo de germinação: 

- GERMINAÇÃO ESPÉCIES 
Rápida (1-2 semanas) Angico, abiu, biribá, cacau, caju, cupuaçu, ingá, jaca, jambo, mogno, 

tamarindo 
Média (2 semanas a 1- Abacate, acerola, ata, buriti, copaíba, graviola, laranja, limão, manga, 

mês) maracujá, pau-rainha, pitanqa, sapotí 
Lenta (> 1 mês) Araçá-boi, caçari, carambola, darora, pitomba, pupunha, taoerebá, murici 

Muito lenta (1 ano ou Castanha do Pará, tucumã 
mais) 

Necessita Tratamento Darora, jatobá, jucá, marí-marí 
Pré-germinativo 

- 
- 
- 

Acompanhamento de germinação de ingá e jambo no viveiro. 

Desenvolvimento e Crescimento 

- 
A partir das observações no viveiro, foi possível definir para cada espécie o período 

necessário para obter uma muda no tamanho ideal para o plantio, considerando o uso de sacos de 

15x20cm ou 23x33cm (Tabela 5-2). Como a maioria das mudas demora aproximadamente 4 a 5 

meses para serem formadas, foi estabelecido que a semeadura deve ser concentrada nos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro, para obter mudas no tamanho ideal para plantio na época das chuvas, 

a partir de maio/junho. As espécies de crescimento rápido são semeadas nos meses de março e 

abril. Para algumas espécies, tais como a jaqueira, velame, abacate, jenipapo, ingá e mapatí, a 

semeadura antes dessas datas resulta em mudas muito grandes e sensíveis à falta d'água, com 



problemas de enovelamento de raízes, obrigando tratos adicionais tais como a poda de raízes e 

folhas ou a mudança para sacos ou vasilhames maiores. Porém, outras espécies como o açaí, o 

buriti, a copaíba, e a darora, se mostraram bastante resistentes a períodos longos de 
enviveiramento. 

TABELA 5~2: Tempo necessário para obter mudas no tamanho ideal para o plantio, a partir 

da data de semeadura no viveiro da Oficina da Terra: 

. .-.... 
ESPÉCIE Ml:SES OBSERVAÇÕES j 

Açaí 6-8 1 

Abacate 5-6 ! 
; 

Acerola * 1 O ! 

Ata 6 ! 
' 1 

Bacuri do Pará 12 Mudas feitas com estaquia da raiz j 

~~ ~ 1 
1 

Buriti 6-8 J 

~u ~ 1 
1 

Calabura 5 i 
Carambola 6-7 ' 

Castanheira 16-22 Sem quebra de dormência : 

Cedro doce 8 1 Estacas tiradas no verão, s/ folhas 

Coco* 4-6 

Cupuaçu 4-5 : 
! 

Dão 6 : 

Jabuticaba 8-9 
1 

Jenipapo 4 , 
Goiaba 5 , 

Graviola 5-6 : 

Jaca 4-5 

0. 

Í'· 
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ESPECIE MESES OBSERVAÇÕES 

Jatobá 4 Com quebra de dormência (escarificação) 
Leucena 3 
Mamão 2 
Manga 4-5 
Mapati 5 
Mogno 3-4 1 

Murici* 5-6 · 1 3-4 meses após repicagem 
Nespera 7 1 

1 

Patauá 7 
1 

Pau rainha" 3-4 
Pitomba 6 
Pupunha • 7 
Rambutã 7-8 
Romã" 9-12 

Sapo ti 8+ 
Tamarindo 3-4 
Velame 4 

• Germinação desuriiforme 

As espécies e quantidades de mudas produzidas pela Oficina da Terra estão relacionadas 
abaixo na Tabela 5-3, discriminadas por espécie. Não foram incluídas neste total as mudas que 
foram descartadas por apresentarem defeitos, tais como problemas fitossanítários ou 
anormalidades. Estima-se que o número de mudas descartadas seja inferior a 10%. 

60 
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/""'. 
TABELA 5-3: M 'd la OFICINA DA TERRA, até 31/12/2003. 

,-. ESPÉCIE DISTRIBUIÇÃO ESTOQUE 
Abacate 101 17 
Abiorana 2 2 
Abiu 276 3 
Acácia 34 o 
Açaí 1298 400 
!Acerola 77 74 
!Amora 10 o 
Angico 90 3 
IAraça boi 41 o 
Ata 233 185 
Atemoia 51 1 
Azeitona 83 21 
Bacaba 49 9 
Bacuri 49 1 
Bacuri-PA 11 12 
IBiríbá 100 120 
IBuriti 326 45 
/Caçari 91 13 
JCacau 10 o 
Cacau jacaré/ 3 o 
!Café o 59 
Caju 587 o 
Calabura 47 o 
Carambola 107 o 
:Castanha 5 2 
/Cedro doce 9 o 
'coco 618 5 
:conde 134 31 
,Copaiba 155 o 
:Cupuaçu 741 o 
:Dão 179 29 
Joarora 106 13 
:Freijó 5 1 
jFruta pão 81 8 
1Goiaba 181 13 
:Graviola 343 65 
:lngá 117 132 
'Jaca 281 39 
!Jabuticaba 10 98 
.Jambo 125 105 
Uatobá 121 2 

r--. 
,,-, 

0. 

r-. 

ESPÉCIE DISTRIBUIÇÃO ESTOQUE i 
Jenipapo 145 9 
Jucá 72 8 
Laranja 261 290 
Leucena 36 o 
Lichia 7 9 
Limão 139 215 
Mamão 513 83 1 

1 

Manga 490 66 i 
1 
1 

Mapatí 20 o 1 

Maracujá 313 o 
Maracujá-açu 20 o i 

1 

Marí-mari 96 1 ! 

Medicinal 109 77 
Mogno 187 o ' 
Murici 140 o 
Nêspera 8 34 
Ornamental 196 218 ; 

; 

' 
Palheteira 2 o i 
Paricarana o ' 1 
Patauá 218 30 ; 

; 

Pau pereira 2 o i 
i 

Pau rainha 162 18 j 

Pimenta 143 22 i 
Pitanga 111 62 
Pitomba 123 o i 

1 

Pupunha 521 o 
Rambutã 11 1 2 
Romã 15 1 5 
Sapo ti 114 1 12 ' 
Sirigüela . 

2 ' 2 l 
: 

Tachi 154 o 
Tamarindo 218 o 1 

Tangerina 57 16 i 

Taperebá 51 6 
Tucumã 6 1 1 ! 

Urucum 5 o ' 

Velame 118 o 
Videira 6 1 4 
Uvaia 3 25 
TOTAL 12.359 2.7421 
TOTAL GERAL 15.101! 

fí 1 



Comportamento de algumas espécies mais importantes 

Baseado em observações feitas no viveiro e plantios, apresentamos a seguir algumas 

informações sobre vários aspectos das principais espécies produzidas na Oficina da Terra. 

·"· 

Açaí do Pará - Euterpe oleracea -A germinação desta espécie é rápida, porém desuniforme. Tanto 

podem ser semeados diretamente nos saquinhos ou na sementeira, em serragem. A repicagem das 

plântulas deve ser feita antes da emissão das folhas. As mudas apresentam tamanho ideal para 

plantio no período de 6-8 meses após a semeadura, quando apresentam a parte aérea entre 50 e 60 

cm e diâmetro de colo entre 1,5 a 2,5cm, e quando lançam folhas pinadas, no formato de folhas 

adultas. Verificou-se que as mudas de açaí são muito resistentes e podem permanecer por mais de 

um ano e meio no viveiro, sendo necessário a poda das raízes que perfuram o saquinho e penetram 

no solo dos canteiros. No campo, as mudas do açaí do Pará demonstraram desenvolvimento mais 

rápido do que mudas do açai regional, Euterpe precataria. 
--. y 

Buriti - Maurítia flexuosa - Esta espécie possui poucas informações publicadas em relação à 
produção de mudas em viveiro. Verificou-se que há uma relação entre a germinação e o número de 

dias entre a coleta dos frutos e a semeadura, sendo que sementes recém-despolpadas germinam 

mais rápido. As sementes que ficam muito expostas ao sol, ressecadas, necessitam de um 

tratamento pré-germinativo. Sementes imersas em água corrente por 2 a 3 dias apresentaram 

aumento na taxa final de germinação. O substrato mais adequado para semeadura dos frutos foi a 

serragem, pois a areia necessita de maior freqüência de regas. Observações preliminares do 

acompanhamento do desenvolvimento ínicial das plântulas indicam que o tamanho ideal para o 

transplante (repicagem) da sementeira para saquinho antecede a emissão das primeiras folhas e a 

formação das raízes secundárias. Para o plantio definitivo, mudas de menor tamanho, com cerca de 

30cm (2 a 3 folhas) apresentam melhores resultados. Na hora do plantio ou repicagem a remoção 

da amêndoa pregada a muda resultará na morte da mesma. 

6? 
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Pupunha - Bactris gasipaes - Como a germinação é lenta (1-3 meses), recomenda-se a semeadura 

na sementeira para posterior repicagem para saquinhos. Há desenvolvimento lento inicial das 

mudas, que ficam no tamanho adequado para o plantio a partir de aproximadamente 7 meses. 

Pau rainha - Centrolobium paraense - As sementes exibem germinação irregular. Estas podem 

ser retirados do fruto para uniformizar e acelerar a germinação, mas esta é uma tarefa muito 

trabalhosa. 

Melhores resultados no plantio foram obtidos com mudas inoculadas com terra retirada próximo de 

· árvores adultas, para nodulação com Rhizobíum. Exibe crescimento lento durante o primeiro ano de 

plantio, com um aceleramento no segundo ano. O crescimento é de forma monopodial (sem galhos} 

Oarora Acosmíum nítens - As sementes apresentam dormência tegumentar, necessitando de 

escarificação para ter uma germinação uniforme. As mudas resistem bastante tempo no viveiro, 

mas as raízes apresentam enovelamento, e as folhas podem apresentar sintomas de deficiência 

nutricional necessitando adubação. Exibe tendência a formar galhos pendentes. 

Angico Anadenanthera peregrina - Apesar das mudas apresentarem as folhas queimadas e 

posterior queda das mesmas no período de verão, são bastante resistentes, pois possuem a raiz 

principal em forma de xilopódio (engrossamento lenhoso com aparência de tubérculo). 

Bacuri do Pará - Platonía ínsignís Para evitar o apodrecimento da semente é necessário retirar a 

polpa que gruda na semente usando sucessivas lavagens. Para produzir um número maior de 

mudas, é recomendável fazer a germinação em tubos de PVC de 1 metro, preenchidos com areia, 

pois a espécie emite uma raiz muito comprida antes de lançar folhas. Esta raiz pode ser cortada em 

estacas de 20 cm. Dessa forma, uma única semente poderá gerar até 6 mudas. 

Jaca - Artocarpus heterophyllus - Deve ser semeado diretamente no saquinho, e não na 

sementeira, pois é muito sensível ao transplante. 

Marí-marí - Cassía moschata - Apresenta sementes com dormência tegumentar, com germinação 

lenta e irregular. 



Murici do Pará - Byrsonima crassifo/ia - Apresenta germinação lenta e irregular, mesmo com o 
desponte das sementes. Recomenda-se semeadura na sementeira. A frutificação tem início a partir 
de 2 % a 3 anos após o plantio 

Velame - Croton lanjouwensis - As mudas tem desenvolvimento rápido no viveiro, e se não 

plantadas no tempo certo, mostrarão estresse hídrico. Forte tendência para esgalhamento quando 

plantado no aberto. Se plantado para fins de obter caibros, recomenda-se o plantio com bastante 
sombra lateral, tal como em sistema agroflorestal com mandioca ou banana. 

- 

- -- 

Mudas no Viveiro: bacuri de estaca de raíz, aspectos da raiz de angico, e açaí. 

-- - 

- 



6. DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS .PARA AS COMUNIDADES 

6.1. Metodologia 

,-. .. 

Após a definição das espécies a serem produzidas foi necessário estabelecer junto às 

comunidades indígenas a forma de distribuição das mudas. Em função da quantidade menor de 

mudas produzidas no primeiro ano de funcionamento do viveiro, não foi possível fazer a distribuição 

por famílias. Assim, na distribuição inicial foram priorizadas as áreas comunitárias, dando maior 

-importância às escolas, uma vez que a maioria das comunidades possui escola, com exceção das 

comunidades Nova Jerusalém, Sorocaima I e Samã L Outro fator determinante para se iniciar a 

distribuição pelas escolas foi a necessidade de reforçar a merenda escolar que muitas vezes termina 

antes do período letivo, sendo preciso uma contrapartida dá comunidade. E, finalmente, o trabalho 

junto às escolas veio a consolidar um dos objetivos do projeto, de promover ações de 

conscientização ambiental nas comunidades da Terra Indígena, através do plantio de árvores. 

·""· 

A época mais adequada para a distribuição e plantio de mudas é no inverno, no início das 

chuvas (maio/junho), mas, devido à necessidade de transportar as mudas de carro, as comunidades 

do lavrado com dificuldades de acesso recebem mudas nos meses de abril/maio, antes que as 

estradas são interditadas pelas chuva. As comunidades da serra recebem as mudas a partir de 
junho. 

No primeiro ano de distribuição, todas as comunidades foram visitadas para marcar a data 

no início do inverno para a entrega das mudas. Nestas visitas, recomendou-se que as covas para 

plantioJossem abertas previamente. As comunidades na região do lavrado, tais como Darora, Tigre 

e Lagoa, onde o acesso é dificultado com o início das chuvas, tiveram o atendimento priorizado, em 

março de 2001. Com o ínícío do inverno, foram atendidas as demais comunidades do lavrado e 

serra. 

Essa distribuição inicial serviu como experiência para verificar as dificuldades do transporte 

das mudas, a disponibilidade de água no verão, e a capacidade da comunidade de cuidar das 
mudas até a data adequada do plantio. 



No segundo e terceiro ano, a metodologia de distribuição sofreu algumas alterações em 

função de pedidos específicos das comunidades e do aumento na produção de mudas. A 

distribuição de mudas pode ser feita de forma individual, por famílias, além de continuar a atender às 

escolas. Também foram distribuídas mudas para implantação de pequenos plantios nos roçados e 

em áreas aradas pela prefeitura de Boa Vista, de acordo com a solicitação das comunidades. 

O plantio das mudas seguiu a orientação dos técnicos da equipe da Oficina da Terra, com a 

participação das comunidades, principalmente dos alunos das escolas. Em alguns casos, além das 

mudas, foram providenciados adubo orgânico e ferramentas para o plantio, pois algumas 

comunidades não tinham esterco próximo, ou mesmo ferramentas específicas para abertura das 

covas. 

A distribuição de mudas foi realizada em todas as comunidades da Terra Indígena São 

Marcos, com exceção da comunidade Samã 1, que não possui estrada de acesso para veículos nem 

escola própria, sendo as mudas levadas pelo Tuxaua da comunidade. 

- 

Muda de caju plantado na Comunidade Lagoa; distribuição de mudas na Comunidade Guariba. 

6.2. Quantidades de mudas distribuídas 

Na distribuição inicial de mudas foi selecionado um "kit" de cerca de 40 mudas de espécies 
variadas. Essas mudas foram selecionadas levando em consideração que para o plantio nas 

r- 



escolas, deveria haver a produção de frutas a curto, a médio, e a longo prazo, incluindo assim 

espécies de rápido crescimento, de frutas mais doces e de pequeno porte, como pitanga, acerola, 
mamão e graviola, entre outras. 

O número de mudas distribuídas variou conforme o tamanho de cada comunidade e a 

disponibilidade de locais adequados e de mão-de-obra para o plantio, além da quantidade de mudas 

disponíveis no viveiro. O número total de mudas distribuídas para cada comunidade encontra-se na 

Tabela 6-1. 

A análise dos dados de distribulção (Tabela 6-1) indica que, no geral, as comunidades mais 

próximas do Posto de Vigilância Surumu receberam um número maior de mudas. Esse fato deve-se 

principalmente à maior freqüência de visitas por parte das lideranças e membros da comunidade ao 

viveiro, onde podem solicitar mudas, com o transporte das mesmas feito por veículos do Programa 

ou da própria comunidade. Outro fator foi a implantação dos três sistemas agroflorestais em 

comunidades próximas ao Posto, que será discutido no item 7. 

Esses dados indicam a necessidade de instalar um viveiro na região do lavrado, para melhor 

atender às comunidades daquela região. Outro resultado interessante que pode ser constatado 

pelos dados de distribuição de mudas é que aproximadamente 10% das mudas foram distribuídas 

para comunidades indígenas vizinhas à Terra Indígena São Marcos. Este fato se deve à presença 
de representantes dessas comunidades nas reuniões, cursos, e encontros de caráter regional 

realizados no Centro Makunaimi, ocasião na qual os participantes visitam o viveiro e solicitam 

mudas. 

TABELA 6-1: Distribuição das mudas produzidas pelo viveiro da OFICINA DA TERRA, até 31/12/03. 

i Destino Nº Mudas Destino Nº Mudas i 
1 Bala 245 Novo Milênio* 22 
1 Bananal 250 Nova Samã* 47 1 ! 1 

i Boca da Mata 770 Outras Terras lndlcenas 1032 ! ! 
1 194 i 1 Campo Alegre 363 Pato 1 

i Caranoueio 69 Perdiz 1 447 1 
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Destino Nº Mudas Destino Nº Mudas 
Curicaca 398 Posto Vigilância Surumu** 1156 
Darora 86 Roca 223 
Guariba 666 Sabiá 522 
Ilha 153 Samã 1 81 
taco Grande 272 Samã li 208 
Laooa 162 Santa Rosa 319 
Mauíxi 64 Sorocaima 1 611 
Mel 515 Sorocaima li 706 
Milho 412 Tlore 67 
Monte Cristal 57 Vista Ateare 301 
Nova Esoeranca 

0 

608 Vista Nova 65 
Nova Jerusalém 114 Xiriri 92 

TOTAL GERAL: 12.359 

*Comunidades novas formadas em 2002/2003. 
** Inclui áreas degradadas e Centro Makunai'mi 

0. 

6.3. Avaliação da distribuição de mudas 

·" 

Durante os meses de novembro e dezembro de 2003 foram realizadas visitas às 

comunidades indígenas para uma avaliação geral dos plantios e do trabalho da Oficina da Terra. 

Verificou-se que muitos são os fatores que afetam o sucesso do plantio de mudas, cujos resultados 

variam muito de uma comunidade para outra. 

Forma de distribuição 

r--- .. A proposta de iniciar o plantio de frutíferas em espaços comunitários, como a escola e 

centro, representou uma mudança no padrão vigente, onde o plantio de árvores geralmente é de 

caráter individual, formando os "sítios" de fruteiras diversas ao redor das casas. O plantio no "sitio" 
tem algumas vantagens, as quais muitas vezes não se apresentam na proximidade da escola ou 

outros locais escolhidos para implantação de pomares comunitários. Uma dessas vantagens é a 
presença de uma zona de acúmulo de nutrientes ao redor das moradias, a partir do descarte de 



resíduos domésticos. As plantas também podem ser beneficiadas pelo reaproveitamento da água 

utilizada na casa, para lavação de louça, banho e outros. Ademais, a proximidade da casa 
geralmente implica em maior atenção e cuidado com as mudas. 

r- 

Em contraste, a proposta de plantio a nível comunitário cria uma responsabilidade ao(a) 

professor(a) exigindo dele (a) capacidade de motivar os alunos e/ou comunidade para realizarem os 

trabalhos de abertura de covas, carregar adubo, e regar as mudas no verão. Essa proposta exige 

um certo senso de coletividade dos membros da comunidade, em contraponto ao "sítio", que é uma 

iniciativa individualista. 

Como era de se esperar, observou-se resultados bastante diferentes de uma comunidade 

para outra. Há uma nítida relação entre o tamanho da população da comunidade e o nível de 

organização da mesma, sendo que as comunidades menores muitas vezes são constituídas por 

uma família extensa, organizada em tomo de um patriarca ou fundador. Observou-se que nas 

comunidades menores como Tigre e Caranguejo, as mudas plantadas de forma comunitária tiveram 

bons resultados, fruto da participação mais efetiva na manutenção das mesmas. Em outras 

comunidades, com maior número de famílias, como Vista Alegre e Boca da Mata, a organização da 
comunidade para trabalhos em conjunto tem sido uma das principais dificuldades encontradas para 

a manutenção dos plantios. 

Atualmente, com os resultados obtidos desta primeira experiência com a distribuição e 

plantio de mudas, a maioria das comunidades tem dado preferência pela distribuição individual das 

mudas, por famílias. Porém, ao mesmo tempo, o fato de existir um trabalho de acompanhamento 

pela equipe da Oficina da Terra tem gerado urna certa preocupação, por parte de algumas 

comunidades, em plantar as mudas em um só local, e assim facilitar a avaliação das mesmas, no 

caso de plantios experimentais e/ou demonstrativos. Essa preocupação foi identificada nas 

comunidades Vista Alegre, Darora, e Sabiá, entre outras. 

As diferenças observadas entre as comunidades, em termos dos resultados dos plantios, 

sugerem que a metodologia de distribuição deve ser constantemente avaliada, tanto pelos 

extensionistas corno pelas comunidades e lideranças indígenas. Estes resultados sugerem também 

6Q 



que os plantios a nível comunitário devem ser feitos com espécies mais resistentes a condições 

adversas, enquanto as espécies que exigem maiores tratos devem ser distribuídas individualmente. 

Agua, fogo e animais de criação 

Para a maioria das comunidades a falta de água na época do verão tem sido um dos 

principais problemas para o sucesso das mudas. Apesar de muitas comunidades possuírem sistema 

de moto-bomba, no verão muitos poços e igarapés secam sendo necessário buscar água a longas 

distâncias. Frente a essa falta d'água até para o uso doméstico, há dificuldades na manutenção dos 

plantios no verão, ocorrendo grande mortalidade das mudas, principalmente de espécies menos 
resistentes à seca. Na comunidade Perdiz, de 141 mudas de diferentes espécies plantadas em uma 

área cercada, morreram cerca de 80% antes de completar um ano, devido a problemas no sistema 

de abastecimento de água no último verão. As espécies que sobreviveram foram pitomba, 

tangerina, limão, laranja, coco, conde e murici. 

A questão da água precisa ser resolvida antes de pensar em fazer projetos de maior vulto. 

Em outubro de 2003, uma instituição governamental distribuiu cerca de 3.000 mudas de caju para 

algumas comunidades do lavrado, no início do verão, comprometendo-se em preparar o local de 

plantio com maquinário. Os locais não foram preparados e muitas mudas estão morrendo, pois as 

comunidades não tiveram condições de fazer o plantio de todas as mudas e estão com dificuldades 

para molhá-las. Algumas mudas foram divididas entre as famílias, outras foram plantadas, mas o 

restante será plantado somente no inverno. 

r>. A água também é importante no que diz respeito à proposta de instalação de viveiros nas 

comunidades. Como a produção de mudas precisa ser iniciada no verão, para obter mudas no 

tamanho ideal para o plantio no inicio das chuvas (inverno), o abastecimento confiável de água é 

condição essencial para implantação de um viveiro. 

Tanto nas comunidades do lavrado, quanto nas comunidades da serra, foi observado 

mortalidade e o atraso no desenvolvimento de mudas em conseqüência do fogo. Na comunidade 
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Nova Esperança, por exemplo, a área ao redor da escola onde foi feito o plantio das mudas foi 

queimada em dois anos consecutivos, verificando-se a morte de algumas mudas e danos a outras. 

Na comunidade Vista Nova o fogo também foi responsável pela morte de aproximadamente 50% 

das mudas plantadas ao redor da escola. Apesar da questão do fogo ser mais sério na região da 

serra, devido à queimada de extensões de floresta nos anos recentes, em algumas comunidades do 
lavrado, como na Roça, tem havido uma preocupação no sentido de conscientizar as comunidades 

dos prejuízos causados pelo fogo. 

Aproximadamente 30% das comunidades registraram problemas com animais danificando 

ou matando mudas. Como a criação de animais tem um papel fundamental na alimentação e 
economia das comunidades, observa-se que para conciliar o plantio de árvores com a criação é 
necessária a construção de cercas para contenção dos animais e/ou proteção das plantas. Na 

maioria das comunidades do lavrado, são utilizadas algumas soluções alternativas para resolver 

essa questão. Um exemplo é o plantio das mudas no mesmo espaço da horta, a qual pode ser 
cercada por estacas de madeira ou mandacaru, como foi observado na aldeia Xiriri. 

- 

- -- 

r: 

- Plantio de mudas de fruteiras na Comunidade Xiriri e mogno na Comunidade Bala. 
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Manutenção das mudas 

A manutenção das mudas após o plantio é fator determinante para o bom desenvolvimento 
das mesmas. Durante as visitas de acompanhamento percebeu-se que em casas onde há um 

esforço maior no sentido de irrigar e adubar as plantas, os resultados são positivos até mesmo com 

espécies mais sensíveis. Na região do lavrado, observou-se em alguns locais mudas de açaí, ingá, 
cupuaçu, abacate e carambola bem desenvolvidas devidos aos cuidados recebidos. Na comunidade 

Sabiá, mudas de açaí plantadas em local aberto, mostraram-se bem vigorosas devido à manutenção 

constante. Na aldeia Roça, observou-se que o uso de palhas de buriti, como cobertura morta, tem 

contribuído para a manutenção das mudas na época crítica do verão. 

A va/íação das espécies plantadas 

.r-- Em 2002, na região da serra, foi iniciada a avaliação do potencial de espécies de fruteiras de 

clima subtropicais e de espécies tropicais de clima úmido. Os resultados preliminares mostram que 

espécies como pupunha, abacate, açaí e nêspera estão se desenvolvendo bem. A pupunha vem 

demonstrando bom desenvolvimento na comunidade Boca da Mata, com mudas apresentando cerca 
l 

de 2 metros de altura, com 2 anos de plantio. O abacate tem apresentado bom crescimento nas 

aldeias Nova Esperança e Mel, onde se pode observar mudas com 1 ano de idade, medindo 1,5m 

de altura. Na comunidade Sorocaima li, as mudas de jambo plantadas na escola estão com 

aproximadamente 2 metros de altura. O açaí tem tido bons resultados nas comunidades Bananal e 

Sorocaima li. 

_.,......., 

r>. 
,,......._ 

_,.--., 

/'"'. 

-~ 

,,....__ 

Quando plantadas na região do lavrado, as fruteiras de clima tropical úmido como o 

cupuaçu, o açaí-do-Pará, o abacate, a jaca e a pupunha, não apresentaram bons resultados, 

mostrando-se muito sensíveis ao estresse hídrico, mesmo quando plantadas em sistema 

agroflorestal sob a proteção de culturas tais como mandioca e banana. No caso do açal, observou 
se ainda algumas plantas bem desenvolvidas na aldeia Vista Alegre e Perdiz, plantadas em uma 

região de baixa, no meio do buritizal. No caso do abacate e jaca, houve muitas mudas que morreram 

ao atingirem uma altura aproximada de 1,5 metro. As espécies mais adaptadas como manga, caju, 
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ata, pitanga, dão, azeitona, tamarindo e graviola entre outras, estão se desenvolvendo bem. Em 

algumas aldeias observa-se plantas já em plena fase de produção, como o caju nas comunidades 

Xiriri e Lagoa. 

Espécies como murici, conde, pitanga e graviola estão se desenvolvendo bem em ambas as 

regiões. O velame (para madeira) apresentou potencial para plantio na região do lavrado, sendo 

verificado o bom desenvolvimento do mesmo nas comunidades Ilha, Vista Alegre, Xirirí e Perdiz. ,,-.._ 

·"' 

Para dar continuidade ao estudo do potencial da fruticultura na região do lavrado sugere-se 

a experimentação de espécies das regiões nordeste/centroeste como o umbu, o umbu-cajá, a 

mangaba e o piquí, por serem mais adaptadas a regiões secas. Na região da serra seria 
interessante experimentar o plantio de outras espécies como o rambutã, mangostão, limão taiti, e a 
figueira, entre outras, bem como testar a adaptação das diferentes variedades de abacate e manga. 

I"°"". 

,,-.._ 
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-· 7. PLANTIOS EM FORMA DE SISTEMAS AGROFLORESTAL 

r-- 

O plantio em forma de sistema agroflorestal (SAF), consistindo da associação de espécies 

arbóreas com cultivas agrícolas numa mesma área, tem recebido muita atenção nos últimos anos, 

devido ao seu potencial de minimizar a degradação do solo, diversificar as fontes de renda do 

produtor, e diminuir a pressão sobre áreas florestais remanescentes. Apesar desta atenção recente, 

a tradição de cultivo em forma de SAF é na verdade milenar e muito difundida tanto entre os povos 

indígenas da Amazônia como também na agricultura tradicional em muitas partes do mundo. O 

sistema tradicional de plantio de frutíferas ao redor das moradias, por exemplo, constitui uma forma 

de sistema agroflorestal, e tem papel importante na alimentação familiar. Porém, como muitos SAFs 

tradicionais se limitam à produção para consumo doméstico, o potencial maior dos SAFs só é 
realizado na medida que passam a ser integrados com o plantio das culturas alimentícias nas roças, 

. ocupando assim áreas mais extensas. 

,,--. 

Na Terra Indígena São Marcos, a prática agrícola tradicional é de utilizar uma roça por 

alguns anos, após a qual é abandonada, sendo plantado um novo roçado em outra área. O plantio 

consorciado de espécies arbóreas poderá fornecer produtos úteis nestas áreas abandonadas a 

médio e longo prazo, após o término do ciclo da lavoura branca. No caso de espécies florestais, o 

sombreamento inicial pelas culturas temporárias poderá contribuir na obtenção de uma melhor forma 

de fuste para a produção de madeira. A produção de frutas, a médio prazo, além de contribuir com 

a alimentação doméstica, poderá também ser uma fonte de renda. 

Nos meses de junho e julho de 2001 deu-se início à implantação de pequenos plantios de 

sistemas agroflorestaís, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de determinadas árvores em 

condições de roçados. Esses pequenos plantios pilotos (0,16 ha cada), implantados em três 

comunidades, servirão como ponto de partida para a discussão do conceito de SAF, e para 

discussões sobre a escolha e o arranjo das espécies, os locais de plantio, os tratos culturais e o 
manejo . 

.. -... 
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7.1. Escolha das comunidades para implantação de SAF's: 

Devido à grande variação de relevo, solos, e clima dentro da Terra Indígena, procurou-se 

estabelecer os plantios em locais com condições bastante diferentes. Desta forma, a partir do 

interesse de membros da comunidade de participar na pesquisa, foram escolhidas três comunidades 

para implantação de um módulo padrão de espécies arbóreas e frutíferas, em condições de roçado. 

Essas comunidades são relacionadas abaixo: 

• Comunidade Nova Esperança - localizada na Serra de Pacaraima, altitude 
aproximada de 660 m, com predomínio de floresta ombrófila densa. 

• Comunidade Boca da Mata - localizada em região de transição entre lavrado e 
floresta, numa altitude de 480 m. 

• Comunidade Mel - localizada na região de lavrado, altitude de 200 m. 

7.2. Escolha das espécies componentes do SAF: 

Para a implantação de SAFs em propriedades rurais, é ideal que a escolha do elenco de 

espécies seja feita inteiramente pelos critérios do produtor. Porém, as limitações de tempo não 

permitiram discussões alongadas sobre a escolha de espécies, que também foi limitada pela 

disponibilidade das espécies no viveiro. Por falta de sementes, várias espécies que foram 

identificadas como sendo de interesse da comunidade, durante a fase de diagnóstico, não foram 

reproduzidas no viveiro. Portanto, para compor os módulos padrões considerou-se não só a 

identificação de espécies de interesse por parte da comunidade, como também a disponibilidade de 

mudas no viveiro. A partir destes critérios, as espécies selecionadas foram: 

,.......__ 

• mogno - árvore com fins madeireiros 
• pupunha - palmeira que produz frutos comestíveis 
• pau rainha - espécie nativa com madeira resistente utilizada pelos indígenas 

como esteio na construção de malocas, casas e cercas. 
• darora - espécie nativa da região de lavrado utilizada como esteio na 

construção de moradias. 
• copaiba - espécie nativa utilizada pelos indígenas na medicina tradicional e na 

construção de currais. 
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• angico - espécie nativa utilizada na construção, no curtimento de couro e como 
medicinal. 

• jatobá - espécie nativa de madeira de lei cujos frutos são consumidos por 
crianças, fornecendo também alimentação para a fauna. 

7.3. Metodologia 

As espécies selecionadas foram plantadas em roças de cultivas de ciclo curto como mandioca, 

melancia, milho e feijão, em fase inicial de desenvolvimento. Em cada módulo de 40 x 40 m foram 

plantadas 25 mudas de mogno, 20 mudas de pupunha, 16 mudas de pau rainha, 5 mudas de 

copaiba, 5 mudas de jatobá, 5 mudas de darora e 5 mudas de angico, num total de 81 mudas. A 

pedido da comunidade, no SAF da Nova Esperança as mudas de jatobá foram trocadas por mudas 

de abiu. 

Após o balizamento com espaçamento de 5 x 5 m entre plantas, foram abertas covas de 

aproximadamente 20 x 30 cm, preenchidas com 3 latas (500 g) de adubo orgânico composto de 

esterco bovino, folhas e pequena quantidade de calcário moído. 

Em adição ao plantio de SAF neste esquema, membros da comunidade Nova Esperança 

realizaram um plantio com cupuaçú, pupunha, e jenipapo, e outro com açaí. 

7.4. Avaliação 

Os sistemas agroflorestais implantados nas comunidades estão sendo acompanhados e 

avaliados quanto a sobrevivência e o crescimento das mudas. 

A primeira avaliação do SAF na comunidade Boca da Mata constatou que 99% das mudas 

sobreviveram (uma muda morreu), porém apresentaram crescimento lento, característico de 
deficiência nutricional, sendo recomendado a aplicação de um adubo complementar. 

Na aldeia Mel cerca de 85% das mudas sobreviveram no primeiro ano (12 mudas morreram), 

porém muitas delas foram cortadas durante a limpeza do roçado, atrasando o seu crescimento. Este 
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fato indica que para evitar tais acidentes, é imprescindível colocar uma vara para marcar a 

localização de cada muda. Já entre o primeiro e segundo ano, ocoreu uma mortalidade maior, sendo 

que as espécies que sobreviveram à estação seca foram o mogno, o pau-rainha, e o angico. 

(' 

O SAF da comunidade Nova Esperança apresentou o melhor resultado no crescimento das 

mudas, com 99% de sobrevivência das mudas no primeiro ano. As mudas de pupunha 

apresentaram deficiência de nutrientes, sendo recomendado adubação com cinzas para 

compensação. No ano de 2002, foi introduzido mais um componente no sistema, o cupuaçu, que 

será beneficiado com a sombra formada pela macaxeira. Foram plantadas 64 mudas de cupuaçu, 

entre 04 mudas já plantadas, em espaçamento aproximado de 2,5m. 

"· 

Em geral, observou-se que o angico e o mogno apresentaram melhor desenvolvimento nas 

condições locais, tendo o pau rainha e a pupunha demonstrado resultados menos satisfatórios. 

Como era de se esperar, o local mais úmido (Nova Esperança) apresentou melhor sobrevivência e 

desempenho das mudas plantadas. Ainda não foi possível avaliar o papel dos solos como fator que 

influencia os resultados, porém, na Nova Esperança foi observado que o melhor desempenho do 

mogno ocorreu em microssítios com abundância de cinza. 

Em visita ao SAF da Nova Esperança em julho/03 foi observado que a comunidade estava 

encerrando o último ciclo de mandioca (3ª colheita) naquele local, e ainda faltava muito para as 

árvores plantadas fecharem suas copas. Chegou-se ao consenso de deixar as embaúbas e outras 

arvores pioneiras para sombrear e controlar o mato rasteiro, e ao mesmo tempo acumular biomassa 

lenhosa. Na medida que ocorre a competição destas com as árvores plantadas, poderão ser 

desbastadas. 
,'"'. 

77 



Mogno no SAF da Comunidade Mel; Angico no SAF da Comunidade Nova Esperança. 

Devido ao crescimento inicial lento da maioria das espécies madeireiras, sugerimos que em 

plantios futuros seja adotado o espaçamento de 5x5 m para as espécies madeireiras, com fruteiras 

ocupando as entrelinhas. Este espaçamento prevê uma complementaridade entre estas duas 

classes de árvores, com as espécies madeireiras devendo ser podadas com a remoção dos galhos 

baixos para obter um fuste reto e forma vertical, enquanto as fruteiras deverão receber podas de 

formação para manter as copas mais baixas e acessíveis. 

O acompanhamento dos SAFs continuará para a obtenção de mais informações, e possíveis 

recomendações como o acréscimo de mais componentes às espécies existentes, tratos culturais, e 

adubações, entre outros. 

,,- 
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r--. 
rr-. 8. PLANTIOS EM ÁREAS DEGRADADAS 

,', 

A identificação de espécies para a recuperação de áreas degradadas dentro da Terra 

Indígena São Marcos tem sido também um dos objetivos da Oficina da Terra. Para estudos em 

caráter experimental, foram identificadas áreas próximas ao posto Surumu como prioritárias para o 

replantio com espécies nativas. Com o plantio de árvores, espera-se dar início a um processo de 

sucessão primária, contribuindo para a eventual restauração da vegetação, amenizando e freando a 

degradação do solo. Existem áreas degradadas próximas às torres da linha de transmissão de 

energia, em acessos e praças, que futuramente serão recuperadas pela Eletronorte, que já iniciou 

levantamento dessas áreas. Os resultados dos estudos iniciais feitos pela OFICINA DA TERRA 
poderão vir a contribuir com conhecimentos técnicos para futuros trabalhos de recuperação nestas 

áreas. 

r»; 

-~ 

8.1. Metodologia 

Em junho de 2001, após a escolha das áreas e das espécies, foram iniciados plantios em 

áreas degradadas para avaliar o desenvolvimento e adaptação das diferentes espécies. 

8.1.1. Escolha de áreas degradadas para plantio 

Nessa fase inicial, foi escolhida uma área degradada em processo avançado de erosão 

próxima ao Centro Makunai'mi e outra área beirando a BR-17 4. Ambas as áreas foram degradadas 

no período da construção da estrada, quando foram retirados materiais como piçarra, pedra, barro e 

areia. 

8.1.2. Escolha das espécies para plantio: 
r> 

,,-..., 

Foram selecionadas espécies nativas da região, por apresentarem melhores condições de 

adaptação e resistência e também alguma utilidade para a comunidade indígena. O elenco de 

espécies escolhidas foi: 

• darora- Acosmium nitens 
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• angico - Anadenanthera peregrina 

• copaiba - Copaifera multijuga 

• mari-mari -Cassia moschata 

• jatobá-Hymenaea courbaril 

• caju - Anacardium occídentale 
.,-.... 

8.1.3. Plantio: 
,r--. 

.r--- 

Para a implantação dos módulos, subdividiram-se as áreas em pequenas parcelas medindo 

20 x 15 m, totalizando seis parcelas, sendo quatro parcelas próximas ao Centro Makunai'mi e outras 

duas na área próxima à BR-174. 

,,-.,. 
As mudas foram plantadas em covas de 20 x 30 cm, distribuídas aleatoriamente dentro da 

parcela, num espaçamento aproximado de 5 x 5 m, sendo que em cada módulo foram plantadas 5 

mudas de darora, 4 mudas de angico, 4 mudas de copaíba, 3 mudas de rnari-rnarí, 3 mudas de 

jatobá e 1 muda de caju. 
,,-.,. 

8.3. Avaliação: 

,,--... 

Durante o ano de 2002 deu-se continuidade às ações para recuperação das áreas 

degradadas próximas ao Centro Makuniami, dando enfoque principal na contenção do solo 

carregado pelas águas das chuvas e no incremento de matéria orgânica nas valas de erosão. As 

sobras de madeira proveniente da construção do Centro foram utilizadas para formar barreiras de 

contenção, diminuindo a velocidade do escoamento das águas e retendo o solo. O material orgânico 

proveniente da capina e roçagem do Posto Surumu também foi depositado nos canais formados 

pela erosão com o intuito de promover a revegetação da superfície do solo, pois tal material carrega 
uma grande variedade de sementes de gramíneas e leguminosas. 

Após o inverno observou-se que os canais de erosão ficaram mais rasos, com deposição de 

solo, e a vegetação rasteira cobriu boa parte das valas. As mudas nativas plantadas no local 
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apresentam um desenvolvimento lento, mas com algumas espécies se desenvolvendo melhor em 

relação às outras. Neste caso, podemos citar o angico, copaíba e darora, que vêm demonstrando 

boa adaptação às condições locais. O angico apresentou o melhor resultado em relação ao 

crescimento, com mudas chegando a atingir cerca de 1,5 metros de altura. 

Em 2003 intensificou-se o trabalho de incorporação de material orgânico e também foram 

desenvolvidas atividades no sentido de melhorar a cobertura do solo, já que o crescimento das 

espécies arbóreas está sendo lento, com pouca ciclagem de nutrientes a partir da queda de folhas. 

As valas mais profundas receberam maior quantidade de palhada e galhos o que proporcionou 

condições para semeadura de espécies de gramíneas e leguminosas. Nos locais onde a vegetação 

encontra-se melhor estabelecida foram semeadas novas espécies. 

.,-- ..••..• 

Foi feita a semeadura de feijão de porco e mucuna, especies leguminosas muito 

recomendadas para adubação do solo, tendo sua massa foliar incorporada ao solo. Também foram 

semeadas as espécies cajui, caju, algodão e urucum. Além das leguminosas, mudas de capim santo 

e vetiver foram introduzidas em forma de "cordão vegetal", com o objetivo de auxiliar no desvio e 

diminuição das águas das chuvas. Foram também preparados "kibes" experimentais com sementes 

.de capins nativos misturados num substrato de composto orgânico e estrume. Novas mudas de 

darora e marí-rnarí foram plantadas entre as mudas arbóreas plantadas no início do estudo. As 

espécies semeadas apresentam-se amareladas e com desenvolvimento lento, decorrência da baixa 

fertilidade dos solos. 

,---... 
No módulo implantado próximo a BR-17 4 tem sido feito apenas o acompanhamento do 

desenvolvimento das mudas, sem adição de matéria orgânica no solo. Como o local é plano e o solo 

não apresenta sulcos de erosão, não se realizou nenhum tipo de contenção física. Assim, pode-se 

observar diferença entre as duas áreas experimentais. As mudas plantadas sofreram com a ação de 

formigas cortadeiras, a qual atrasou o desenvolvimento das mesmas. As mudas de angico 

apresentaram melhor crescimento em relação às outras plantas, mas mesmo assim verificou-se um 
desenvolvimento lento, conseqüência da baixa fertilidade dos solos. Nesta área, observou-se que 
não houve nenhum avanço na revegetação natural do solo, que foi raspado para retirada de 

material. 
,-..., 
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Os resultados obtidos mostram que apesar da introdução de espécies resistentes e adaptadas, 

a baixa fertilidade do solo é o fator limitante para a recuperação da vegetação rasteira. Como a 

presença de vegetação rasteira é essencial para o processo de recuperação de áreas degradadas, é 

necessário um trabalho contínuo de aporte de material orgânico e nutrientes a longo prazo. 

Recomenda-se, então, trabalhar de forma conjunta a contenção física do solo, o acréscimo de 

matéria orgânica, a introdução de espécies de leguminosas e gramíneas, e o plantio de espécies 

arbóreas. 

- 
- 
,- 

- Recuperação de área degradada ao lado do Centro Makunai'm1: antes e depois. 

- 

- 

- Plantio de pau rainha e darora em áreas degradadas. 
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9. CENTRO CULTURAL MAKUNAl'Mi 

Ao iniciar a implantação do projeto da OFICINA DA TERRA, as comunidades e as lideranças 

indígenas identificaram a necessidade de construir uma estrutura adequada às reuniões e 

assembléias, para melhor acomodar e receber os participantes vindo de diversas regiões. 

Desta fonna, surgiu o Centro Makunai'mf, que serve de apoio às comunidades indígenas 

para suas reuniões, cursos e encontros. Sua estrutura, feita com materiais da região e construída 

em estilo tradicional, conta com cozinha, refeitório, banheiros, alojamentos, e posto de saúde. Este 

último entra em funcionamento durante reuniões e assembléias, com a presença de um agente 

indígena de saúde. 

O Centro tem como objetivo sistematizar e divulgar infonnações sobre os índios habitantes 

da Terra Indígena São Marcos e da flora e fauna existentes na região. No seu plano básico, há a 

previsão da construção de três casas representando a arquitetura tradicional das etnias macuxi, 

T aurepang e Wapixana. Nestas casas tradicionais serão expostas amostras da cultura material de 

cada etnia, além de informações sobre a utilização dos recursos naturais da região. A casa 

tradicional da etnia Macuxi já foi construída. 

Dentro da proposta inicial do projeto, no Centro Makunai'mi está sendo feito o plantio de 

espécies florestais em fonna de arboreto e pomar, a partir das mudas produzidas no viveiro da 

Oficina da Terra. 

Todo o processo de implantação do centro foi registrado pelas lideranças indígenas e serviu 

como uma experiência do trabalho de resgate da cultura indígena, em especial da técnica de 

construção de malocas. Desde a escolha da madeira até a fase de "barrear" as paredes da 

maloquinha macuxi. As infonnações levantadas em cada fase da construção, contribuíram na 

valorização do conhecimento indígena, na busca do saber dos mais antigos, grandes construtores 

de antigamente, quando ainda não se utilizavam pregos, tijolos, nem cimento. Construía-se com os 

recursos naturais encontrados na região. 



9.1. O processo de construção 

·"· 

O processo de construção do Centro Makunai'mi foi iniciado no mês de agosto de 2000, sob 

a coordenação das lideranças das comunidades Santa Rosa e Sorocaima li, Tuxauas Valcir Peres e 

Galdino Pereira de Souza. O Centro foi inaugurado em abril de 2001 . 

. ,,---. 

Sobre as madeiras utilizadas 

,'. A escolha da madeira foi etapa inicial da construção e o momento onde se identificou a 

escassez de certas espécies de madeira utilizadas na construção de malocas. Foi necessário fazer 

um levantamento para identificação de locais de maior ocorrência dessas espécies, baseado na 

experiência e conhecimento das comunidades indígenas locais. Segundo os indígenas, as espécies 

de árvores mais utilizadas na construção de suas malocas são darora (Acosmíum nítensl 

Leguminosae), pau-rainha (Centrolobium paraense Tul./Leguminosae), freijó (Cordia cf. verbenacea 

D.C./Boraginaceae} e velame (Croton lanjouwensisl Euphorbiaceae). O freijó e o velame são 

espécies de madeira, usadas para caibros na cobertura das casas, sendo o velame uma madeira 

mais leve e macia. O freijó possui maior durabilidade em relação ao velame, podendo durar cerca 

de 1 O anos. Darora e pau-rainha são espécies de madeira de âmago mais resistente, e são usados 

para estacas de chão, por apresentarem grande durabilidade. De acordo com a sabedoria indígena, 

a durabilidade da madeira tem relação com a época da derrubada, que deve ser feita na "noite 

escura", na fase da lua nova, evitando-se assim o ataque da broca. Após a derrubada, a madeira 

deve ser descascada antes de ser utilizada. O pau-rainha também é lavrado para remover o 

"branco" (alburno) antes do uso. 

,.-.. 

,.-.. 

A cobertura de palha 

O uso da cobertura de palha faz parte da cultura dos povos indígenas, porém as técnicas 

empregadas variam de acordo com a etnia, com o uso da palha de palmeiras de diferentes espécies, 

trançadas de diferentes formas. Para os Taurepang, as palhas utilizadas são das palmeiras inajá 

(Attalea marípa) ou ubim (Geonoma sp.), que possuem folhas compridas de formato lineares e 



estreitas. Já nas malocas construídas pelos macuxis, são utilizadas folhas de buriti, que são em 

forma de leque. A maneira de colocar as palhas para cobertura também difere de um grupo para 

outro: as palhas de inajá ou ubim são trançadas e amarradas com a própria palha, dando um 

resultado final na parte interna da cobertura parecido como uma esteira. As palhas de buriti são 

divididas ao meio e simplesmente encaixadas na estrutura de caibros, em forma de "v''. A 

durabilidade da cobertura de palha pode chegar à 1 O anos e também está relacionada com a época 
em que as palhas são retiradas. A palha só pode ser retirada no período de três dias antes da lua 

cheia até três dias depois e, mesmo assim, somente quando a lua está em posição baixa em relação 

ao horizonte. Quando retiradas neste período, a cobertura se conserva por muitos anos. Em outra 
época, as palhas estragam rapidamente devido à ação dos insetos. Após a retirada, as palhas 

permanecem cerca de uma semana secando sob o sol para depois serem utilizadas. Para que as 
palhas fiquem mais flexíveis no momento da cobertura, devem ser colocadas de molho em água por 

alguns minutos, para depois proceder à cobertura. No acabamento final da cobertura, as pontas das 
palhas são aparadas. 

A cobertura do Centro Makunai'mT foi feita de palhas de buriti retiradas na região da Terra 
Indígena São Marcos. Foram utilizadas aproximadamente 10 mil palhas num trabalho que durou três 

meses. 

Construção da maloca estilo Macuxi 

A maloca em estilo Macuxi foi construída 

pelo tuxaua da comunidade Santa Rosa, Valcir 
Peres. A construção desta casa foi feita conforme as 
técnicas tradicionais dos índios Macuxi, com 
materiais da região São Marcos. Nas moradias 
tradicionais, os materiais utilizados são: madeira 
para estrutura, palha na cobertura, cipó para amarrar as estacas e barro para as paredes. As portas 
e janelas são fechadas com uma espécie de cortina, feita do talo de folha de buriti. 



Para a construção das paredes utiliza-se barro argiloso, pois a areia dificulta a fixação do 

barro na estrutura das paredes. A estrutura da parede é dupla, para permitir o preenchimento da 
mesma com a massa de barro. 

- 

Processo final de construção da moradia em estilo Macuxi: (a) acabamento da porta e (b) detalhe da 

janela. 

- 
Quanto a infra estrutura 

-. 

Dentro da filosofia de sustentabilidade proposta pelo projeto Oficina da Terra, no momento 
de implantação do sistema de fornecimento de energia e abastecimento de água para o Centro 

Makunai'mi, buscaram-se alternativas como a energia solar e o abastecimento de água por 
gravidade. 

Foram instaladas 11 placas solares, com capacidade de gerar energia para toda a estrutura 

do Centro, incluindo banheiros, refeitório e posto de saúde, além de alguns alojamentos das 

comunidades. A manutenção deste sistema é feita periodicamente para seu perfeito funcionamento. 

- 

A água que abastece o Centro Makunaimi é captada em uma fonte na serra da Saracura, a 
70 metros de altura acima do nível do Posto. Nesta fonte foi feita apenas a fixação de pedras para 
formar um pequeno poço para regularizar o abastecimento, e a água é conduzida através de 
mangueiras de borracha. Desta forma é captada água de boa qualidade sem impacto significativo ao 
meio ambiente. A manutenção do sistema de captação é feita semanalmente, com avaliação das 

- 



emendas dos tubos (braçadeiras) e limpeza do poço para retirada de folhas e galhos. No verão este 

sistema é complementada com o uso de energia solar para funcionar uma bomba instalada no rio 

Surumu, pois a água do poço não é suficiente para atender a demanda em períodos de reuniões 

grandes. 

,,,....._ 9.2. Inauguração e Utilização do Centro Makuinaimi 

A inauguração do Centro Makunai'mi foi celebrada com uma grande festa de congraçamento 

que ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2002, com a presença e admiração de mais de mil 

pessoas. Esta festa representou também a conquista definitiva da terra indígena, com o processo de 

desintrusão finalmente concluído. Foram 131 invasores retirados e a terra livre para os mais de 3 mil 

índios. Essa vitória marca uma nova etapa no trabalho de resgate da dignidade e dos direitos dos 

povos indígenas habitantes da Terra Indígena São Marcos. 

O Centro Makunaimi encontra-se com toda infra-estrutura necessária para dar suporte a 

eventos organizados pelas comunidades indígenas como reuniões, cursos, seminários, oficinas e 

outros. Em anexo ao malocão de reuniões, há estruturas de apoio, contando com cozinha, 

banheiros feminino e masculino, e alojamentos. 

_,,....._, 

As comunidades indígenas organizaram-se para que a cada mês seja indicado um caseiro, 

responsável pela manutenção da infra-estrutura de Centro. Além disso, o caseiro também é 

responsável pela coleta seletiva de lixo, horta orgânica e pomar, implantados pela OFICINA DA 

TERRA. A lista de caseiros que já participaram dos trabalhos no Centro Makunai'mi encontra-se no 

Anexo 6. 

O Centro de Reuniões tem sido utilizado intensamente e já serviu de apoio para realização 

de muitos eventos como o I FEMIR, primeiro Festival de Música Indígena de Roraima, organizado 

por membros das comunidades indígenas da região do lavrado, além de reuniões e cursos da área 
da saúde, educação e do movimento das mulheres indígenas. O agendamento dos eventos é feito 
com antecedência ao caseiro que, junto ao responsável pelo evento, repassam aos participantes os 
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procedimentos para a utilização da estrutura de refeitórios, banheiros, energia, disposição do lixo e o 

uso da água. A relação dos eventos realizados no Centro de Reuniões encontra-se listados abaixo. 
r- 

TABELA 9-1: Relação de eventos realizados no Centro Makunai'mf - Abril 2002 à Dezembro de 

2003: 

rr-, 

EVENTOS · ANO 2002 DATA 1 i 
Reunião dos Professores 16/05 ! 
Reunião do Conselho Local de Saúde - Pólo Base 3 29/05 i 
Reunião dos Professores Reaião São Marcos 21 e 22/06 i 
1 FEMIR- Festival de Música Indígena de Roraima 07e 08/07 i 
Reunião das Mulheres do Alto São Marcos 20/07 ! 

1 

Avaliacão da Equipe de Saúde da Prefeitura e Planejamento de Trabalho 28/07 ; 

Curso de Medicina Tradicional lndícena 01 à 04/08 i 

Reunião dos Professores 10/08 1 
1 

Reunião das Lideranças da Região São Marcos 03 e 04/9 i 
' 

Curso de Medicina Tradicional lndlcena 09 e 10/09 
· Curso de Microscopia 09 à 14/09 i 

Seminário Saúde das Mulheres - Tema: Alcoolismo 14/09 1 

Avaliação dos Acentes de Saúde 06/11 i 

Encontro Evangélico 09 e 10/11 ' 
Oficina dos Professores da Reoião São Marcos 11/12 j 

Reunião da OMIR- Oruanizacão das Mulheres lndigenas de Roraima 21 à 23/11 i 
1 

Curso Básico cara formacão de Agentes de Saúde lndíaena 19/11 à 02/12 1 

EVENTOS · ANO 2003 DATA 
Reunião de Prestação de Contas do Programa São Marcos 24 e 25/05 
Encontro de Agentes de Saúde da Região São Marcos 21/05 à 01/06 i 

' 28/06 
05/07 
29/07 
30/07 
17/08 
22/08 
27/08 
31/08 
14/09 

22 à 26/09 
18 e 19/10 

30/09 à 02/1 O i 
05 a 07/11 

07/11 
08/11 



EVENTOS - ANO 2003 DATA 
Reunião das Lideranças lndíqenas de São Marcos 12/11 
Reunião de Agentes de Saúde da Reoião São Marcos 15/11 
Reunião das Lideranças lndiqenas de São Marcos 24/11 
Assembléia Geral da APIRR- Associação dos Povos Indígenas do Estado de Roraima 27 à 30/11 
Reunião das Lideranças Indígenas 18 e 19/12 

- 

- 

- 

Curso de Medicina Tradicional no refeitório do Centro Makunai'mT. 

,-.. -· 
Vista do Centro Makunai'mi, com maloca tradicional Macuxi à direita e posto de saúde à esquerda. 
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10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Em três anos de funcionamento, o viveiro da Oficina da Terra produziu mais de 14.000 

mudas de espécies variadas, uma quantidade que representa o dobro do número de árvores que 

foram abatidas para a implantação da Linha de Transmissão dentro da Terra Indígena São Marcos. 

Dessa forma, o projeto Oficina da Terra atingiu um dos seus objetivos, que é de mitigar parte dos 

impactos desse empreendimento elétrico. Com respeito à capacitação de membros das 

comunidades, foram realizados quatro cursos de pequenos viveiros, e 38 estagiários passaram por 

treinamento na Oficina da Terra. A seguir, apresentamos algumas das considerações e 

recomendações que podem ser extraídos destes três anos de trabalho. 

,/""' .. 

Plantio de espécies nativas 
No geral, tem se observado bastante interesse no plantio de espécies nativas, mas este 

interesse é variável, pois a Terra Indígena é bastante heterogênea em termos da oferta de recursos 

naturais. Dessa forma, as comunidades com menor disponibilidade de madeira, principalmente as 

. do lavrado, têm mostrado maior interesse no plantio de essências florestais. Mesmo assim, em 

outras comunidades há interesse no plantio de mogno, como investimento. Já as comunidades mais 

próximas da serra demonstraram interesse no plantio de burití, visando a produção de palha. 

Fruticultura 
A fruticultura na Terra Indígena São Marcos tem um grande potencial, tanto para melhorar a 

segurança alimentar como para a geração de renda. A região do lavrado tem condições climáticas 

ideais para a produção de algumas frutas de clima mais seco, tais como a manga e ata. Porém, a 

comercialização dessas frutas em escala maior depende da ampliação de mercados para incluir 

outros centros consumidores além de Boa Vista, como Manaus (uma proposta interessante, já que a 

grande maioria de caminhões que trazem mercadorias até Boa Vista retomam vazios), e o plantio de 

variedades de boa aceitação comercial. 

Atualmente, um dos problemas enfrentados pelas comunidades do lavrado é que a produção 

de certas frutas, como o limão, de boa aceitação no mercado de Boa Vista, atinge o pico de safra na 
época do inverno (chuvas), justamente quando o transporte se toma mais difícil. Porém, o 

Q() 



fornecimento de água a essas fruteiras durante períodos criticas do verão, a partir de pequenos 

projetos de irrigação, poderia garantir uma produção melhor distribuída ao longo do ano. 

,r\ 
A região da serra, em contraste, tem condições climáticas de produzir frutas tal como o 

abacate, que encontra um bom mercado em Boa Vista para venda ln natura. O aumento da 

produção de outras fruteiras como o cupuaçú e graviola, que também se mostraram promissores, 

talvez exigiria a instalação de equipamentos de processamento de polpa para manter os preços. 

Os plantios de outras espécies, como o açaí do Pará, ainda são muito recentes para mostrar 

resultados. 

Com a meta de ajudar na capacitação e autonomia das comunidades indígenas, a Oficina da Terra 

tem procurado contrapor sua metodologia de trabalho à experiência negativa com projetos em forma 

de pacotes, que não partem de uma análise prévia das necessidades da comunidade. Conforme 

informações obtidos nas comunidades, os projetos-pacotes na área de agricultura têm chegado 

atrasados, fora da época certa para plantios, sem apoio técnico, e muitas vezes geram dependência 

em insumos químicos. Além dos exemplos na área de agricultura, deparamos com projetos de 

casas populares, que introduzem elementos exógenos na forma de habitáculos apregados um ao 

outro, fugindo do padrão indígena de dispersão das moradias, e construídos a partir de técnicas que 

a maioria dos indígenas não dominam, em substituição às casas tradicionais,as quais são feitas 

inteiramente com materiais disponíveis na região e possuem excelente nível de conforto térmico. 

Mesmo assim, na falta de alternativas e consultas prévias, as comunidades indígenas têm aceito tais 

ofertas, e até tem mostrado uma expectativa por pacotes. Um exemplo da necessidade de uma 

análise mais acurada, e não um simples pacote, é no que diz respeito às melhorias no 

abastecimento de água. Enquanto em algumas comunidades, o problema é com poços que 

desbarrancam no verão, podendo ser solucionado com manilhas, em outros é a necessidade de 

ferramentas para quebrar camadas de solo endurecidas, e ainda em outros é o reparo do sistema de 

bomba acionado por catavento. Outras comunidades se encontram próximas a corpos d'água que 

poderiam ser aproveitados a partir de bombas com energia solar. 
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Meio ambiente 

!'. 

Atualmente, as comunidade estão cientes que os problemas ambientais estão afetando sua 

subsistência e bem-estar. Porém, muitos problemas ambientais, por exemplo o fogo, extravasam os 

limites de cada comunidade, e necessitam de uma discussão mais ampla para chegar a ações e 

soluções. Essa reflexão sobre as questões ambientais se toma necessário na medida que as 

pressões externas criam desencontros entre os interesses individualistas e os interesses das 

comunidades como um todo, especialmente no que diz respeito aos recursos importantes à 

subsistência, como a caça e a pesca. Um fórum indígena para criar uma espécie de constituição 

sobre o uso e manejo dos recursos naturais, representando os interesses coletivos na Terra 

Indígena, seria um passo importante nesta discussão. Para fundamentar um iniciativa deste tipo, e 

desenvolver um etno-gerenciamento ou gestão ambiental da Terra Indígena, é necessário fazer 

primeiro o mapeamento e conhecimento dos seus recursos naturais, seus potenciais e suas 
limitações. 

Os três anos de trabalho da Oficina da Terra representam só um inicio - o tempo necessário 

para ganhar a confiança das comunidades, entender melhor os sistemas de produção e avaliar as 

limitações biológicas e sociais que afetam o plantio de árvores. Muitas das espécies plantadas 

mostrarão algum resultado somente após dois, três, ou mais anos. A conscientização ambiental, 

embora já existente, necessita de apoio para se consolidar. Portanto, é importante que o írabslho 

iniciado pela Oficina da Terra tenha continuidade, para que as comunidades indígenas possam 

continuar a se capacitar e desenvolver ações concretas para manter a integridade ambiental da 

Terra Indígena São Marcos. 
!'. 
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ANEXOS 

Comunidades da Terra Indígena São Marcos 

Materiais utilizados na implantação do Viveiro da Oficina da Terra 

Relação de estagiários da Oficina da Terra 

Relação dos participantes dos Cursos de Pequenos Viveiros 

Lista das espécies produzidas no viveiro da Oficina da Terra, e seus 
usos 
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ANEXO 1: Informações sobre as comunidades da Terra Indígena São Marcos 
r----~·---------- --·-·-··----~--···-- -·---- - 

ELEVAÇÃO OBSERVAÇÃO I ALDEIA I FAMÍLIAS PESSOAS PROFESSORES AGENTE VEGETAÇÃO COORDENAl>AS 
TUXAUA SAUl:>E ··-· ____ {M)_ GEOGRÁFICAS ACESSO ~--·- .. ·-·· ------ .....•.. - ---- ·- --- - ·- ---····· ·····-~-·. ··-···----·-· -- --·-· - ·--------· .. ··-----·- -----·------------ ....... ·---- ·-- Arai 05 32 o 01 Mata N 04° 25' 23.r Acesso a pé Tx. Bernaldo - 

60° w 51' 38.9" 
Bala 26 134 06 02 Lavrado 127 N 03° 50' 30.0" 

Veículo só no verão Tx. Ismael w 60° 36' 15.1" .___. 
Bananal 26 140 02 01 Mata 498 N 04° 25' 46.0" Com chuvas, 

Tx. Lázaro w 61° 13' 08.1" necessita de 4x4 
Bocada Mata 

67 384 18 04 Transição 479 N 04° 20' 52.9" 
Veículo no ano inteiro Tx. Hilário w 61° 08' 34.7" 

Caranguejo 
06 33 01 01 Lavrado 122 N 04° 03' 12.5" 

Veículo só no verão Tx. Valdenor w 60° 35' 27.5" 
Campo Alegre 32 120 07 01 Lavrado 136 N 03° 13' 42.8" 

Veículo no ano inteiro Tx. Dalicio w 60º 32' 41.4" 
Curicaca 09 52 01 01 Lavrado 227 N 04° 13' 25.8" 

Veículo no ano inteiro Tx. Domicio w 60° 55' 00.0" -- 
Darora 20 115 01 01 Lavrado 96 N 03° 07' 58.2" 

Veículo no ano inteiro Tx. Edimilson w 60º 28' 43.9" 
Guariba 16 104 01 01 Mata 488 N 04° 25' 19.8" 

Veículo no ano inteiro Tx. Patrício w 61° 10' 40.4H 
Ilha 18 107 01 01 Lavrado 86 N 03° 14' 41.2" 

Veículo no ano inteiro Tux.Pedro w 60° 33' 39.0" --- 
Lago Grande 50 318 06 02 Lavrado 124 N 03° 23' 17.4H 

Veículo no ano inteiro T x. Elivaldo Mota w 60° 24' 46.0" 
Lagoa 08 53 01 02 Lavrado 124 N 03° 58' 20.4" 

Veículo só no verão Tx. Evanderson w 60° 35' 56.4" 
Mauixi 

05 34 01 01 Lavrado 108 N 03° 23' 32.0" 
Veículo só no verão 

1 Tx. João Abel w 60º 34' 54.8" 



~ ) ) _) ) ) ) ") ) ) ) .) _) ) J _) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) J ) 

... . -- -~· ···-·----·-···· ·-- ---··- ------ .... ··-· . ···-·-------~-- ··-·· -------- --~-·- ··--· ... -··-- .. ·-···--·~-- 
ELEVAÇÃO- OBSERVAÇÃO I ALDEIA I FAMÍUAS PESSOAS PROFESSORES AGENTE VEGETAÇÃO COORDENADAS 

TUXAUA SAUt>E ____ (M) ___ . GEOGRÁFICAS ACESSO -----~ ... ···-----·----·-----· ----------~~------· -----------~-- i-------~---······ ------· - ---- - 
Mel 10 65 01 02 Lavrado 200 N 04° 12' 05.3n 

Veículo no ano inteiro T x.J ose Peres w 60° 51' 32.2" 
Milho 28 154 06 02 Lavrado 121 N 03° 23' 32.0· 

Veículo no ano inteiro Tx. Manduca w 60° 34' 54.8" 
Monte Cristal 03 15 00 01 Lavrado 134 N 04° 03' 12.5# 

Veículo só no verão Tx. Genésio w 60° 35' 27.5" 
Nova Esperança 20 130 04 01 Mata 657 N 04° 26' 50.4H 

Veículo no ano inteiro Tx. Conrado w 61° 07' 32.7" 
Nova Jerusalém 01 08 o o Mata 656 N 04° 25' 25.6ft 

Veículo no ano inteiro Tx. Feliciano w 61° 04' 57_7• 
Samã 19 96 06 02 Mota 653 N 04° 24' 41,4• 

Veículo no ano inteiro Tx. José Lourenço w 61° 03' 16.6. 
Pato 10 62 01 01 Lavrado 110 N 03° 47' 23S Só no verão (3 ou 5 

Tx. Sebastião w 60° 30' 48.0" km até estrada) 
Perdiz 30 122 01 02 Lavrado 133 N 04° oo· 08.1" Veículo só no verão Tx. Alcides w 60º 47' 05.3" 
Roça 20 103 08 03 Lavrado 107 N 03° 47' 23.5H 

Veículo só no verão Tx. francisco w 60° 30' 48.0" 
Sabiá 19 98 02 02 Lavrado 229 N 04° 14' 28.5" Veículo no ano inteiro Tx. Israel w 61° 01' 45.o· 
SamãI o o o o Lavrado 578 N 04° 24' 50.3" Acesso a pé ou 

Tx. Azuilo w 60° 57' 11.7" aeronave --· 
SamãII 12 40 o o Mata 659 N 04° 25' 20.3· 

Veículo no ano inteiro Tx. Mozarildo w 61° 05' 06.4# 
··- -------- ·--··--------- --·-·---···-----· ---·-·- ·--· -- 

Santa Rosa 18 110 05 03 Lavrado 245 N 04° 14' 51.0" Veículo no ano inteiro Tx. Valcir w 61° 10' 38.5" 
Sorocaima I 28 143 01 03 Mata 489 N 04° 26' 41.8" Veículo no ano inteiro Tx. Manoel w 61° 08' 57.2n 

....... - --- -----·-· .. ··-· ....... ., .. ·-·· .. -· ... ·- -- -··-·· .... ------· ·- ·--·~---·-- . - . ··--·-- ··-·--·-··-·· -···· - -- - -- 
Sorocaima II 

35 187 03 06 Mata 469 N 04° 24' sao- Veículo no ano inteiro Tx. Galdino w 61° 09' 35.o· 
Tigre 11 47 02 01 Lavrado 117 N 03° 32' 43.2" Veículo só no verão 



) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )r)))))))))))))))))))))))))))) 

ALDEIA I FAMÍUAS PESSOAS PROFESSORES AGENTE VEGETAÇÃO ELEVAÇÃO COORt>ENAt>AS OBSERVAÇÃO / 
TUXAUA SAUt>E (M) GEOGRÁFICAS ACESSO 
Tx. Hélcio --- -·--· -------- -~---···--- ~----·--·--··--·····-·····--. w 60° 35' 22.i- ---· - 
Vista Alegre 73 426 13 05 Lavrado 128 N 03° 06' 41.2" Veículo no ano inteiro Tx. Martinho w 60° 30' 03.3" 
Vista Nova 17 80 01 01 Lavrado 89 N 03° 19' 17.7" 

Veículo no ano inteiro Tx. Zildo w 60° 34' 00.4" 
Xiriri N 03° 50' 14.9" 

Tx. Teotonio 10 47 01 01 Lavrado 117 w 60º 36' 34.4" Veículo s6 no verão 

TOTAIS 652 3.534 - - - - - -- - L....---------------·------ -···----------- ---·-·-·-- -·-·----------···········-····~--- --------- - 

Observações: 
1 -As informações foram obtidas em entrevistas com os Tuxauas, 
2 -As coordenadas das Aldeias Nova Jerusalém e Samã li foram tiradas na casa dos Tuxauas. 
3 - As coordenadas das Aldeias Sarna e aldeias do lavrado foram tiradas na escola. 



ANEXO 2: Materiais utilizados na Implantação do Viveiro de Mudas da Oficina da 
Terra 

0. 
Período da construção: Agosto de 2000. 

rr-. 1. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Í'\ 

Material Unid. Quant. 
abracadeira U 3/4 unid. 12 
arame galvanizado 142 mm rolos 5 
boca de lobo unid. 1 
balde para cimento 1 OI unid. 2 
chave de fenda 3/8 x 1 O unid. 1; 
chave de fenda 31 16 x16" unid. 1 
'cavadeira reta unid. 2 
chapa calvanízada metros 4.5 
cavadeira prática e/ cabo unid 11 
cadeado uni d 2 
cabo p/ enxada unid 1 
carrinho de mão uni d 2 
colher de pedreiro 8" unid 2 
cimento saco 20 
dobradiça galvanizada 3' unid 3 
dobradica leme unid 4i 
!desempenadeira d emadeira uni d 1! 
!enxó 4's/ cabo unid 1 r 

lenxada unid 21 
!esquadro 12" unid 1i 
itacão uni d 11 
facão cabo madeira uni d 11 
!formão 11 x4 ; uni d 11 
lfechadura externa unid 1! 
1 71 /ferro 12mm rolos 
!ferrolho chato p/ portão uni d 21 
!lápis carpinteiro uni d 21 
ilima p/ serrote 4' unid 2i 
!lima p/ pedreiro rolo 21 
lluva couro o ares 21 

r>. 



.,,.....__ 

Material Unid. Quant. 
luvas de algodão pares 3 
martelo uni d 2 
mata junta 3m uni d 60 
mangueira cristal metro 35 
nível de alumínio unid 1 
pá de bico unid 2 
oarafuso p/ madeira uni d 20 
parafuso unid 30 
peças 8x1 Ox8 uni d 60 
pecas 8x15x5 unid 4 
ripões 2x7,5x5rn uni d 48 
serrote U1 unid 2 
tarugo uni d 50 
tábuas de 2x20x6rn uni d 70 
tábuas 2,2x20x3m unid 56 
tábua 2x20x3m unid 56 
tela de arame m 100 
tela de arame 1'x1,5 m 10 
tela sombrite 30% m 200 
tijolo 6 furos unid 1,500 
trena de aço 70 unid 1 
prumo latão uni d 1 
perna manca 5x7,5x4 unid 20 
pregos 5x5 kq 1 
pregos 1 1 /2 x15 k~ 5 
fpregos 2,5x1 o k<: 8 
fpregos 2x13 kc 4 
oresos 3,5x9,5'" k<: 5 
prego p/ telha kç 1 
oreco o/ telha borrachudo kc 1 
peneira p/ cal aro 55 uni d 1 
oeneira feijão aro 55 unid 1 
picareta unid 1 
noões 2x7,5x3m uni d 46 
rioões 2x7,5x4m uni d 50 

.,,.-., 
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r- 2. MATERIAL HIDRÁULICO 

,,...--__ 

Material Unid. Quant. 
Adaptador soldável unid 1 
adesivo p/ cano tubo 1 
abracadeira 4' unid 10 
capa 100mm unid 2 
caixa dáoua 10001 unid 1 
ita veda rosca rolo 1 
ioeího soldável 25mm unid 11 
ioelho 100mm uni d 3 
oelho 3x4 unid 10 
luva soldável 25mm unid 11 
luva soldável 3/4 unid 4 
luva mista 25x1 ,5 uni d 1 
luva ruspa 15cm uni d 2 
manouelra 15 m unid 3 
registro esférico 25mm uni d 1 
tanque sintético simples uni d 1 
T'100mm uni d 1 
T' soldável 25mm unid 13 
T' soldável 40mm unid 1 
T' esaoto 40mm uni d 2 
torneira 1/2 unid 1 
torneira 3/4 unid 4 
tubo 100mm uni d 2 
tubo soldável 25mm uni d 12 
tubo de esgoto 40mm unid 11 
tubo de PVC 100mm m o.s 
válvula p/ pia unid 301 

{' 

(', 

('. 
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3. MATERIAIS DE CONSUMO 

,,......,, 
Material Unid. Quant. 1 

balde 91 .. 
uni d 2 

cultivador de jardim unid 2 
esguicho de pistola unid 1 
oazinha pesada uni d 2 
sacos p/ mudas pct. e/ 1000 8 
1tesoura de poda unid 3 
!tesoura de poda ade uni d 1 

r-, 

.r-- 



ANEXO 3: ESCALA DE REPRESENTANTES INDÍGENAS PARA 
ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA TERRA -VIVEIRO DE 
MUDAS - NOV 2000 - DEZ 2003. 

- . AN02000 '·.· 

.. . - . -· . 

Mes . ·NOME COMUNIDADE 

NOVEMBRO João Inácio da Silva Vista Alegre 
DEZEMBRO Va/deníldo Simão de Lima Sabiá 

AN02001 
1 

MÊS NOME COMUNIDADE 

JANEIRO Paulo Pereira da Silva Curicaca 
FEVEREIRO Reinaldo Manduca Simp/ício Bala 
MARÇO Mário dos Santos Nova Jerusalém 
:ABRIL Lídia Peres de Lima Perdiz 
1MAIO Abraão Ramos dos Santos Milho 
iJUNHO Jair Mariano Peres Mel 
!JULHO Geronildo Lima dos Santos Sorocaima 11 
!AGOSTO Thiago Magalhães Moraes Lago Grande 
!SETEMBRO De/fino Caetano Magalhães Ilha 
OUTUBRO Cleto Costa Samã 1 
!NOVEMBRO Cícero João Peres Anaro 
!DEZEMBRO Fernando Clementina Gregório Pato 

Ano 2002 
MÊS NOME COMUNIDADE 

JANEIRO Valdir Magalhães Santa Rosa 
FEVEREIRO Clodomir Mota Cunha Ilha 
.MARCO Júlio da Silva Nova Esperança 
[ABRIL Daniel da Silva Soares Mauixi 
.MAIO Lourivaldo Pereira Roça 
-JUNHO Adeíldo Pimentel Tigre 
• JULHO Onésío Mafra Campo Alegre 
·AGOSTO Teotônio Costa Xiriri 
-SETEMBRO Aldecinélio da Silva Mota Darora 
·ouTUBRO Léo Rámon Hernandes Marques Boca da Mata 
·NOVEMBRO Roberlo Ribeiro Novo Samã 
DEZEMBRO Evanderson S. de Oliveira Laqoa 

'ºº 
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/ MÊS - {/iri.i;<._: :(:/?f: /NOME -- 
_,_, .. . ; ' - . ~ 1 

-- .• _-·'.-'{\,COMUNIDADE:: - . : ..•...... 

JANEIRO Valdenor da Silva Caranoueío 
FEVEREIRO Fabrício da Silva Costa Milho 
MARÇO Anderson Mauro Alfredo de Andrade Bala 
ABRIL Domício Pereira da Silva Filho Curicaca 
MAIO Ozelias Lima Sorocaima 11 
JUNHO Adenildo Amaro Macuxi Vista Aleare 
JULHO Vitalino Nascimento Rodrigues Perdiz 
AGOSTO Valdemir Tavares Mota Lago Grande 
SETEMBRO Juscelino Braga Sabiá 
OUTUBRO Janilson Mafra Vista Nova 
NOVEMBRO José Melquíades Peres Mel 
DEZEMBRO Liliane Oliveira dos Santos Nova Jerusalém 
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ANEXO 4: Relação dos participantes dos Cursos de Pequenos Viveiros da Oficina da 
Terra 

1 Curso: 4-5 de janeiro de 2001 

Comunidade Participantes 
Bala José Walter Simplício Manduca 

Anderson Mauro Alfredo de Andrade! 
Boca da Mata Samuel Neves Fernandes 

Paulo Franco de Souza 
Joselenilda Cruz Cadete 

Campo Alegre !saias da Silva 
Alcides Fidelis 

Ilha Alex Tavares de Almeida 
Mauixi Daniel de Souza Soares 
Milho Tedis de Uma 

Carlos André de Lima 
Nova Jerusalém Keliane de Oliveira Santos 
Pato lrineu Paulo Lopes 

Fernando Clementina Greoório 
Sabiá Valdenildo Simão Lima 
Samã li Lêris Diana 
Santa Rosa Valdir Maaalhães 
Maturuca Marizete de Souza 
Santa Maria Renan de Oliveira Rodrioues 
Vista Aleçire João Inácio da Silva 

li Curso: 10-11 março de 2001 

Comunidade Participantes 
1 Bananal Jonas da Silva i 

1 
; Jonas Lovola 1 i 

i Curicaca Domício Hermínio dos Santos 
j Guariba Josiel Ramos da Silva 1 

j 
David Benigno Peres da Silva 
Jesus de Souza Silva 

Mel José Arlindo de Souza 
! Nova Jerusalém Mário dos Santos 
Perdiz Lídia Peres de Lima 

i Programa Waimiri Luiz Carlos Ehm Maia 
Atroari 
Sorocaima li Genivaldo Pereira Johnson 

i Canará Ledival Oliveira Cunha 
i Mutamba Andersen Olidina Pereira 
1 Pium Mario Inácio 
1 Tarame Odaildo Souza Galdino 



Ili Curso: 3-5 de abril de 2002 

Comunidade Participantes 
Bala José Walter Simplício Manduca 

Manoel da Silva Santos 
Anderson Mauro Alfredo de Andrade 

Campo AleQre Dalício Viriato Raposo 
Darora Aldecinélio da Silva Mota 
Ilha Clodomir Mota Cunha 
taco Grande Adealdo Andrade Mota 
LaQoa Puiucan Pereira de Oliveira 
Mauixi Daniel de Souza Soares 
Milho T edis de Lima 

Carlos André de Lima 1 

Nova Esperança Júlio da Silva 
Perdiz Joaquim Peres de Lima 
Roça Francisco de Alcântara Looes 1 

Sorocaima li Renato da Silva Macuxi i 

Vista Alegre João Inácio da Silva ! 
Vista Nova Paulo Ferreira Soares 
Xiriri Teotônio Cipriano Costa ! 
Programa Waimiri Atroari Leovone Dantas Magalhães ! 

r>. IV Curso: 12-14 de junho de 2002 

r- 
Comunidade Participantes 

Bananal Jonas da Silva 
Boca da Mata Gleiton Pereira 

Gildiney Lopes da Silva 
Curicaca Domício Hermínio dos Santos 
Guariba Jesus de Souza Silva 
Mel Jair Mariano Peres 
Sabiá Evandro AQuiar 
Samã 1 Azu ílo da Silva 
Santa Rosa Ecleane Aguiar Salvador 

Francisco Souza da Cunha 
Tigre Adeildo Pimentel 
Programa Waimiri Atroari Edson de Lima Freire 

)Oj 



ANEXO 5: LISTA DAS ESPÉCIES PRODUZIDAS NO VIVEIRO DA OFICINA DA 
TERRA, E SEUS USOS 

,,,--., 
* = Espécies nativas de Roraima 
F = frutífera; M = madeira; D= diversos (palha, medicinal, artesanato, etc.) 

_,,-- .. 

NOME NOME CIENTIFICO/FAMILIA uso 
POPULAR 

Abacaxi Ananas comosus I Bromeliaceae F 
Abacate Persea americana Mil!./ Lauraceae F 
Abiu Pouteria caímíto (Ruiz & Pav.)Radlk./ Saootaceae F 
Abiurana Pouteria so. I Saootaceae F 
Açaí * Euteroe orecatoria Mart. I Arecaceae F 
Acaí do Pará Euteroe oleracea Mart. / Arecaceae F 
Acerola Maloiahía emaroínata DC! Maloiohiaceae F 
Amora Morus alba L. I Urticacea F 
Ata Annona sauamosa L. I Annonaceae F 
Ate mó ia Annona x cherimova I Annonaceae F 1 

AnQiCO * Anadenanthera oereorína I Leouminosae M,D 
Araçá boi Euaenia stioítata I Mvrtaceae F 
Azeitona Svziaium cumíni I Mvrtaceae F 
Bacaba * Oenocamus bacaba Mart. I Arecaceae F 
Bacuri * Rheedía macroohvlla (Mart.) Tr. & PI./ Clusiaceae F 
Bacuri do Pará Platonía ínsíanis Mart. I Clusiaceae F,M 
Biribá Rollinia mucosa (Jacc.) Bail I Annonaceae F 
Buriti * Mauritia flexuosa L.F. I Arecaceae F,D 
Caçari * Mvrcíaria dubla I Mvrtaceae F 
Cacau Theobroma cacao Willd. / Sterculiaceae F 
Cacau iacaré ' Theobroma maríae (Mart.)K. Schum/ Sterculiaceae F 
Cagai ta Eugenia dysenterica DCI Mvrtaceae F 1 

' 
. Ceiú * Anacardíum occidentale L. I Anacardiaceae F 
Calabura Muntinaia calabura L. I Elaeocaroaceae F 
Carambola Averrhoa carambola L. I Oxalidaceae F 
Castanha-do-pará * Bertholletía excelsa Humb. & Sono!. I Lecvthidaceae F,M,D 
Cedro doce* Bombacoosis ouinata (Jaco.) Duo. I Bombacaceae M 
Coco Cocos nucifera L.I Arecaceae F 
Conde Annona so./ Annonaceae F 
cooaíba * Cooaifera so. I Caesaloinaceae M,D 
Cupuacu Theobroma grandiflorum (Willd.ex Spreng.}K. Schum./ Sterculiaceae F 
Cutitiribá * Pouteria surumuensísl Saootaceae M 
Dão Zizvohus mauritiana I Rhamnaceae F 
Darora * Acosmium nitens (Voqel)Yakovlev/Leauminosae M 
Freiió * Cordía cf. verbenacea DC I Boraainaceae M 
Fruta pão Artocarous incisa L. I Moraceae F 

j"-,. 
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Goiaba Psidium auaíava L I Myrtaceae F 
Graviola Annona muricata L. I Annonaceae F 
lnoá lnaa edulís Mart./ Mimosaceae F 
Jaca Artocarous intearifolia L. I Urticaceae F 
Jabuticaba Mvrcíaría caulif/ora O.Bem I Mvrtaceae F 
Jambo Svziaium malaccense L. I Mvrtaceae F 
Jatobá * Hvmenaea courbaril L. / Leauminosae F,M1 D 
Jeníoaoo ' Genioa americana L. I Rubiaceae F 
Jucá Caesaloinia tettee Mart. ex Tul!Caesalpiniaceae D 
Larania Citrus sinensis L./ Rutaceae F 
Leucena Leucaena leucocephala / Mimosoideae D 
Limão Cítrus aurantifolia Swingle I Rutaceae F 
Mamão Carica oaoava L. I Caricaceae F 
Manga Manr,ifera indica LI Anarcadiaceae F 
Maoati Pourouma cecrooiífolia Mart/ Cecrooiaceae F 
Maracuíá Passiflora edulis Sims / Passifloraceae F 
Maracujá acu Passiflora auadranr,ularis I Passifioraceae F 
Mari mari * Cassia moschata Kunth. / Leouminosae M,D ! 
Murici Bvrsonima crassífolía HBK I Maloiahiaceae F 

i Mogno Swíetenia macrophvlla KinQ/ Meliaceae M 
Nêspera Ervobotrva íaooníca Lindlev I Rosaceae F 

1 Paricarana * Bowdíchía virailioides Kunth. / Fabaceae M 
1 Patauá * Oenocarpus bataua Mart. l Arecaceae F 
1 Pau rainha * Centrolobium oaraense Tui. I F abaceae M 
Pítanca Euaenía uniflora L./ Mvrtaceae F 
Pitomba Meliococcus sp. I Saoindaceae F 

! Puounha Bactris qasipaes Kunth I Arecaceae F 
! Rambutã Nephelium lappaceum L./ Sapindaceae F 
! Romã Puníca aranatum L. I Lvthraceae F 
1 Sapoti Manilkara zaoota (L.) Van Roven I Saootaceae F 
! Tachi * Talisía cf. cuoularís Benth. I Saoindaceae 1 F ! 

· Tamarino Tamaríndus indícus LI Legumiosae F i 
i 

! Tanaerina Citrus reticulata Swlncle I Rutaceae F ! 
, Taoerebá * Soondías mombín L .. I Anacardiaceae F, D ! 

1 

t Tucumã * Astrocarvum aculeatum G.F.W.Mev I Arecaceae F 
i Urucum Bíxa orellana L .. / Bixaceae D 1 

, Uvaia Euaenia uvalha Cambess. I Mvrtaceae F i 
Umbu-caià Soondías so. I Anacardiaceae F 
Videira Vitis vinifera L.I Vitaceae F 
Velame * Croton Janiouwensis Jabl/ Euohorbiaceae M 1 


