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A DEPREDAÇXO DOS CASTANHAIS NATIVOS NA RGIXO DE MARABÁ 

.. 
Paulo Choji Kitamura 

1 
 e Carlos Ffans Muller 

Análises das causas da queda da produção e da de 
predação dos recursos extrativos da castanha-do-brasil na 
região de Marabá-PA, a partir de dados de campo obtidos 
junto a 18 produtores, abrangendo aproximadamente 1/4 da 
área produtora regional. Os resultados mostraram que a 
produção regional de castanha-do-brasil foi reduzida em 
mais.de  55% durante o período 1978/83, tendo em vista a 
queda de produtividade de 0,47 hl/ha em 1978, para 0,23 
hi/ha em 1983, como também pela redução da área de coleta 
em cerca de 11% durante o mesmo período. Quanto às princi 
pais causas da depredação das castanheiras na região des 
tacam-se, conforme os produtores, em ordem decrescente de 
importância: a) a não aplicação da legislação de proteção 
de castanheiras; b) a necessidade de desmatar para evitar 
a entrada de invasores na propriedade; c) o governo não 
consegue fiscalizar a sua derrubada; e) a necessidade de 
cultivar a terra. No que se refere à queda de produtivida 
de das castanheiras da região, a mesma parece ter uma es 
treita relação com o desmatarnento, o qual, segundo os pro 
dutores regionais, foi relativamente pequeno dentro da 
amostra, mas muito mais acentuado a nível regional, o que 
pode ter afetado o equilíbrio ecológico (sobrevivência e 
atividade de insetos polinizadores) dada a quantidade de 
'névoa seca" por ocasião da época das queimadas. Em rela 
ção às medidas para minimizar os citados problemas, con 
forme expectativas dos produtores, destacaram-se em ordem 
decrescente de importância: a) fazer cumprir a legislação 
existente; b) reforçar a fiscalização florestal -; c) fisca 
lizar a atividade das madeireiras locais; d) delimitar 
uma area geografica na regio para a preservaçao dos cai 
tanhais nativos; e) incentivo ao enriquecimento das areas 
de castanhais nativos de baixo rendimento com castanhei 
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ras cultivadas. Os resultados evidenciaram também que há 
necessidade de se tomar decisões eminentemente políticas, 
que creditem maior legitimidade às medidas conservacionis 
tas desses recursos e que fortaleçam a atuação de seus 
executores. 
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