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 Com a assinatura da Política Nacional de Gestão 
Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI) e com as de-
mandas das comunidades por soluções para uma gestão 
sustentável de áreas demarcadas, que atendam às deman-
das de populações crescentes e continuem a dar uma boa 
qualidade de vida, cresce a importância de instrumentos 
de gestão territorial na questão indígena. Como exemplo 
temos alguns instrumentos como o Diagnóstico Etnoam-
biental Participativo e seus produtos associados, como o 
etnozoneamento, estes já aplicados em territórios indíge-
nas em Rondônia, Mato Grosso, Sul do Amazonas e Pará.

 Além dos corredores etnoambientais de Rondônia, 
localizados no sul do Amazonas e no noroeste de Mato 
Grosso, o trabalho de etnozoneamento também foi desen-
volvido, mais recentemente, na região da Calha Norte no 
estado do Pará. Este trabalho é resultado da parceria entre 
as comunidades Wai Wai, a Associação dos Povos Indígenas 
de Mapuera (APIM), a FUNAI, a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente do Pará, por meio de sua Diretoria de Áreas Pro-
tegidas/Projeto Conservação da Biodiversidade em Terras 
Indígenas do Pará, e foi implementado pela Kanindé com 
o apoio da Equipe de Conservação da Amazônia (ECAM). 
A atividade cobriu uma das maiores extensões geográfi cas 
já feitas com esta metodologia.

 O projeto e seus produtos darão elementos e instru-
mentos fortes de gestão territorial para as comunidades 
indígenas do Mapuera e ajudarão em suas interações com 
o PNGATI, a FUNAI, o estado do Pará e parceiros na busca 
de soluções concretas para uma gestão sustentável que 
respeite a tradição e a história dos seus habitantes 
milenares e também os ajude a enfrentar os novos desafi os 
e oportunidades que surgirem.

Vasco van Roosmalen
Presidente

Equipe de Conservação da Amazônia
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Etnomapeamento e Etnozoneamento de terras 
indígenas do estado Pará: ferramentas de gestão 
ambiental e territorial

 Na região da Calha Norte do Rio Amazonas, onde se localizam as Terras Indígenas 

Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera foram criadas em 2006 cinco novas Unidades de 

Conservação (UC) Estaduais (Reserva Biológica Maicurú, Estação Ecológica do Grão Pará, Flores-

ta Estadual de Faro, Floresta Estadual do Trombetas e Floresta Estadual do Parú). As Unidades 

de Conservação Estaduais, somadas às outras UC´s federais e Terras Indígenas, formam o maior 

bloco de florestas protegidas oficialmente no mundo, o que corresponde a 81% (22 milhões de 

hectares) deste território regional. Este bloco de UCs e TIs liga o Corredor Central da Amazônia 

ao Corredor de Biodiversidade do Amapá, formando o maior corredor de biodiversidade do 

planeta.

 As inúmeras oportunidades advindas da criação destas UCs colocam diante da Secre-

taria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), órgão do Governo do Estado do Pará, responsável 

pela gestão das UCs estaduais, o desafio de apoiar e incentivar a implementação de uma gestão 

integrada deste “megabloco” de áreas protegidas, de modo a garantir que os objetivos pelas 

quais elas foram criadas possam ser alcançados.

 É neste cenário, onde existe a premissa governamental pela conservação da sur-

preendente riqueza biológica e social desta região que a execução das ações de Etnomapea-

mento e Etnozoneamento foi profundamente positiva no que diz respeito ao incentivo à gestão 

integrada desses territórios, uma vez que estas possibilitaram um conhecimento melhorado do 

modo de vida e da situação social e ambiental dos povos indígenas que vivem milenarmente 

nesta região, mantida até hoje como uma das mais conservadas do planeta do ponto de vista 

da biodiversidade.  Principalmente, foram ações onde as equipes técnicas do Estado e das or-

ganizações não governamentais parceiras tiveram a oportunidade de auxiliar, trocando e rece-

bendo conhecimentos, os povos indígenas que vivem nas Terras Indígenas Trombetas-Mapuera 

e Nhamundá-Mapuera a visualizarem seus territórios no contexto da nova geopolítica regional, 

dando-lhes a conhecer o desenho das recentes fronteiras políticas/institucionais que foram 

traçadas nesta região de domínio milenar indígena, a fim de propiciar a conservação da cultura 

local e proteção da diversidade dos ecossistemas locais, iniciando desta forma, o que podemos 

qualificar como um importante apoio ao processo de fortalecimento político e territorial dos 

indígenas.

 O Etnomapeamento e o Etnozoneamento das Terras Indígenas Trombetas-Mapuera e 

Nhamundá-Mapuera fazem parte do projeto piloto Conservação da Biodiversidade em Terras 

Indígenas do Pará executado pela SEMA-PA por meio de sua Diretoria de Áreas Protegidas/Co-

ordenadoria de Ecossistemas. Este projeto tem como objetivo o estabelecimento de diretrizes 

políticas, técnicas, metodológicas e científicas que orientem as ações do Estado para a con-

servação da biodiversidade e apóiem a gestão ambiental das Terras Indígenas do Pará, tendo 

em vista principalmente a gestão integrada com as demais áreas protegidas.  O projeto foi ela-
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borado com a perspectiva de replicar nas Terras Indígena do Pará metodologias de gestão ambi-

ental e territorial que já foram aplicadas com sucessos em vários outros Estados da Amazônia. 

Este projeto também visa promover a articulação institucional, assim como instituir instrumen-

tos de ordenamento, uso e ocupação racional e sustentável dos territórios indígenas do Estado 

do Pará.

 Este foi o primeiro Etnomapeamento e Etnozoneamento realizado em Terras Indígenas 

do Estado do Pará e é também um dos maiores já realizados em todo mundo, contabilizando 

mais de seis milhões de hectares que foram mapeados e zoneados contando com a participação 

indígena e com seu profundo e valioso conhecimento ancestral. Temos claro em nossas dire-

trizes o valor dos conhecimentos e das práticas indígenas relativas ao uso dos recursos naturais 

como exemplo de caminhos para promover o almejado desenvolvimento sustentável.  

  

 A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará tem o orgulho de apresentar aos indí-

genas e a sociedade envolvente o resultado deste trabalho que entrelaça o conhecimento tradi-

cional indígena sobre seu território e recursos naturais ao conhecimento científico, no intuito 

de viabilizar planejamentos ambientais e territoriais mais profícuos e fundamentados. Tanto o 

Etnomapeametno quanto o Etnozoneamento são ferramentas de diagnóstico e planejamento 

para a gestão de Terras Indígenas que foram recentemente referendadas pela Política Nacional 

de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas (DECRETO Nº 7.747, DE 5 DE JUNHO DE 

2012), elaborados de forma participativa, a fim de promover a autonomia e o respeito à diver-

sidade cultural indígena. Este trabalho pretende alcançar múltiplos objetivos, tais como: con-

tribuir para a garantia da preservação, conservação, uso e manejo dos recursos naturais das 

Terras Indígenas; apoiar a elaboração e a realização dos Planos de Gestão das Terras Indígenas; 

apoiar o processo de fortalecimento das organizações indígenas para a gestão de suas terras; 

apoiar a elaboração de planos, programas e projetos de etnodesenvolvimento nas Terras In-

dígenas do Pará; apoiar a promoção da proteção, controle e fiscalização das Terras Indígenas; 

apoiar a ações de gestão integrada das áreas protegidas.  

 Por fim, como esclarece Correia (2007) o etnomapeamento e o Etnozoneamento são 

importantes instrumentos técnicos e políticos de diagnóstico que oferecem subsídios aos po-

vos indígenas, e a entidades com as quais se relacionam, para planejar ações voltadas à gestão 

territorial e ambiental em suas Terras. Seguindo esta orientação, a SEMA/PA almeja que as in-

formações contidas nesta publicação possam ser úteis aos indígenas, às organizações gover-

namentais e não governamentais e que possam servir como ferramenta política para viabilizar 

o planejamento de vida visando a melhoria da qualidade de vida das populações indígenas da 

Calha Norte, atrelada à conservação da natureza em seus territórios e de sua riquíssima cultura. 

Assim como, desejamos que o Estado do Pará possa ter este  primeiro trabalho de mapeamento 

e zoneamento participativo de Terra Indígena como uma referência para apoiar a elaboração 

de suas políticas públicas indigenistas, viabilizando a sua realização em todos os territórios 

indígenas do Estado.  

Claudia Kahwage
Coordenadora do Projeto Conbio-Indígena

Gerência de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais- SEMA-PA/DIAP/CEC.
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A Metodologia de Diagnóstico Etnoambiental Participativo foi desenvolvida pela  
Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé e aplicada em diversas  terras indígenas 
na Amazônia Brasileira (Metodologia de diagnóstico etnoambiental participativo e etno-
zoneamento em terras indígenas. Porto Velho, RO; Brasília: Kanindé, 2010.)
 
O procedimento demanda uma logística avançada e uma compreensão intensa de proces-
sos participativos e colaborativos com comunidades tradicionais. Esta metodologia, que 
envolve equipes indígenas e de especialistas como biólogos, antropólogos e outros profis-
sionais,  foi reconhecida em 2008 pelo Prêmio Chico Mendes na categoria de Ciências e 
Tecnologia, e em 2011 como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil.
 
O processo inteiro, que envolveu o diagnóstico etnoambiental juntamente com o etno-
zoneamento da terra indígena, cria uma série de instrumentos e produtos vitais para 
ajudar as comunidades indígenas na tomada de decisões sobre o próprio futuro e o uso 
dos recursos naturais e culturais. Também ajuda a estabelecer pontes com a sociedade 
envolvente nas áreas de ciências, biodiversidade e gestão territorial, facilitando o diálogo 
com os vários segmentos da sociedade seja acadêmico, governamental ou da sociedade 
civil organizada.

As áreas temáticas pesquisadas foram selecionadas de acordo com a demanda da comu-
nidade. Estas foram escolhidas baseando-se na caracterização fisiobiótica, etno-histórica 
e socioeconômica, destacando os potenciais econômicos sempre aliados à conservação, 
preservação, valorização cultural e ao uso responsável dos recursos naturais da terra  
indígena.
 
O Diagnóstico Etnoambiental Participativo e Etnozoneamento, se bem utilizados,  
são ferramentas poderosas para que os indígenas e suas organizações possam tomar de-
cisões sobre a utilização dos recursos naturais. A partir deles, as comunidades poderão 
garantir que os projetos a serem elaborados e executados em suas terras, busquem o  
desenvolvimento econômico consciente, além da geração de conhecimento e aprendizagem 
sociocultural, sobretudo para as futuras gerações.

Nas terras indígenas Nhamundá-Mapuera e Trombetas-Mapuera, foram realizadas diver-
sas reuniões com a comunidade, FUNAI e demais parceiros para definir as áreas temáticas, 
acordos, autorizações, entre outros. Em 2010 e 2011 foram realizadas todas as pesquisas, 
oficinas de validação dos relatórios e elaboração do etnozoneamento, com massiva par-
ticipação da comunidade indígena. 
 
Esta publicação traz os resultados das pesquisas realizadas pelos pesquisadores indíge-
nas e não indígenas, com o apoio e acompanhamento de técnicos da SEMA e FUNAI.

Apresentação e Metodologia
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O Mapeamento Cultural 
Colaborativo do Povo Wai Wai

Um mapa cultural é um instrumento cartográfico que tem como objetivo demonstrar  
aspectos culturais, históricos e costumeiros de um território. A metodologia para a elabo-
ração de um mapa cultural colaborativo define cincos momentos de grande importância 
para o registro dos aspectos culturais de um povo, sendo três destes de caráter colabora-
tivo e orientador e dois de autonomia do povo indígena com a apropriação dos instrumen-
tos metodológicos e conceitos construídos durante as etapas colaborativas.

As etapas de caráter colaborativo são desenvolvidas participativamente entre assessores 
técnicos, comunidade, lideranças e demais representantes do povo, seguem alternada-
mente com as etapas de autonomia do povo indígena, ou seja, subsidiam a preparação 
para os momentos de trabalho interno do povo. Metodologicamente, são denominadas 
oficinas, que têm as seguintes funções: primeiro momento ou primeira oficina, promover a 
sinergia entre os assessores técnicos e representantes do povo, reafirmar os entendimen-
tos e compromissos efetivados no momento de consentimento prévio da metodologia, 
resultados, aspectos negativos e positivos, fortalecer o papel metodológico de cada ator 
e promover capacitação com intuito de construir conceitos cartográficos, interpretação 
de mapas convencionais, escala, organização do trabalho, métodos de entrevista etc; o 
segundo momento ou segunda oficina,  após a primeira etapa de autonomia indígena e 
um mês após a primeira oficina, tem a função de revisar os trabalhos realizados pelos pes-
quisadores indígenas, discutir participativamente entre a comunidade sobre aspectos re-
presentativos do mapa e promover a preparação para o segundo momento de autonomia 
do povo e; terceiro momento ou terceira oficina, com a função de qualificar os trabalhos 
realizados até então e discutir novos aspectos representativos do mapa cultural colabora-
tivo. Este último momento com os assessores técnicos consiste na etapa de preparação do 
produto final, no qual o povo se prepara as próximas etapas, validação do mapa e entrega 
deste geralmente em festa tradicional comemorativa.

Os momentos de autonomia do povo são assim denominados porque ocorrem sem a pre-
sença de quaisquer assessores técnicos e consistem no processo de reflexão promovido 
pelos pesquisadores indígenas com representantes da comunidade, principalmente os  
anciãos que retratam muitas vezes com mais profundidade a memória cultural e tradicio-
nal do povo. Para estes dois momentos de autonomia indígena, os pesquisadores traba-
lham por dois períodos de 30 dias intercalados entre a primeira e a segunda oficina. Nestes 
períodos os pesquisadores percorrem, sob a orientação dos mais velhos e importantes re-
presentantes do povo, locais considerados sagrados, locais de histórias importantes, visi-
tam aldeias nas quais pessoas chaves com dificuldades de locomoção podem contribuir 
efetivamente com a retratação dos aspectos culturais do povo, entre outras ações. Todo 
este rico trabalho fundamentado nas orientações e no plano de trabalho discutido par-
ticipativamente é promovido pela necessidade consentida de o povo fazer o registro de 
sua história, tradição e costumes. Motivado pelos relatos de que muito já se perdeu e os 
grandes conhecedores da história do povo estão cumprindo seus ciclos de vida e levando 
consigo grande concepção sobre os aspectos culturais, tradicionais e costumeiros, sem o 
devido repasse da memória aos mais jovens, processo este enfraquecido pelo pós-contato 
com o homem branco.
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O Mapeamento Cultural Colaborativo do Povo Indígena Wai Wai, habitantes das  
terras indígenas Nhamundá-Mapuera e Trombetas-Mapuera, ocorreu durante 08 meses 
no período entre setembro de 2009 a abril de 2010, no território Wai Wai, e as oficinas de  
assessoria técnica na comunidade de Santidade e Município de Oriximiná/PA. Participa-
ram diretamente nas atividades 14 indígenas Wai Wai, 02 indígenas Kahyana, 06 indígenas  
Kaxuyana, 02 indígenas Tunayana e entre instituições executoras, apoiadoras e parceiras:  
Associação dos Povos Indígenas do Mapuera - APIM, Associação dos Povos Indígenas  
Tiriyó, Kaxuyana Tikyana – Apitikatxi, Fundação Nacional do Índio – Funai, por meio de sua  
antiga Administração Regional da Funai de Belém, Secretaria de Meio Ambiente do Estado 
do Pará – SEMA/PA, Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, Equipe de Conservação 
da Amazônia – Ecam, Amazon Conservation Team – ACT e Fundação Moore.

O povo indígena Wai Wai representou em seu mapa 121 aspectos diferentes que fazem 
parte das relações internas da comunidade, das relações com a biodiversidade e das 
relações com a sociedade envolvente. Os aspectos relativos à sociedade refletem em sua 
maioria os serviços prestados pelo governo e suas representações institucionais. Durante 
o trabalho, muitos relatos provenientes dos momentos de apresentação dos produtos par-
ciais deixaram clara a importância de se promover tal agenda na terra indígena. Uma das 
preocupações colocadas pela liderança Paulo Wai Wai, é de que se lembrava da sua infân-
cia de muitas estórias contadas por seus pais, avôs e parentes, porém, sem a possibilidade 
de fazer os registros com a efetividade necessária frente aos desafios que o povo Wai Wai 
tem enfrentado nas últimas décadas. A iniciativa que a comunidade estava tomando no 
momento do mapeamento cultural colaborativo respondia de certa forma sua expectativa 
de menino. O Cacique Pedro refletindo suas preocupações em relação a manutenção da 
identidade cultural do povo indígena Wai Wai, na tradução do Cacique João do Vale, men-
cionou a dificuldade na perda dos anciãos e conhecimento mais legítimo sobre a história, 
tradição e cultura do povo indígena. Na figura abaixo é possível observar como o povo 
indígena Wai Wai enxerga em um único símbolo a representação de sua história, a figura 
é uma das 121 feições eleitas pelo povo indígena Wai Wai para representar os aspectos 
tradicionais, culturais e costumeiros no mapa. 

Recorte do Mapa Cultural Colaborativo Wai-Wai: 
O Mapa Cultural Colaborativo elaborado foi usado 
como subsídio para o Diagnostico Etnoambiental 
Participativo deste territórios indígenas.

Figura que representa a história do povo indígena 
Wai-Wai: pode-se observar um recorte próximo da 
aldeia Wai-Wai Bateria com a representação dos 
aspectos cotidianos da comunidade e algumas 
relações com o meio.
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Fig 2 - Aldeia Mapuera com pista de pouso ao fundo (fonte:  Google Earth)

Fig 1 - Localização das Terras Indígenas Nhamundá-Mapuera e Trombetas-Mapuera.

1.1 Localização 

1.1.1 Onde 

As Terras Indígenas Nhamundá-Mapuera e Trombetas-Mapuera ficam localizadas no Brasil, 
região Norte, Amazônia setentrional, na fronteira tríplice dos estados do Pará, Amazonas e 
Roraima sendo o conjunto cortado ao meio pela linha do Equador. 

1.1.2 Extensão

Ambas somam  uma área de 5.020.418ha (cinco milhões, vinte mil e quatrocentos e de-
zoito hectares), sendo 3.970.898ha (três milhões, novecentos e setenta mil e oitocentos 
e noventa e oito hectares) pertencentes à Trombetas-Mapuera e 1.049.520ha (um milhão, 
quarenta e nove mil e quinhentos e vinte hectares) à Nhamundá-Mapuera, segundo dados 
oficiais.

1.1.3 Acesso

A maioria das aldeias ficam localizadas às margens do rio Mapuera e o acesso às mesmas 
se dá por este rio que é afluente/formador do rio Trombetas - um rio de grande porte e al-
tamente navegável. O rio Mapuera possui na sua extensão 82 cachoeiras, contado com as 
corredeiras, sendo as principais:  Porteira, Escola, Paraíso, Égua, Caraná. 

Durante o período de vazante, o tráfego de barcos/voadeiras e canoas fica muito difícil 
devido ao grande número de rochas que afloram no leito, permitindo apenas aos pilotos 
mais experientes se arriscarem pelos estreitos canais de passagem em meio à violência 
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1.1.4 Caracterização das Terras Indígenas pesquisadas

Terra Indígena Nhamundá-Mapuera
 
A Terra Indígena Nhamundá-Mapuera possui uma população aproximada1 de 2.218 pessoas 
(Dados de 2002 Funasa/Parintins), e está situada em dois estados, Pará e Amazonas. É com-
posta por 05 (cinco) aldeias: Nhamundá, Mapuera, Tamiurú, Pomkurú e Bateria.

Terra Indígena Trombetas-Mapuera
 
A Terra Indígena Trombetas-Mapuera possui uma população aproximada1 de 416 pessoas, 
dados de 2008 Funasa/Parintins, e está situada na região fronteiriça de três estados bra-
sileiros, Pará, Roraima e Amazonas. 
 
É composta por seis aldeias: Kwanamary, Inajá, Placa, Cobra, Jatapuzinho e Katuwal sendo 
que ficaram fora da área demarcada as aldeias de Takará, por estar na margem oposta do 
rio Mapuera, Mapium, Passará, Yamará, Tawanã e Santidade. Destas apenas Kwanamary, 
Inajá, Placa foram pesquisadas.
 
Para efeito de pesquisa consideraremos a partir de agora, as aldeias da Terra Indígena 
Nhamundá-Mapuera: Mapuera, Tamiurú, Pomkurú e Bateria; e as aldeias da Terra Indígena 
Trombetas-Mapuera: Kwanamary, Inajá, Placa, como sendo a “Região Pesquisada”.

Afloramento de rochas em frente a Takará - T.I. Nhamundá-Mapuera. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé

1  A dificuldade de se obter o número exato de habitantes deve-se ao fato de que os povos da região são grandes viajantes e estão 
em constante mudanças, ora inter aldeias, ora inter territórios, evidenciando inclusive mudanças freqüentes entre as Terras Indí-
genas localizadas no Brasil e na Guiana. Durante a pesquisa de campo, presenciamos a partida de uma família da T.I. Nhamundá 
-Mapuera para a Guiana. Partiam mais precisamente de Nhamundá, por este motivo é que este agrupamento consta na lista de 
aldeias pesquisadas, mesmo sem os pesquisadores terem ido efetivamente até lá.

das águas, e em muitas vezes são obrigados a arrastar a embarcação para transporem as 
corredeiras.   

Por parte dos habitantes, há uma enorme demanda pela abertura de canais de navegação 
no rio Mapuera, uma hidrovia que facilitasse o deslocamento por canoas, voadeiras e bar-
cos de pequeno porte. O gargalo percebido para este  projeto é o fato de existirem ao longo 
do rio, um rico conjunto de sítios arqueológicos com oficinas líticas, inscrições rupestres, 
entre outros vestígios característicos, muitos ainda sequer pesquisados por cientistas es-
pecializados. 

Mapuera, aldeia homônima ao rio (figura 02), é a única da região que possui pista de pouso, 
permitindo aterrissagem de aeronaves de pequeno porte. As demais, contam apenas com 
o rio como meio de deslocamento.
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1.2 Habitantes - quem são
Oficialmente, são habitantes destas Terras os grupos étnicos: Wai Wai, Katuenayana, 
Hixkaryana e Isolados Karapawyana (Trombetas-Mapuera); e Wai Wai, Katuenayana,        
Kaxuyana e Hixkaryana (Nhamundá-Mapuera), todos falantes de línguas da família Karib.

A pesquisa quantitativa sobre autodenominação, encontrou bem mais grupos étnicos do 
que constam nos dados oficiais, inclusive o histórico do povo Wai Wai, sugere que esta 
etnia seja formada pela agregação de vários grupos. Veremos mais a fundo no decorrer 
da análise. 

Ao todo, o levantamento demonstrou a ocorrência das seguintes auto denominações 
étnicas (etnônimos em ordem alfabética): Aramayana, Caruma, Cikyana, Farikwoto,               
Hixkaryana, Katuena, Kaxuyana, Manakayana, Mawayana, Minpoyana, Mura, Okomo, 
Parikwoto, Tiryió, Tunayana, Wai Wai, Wapixana, Xeréw, Xowyana, Yunayana e Yukwari. 
Vejamos abaixo os figuras 04, 05 e 06 que nos forneceram os resultados.

Figura 3 - Etnia dos entrevistados da Região Pesquisada.

Figura 4 - Etnia do Pai

Figura 5 - Etnia da Mãe
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Figura 6 - Etnia do Cônjuge

Farikwoto, Okomo, Yukwari e Minpoyana, são etnias citadas por pelo menos um dos en-
trevistados, a metodologia empregada na questão (estruturada semi-aberta) elenca as 
principais etnias já levantadas em pesquisas prévias e disponibiliza um campo livre para 
“outras” opções não constantes nesta lista, com finalidade de facilitar a detecção de pos-
síveis denominações étnicas ainda não registradas. 

Das etnias supracitadas não foram encontrados registros na literatura para, observemos: 

I) Farikwoto, se assemelha muito a Parikwoto nos levando a crer que possa ter sido algum 
erro de digitação. Na grafia desenvolvida para a língua Wai Wai, a letra “P” tem o som de 
“F”, o nome da aldeia Pomkurú, por exemplo, se pronuncia “Fomkurú”, talvez tenha vindo 
daí o mal entendimento; 

II) Para Yukwari, podemos propor uma correspondência a Yukwariyana; 

III) Minpoyana, não fora encontrado registros; 

IV) Okomo é, ou também é, o nome do ritual de passagem (de jovem para a fase adulta) 
praticado pelo povo Waiyana, que apesar da distância das áreas, há registros da presença 
de representantes deste grupo nas Terras Indígenas pesquisadas, com relações antigas 
que remontam aos tempos em que viveram em Kanashen (antigo posto Missionário locali-
zado na então, Guiana Inglesa, às margens do rio Essequibo). Poderia ter alguma relação 
com “povos não vistos” ou “povos invisíveis” - Enîhni Komo, ou talvez alguma referência 
com Wai wainhîrî komo.
 
No entanto, o pensamento norteador é o de não limitar as possibilidades da “auto denomi-
nação” optando pela permanência dessas nomenclaturas nos registros para que se possa, 
a posteriori, dedicarmos a esta questão, pesquisas específicas. 

Etnia do Cônjuge Etnia do Cônjuge - outras
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Jovens Wai Wai no rio Mapuera. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé

23



1.2.1 Predominância das etnias por aldeia.

A tabela 01 fora elaborada elencando as aldeias pesquisadas e as etnias residentes em 
maior número. As variáveis foram pensadas de forma que discriminassem a predominân-
cia de cada etnia levando em consideração o número de indivíduos.  Etnia pred. 1, ou seja 
etnia predominante 1, designa o grupo residente em maior número, seguido das demais 
classificações por ordem decrescente em relação ao número de indivíduos.

Os Wai Wai - sem sombra de dúvidas, formam o grupo étnico mais numeroso da região pes-
quisada, co-habitando, junto aos grupos minoritários, em quase todas as aldeias visitadas, 
salvo por Placa onde a predominância é marcada pelos Tunayana e os Tirió e não houve 
registros da presença de membros Wai Wai. 

Em Bateria, aparece com predominância 2, perdendo em quantidade para os Parikwoto, o 
mesmo acontece em Takará onde o número de membros é superado pelos Xerew. 

Tabela 1- Predominância das etnias por aldeia.
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Figura 7 - Primeira Língua

Figura 8 - Segunda Língua

 1.2.2 Idiomas mais falados

A língua franca Wai Wai - criada em Kanashen, é a mais falada, como podemos observar 
na figura 07, o índice é de 94,4%. A grande maioria dos entrevistados são bilíngüe tendo 
como segunda língua o português (cf. figura 08). Os falantes das outras línguas como Tirió,  
Parikwoto e outros, têm como segundo idioma o Wai wai. A língua inglesa alcança o índice 
de 8,4%, existindo casos de falantes da língua holandesa, francesa e espanhola. 
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1.3 Etno-história
1.3.1 Breve Resgate Histórico

Nas terras indígenas  estudadas, Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera, habita um 
complexo grupo pluri-étnico e multi-cultural que por força de acontecimentos históricos 
se viram numa situação de agrupamento e unificação. Um povo formado pela agregação e 
acolhimento de vários grupos distintos que antes viviam, mesmo que imersos em relações 
sociais entre si, em separado. Estes povos em conjunto, formam o Complexo Tarumã-Paru-
koto, povos falantes de línguas da família Karib, salvo pelo caso dos Mawayana.

“Entre os grupos situados no complexo cultural Tarumã - Parukoto, todos falan-
tes Carib, há uma exceção: os Mawayana. Estes são Aruak, no entendimento de 
estudiosos como Fock (1965: 233), Yde (1965: 280) e Howard (2001: 146)”. (Queiroz 
2008: 209).

Apesar das claras distinções étnicas percebidas na pesquisa empírica, já relatadas anteri-
ormente, as Terras Indígenas pesquisadas juntamente a outra denominada Wai Wai locali-
zada no estado de Roraima, são consideradas como as Terras dos Wai Wai, como se con-
tinuássemos no intento de mesclar as diferentes etnias da região aos moldes do passado.

[...] “Povos do complexo Tarumã-Parukoto (Karapawyana, Wai Wai, Katuena, 
Hixkariana, Xowyana, Tikyana, Xereu, Tunayana, Kamarayana, Mawayana,  
Yaipîyana, Pinakoto, entre outros) e os grupos indígenas isolados, que  
habitam uma extensa área compreendida pelas bacias dos rios Trombetas, 
Jatapu, Anauá, Nhamundá e Mapuera” [...] (Queiroz; 2008,27)

Em torno destes povos, recorrem equívocos históricos tais quais aos que aconteceram nos 
tempos da chegada dos primeiros colonizadores europeus às paragens que hoje conhe- 
cemos como Brasil. Uma generalização dos povos nativos foi difundida, assimilada e é 
praticada até a atualidade. Diversos povos foram classificados como “índios” como se fos-
sem um só. Com mais intimidade, ao passar do tempo, foi-se percebendo as diferenças en-
tre as nações e suas características específicas, só então, pudemos observar a importância 
do reconhecimento das alteridades e dos estudos sobre as mesmas.

O método de aproximação com estes “novos” povos geralmente se utilizava do conheci-
mento e participação de outros povos nativos já contatados, sem levar em conta sua ve-
racidade, correndo o risco de que muitas das informações oferecidas por estes, sobre os 
povos ainda autóctones, poderiam não corresponder com a realidade do grupo em questão 
a ser contatado. Nesse processo de aproximação/aprendizado ocorreram diversas con-
fusões. Queiroz nos lembra que frequentemente, até mesmo as denominações étnicas, in-
formação básica, são pré-concebidas e carregam consigo um certa dose de pré-conceitos.

“Como é muito comum no contexto amazônico, Wai Wai não é um  
etnômino , mas um termo criado pelos Wapixana para designar aque-
les índios que, segundo eles, tinham uma pele mais clara. Na língua  
Wapixana, o termo Wai Wai quer dizer “farinha branca” ou “tapioca”. (Fock, 
1963: 09; apud. QUEIROZ: 2008: 207).

Realmente não é difícil observar acontecimentos como este, no caso dos Caiapó, um grupo rival for-
neceu as informações sobre eles, os denominando de “cara de macaco”, era um “apelido”, que fora 
registrado como etnônimo e que é utilizado até hoje, mesmo que o próprio povo não o reconheça.
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“O termo Kayapó (por vezes escrito “Kaiapó” ou “Caiapó”) foi utilizado pela 
primeira vez no início do século XIX. Os próprios não se designam por esse ter-
mo, lançado por grupos vizinhos para nomeá-los e que significa “aqueles que 
se assemelham aos macacos”, o que se deve provavelmente a um ritual ao lon-
go do qual, durante muitas semanas, os homens Kayapó, paramentados com 
máscaras de macacos, executam danças curtas. Mesmo sabendo que são assim 
chamados pelos outros, os Kayapó se referem a si próprios como Mebêngôkre, 
“os homens do buraco/lugar d’água”. (cf. ISA - Instituto Sócio Ambiental).

Diante de recorrentes enganos históricos, quem seriam então os Wai Wai? Queiroz, através 
de suas pesquisas, nos conta que o lendário líder Ewka Wai Wai auto denominava-se  
Parukwoto, mas ao invés disso nos trazer alguma luz sobre nossa problemática, nos apro-
funda ainda mais no obscurantismo. Bebendo em Frikel (1958) o autor explica que, “além 
do termo Parukwoto designar uma etnia em particular, ele designa genericamente todos 
aqueles índios que viviam na região daqueles rios”. Engloba nesse universo, grupos que 
empreenderam fuga dos intentos tanto de portugueses e brasileiros, quanto de outros 
índios Caribe e Manaós a serviço dos holandeses, os quais realizavam expedições de caça 
a escravos na região. 

“Hoje quando utiliza-se na literatura etnográfica a denominação Wai Wai, deve-
mos incluir aí os sobreviventes desse projeto colonial que expulsou os grupos 
indígenas para as regiões mais afastadas do alto Trombetas, Mapuera e Jatapu. 
Nesses deslocamentos, os diversos “grupos Parukoto” encontraram-se com os 
Tarumã, fundiram-se e formaram os “modernos” Wai Wai.” (Queiroz; 2008: 206) 

Para os estudiosos do assunto uma das melhores definições seria considerar os Wai Wai 
como uma “etnia genérica”. Como podemos observar nas informações dos primeiros pes-
quisadores e missionários a chegarem na região e a estudar as organizações sociais da 
área:

“Robert Hawkins, profundo conhecedor do contexto etnográfico, 
afirma: “Realmente, não existe em nossos dias uma grupo chamado  
“Uaiuai”, pois o último membro desse grupo morreu há pelo menos 20 anos. Os 
indígenas chamados Wai Wai pela civilização majoritária são remanescentes 
dos povos Mauayana, Hixkariana, Katuena, Xereu, Karapó, Yana, Cikyana,  
Tunayana, e Parukot”. (Queiroz, 2008: 207).

[...] “A língua da autêntica etnia Uaiuai se assemelhava muito à do 
povo Parukoto. Estas duas línguas combinavam para formar a língua 
franca de todos os grupos remanescentes, e quase todos os que con-
vivem com falantes dos Uaiuai também falam a língua fluentemente,  
embora alguns deles prefiram falar suas próprias línguas em casa. Foram visi-
tantes da civilização majoritária que batizaram de Uaiuai o grupo inteiro que 
utiliza essa língua”. (Hawkins S/D; apud. Queiroz, 2008: 207,208).

Podemos entender aqui que o último membro do grupo que fora denominado de forma 
equivocada de Wai Wai, ou seja, o nome dado pelos Wapixana, está morto. A denominação 
mesmo que equivocada prevaleceu e serviu para mais uma generalização que caracte-
rizou a “união” dos diversos povos do complexo Tarumã / Parukoto atraídos para a base 
de evangelização na então Guiana Inglesa, alfabetizados em um novo idioma que também 
fora denominado de Wai Wai e que surgiu de uma mistura da língua Parukwoto com a do 
povo originário, formando uma língua franca com alto índice de falantes em potencial. 
“Evidente, entre “os visitantes  da civilização majoritária”, estavam o próprio Hawkins 
e seu irmão Neil Hawkins, que traduzindo a Bíblia para a língua Wai Wai e convertendo  
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vários grupos ao cristianismo, deram sua ajuda para a inibição da expressão das dife-
renças culturais  e linguísticas na região”. (Queiroz 2008; 208). Em suma, os Wai Wai foram  
duplamente criados pelos “visitantes”, como diria Hawkins, Robert. 

1.3.2 A tentativa de unificação dos povos, uma estratégia de 
controle social

O pensamento gerador dessa “unificação” dos povos  do complexo Tarumã/Parukoto,  
falantes da família linguística Karib, foi o de contatar os povos desta região e inseri-los 
“na palavra” ou seja, ao Evangelho Cristão. A história remonta aos tempos em que vivia o 
lendário líder e xamã Ewka Wai Wai, que morava na região da Guiana Inglesa e foi parte 
importante nos planos de evangelização dos povos da região.

A UFM - Unevangelized Field Mission, tentou instalar-se na Amazônia brasileira e  encon-
traram à época, grandes dificuldades junto ao Governo para tal feito. Uma espécie de 
“plano B” fora executado e o que observamos hoje pode ser avaliado como características 
de seu mantenimento e de seus resultados.

Como não obtiveram permissão para trabalhar em território nacional, a UFM tratou de 
“cooptar e capacitar” indivíduos das proximidades de sua base no sul da Guiana Inglesa 
próxima a fronteira com o Brasil. Cooptar no sentido de oferecer bens, equipamentos, 
alimentos para algumas lideranças interessadas em participar de seu programa. A capaci-
tação incorreu na “iniciação” do indivíduo ao evangelho Cristão e em seguida este “ini-
ciado” teve como missão, contatar, atrair e iniciar/evangelizar/catequizar os demais da 
Região.

Arquitetura de Casa de Farinha da região. Detalhe das aberturas no teto para ventilacão. Foto: Israel Correa do Vale / Kanindé
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“Os Wai Wai da Guiana resolveram visitar a aldeia dos Katwena que ficava o 
Brasil. Numa viagem dessa, gastavam dois meses para chegar ao destino. A 
viagem era feita assim: primeiro eles viajavam via fluvial e gastavam alguns 
dias, em certa parte da viagem eles tinham que andar pelo mato até alcançar 
a cabeceira do rio, depois viajavam de novo de canoa. Assim era uma viagem 
longa. Quando eles chegaram na aldeia dos Katwena, este povo ficou muito 
satisfeito de receber a visita dos Wai Wai. No retorno dos visitantes, os fami-
liares Katuwena resolveram ir junto até a Guiana”. (SEDUC/PA, 2003: 88)

Como já mencionado, um dos “nativos missionários” mais lembrados é  o líder pajé/xamã 
Ewka Wai Wai, por ser considerado uma pessoa com alto carisma, suas intervenções junto 
a outros grupos foi sempre um sucesso. Atraía muitas pessoas para a Base da UFM, tornan-
do-se um dos maiores capilarizadores dos objetivos da Missão. Foi dele também a inicia-
tiva de deixar Kanashen, após algumas epidemias que quase dizimou o agrupamento, e de 
fundar a aldeia Mapuera.

Hawkins, deixou grande contribuição para os futuros pesquisadores, elaborando o di-
cionário da língua Wai Wai. No entanto, como seus objetivos não eram puramente cientí-
ficos, apoderou-se dos métodos etnológicos para dar início ao processo de evangelização 
destes povos, traduziu a Bíblia para língua adaptada denominada Wai Wai, que funcionou 
para a “atração”, evangelização e treinamento dos gentis, para que enfim estes pudessem 
adentrar o território brasileiro e expandir o raio de ação da “palavra”. 

Nos passa que à época, imaginando-nos no lugar dos nativos, a proximidade com os mis-
sionários tenha causado um grande reviravolta na forma destes entenderem o mundo, ao 
se depararem com pessoas de vestimentas sofisticadas, que possuíam barcos a motor, que 
podiam voar em hidroaviões e que lhes ofertavam algumas maravilhas tecnológicas oci-
dentais.

Com o passar do tempo, puderam descobrir que os novos visitantes, além da arrojada tec-
nologia, traziam consigo também muitos conhecimentos, abstrações e principalmente 
notícias de um Deus, um Criador, que fez o mundo, bem como tudo que nele existe. Mas 
tarde puderam descobrir que este criador deixara também um conjunto de regras, normas 
morais e de conduta que de vez por outra conflitavam com seus modos de vida. Conhece-
ram a doutrina escatológica do “juízo final”, a figuração do inferno cristão, do que é “do 
bem” e do que é “do mal”. Eis que também veio uma boa notícia: há salvação e há meios de 
salvar os demais!

Liderança indígena durante a leitura da Bíblia. Foto: Israel Correa do Vale / Kanindé
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Porém não trataremos aqui as subjetividades do pesquisador, pois nosso escopo é a busca 
de uma intersubjetividade epistêmica para tentarmos entender como se deram os proces-
sos e quais efeitos decorrem dos mesmos.

Os missionários atraíam para sua base na Guiana, Kanashen (Deus ama você, - um neologis-
mo da língua “franca” unificada Wai Wai, cunhado pelos missionários da UFM), membros de 
diversos povos da região, os convertiam, os treinavam e os enviavam para atrair mais pes-
soas, inaugurando um ciclo vivo de evangelização interétnica, num processo de salvamento 
e adequação daquelas pessoas, ao modo ocidental/cristão de apreender a concretude.

“Antigamente, os Wai Wai moravam na aldeia chamada Kahxiymo, nas 
cabeceiras do rio Mapuera no Pará. A população dessa aldeia era de oi-
tenta famílias. Naquele tempo, chegaram os missionários americanos e 
convidaram os Wai Wai para ir para a Guiana, onde já vivia outro grupo 
de Wai Wai. Os americanos andavam acompanhados de Wapixana que 
conseguiam se comunicar com os Wai Wai. Na Guiana os Wai Wai mo-
raram até 1975. Todo ano era feita uma longa viagem em busca de ou- 
tros índios como: Tiriyó, Katuena, Xeréu, para se juntarem aos índios da  
Guiana. Eles buscavam esses índios para evangelizá-los. Foi nesse tempo que 
aconteceu, o agrupamento de várias tribos na aldeia Kaan ase nay (Kanashen). 
Aos poucos foram chegando outros índios para visitar a aldeia, como os Hiska-
riyana, Cikyana, Tunayana e Wayana. Muitos deles se acostumaram na aldeia e 
não voltaram mais para suas terras”. Fragmento da História dos Povos Indíge-
nas do Mapuera (SEDUC/PA, 2003: 95)

Diversos povos foram agrupados nesta base, assim permaneceram por pelo menos duas 
décadas e meia, facilitando o trabalho de evangelização continuado. Mudanças repen-
tinas, tando as psíquicas quando as mudanças físico/geográficas, podem implicar numa 
fragilização dos traços  de distinção de um povo, no caso dos que foram agrupados em  
Kanashem não foi diferente. Muitas linhas fronteiriças se romperam, abrindo caminho 
para o surgimento de uma nova identidade, mais abrangente, mais coletiva e principal-
mente calcada em princípios e na ética cristã.

“O lugar em que um grupo habita, uma aldeia, um grupo local é de fundamen-
tal importância na definição de sua identidade social ou étnica. Claro que, 
nesse contexto, tendo sido concentrados em poucas aldeias para efeito de 
catequese, os índios passaram a utilizar uma única identidade genérica. Além 
disso, quando queriam voltar para seu local de origem, expediente que lhes 
permitiria “voltar” a expressar a antiga identidade, foram “desaconselhados”, 
primeiro pelos missionários, depois pelas lideranças indígenas convertidas – 
lógico, depois de um enorme esforço para concentrá-los numa única aldeia, 
com vistas à cristianização, a dispersão representava necessariamente uma 
ameaça ao objetivos da Missão. (Queiroz; 2008; 208)

Esta forma de pensamento, nos leva à problematização dos métodos de ação empregados 
pela Missão. Pierre Clastres trabalhou nas questões  das relações entre diferentes grupos 
sociais no sentido de nossa análise. Sua obra conceitual discorre sobre as diferenças entre 
dois fenômenos sociais comuns à colonização, o genocídio e o etnocídio, onde resumida-
mente podemos entender os dois conceitos como formas de expressão/ação associadas 
ao etnocentrismo. 

“Se o etnocentrismo designa o modo enviesado de ver o outro, o etnocídio de-
signa um desejo e uma prática que afetam/alteram a cultura do outro. O que 
designa, pois, o termo etnocídio? Designa a supressão das diferenças culturais 
julgadas inferiores e imperfeitas, é a aplicação de um princípio de identifi-
cação, de um projeto de redução do outro ao mesmo. O etnocídio desemboca 
sempre na dissolução do “múltiplo” no “um”.”(Clastres: 1982, p. 55)

O genocídio seria uma forma pessimista de ver o outro, não sobrando espaço para mais 
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nada além do aniquilamento do “diferente/inferior”, já o etnocídio, seria uma versão mais 
otimista, uma vez que se acredita no poder de ajudar o “outro” a ser igual ao “nós”. “O 
etnocida acredita que pode salvar o outro, que pode ajudá-lo a superar sua menoridade” 
(Clastres: 1982, p. 55).

Este sentimento também contagiou os nativos já convertidos, impulsionou diversas  
incursões à regiões remotas em busca de povos que conheciam ou que sabiam de sua  
existência e também em busca dos chamados “povos invisíveis”.  

1.3.3 Cosmologia

Os resultados dos intentos etnocidas são catastróficos na maioria dos casos, nos povos 
das Terras Indígenas Nhamundá-Mapuera e Trombetas-Mapuera podemos perceber que a 
cosmogonia dos grupos, atualmente, fundem-se com cosmologia da fé cristã, mesmo con-
versando com os mais velhos, ao serem indagados sobre assuntos tais como suas formas 
de explicar os fenômenos naturais, teorias do surgimento do homem e do planeta, enfim,  
mitologias sempre muito valorizadas pela antropologia desde a sua criação, as respostas  
vinham sempre em linha com o mito criacionista cristão. Chegamos a pensar que o fato de 
que, sendo nosso tradutor, Makari Wai Wai, um pastor, poderia ele estar influenciando as  
respostas dos entrevistados. Porém, para a verificação, em outras situações, o mesmo fora 
indagado a outros pesquisados na ausência do pastor, mantendo-se os mesmos resulta-
dos. A história “antiga” do povo Wai Wai e dos demais povos da região, parecia ter virado 
um tabu, transparecendo uma intenção pensada de deixá-la cair em esquecimento. 
 
Um ancião da aldeia de Pomkurú havia nos informado que a única pessoa que ele sabia 
que conhecia as histórias mais antigas, morava na aldeia Nhamundá, que além de distante 
do lugar de onde estávamos era quase inacessível, precisaríamos viajar dois dias de barco, 
dois dias de caminhada e mais meio dia de barco para chegarmos até lá, o que infelizmente 
não ocorreu. No entanto, ao voltarmos para aldeia Mapuera, nos foi apresentado, por um 
indígena, assistente de pesquisa de outro grupo temático, um livro produzido pela SEDUC/
PA – Secretaria de Educação do Pará, com diversos registros de histórias antigas do povo 
Wai Wai, bem como esta curta narrativa  de Cekena Wai Wai sobre a Criação do Mundo:

“Antigamente tinha um povo que vivia no céu. Só que lá tinha muita 
gente e não tinha mais espaço para todos. Um dia o tatu resolveu ca-
var um buraco, foi cavando até chegar em outra terra. Aí ele avisou para 
todo mundo que existia outra terra. O pessoal olhou lá de cima e achou 
a terra nova muito bonita. Aí resolveram descer, acharam uma esca-
da de empilhar jabuti e foram descendo, descendo. Tinha muita gente  
descendo pela escada e não deu pra agüentar o peso de todo mundo, a escada 
quebrou e aí ficou gente lá em cima. As pessoas aqui de baixo se espalharam e 
povoaram o mundo”. (SEDUC/PA, 2003: 80)

Vejamos que o mito não tenta explicar a criação de um povo, dos Wai Wai, ou de qualquer 
outro, trata-se da gênesis da humanidade. Foi nesse exato momento que sugiram, que  
co-emergiram. Diante da maioria das outras, esta é uma forma sublime de pensar a criação 
/ surgimento, em quadro comparativo a muitas outras formas de expressões mitológicas 
em que o ato do surgimento/criação/formação do mundo refere-se quase sempre ao povo 
em questão, tendo a cosmogonia, quase sempre “o eu / o self “, como centro do mundo.  
A forma de entendimento de um surgimento coletivo talvez nos lance fagulhas de esclare-
cimentos para a compreensão do dom de acolhimento que este povo possui. Outra escrita 
curiosa que o mesmo livro nos traz, é sobre a história da Lua e da Estrela - Xirko Nuuñi 
Yehtoponho.
  

“Antigamente na terra só havia duas pessoas: um homem e uma mulher que 
eram irmãos. Todas as noites, o homem ia se deitar na rede da irmã. Ela achava 
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isso estranho. Ela não queria acreditar que era o irmão que deitava com ela. 
Ficava pensando num jeito de descobrir a verdade. 

Um dia ela tirou tinta de jenipapo e deixou debaixo da rede. Quando o irmão 
deitou na rede, ela passou jenipapo no rosto dele. Assim, ele ia ficar manchado 
e ela descobriria a verdade. Só que ele sentiu cheiro de jenipapo e correu pra 
lavar o rosto no rio. Mas a tinta não saiu do rosto dele.

No outro dia ela viu que era mesmo o irmão que estava deitando com ela. O 
rapaz ficou com muita raiva, foi para casa e começou a tocar flauta: não gosto 
mais de você, nunca mais vou chamar você de irmã. Depois ele pegou o arco e 
começou a atirar flechas na Lua. Uma flecha ia emendando na outra até for-
mar uma ponte. Ele foi subindo até na Lua. Ele ficou lá pra sempre olhando pra 
baixo. Por isso a Lua até hoje tem aquelas manchas. É o rosto do rapaz man-
chado de jenipapo. E a estrela que aparece sempre do lado da Lua é a irmã dele.” 
(SEDUC/PA; 2003, 83)

O que mais nos chama atenção nessa narrativa, é a proximidade desta história com outras 
já registradas por nós em pesquisas anteriores. O povo Paiter Surui, que vive na fronteira 
de Rondônia com o Mato-Grosso contam uma incrivelmente parecida, mesmo falando  
outro idioma, o Tupi Mondé, as histórias da Lua e da Estrela, de ambos povos em essência 
é a mesma. Estas curiosas coincidências nos deixam imaginando em que tempo, onde e 
como surgiram, para que pudessem compartilhar de tanta similaridade, porém este assun-
to, deverá ser tema de pesquisas futuras, não cabendo nesta análise tal aprofundamento.

Para assuntos que os conhecimentos cristãos não abarcavam como espíritos da flores-
ta; guardiões invisíveis das plantas; animais com poderes metamórficos, entre outros 
fenômenos metafísicos e certas questões ontológicas, foram criadas outras formas de  
explicação e ação, em algumas delas, o “visitante” fora obrigado a apreender as formas 
de pensamento do “visitado”, incorporá-las para assim, desconstruí-las. Muitas vezes  
apenas falar que tal coisa não existe, não basta, é preciso interagir com o imaginário alheio,  
compartilhar do mesmo mundo. Para resolver os impasses destas questões intangíveis, 
conta-se brevemente que de certa feita, os missionários prepararam uma grande expe-
dição, adentraram a floresta e expulsaram todos os espíritos de lá, não sobrou nenhum, 
nem os bons, nem os maus e hoje ninguém tem mais com o que se preocupar a esse res-
peito. Numa forma clara de demonstração do poder que o Deus bíblico possui.
 
Quanto aos nativos, ao aceitarem a “desintrusão” da floresta pelo poder de Deus através 
dos missionários visitantes, estarão eles ressignificando suas antigas crenças ou aceitan-
do a nova forma de ver o mundo ipisis literis? Viveiros de Castro nos ajuda a pensar esta 
questão:

“Do mesmo modo que os missionários usavam algumas premissas do discur-
so dos xamãs-profetas, prometendo o fim dos males com a conversão, esses  
xamãs apropriavam-se do discurso dos padres e afirmavam estar em contato 
direto com Deus. (Viveiros de Castro, 1992, pp. 33-34).

No mito de criação Wai Wai,  já existia uma idéia de céu, a idéia de uma pré existência no 
céu, haveria também a de um ser criador que antecedesse essa pré existência? O modelo 
evangélico atual praticado, seria uma releitura, uma ressignificação de suas próprias cren-
ças? Talvez o fato da criação da necessidade de uma desintrusão da floresta, já nos indique 
o sentido de que as novas idéias não tenham sido totalmente assimiladas, demandando 
certos “ajustes” práticos para o entendimento e apreensão do “todo” por “todos”. 

Com o passar do tempo, já empoderados do discurso dos visitantes, já familiarizados na 
illusio cristã, intensificaram-se as contestações, as reflexões, as analogias e já era possível 
distinguir a formação de uma “igreja Wai Wai”.
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Ilustração do mito de criação do povo Waiwai. Fonte: (SEDUC/PA; 2003)

“A identificação da cosmologia Wai Wai com o mal e o engano não 
foi aceita passivamente pelos índios. Em meados dos anos 1980, não 
raro havia choques entre as decisões da igreja Wai Wai, dirigida por  
pastores indígenas desde meados dos anos 1960, e a doutrina e as 
opi-niões da missão (Howard, 1993:234). Os pastores nativos já domi-
navam a linguagem protestante, sendo capazes de realizar exegeses 
bíblicas que contornavam a demonização das narrativas míticas tradicio-
nais. Em um exemplo impressionante registrado por Howard, um pastor  
Katuena defende que os mitos de origem tradicionais e as narrativas bíblicas 
são variações do mesmo tema e que, portanto, carregam o mesmo valor de ver-
dade”. (Howard: 2001: 356-358, apud. Oliveira; 2010:44)
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1.3.4  Wai Wai contemporâneos

Atualmente, a denominação Wai Wai ao mesmo tempo nos remete a uma idéia de etnia e 
ao mesmo tempo, de uma etnicidade.  É um movimento englobante, vivo e dinâmico  que 
vai além das relações de parentesco ou culturais, compreendendo também  os ambientes 
geográficos, econômicos, políticos e sociais de seu entorno, bem como os acontecimentos 
históricos comuns aos grupos analisados. Pelo fato de como se enxergam, como enxergam 
aos outros e como os outros os enxergam, não podemos utilizar pontos de vista sequer 
próximos do conceito do paradigma tribal - o de regime fechado; para tentar entender a 
complexidade deste grupo.

Quando pesquisadores precursores afirmam que os Wai Wai hoje formam uma etnia gené-
rica, uma mistura de diversos grupos, pode parecer, a grosso modo, haver uma diminuição 
da importância do fato deles assim existirem ou resistirem. Pairando sobre os cientistas, 
uma suposta impressão de que buscam uma forma de encontrar um ponto congelado na 
história de um povo, que pudesse guardar em essência, imutável e indelével suas carac-
terísticas, um ponto de corte, de onde a partir dali, perde-se, ou não, a pureza e o status 
de autenticidade. Não seria este o caso, talvez por uma cultura acadêmica de “coisificação 
e compartimentalização” onde procuramos guardar tudo nas devidas “pastas”, possamos 
dar esta impressão da busca de uma origem “pura” dos grupos sociais  analisados.

No entanto, apesar das observações empíricas nos mostrarem que há realmente uma 
noção generalizante do termo Wai Wai para designar uma etnia e uma língua, existe tam-
bém, uma clara distinção étnica entre os agentes em análise. Os grupos formadores do 
complexo Cultural Tarumã - Parukwoto habitantes da região pesquisada, embora em suas 
histórias recentes tenham tido diversas mudanças nos seus costumes, nas suas relações, 
organização social e de toda a sorte de conseqüências advindas do pós contato com a so-
ciedade ocidental e da evangelização - sem julgamento dos méritos; ora fundindo-se, ora se 
dispersando. Em grande número se afirmam, se reconhecem como Wai Wai. As mudanças, 
ao invés de descaracterizarem um grupo étnico, configuram num reforço da constatação 
do dinamismo, da mutabilidade e  da impermanência inerentes à cultura.
 
Com perceptíveis poderes de ressignificação, hoje grande parte dos remanescentes dos 
grupos étnicos agrupados em kanashen, formam os modernos Wai Wai, para muitos, até 
mesmo o significado do etnônimo emprestado dos Wapixana sofreu alteração, ao invés da 
tradução original de “povo de pele clara ou farinha de tapioca”, Wai Wai passou a significar 
“Flecha Veloz”. E mesmo carregando uma “aura” de unificação dos povos da região, carac-
terizados principalmente pela religião, principalmente aos olhos dos “visitantes”, em es-
sência, se mantiveram firmes algumas fronteiras étnicas, que mesmo compartilhando da 
mesma área, idioma e crenças, ora assumem-se da etnia globalizante, ora reivindicam sua 
identidade histórica como o exemplo de Kîrîcwa do líder dos Katuena, pastor evangélico e 
cacique de Tamiurú.  

“Era assim que eu cantava na minha aldeia, quando eu era jovem. eu estou aqui 
e agora estou mais velho. Agora estou aqui na terra dos Wai Wai.[…] Eu nasci no 
rio Turuni. O rio que moravam os Manawyana  chamava-se Caica. Yîmîtî é o rio 
onde moravam os Tunayana. Havia um igarapé Tarao, lá moravam os Katuena. 
[…] Ali eu cresci e me casei. Aí, quando eu já estava casado, eu vim morar com os 
Wai Wai. […] eles foram os primeiros a pregar a Bíblia na nossa aldeia. Aí Yakuta 
falou para nós: “vocês têm que deixar esta terra e ir lá para a nossa terra”. Aí 
o primeiro a ir foi Marakri, ele foi para lá. Junto com Marakri, foram também 
Piikuku, Cewnhani, Potaya.[…]
[Quando houve guerra] , alguns fugiram, espalharam-se, fugiram as mulheres e 
os homens, acho que estão por lá ainda, não sei se estão aumentando. Agora o 
pessoal conta que lá no rio Turuni tem índio isolado, eu penso: “acho que são 
meus parentes, acho que estão lá”. Os Brancos dizem que encontraram índios 
isolados lá no Turuni. Estou pensando: “estes são meus primos, são aqueles que 
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fugiram”.” [...] Eu não sei, acho que Deus  deu pro governo a responsabilidade 
de governar a Terra. Eu quero falar com o governo: - eu abandonei minha terra, 
eu quero voltar pra lá, vocês tem que me ajudar.[...] (Queiroz; 2008, 285)

Costumes e tecnologias comuns a quase todos os povos do planeta como uso do fogo e o 
primeiro armamento composto, o arco e flecha, inclusive outros com abrangências meno-
res como as vestimentas/adornos,  que entre os grupos amazônidas são muito pareci-
dos apesar da grande variedade na forma. As matérias primas que são comuns a diversos 
povos, como uso de penas, do urucum, das tangas, dos braceletes, dos colares e etc.; os 
hábitos alimentares e os idiomas podem sugerir uma generalização, uma homogenei-
zação da cultura por regiões geográficas, porém são as especificidades que delimitam as 
fronteiras inter - étnicas e só quem pode efetivamente estabelecer esses limites entre o 
“nós” e os “outros” são os próprios membros de cada um dos respectivos grupos, Manuela 
Carneiro da Cunha (1987), afirma que “os grupos étnicos só podem ser caracterizados por 
eles mesmos, pela própria distinção que eles percebem ter em relação aos outros com os 
quais mantém contato, mesmo que essas diferenças não impliquem, necessariamente, em 
traços culturais”.

A incursão empírica bem como o levantamento bibliográfico científico realizado, nos 
aponta em direção da necessidade de um aprofundamento sobre a Etno-História dos gru-
pos pesquisados. Demandando da ciência, mais dedicação nos estudos etnográficos caso 
a caso dos grupos étnicos que habitam a Região Pesquisada, para que possamos ir além 
das generalizações que incorrem sobre estes povos. 

Caçadores Waiwai em retorno. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé
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Crianças Wai wai brincando
na aldeia Mapuera. 

Fotos: Sergio P. Cruz / Kanindé
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1.4 Socioeconomia
1.4.1  O universo

O universo da pesquisa quantitativa fora uma população finita de 352  famílias residentes 
nas oito aldeias pesquisadas (cf. figura 09). Números obtidos através de dados da FUNASA 
- Fundação Nacional de Saúde (2011).
 

 

Não foram pesquisadas Tawaná que onde habitam 13 famílias, Mapium 12 famílias,  Santi-
dade 24 famílias Kaxuiyna - dados FUNASA/Oriximiná de 2011, além das aldeias mais dis-
tantes que são Nhamundá, Cobra , Katuwal e Jatapuzinho. 

Foram aplicados 284 questionários, “de porta em porta”, alcançando um índice de 80.68% 
da população pretendida (cf. figura 10).

 

Em Mapuera, a maior das pesquisadas, com cerca de 209 famílias cadastradas pela  
FUNASA/Oriximiná, foram aplicados 182 questionários alcançando um índice de 87.08% de 
famílias entrevistas, um dos motivos de não alcançarmos o total pretendido, foi a época 
da pesquisa que coincidiu com o período em que algumas famílias estavam ausentes das 
Terras Indígenas.

Desde mesmo cadastro pudemos calcular o número de habitantes com alto grau de 
certeza, uma vez que o documento, muitas vezes é preenchido à mão (acrescentando nas-
cimentos e destacando mudanças e os falecimentos) e esses dados demoram para entrar 
no banco digital oficial. 

Figura 9 - Número de Famílias  por aldeia (Fonte: Baseado em dados da FUNASA 2011- DSEI Oriximiná, 
digitalizado em campo, no Posto de Saúde da aldeia Mapuera).

Figura 10 - número de Famílias entrevistadas por aldeia.
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Tabela 2 - Demografia das aldeias pesquisadas.

1.4.2 Gênero

Apesar de não ter sido planejada a distribuição dos questionários em relação a gênero, 
a pesquisa se mostrou um tanto equilibrada nesta questão, caracterizando pouco mais 
da metade dos entrevistados como sendo do sexo masculino como podemos observar na 
figura 11. 
 

1.4.3 Estado Civil

A grande maioria dos entrevistados é casada (87,3%), em menor número os solteiros 
(10,2%), e viúvos (2,5%). Há um índice nulo de pessoas “divorciadas”,  o que pode nos  
remeter à ética cristã/protestante que desaconselha a separação de casais (cf. Figura 12). 
 

Figura 11 - Sexo

Figura 12 - Estado Civil
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1.4.4 Prole

As famílias são compostas, em maioria, por um grande número de filhos, somando as ca-
tegorias analíticas podemos afirmar que 52% das famílias possuem de quatro a nove filhos 
(cf. Figura 13). 

1.4.5 Número de pessoas por residência
 
Historicamente, em vias de regra, a forma de moradia dos povos do Complexo Cultural 
Tarumã - Parukwoto, organizava-se em grandes casas onde morava um grupo matrilocal/ 
uxorilocal - onde o homem mora na casa da família da esposa. Com a reestruturação dos 
costumes, pós Kanashen, as famílias passaram a se dividir em casas menores, com núcleos 
familiares aos moldes ocidentais compostos por pai, mãe e filhos. Entretanto não são ra-
ros os casos de mais de uma família ocupar/dividir a mesma residência (cf. Figura 14).
 

1.4.6 Ocupação

Apresentada como um questão de múltipla escolha, as categorias analíticas da ocupação 
dos entrevistados, visa demonstrar a diversidade das atividades realizadas por um mesmo 
indivíduo, onde podemos discriminar que as ocupações de agricultor, coletor, artesão e pes-
cador, nesta ordem, são as práticas mais evidentes como podemos observar na figura 15.

Figura 13 - Número de filhos

Figura 14 - número de pessoas por residência

Figura 15 - Ocupação
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1.4.6.1 O que plantam

Dentre as culturas mais citadas estão: abacaxi, banana, mandioca (utilizada para fazer 
farinha)2, batata, cana-de-açúcar, cará (uma espécie de batata fibrosa), macaxeira (utili-
zada para fazer, dentre uma série de aproveitamentos, a goma e a farinha de tapioca, bem 
como o consumo direto), mamão e pimentas (cf. figura 16). Os Wai wai produzem um pó de 
pimenta muito apreciado na região e com um bom valor comercial.

Mesmo não configurando como “dos mais cultivados”, o milho (nasînasi yehtopo), abóbora 
(awayama pokono), laranja (oranci yeepu yehtopo) e o batatão do mato (maara yehtopo) 
também são produzidos na região.

Apesar do baixo índice de 4,23%, o cultivo de verduras é desejado pela maioria dos entre-
vistados, porém, por falta de acompanhamento técnico especializado, estas culturas não 
vingam como o esperado. Por não fazerem parte da lista tradicional de alimentos, pela 
necessidade de correção de solo e de outros cuidados especiais, o cultivo de hortaliças e 
verduras acabam ficando em segundo plano. Diversos entrevistados demonstraram inte-
resse no desenvolvimento de projetos que pudessem promover o cultivo de verduras.

Tamanho dos roçados
 
Os roçados geralmente ficam distantes das aldeias, por conta do alagamento das ter-
ras férteis próximas durante as cheias dos rios amazônicos. A maioria deles possuem 
entre 1 (um) e 3 (três) hectares (cf. figura 17), e são compartilhados por membros de uma 
mesma família, existindo um número quase insignificante de roçados coletivos. O aces-
so à estas áreas se dão geralmente por canoa a motor, sendo que na época das cheias, 
necessário atravessar os igapós (áreas de floresta alagadas) e longas caminhadas pela  
floresta tornando a atividade num trabalho muito pesado.

Figura 16 - Cultivos

Figura 17 - Tamanho dos roçados

2  Os Wai Wai possuem um sofisticado aparato de equipamentos para a produção de farinha, o tipiti (KWAHSÎ) uma espécie de 
tubo elástico feito de palha trançada onde se preenche com a massa da mandioca, e com auxílio de uma  “prensa” feita de ma-
deira de Macuco (Waypu yeepu), é esticada e neste processo se extrai todo liquido (tucupi) da massa. Possuem também raladores 
de mandioca (XMARI), feitos de lascas de pedra chamadas de  Saama. (SEDUC/PA; 2003).
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Equipamento para a produção de farinha, o tipiti (KWAHSÎ) uma espécie de tubo elástico feito de palha trançada 
onde se preenche com a massa da mandioca, e com auxílio de uma  “prensa” feita de madeira de Macuco (Waypu 
yeepu), é esticada e neste processo se extrai todo liquido (tucupi) da massa. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé

Produção de farinha de mandioca. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé
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Produção de farinha de mandioca. 
Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé 

Produção de beiju. Foto: Israel Correa do Vale / Kanindé
Jamaxi - utilzado para transporte de cargas tais como 

lenha, caça , etc. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé
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Calendário das Roças
MARARÎ YEHTOPO

1 - No mês de janeiro, inicia-se o plantio das roças;
2 - No mês de fevereiro, as plantas começam a brotar;
3 - No mês de agosto, começa-se atividades de broca e derrubada de roças;
4 - No mês de setembro, é o tempo quando aguardamos as árvores derrubadas secarem no 
roçado;
5 - No mês de outubro, é o tempo de queimar as roças;
6 - No mês de novembro, é o tempo de desova dos tracajás; e 
7 - No mês de dezembro, é o tempo da grande festa na nossa aldeia”. (SEDUC/PA; 2003)

1.4.6.2 O que coletam

Dentre os itens mais coletados (cf. figura 18) estão as castanhas, principalmente a casta-
nha do Brasil (Bertholletia excelsa), seguido por frutas silvestres e cipós/ palhas utilizados 
tanto na construção de casas, na confecção de artesanatos, na elaboração de utensílios 
domésticos e apetrechos para transporte de cargas como o Jamaxi - “cesto usado nas cos-
tas tipo mochila feito com talos de arumã (kwahsî Yehtopo), um arbusto com folhas largas 
que nasce nas regiões alagadas e de cipó titica - Arapapeto Yehtopo”. (SEDUC/PA; 2003).

1.4.6.3 O que produzem

A produção é caracterizada como de subsistência (cf. figura 19), sendo quase que na to-
talidade para consumo próprio, porém a produção de farinha de mandioca, mesmo que 
incipiente, já encontra mercado na feira da cidade de Oriximiná. A parte da produção que 
na maioria das vezes é destinada à comercialização não chega a configurar 10% do total 
produzido. Cabendo nesse campo, por demanda da comunidade pesquisada, projetos que 
visem desenvolver este tipo de atividade para incremento da renda local.

Figura 19 - Produção em %

Figura 18 - Coletas
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Tucumã, usado na alimentação e no artesanato. 
Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé

Produção de vinho de açaí. Foto: Israel Correa do Vale / Kanindé

Banana. Foto:                                     Vinicius John 
/ Kanindé
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Artesanato

Analisando o perfil dos artesãos das Aldeias Bateria, Ponkuru, Tamyuru, Mapuera, Placa, 
Inajá e Kwanamari percebeu-se que o universo de 126 (cento e vinte e seis) artesãos entre-
vistados, 95 (noventa e cinco) são do sexo feminino e 31 (trinta e um) de sexo masculino. A 
figura 20 ilustra o gênero dos artesãos entrevistados.

 

De acordo com as informações obtidas através do questionário, há confecção de peças 
que são exclusivamente masculinas e outras femininas, ou seja, as pessoas trabalham 
com a produção de diferentes categorias de artesanatos. Por outro lado, de acordo com as 
informações de algumas artesãs, os homens possuem uma considerável participação em 
relação à produção dos artesanatos, pois segundo elas, são eles que muita das vezes vão 
em busca de matéria-prima necessária para confecção de suas peças. Dessa forma, Hussac 
cita que:

Essa diferenciação informa acerca do estabelecimento de uma rígi-
da divisão sexual dos papéis e das atividades de subsistência que se 
exprime também nas técnicas de manufatura dos povos indígenas. En-
tretanto, é preciso considerar que na confecção de muitos dos artefa-
tos é necessária a cooperação mútua entre homens e mulheres, a par-
tir do fornecimento de matérias-primas processadas e de implementos 
para a excelência do resultado final. (HUSSAC, 2011, p. 125)

Os trançados são feitos pelos homens, os quais alguns são utilizados para o beneficia-
mento da mandioca, o qual é uma atividade feminina, e também para armazenagem de 
produtos e objetos, cestos, além desses, há ainda a produção de remos, armas, bancos, 
entre outros artefatos. 
 
O menor percentual relativo ao gênero masculino explica-se pelo fato de que há artesãos 
que são especialistas na arte de fazer trançados (diferente do caso das mulheres cuja 
maioria produz algum tipo de artefato) os quais se dedicam a maior parte do tempo a essa 
atividade, essas peças produzidas podem ser utilizadas também para fins de troca no âm-
bito do seu grupo social.

As mulheres trabalham na produção de tecelagem (os quais se destacam as tangas, cin-
tos, colares, pulseiras e outros), adornos plumários e cerâmica, em geral a maioria das  
mulheres são artesãs com idades que variam de 12 até 71 anos. Elas possuem um tempo 
considerável de dedicação para a confecção dos artesanatos cujo excedente de produção 
das peças é bastante expressivo mesmo que não haja encomendas, sendo que elas tam-
bém utilizam esse excedente, os quais ficam estocados, para realizar possíveis e eventuais 
trocas ou vendas, dessa forma, elas estão sempre dedicando o tempo disponível para esse 
trabalho quando não estão envolvidas em outras atividades.

Figura 20 - Gênero dos Artesãos Entrevistados Fonte: SEMA (2012).
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O tempo gasto pelas mulheres para a produção das peças varia de acordo com o tipo, ta-
manho e material do artesanato a ser confeccionado. Artesanatos como as saias, tangas e 
cintos costumam levar mais tempo para serem acabadas podendo durar semanas ou até 
mesmo meses.

Constatou-se que a menor e a maior idade informadas em relação às mulheres entrevis-
tadas, refere-se à de duas artesãs cuja menor idade é de 12 anos e a maior idade é de uma 
senhora de 71 anos. Também se constatou que a menor e a maior faixa etária dos homens 
entrevistados é referente a dois artesãos cuja menor idade é de 17 anos e a maior idade é 
de 68 anos.
 

Pode-se concluir que, em geral, os artesãos entrevistados que estão representados em 
maior número são as pessoas que possuem a idade de até 25 anos. Porém em relação ao 
gênero feminino há uma maioria (49 mulheres entrevistadas) que possuem idade até 25 
anos. Por outro lado a maioria dos artesãos do gênero masculino (equivalente a 8 entrevis-
tados) possuem idade acima de 50 anos.
 
Foram identificadas várias categorias de artefatos entre os quais estão os adornos 
plumários, cordões e tecidos, utensílios e implementos de madeira, trançados, armas, 
cerâmicas e adornos, sendo que. Essas categorias foram identificadas a partir dos tipos 
de artefatos que estavam como opção de resposta no questionário e que os entrevistados 
foram respondendo quais dos tipos apontados eles produziam. Percebeu-se, portanto, a 
partir das respostas, que há produção de determinados artefatos por mais de um membro 
da família, dessa forma, trabalhar o número de famílias facilita entender que na família  
existe pelo menos uma pessoa que trabalham com a confecção de um determinado produ-
to artesanal.

Figura 21 - Faixa Etária dos Artesãos Fonte: SEMA (2012)

Figura 22 - Tipos de artefatos confeccionados. Fonte: Sema (2012)
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Artefatos com diferentes técnicas de produção. 
Fonte: SEMA (2012)
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Trançados. Fonte: SEMA (2012)
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Cerâmicas. Fonte: SEMA (2012).
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Adornos plumários. Fonte: SEMA (2012).
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A maior parte da matéria-prima utilizada na confecção do artesanato Wai Wai é oriunda 
da floresta. Os entrevistados disseram que as matérias-primas tais como as sementes 
de morototó – Schefflera morototoni (Aubl.) , chapéu-de-napoleão - Thevetia peruviana, 
lágrima-de-nossa-senhora - Coix lacryma – jobi L., muito utilizadas na confecção de colares, 
tangas, braçadeiras e, a tala do arumã – Ishhnosiphon ssp., que é bastante empregada na 
confecção das cestarias são extraídas diretamente da floresta.

As sementes do morototó assim como os pigmentos vegetais de karayru e camna e tam-
bém o algodão são as matérias-primas de origem vegetal muito utilizado nos artefatos fei-
tos pelas mulheres, enquanto que nas peças feitas pelos homens, há a predominância do 
arumã, a fibra do curauá e os pigmentos vegetais de breu preto, urucum, e tahxa (ingazeira 
do mato).

De acordo com as informações obtidas através dos artesãos, para coletar as sementes do 
morototó, é necessário a derrubada da árvore já que segundo eles, a mesma possui tronco 
muito fraco e que não suporta o peso de quem a escala. Esta semente é usada para con-
fecção de grande maioria das peças (feita pelas mulheres) que tem saída para mercado 
como pulseiras, cintos, braçadeiras, brincos, colares. No entanto, são raras as aldeias em 
que árvores de morototó foram encontradas em seu entorno, sendo que somente na al-
deia Inajá foi onde pode-se observar algumas poucas árvores.

Após a coleta das sementes, ocorre o processo de tingimento das mesmas (fig 23), onde 
serão utilizados os pigmentos vegetais da folha do karayru e camna em que as folhas serão 
fervidas junto com as sementes para darem diversas colorações. Geralmente as sementes 
que recebem colorações marrom, roxa, preta ou vermelha, são as de morototó, chapéu-de-
napoleão e xoroxoro. 
 

Figura 23 - Processo de tingimento das sementes. Fonte: SEMA (2012).

52



Tingidas, as sementes serão postas ao sol para secarem num procedimento que poderá 
durar de um até dois dias, depois disso as sementes poderão ser furadas, cortadas ou ser-
radas. No caso da semente de morototó o processo para furar as sementes se dá através 
do uso de um rolo de arame e uma sandália de borracha onde as sementes são colocadas 
em cima da borracha sendo em seguida furadas pela ponta do arame e enfiadas no próprio 
rolo de arame o que facilitará durante a confecção das peças já que nos rolos de arames 
essas sementes estarão organizadas por cor. Esse processo pode demorar vários dias até 
que todas as sementes estejam devidamente enfiadas nos rolos de arame.
 
Em relação ao processo da produção de tecelagem, constatou-se o uso de teares feitos 
com varas de madeira ou em cipós finos os quais são instrumentos indispensáveis para 
a confecção de peças como saias, tangas, pulseiras, braçadeiras, colares e outros (fig 24). 
A técnica da tecelagem é feita com o usos de teares distintos sendo que a confecção da 
tanga é feita através de um tear em arco feito em cipó ou pedaços de madeira, nele ficam 
arrumadas as linhas em duas barras paralelas (urdideira superior e inferior).

Figura 24 - Tear em arco. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé

Figura 25 - Cinto. Fonte: SEMA (2012).
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A matéria-prima industrializada é também bastante utilizada na produção de artefatos 
feitos pelas mulheres, a qual é comprada geralmente na sede do município de Oriximiná 
ou em outras cidades.
 
O fio de algodão artesanal produzido a partir da fibra de uma espécie do gênero Gossypium 
da família Malvaceae, utilizado na técnica da tecelagem, ainda é feito, porém por poucas 
mulheres, na maioria das vezes idosas, tendo em vista que as mais jovens preferem utilizar 
o fio de algodão industrializado.

 

A técnica dos trançados Wai Wai está baseada na técnica de interposição alternada das ta-
las do arumã ou das palhas de outras palmeiras, sendo que, os trançados feitos com tala de 
arumã é que vão dar origem a peças com diversos grafismos que representam a fauna da 
região como uma forma de linguagem visual e representação cultural (fig 27). A exemplo de 
grafismos que freqüentemente aparecem nos diversos grupos de trançados temos figuras 
como: ciirita (pássaro), pooroto matkirî (rabo do macaco), ciikiri (escorpião), krawoto (sapo co-
lorido) e paxki yemeknu (pata da cutia). Há também o waaro (papagaio), cirpapa (sapo), kwaci 
wenatho (caminho do tracajá), estes últimos, porém são mais utilizados em outros artefatos.

 

 

Figura 27 - Detalhe do trançado cuja figura representa um pássaro (ciirita) Fonte: SEMA (2012).

Figura 26 - Produção do fio de algodão. Fonte: SEMA (2012)

54



Percebeu-se, porém, que há uma certa dificuldade por parte dos artesãos na formação de 
preços de seus produtos pois alguns valores não eram correspondentes com os custos de 
produção.

Muitos artesãos relataram que anteriormente tinham o artesanato como uma importante 
atividade de geração de renda, sendo que o dinheiro adquirido através das vendas con-
tribuía bastante para que eles pudessem comprar produtos de suas necessidades, porém, 
devido a operações realizadas pelo IBAMA, houve uma queda na comercialização de seus 
produtos.

Tabela 3 – Preço de venda. Fonte: SEMA (2012).

Os artesanatos são vendidos por preços que variam muito, isso ocorre por que os artefa-
tos são produzidos com diferentes tipos de matéria-prima que podem ser tanto de origem 
vegetal ou industrializados e podendo ser também de diversas formas e tamanhos. A ta-
bela a seguir demonstra essa variação de preços mostrando o valor mínimo e máximo 
dado aos produtos.

Artesanato

Anel

Arco

Banco

Bolsa

Braçadeira

Brinco

Cesto

Chocalho

Cinto

Cocar

Colar

Flecha

Panela de barro

Peneira

Prendedor de cabelo

Pulseira

Rede de dormir

Remo

Saia

Valor Mínimo

1

15

15

15

3

3

10

3

10

35

5

1

10

20

3

3

60

5

20

Valor Máximo

5

50

85

150

40

15

60

15

600

200

30

20

75

80

250

30

300

35

200

Valores observados (R$)
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Colheita, produção e comercialização da pimenta em pó

Observou-se, que os pés de pimenta cultivados pelas mulheres apresentavam variedade 
de tipos, que segundo a informação de algumas destas, determinadas pimentas possuem 
maior pungência (ardência do fruto) do que outras. Foi realizado o inventário fotográfico 
do diferentes morfotipos de pimenta através do registro de imagem, sendo que, as pimen-
tas foram identificadas com o nome popular e na língua Wai wai.

Tabela 4 – Tipos de pimenteiras identificadas na área. Fonte: SEMA (2012)

Figura 28 - Variedade de pimentas cultivadas pelas mulheres Wai Wai. Fonte: SEMA (2012).

Nome popular

Pimenta Malagueta

Pimenta Brasileira

Pimenta Vermelha grande ou pimentão

Pimenta vermelha pequena

Pimenta vermelha alongada

Pimenta roxa grande

Pimenta roxa pequena

Nome indígena
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O processo de beneficiamento da pimenta (fig 29) é feito com a utilização de um pilão que 
ajuda no trabalho de moagem das pimentas, sendo que esse processo se dá no mesmo dia 
em que é realizada a colheita e após isso passa pelo processo de secagem e novamente 
passando pelo processo de moagem. Ao término desse último procedimento, pode ser adi-
cionado ou não uma quantidade de sal, então a pimenta em pó é armazenada em garrafas 
pequenas ou em garrafas pet.

De acordo com as informações e relatos de algumas mulheres, a venda ocorre de maneira 
esporádica, quando há encomenda ou quando é oferecida em Oriximiná (fig 30).

Figura 30 - Principais compradores da pimenta em pó. Fonte: SEMA (2012).

Figura 29 - Etapas do preparo da pimenta em pó (asîsî).   Fonte: SEMA (2012).
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1.4.7 Fontes de proteína animal

Na maior parte do ano, os povos da região pesquisada encontram grande diversidade de 
fontes de proteína animal (cf. figura 31), porém, na época das cheias, os animais se afastam 
e os peixes também ficam mais difíceis de serem capturados, tanto a caça como a pesca 
concentram-se em nichos longe das aldeias. Algumas vezes, como no caso de Mapuera que 
tem maior número de pessoas, precisam adentrar territórios de caça de outras aldeias 
causando uma mal estar com os moradores destas, já estressadas por uma tensão alimen-
tar na região.

Figura 31 - Principais fontes de proteína animal

Figura 32 - Criação de animais em cativeiro

A criação de animais para consumo é muito pequena (cf. figura 32), restringindo-se a algu-
mas aves como galinhas e patos e em número menor a criação de aves silvestres como o 
mutum. Verificamos a criação de jacarés e tartarugas em cativeiro, porém em apenas uma 
das residências visitadas. Nas demais, os animais silvestres criados acabam por se tornar 
bichos de estimação.

Projetos de incentivo à criação de animais para o consumo/abate, poderiam minimizar a 
tensão alimentar causado pelo período das cheias dos rios. 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

98,59

P
ei

xe
s

A
n

ta

C
a

it
it

u

V
ea

d
o

M
u

tu
m

P
a

ca

C
u

ti
a

Q
u

ei
xa

d
a

Ta
tu

M
a

ca
co

Ta
rt

a
ru

g
a

O
u

tr
o

s

98,24 97,18 96,83 96,48 96,48 95,07 95,07 95,07 93,31

86,27

8,10

Principais fontes de proteína animal em %

Criação de Animais

60

50

40

30

20

10

0

41,9%

0,4%

56,3%

1,4%

Nenhum

Bovinos

Aves

Animais silvestres

Resultado de pescaria no rio Mapuera. Foto: Israel Correa do Vale / Kanindé

58



1.4.8 Renda Familiar Mensal

Em maioria, 51% dos casos, duas pessoas ajudam na geração de renda por família (cf. figura 
33). O rendimento é baseado nos programas de distribuição de renda do governo federal 
como o Bolsa Família, e que em 64% dos entrevistados, estes rendimentos não alcançam o 
valor de um salário mínimo, ficando a maioria  destes, com renda mensal entre 100 (cem) e 
200 (duzentos) reais (cf. figura 34).

Figura 33 - Número de pessoas que participam da geração de renda.

Figura 34 - Renda mensal

Figura 35 - Produtos comprados fora da Terra Indígena

O dinheiro é utilizado para aquisição de bens de consumo que não são produzidos nas 
Terras Indígenas tais como: sabão, sal, roupas, açúcar, café, óleo de cozinha,  pilhas, com-
bustíveis e etc. (cf. figura 35).

Mapuera é a única aldeia que possui um “mini mercado”, mas que é utilizado apenas para 
compras de artigos emergenciais, sendo que  as compras maiores são realizadas na cidade 
de Oriximiná.
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1.4.9 Escolaridade

Existem nas aldeias escolas especiais de ensino bilíngüe, com professores indígenas e não 
indígenas, capacitados para darem aulas até a conclusão do ensino fundamental. Desde 
2009 funciona na aldeia Mapuera a primeira escola de ensino médio, porém, para os alunos 
das demais aldeias darem continuidade aos estudos, precisam buscar escolas nas cidades 
próximas ou em Mapuera.

Figura 36 - Escolaridade -  lista de abreviaturas das variáveis em ordem: NR: Não respondeu; lê/escreve: o que chamamos de analfa-
betismo funcional onde a pessoa apenas lê  e escreve seu próprio nome; EE Bilíngue (escola especial bilíngue); EF 1-4 comp. (Ensino 
Fundamental de primeira a quarta série completo); EF 1-4 incomp. (Ensino Fundamental de primeira a quarta série incompleto);  EF 
5-8 comp. (Ensino Fundamental de quinta a oitava série completo); EF 5-8 incomp. (Ensino Fundamental de quinta a oitava série in-
completo); EM comp. (Ensino médio completo); EM incomp. (Ensino médio incompleto); ES incomp. (Ensino superior incompleto); 
e ES comp. (Ensino superior completo).
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Escola na aldeia Mapuera. Fotos: Vinicius John / Kanindé

A prática de esportes é muito comum nas aldeias. Foto: Israel Correa do Vale / Kanindé
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1.4.10 Saúde

A freqüência de adoecimentos por indivíduos é alta (cf. figura 37), dado preocupante uma 
vez que fora observado o funcionamento efetivo do posto de saúde em apenas duas al-
deias, Mapuera e Inajá. As demais, a exemplo de Kwanamary, possuem um posto de saúde, 
mas não é visitado com freqüência por enfermeiros da FUNASA e também não possuem 
um Agente Indígena de Saúde, fato gerador de grandes reclamações por parte dos mora-
dores destas aldeias, uma vez que precisam realizar grandes deslocamentos (mesmo nos 
limites da T.I.) em busca de tratamento médico inclusive para doenças de tratamento mais 
simples.

Figura 37 - Busca de assistencia médica - com quem

Figura 38 - Busca assistência médica - onde

A busca por profissionais de saúde é resultado da facilidade do acesso que os povos da 
região pesquisada possui, enfermeiros da FUNASA e Agentes Indígenas de Saúde são os 
mais facilmente encontrados nas T.I.`s (cf. figura 38). Os pajés, em vias de regra tornaram-
se pastores evangélicos e poucos possuem relações com práticas de cura. A visita de médi-
cos na região pode ser considerada rara ou inexistente.

Oriximiná, apesar de distante, é a cidade mais próxima da região. Quando o tratamento 
foge ao alcance dos agentes indígenas de saúde, enfermeiros da FUNASA e dos recursos do 
posto de saúde de Mapuera, dirigir-se à cidade é a única opção (cf. figura 42). Presenciamos 
um caso de uma criança que ao manusear um facão para descascar um pedaço de cana-de-
açúcar, praticamente decepou seu dedo indicador da mão esquerda. Tiveram que rapida-
mente encaminhar o garoto para Oriximiná, no entanto, esta viagem pode levar até 2 dias 
dependendo da aldeia em que vive, não sendo nem de longe uma das melhores opções. 
Em outro caso também presenciado pela equipe, um rapaz foi picado por uma cobra peço-
nhenta e por “sorte”, foi no dia em que um avião chegaria na aldeia de Mapuera para bus-
car uma equipe da SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Pará. Não fosse por esta 
feliz coincidência, talvez a vítima não resistisse ao tempo da viagem de canoa (movida a 
motor) até a cidade mais próxima. 
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É de extrema necessidade que se instale na região um posto de saúde capaz de atender 
emergências como fraturas expostas, cortes profundos, acidentes com armas de fogo 
(caça) e acidentes com animais venenosos devido ao isolamento geográfico dos grupos 
que ali vivem.

A malária, apesar de configurar o índice mais elevado da pesquisa, é considerada “con-
trolada” pela FUNASA, e de fato, os habitantes confirmam que nos últimos anos foram ra-
ros os casos desta. Outras doenças como as provocadas pela ameba e a giárdia, são as mais 
freqüentes. Ao repararmos os casos de incidência das doenças do figura 39, podemos con-
cluir que os males que tem a água como meio de contaminação somam os maiores índices, 
o que nos remete como causa óbvia a origem e o tratamento da água consumida na região. 

Figura 39 - Principais doenças

Figura 40 - Origem da água consumida pela população

Figura 41 - Tratamento da água consumida pela população

A maioria utiliza diretamente a água do rio e poços (cf. figura 40), sem tratamento algum. 
Apenas 17,3% fervem a água (cf. figura 41). Campanhas educativas sobre uso e tratamento 
da água podem combater estes altos índices.

Mapuera, no ano de 2002, foi contemplada com um projeto de abastecimento de água en-
canada e poço artesiano, porém os equipamentos ficaram sem manutenção e logo faliram, 
obrigando a população da maior aldeia da região a voltar a consumir a água diretamente 
do rio e de poços rasos.
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Figura 43- Características da Casa

Figura 42 - Vezes ao ano que deixa a Terra Indígena

1.4.11 Quantas vezes por ano sai da Terra Indígena

O número de saídas das Terras Indígenas coincidem diretamente com o índice de adoeci-
mentos/ano (cf. figuras 38 e 42), reforçando nossa proposta de que se criem meios de  
atendimento de saúde especializados na própria região, para evitar os grandes desloca-
mentos por conta de tratamento médico.

1.4.12 Moradia

A permacultura, construção de habitação com materiais locais, naturais e renováveis, é 
a mais característica dentre as casas das aldeias visitadas (cf. figura 43). No entanto há 
um considerável número de casas nos moldes ocidentais o que pode causar certa preocu-
pação, uma vez que aos poucos as pessoas vão substituindo as técnicas sustentáveis, por 
outras não muito recomendadas como a troca do telhado de palha por telhas de amianto 
-  produto comprovadamente prejudicial à saúde, proibido o uso em diversos países, e no 
Brasil, por negligência, ainda é liberada sua utilização. Por esta razão, poderemos observar 
num futuro não muito distante, um significativo aumento nos casos de câncer na popu-
lação, caso não sejam tomadas medidas firmes que desaconselhem e desestimulem esta 
prática.
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1.4.12.1 Energia Elétrica

A energia elétrica é proporcionada por grupos-geradores movidos a óleo diesel, combus-
tível este, fornecido pela prefeitura de Oriximiná. No entanto, a quantidade disponibili-
zada gera somente cerca de três horas por dia de eletricidade efetiva, impossibilitando o 
armazenamento de alimentos perecíveis que necessitem de refrigeração.

É observável uma quantidade razoável de plantas oleaginosas como o babaçu, que pode-
riam substituir o uso do óleo diesel por “bicombustíveis”, com alta probabilidade de au-
mento no tempo de fornecimento de energia elétrica nas aldeias.  Há grande demanda por 
projetos desta natureza na região.

Os pontos de estrangulamento do rio Mapuera, além de ser um obstáculo para a nave-
gação, poderiam também fornecer através de sua força, energia hidroelétrica por meio 
de “roda d’água”, que  consorciada com a produção de combustíveis  vegetais poderiam 
suprir a demanda pelo fornecimento contínuo de energia elétrica.

1.4.13 Equipamentos mais utilizados

Um fato curioso é o grande número de motores de popa, ou de “rabetas” na região, em 
contraste com o reduzido número de barcos/canoas (cf. figura 45). As canoas tradicionais 
feitas de madeira da aroeira (em peça única), acabam por se tornar “bens coletivos” em-
bora sejam de propriedade particular.  A “fabricação” destas canoas é difícil, demandando 
muito tempo para a conclusão do trabalho, em média, segundo informantes, o custo de 
uma canoa tradicional pode alcançar até R$ 8.000,00 (oito mil reais), cifra muito alta para 
uma população com renda média anual por volta de R$ 1.200,00  (hum mil e duzentos reais), 
o que nos sugere que o uso coletivo das existentes seja a forma mais exequível/plausível 
encontrada pelas comunidades.

Forno de farinha é praticamente indispensável na região, 25% das residências são equi-
padas com este, configurando também como de uso coletivo (por mais de uma família).

Figura 44 - Quantos possuem energia elétrica na residência

Figura 45 - Principais equipamentos utilizados

89%

Sim

Não

11%

Energia elétrica em casa

52% motor de popa

forno de farinha

roçadeira

barco/canoa

22%

1%

25%

Equipamentos

64



1.4.14 Envolvimento com a coletividade

Fora observado em campo e a posteriori confirmado pela pesquisa quantitativa (cf. figura 
46), um alto grau de participação nos assuntos coletivos. As aldeias em maioria, possuem 
uma casa grande - Uumana que serve tanto para a realização de casamentos, festas e de 
reuniões da comunidade. Apenas 7,7% dos entrevistados demonstraram desinteresse com 
estes assuntos.

Ultimamente a APIM tem desenvolvido parcerias com a SEMA Secretaria de Meio Ambiente 
do  Governo do Estado do Pará (Diagnóstico e Etnozoneamento do território indígena); 
com a Secretaria de Lazer e Desportos do Estado do Pará; com a Associação de Defesa  
Etnoambiental Kanindé (Diagnóstico e Etnozoneamento do território indígena) e com a 
ACT - Amazon Conservation Team / Brasil, no projeto de Mapeamento Cultural das Terras 
Indígenas Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera. 

1.4.14.1 Festas Tradicionais

Duas datas se destacam como os períodos de festividades, o Natal e a Páscoa, quan-
do ocorrem as grandes confraternizações inter-étnicas e inter-aldeias. Nessas festas 
são promovidos rituais religiosos, danças tradicionais, onde os indivíduos se enfeitam 
com penas e pinturas corporais como seus antepassados. Embora hoje chamado de Na-
tal e Páscoa, essas datas correspondem aos períodos históricos de festas tradicionais,  

Figura 46 - Participação nas reuniões da comunidade

Forno de farinha e peneira.
Fotos: Israel Correa do Vale 
/ Kanindé
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Figura 47 - Participação em Rituais e Festas Tradicionais. Figura 48 - Freqüência dos rituais e festas (ano).

Reunião de apresentação da cartilha do etnozoneamento nas aldeias. Foto: Israel Correa do Vale / Kanindé
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havendo apenas uma releitura das festas que já aconteciam, porém com pequenos ajus-
tes aprendidos em Kanashen. Um exemplo destes, é a extinção da bebida tradicional com 
base na fermentação alcoólica de  milho ou macaxeira - Pucukwa, que foi substituída pela 
“cororoba” - suco de frutas enriquecido com goma de tapioca (não alcoólica). 

A utilização de bebidas alcoólicas bem como o uso de tabaco é altamente desaconselhada 
pela ética local, cabendo aos “infratores” destas regras, penalidades públicas como o tra-
balho na limpeza das áreas de uso comum das aldeias e no caso de Mapuera, esta penali-
dade é caracterizada pela obrigação de limpeza da pista de pouso. Quando um indivíduo 
está nesta obrigação, a coletividade já imagina que o mesmo tenha transgredido alguma 
norma e está ali pagando por isso. Mesmo em Mapuera, a maior aldeia da região com cerca 
de mil habitantes, que possui divisão de “centro e bairro”, como de praxe, funciona nos 
moldes do sistema de solidariedade mecânica, onde o controle social é exercido por todos. 

Durante os períodos das festas, são realizados cultos, danças ancestrais adaptadas às no-
vas regras. Tradicionalmente, segundo a publicação SEDUC/PA (2003), existiam:

 • A dança dos caçadores (esetakaxitoxapunhîrî momo manimtopo), uma dança 
realizada por homens portando arco e flechas; 

 • A dança do tempo passado (pahxa manîmtoponhîrî momo polono), que era reali-
zada em torno da fabricação da pucukwa - bebida alcoólica de macaxeira ou milho, e;
 
• A dança da Bebida (wooku poko manîmtopo), que era executada por um rapaz 
e uma moça, em cima de um instrumento que é feito sobre um buraco na terra, 
tampado com madeira de carnaúba e que produzia um som quando se batia com 
pé por sobre ela. Esta dança servia para aproximar o rapaz e a moça para o namoro. 
O rapaz enfeitado era servido pela moça que também se enfeitava, e os dois dan-
çavam até o raiar do sol.
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Basicamente as festas tradicionais eram meios de formação de novos casais e confraterni-
zações inter-étnicas regadas à pucukwa, os festejos permanecem, mas a bebida, como dito 
anteriormente, fora extinta dos costumes, dando lugar à cororoba (não alcoólica).

1.4.15 Comunicação

A comunicação se dá basicamente através de rádio amador, sendo que cada aldeia é  
equipada com um rádio transmissor/receptor e uma bateria recarregável em sistema de 
energia solar. Mapuera é a única aldeia que possui sistema de telefonia via satélite que 
permite a comunicação através de 2 (dois) telefones públicos. O ponto crítico deste tipo de 
comunicação é que para o funcionamento dos telefones é necessário adquirir um cartão 
de créditos sendo que na aldeia não existe postos de vendas destes cartões. Inajá possui 
uma antena de celular adquirida por particulares com alcance de 300km, mas que por falta 
de componentes ainda não estava em operação.  

Rádio amador. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé

Sistema de telefonia via satélite. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé
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1.5 Principais demandas
Foram levantadas várias demandas durante o diagnóstico, durante a Validação do Relatório 
no período de 02 a 05 de maio de 2012 foram acrescidas novas pela comunidade, o texto a 
seguinte traz estas informações.

 

1.5.1 Saúde

• Implantação de meios abastecimento e tratamento da água utilizada em todas as al- 
 deias, incluindo as que estão fora da Terra indígena demarcada;
• Projetos de implantação efetiva de um Pronto Socorro na região, bem como postos de  
 saúde com responsáveis/atendentes efetivos em cada aldeia, incluindo as que estão  
 fora da Terra indígena demarcada; 
• Contratação de Agente Indígena de Saneamento Ambiental, Agente Indigena de Saúde,  
 técnico de enfermagem e microscopistas para as aldeias, incluindo as que estão fora da  
 Terra indígena demarcada;
• Projetos de destinação adequada ao lixo produzido na região;
•  Construir local em Oriximiná para os pacientes ficarem hospedados;
•  Projeto de implantação de “ambulancha”  (lancha aparelhada para prestar primeiros  
 socorros) para serviço de transportes Cachoeira Porteira - Oriximiná-PA;
•  Elaborar documento para enviar para a SESAI orientando para a necessidade de atendi- 
 mento fora da área demarcada;
•  O atendimento a saúde será feito em todas as aldeias;
• Capacitação de indígenas em microscopia para todas as aldeias, incluindo as que estão  
 fora da Terra indígena demarcada;
• Visita periódica do Secretario da SESAI nas aldeias acompanhado da FUNAI, incluindo  
 as que estão fora da Terra indígena demarcada;
• Contratação remunerada de barqueiros indígenas pela SESAI para transportes de pa- 
 cientes;
•  Manter nas aldeias medicamentos para picada de cobra;
•  Controle de vetores de doenças (morcegos, mosquitos e outros).

1.5.2 Segurança Alimentar 

•  Potencializar e diversificar o plantio de roças consorciadas;
•  Projetos de correção de solo das áreas mais próximas das aldeias para fins de cultivo de  
 roçados; 
•  Projetos de criação animais para consumo bem como a criação de peixes em tanques- 
 -rede;
•  Assistência técnica agrícola para as roças nas aldeias, incluindo as que estão fora da  
 Terra indígena demarcada;
•  Elaboração de Projeto em agroecologia;
•  Criação de abelhas sem ferrão para produção de mel (meliponicultura);
•  Viabilizar estudo para a Criação de animais silvestres em cativeiro.

1.5.3 Comercialização de Produtos da Sociobiodiversidade

•  Certificação da ANVISA para produto alimentícios (pimenta);
•  Sugere-se que sejam realizadas capacitações voltadas para boas práticas de manejo  
 das matérias-primas de origem vegetal para que haja maior valor agregado aos produ- 
 tos da sociobiodiversidade Wai Wai e também para que a comercialização dos produtos  
 continue sendo atividade economicamente sustentável;
•  Recomenda-se que seja realizado oficinas ou curso de capacitação para que os indíge- 
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 nas possam gerenciar seus negócios como, por exemplo: curso de empreendedorismo,  
 formação de preço, marketing e vendas, controle financeiro, gestão para pequenos  
 negócios, associativismo e cooperativismo, design, organização, manipulação de ali- 
 mentos, levando em conta as características culturais do povo Wai Wai;
• Sugere-se que seja criada uma marca que identifique os produtos da sociobiodiversi- 
 dade Wai Wai, para diferenciar o produto no mercado e agregar valor ao mesmo, assim  
 como, em tempo futuro, buscar o processo de certificação para garantia da origem dos  
 produtos;
•  A utilização de embalagens é um fator importante que impulsiona o cliente a comprar  
 o produto, principalmente quando se trata de alimentos, condimentos entre outros,  
 portanto, é necessário buscar meios de obtenção das mesmas futuramente para agre- 
 gar valor ao produto, neste caso, a pimenta em pó Wai Wai.

1.5.4 Educação

•  Criação de ensino de segundo grau nas escolas das aldeias;
•  Criação de cursos profissionalizantes em diversas áreas tais como: saúde, informática,  
 marcenaria, multimídia, agroecologia, e etc.;
•  Incentivo ao desenvolvimento de atividades culturais;
•  Alfabetização para jovens e adultos (EJA);
•  Educação ambiental;
•  Continuidade da educação (Ensino superior) nas aldeias;
•  Apoio logístico e financeiro aos alunos do ensino superior nas cidades (alojamento,  
 ajuda de custo);
• Articulação com a UFOPA e outras universidades para facilitar o processo seletivo do  
 indígena;
• Licenciatura indígena pela UFOPA em Oriximiná-PA;
•  Necessidade de gestão compartilhada com a Secretaria de Estado de Educação para o  
 término da construção das escolas nas aldeias Bateria, Inajá e Kwanamari;
• Inclusão na grade curricular o ensino de artes indígenas, garantindo a remuneração aos  
 instrutores indígenas.

1.5.5 Cultura e Lazer

•  Criação de alternativas para valorizar as práticas culturais de lazer para o grande núme- 
 ro de jovens moradores da região: canoagem, corrida, cabo de guerra;
•  Valorizar e incentivar o uso de artesanato, dança e música tradicional para o fortaleci- 
 mento da cultura indígena;
•  Desenvolver projeto de valorização cultural;
•  Realizar registro áudio visual.

1.5.6 Fortalecimento Institucional

•  Apoio no desenvolvimento de projetos que visem o aumento no número de parcerias da  
 APIM - Associação dos Povos Indígenas do Mapuera e APITMA - Associação dos Povos In- 
 dígenas do Trombetas Mapuera;
•  Solicitar o título de Oscip;
•  Criação de mecanismos de autonomia financeira para as associações;
•  Formação da diretoria (cursos de elaboração de projetos, gestão de associação e  
outros);
•  Indigenas contribuindo com as associações.
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1.5.7 Gestão Territorial

•  Proteção territorial contra pressão antrópica externas (garimpo/mineradora e ma- 
 deireiras) e internas com possíveis parcerias (financiamento) com as empresas minera- 
 doras do entorno;
•  Projeto de manejo florestal e capacitação dos indígenas em beneficiamento de produ- 
 tos não madeireiro de uso múltiplo, coletas de oleaginosas, óleos naturais;
•  Formação de agentes ambientais indígenas;
•  Melhorar a infraestrutura do posto de vigilância na aldeia Kwanamari e remunerar o  
 indígena vigilante;
•  Compra de equipamentos e combustível para as atividades de vigilância;
•  Elaboração de Plano de Proteção do Território com participação dos indígenas;
•  Reaviventação e manutenção das placas indicativas do limite territorial indígena;
• Articular parcerias com Instituições governamentais e não-governamentais para ativi-  
 dades de vigilância e fiscalização.

1.5.8 Infraestrutura

• Estudo de viabilidade de para solucionar os problemas de deslocamento durante a vazão  
 dos rios;
•  Viabilizar a formação de práticos e embarcação para escoamento da produção de fari- 
 nha entre outros produtos como os artesanatos para fins de comercialização em feiras  
 como a da cidade. (Cachoeria Porteira - Oriximiná-PA - Cachoeira Porteira);
•  Projetos de geração de energia elétrica através de roda d’água,  óleos vegetais combus-  
 tíveis e placa solar;
•  Melhoria no sistema de comunicação das aldeias, bem como a implantação de internet  
 via satélite nas áreas mais populosas;
•  Melhorar a distribuição de combustível em todas as aldeias;
• Construção de escolas de ensino fundamental e médio com infraestrutura distintas  
 com bibliotecas com livros e laboratório de informática (sala com computadores e  
 vídeo) em todas as aldeias;
• Construção de quadra poliesportiva;
• Construção de pista de pouso na aldeia Bateria e Inajá;
• Construção de posto de vigilância nas aldeias Kwanamari, Bateria (base), Kahxiymotho,  
 Santidade e acima da cachoeira queda dos pretos (rio cachorro);
• Implantação do Projeto Luz para todos (Governo Federal).

1.5.9  Monitoramento 

• Monitorar junto a FUNAI e SEMA como está o processo de inclusão das aldeias que   
 ficaram fora da demarcação.
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Canoa esculpida no tronco da árvore 
aroeira.  Atualmente estas canoas 

são utilizadas com motor.
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Capítulo 2 
Meio Físico
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2.1 Introdução 
A caracterização do meio físico: geologia, solos, relevo e clima é fundamental para o  
adequado planejamento e gestão do território, direcionando o uso e ocupação, otimizan-
do a ampliação e adensamento de áreas já ocupadas (RODRIGUES, et al., 2005).

A Constituição Federal define que as terras indígenas, apesar de serem bens da União, são 
de posse permanente dos índios, bem como o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes. Com relação à conservação ambiental, as terras in-
dígenas, apesar de não serem consideradas Unidades de Conservação (UC) pelo Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC são de extrema importância. 
Algumas estão sendo incluídas e utilizadas como corredores ecológicos por causa de sua 
localização, abrangência e quantidade. Além disso, são de uso restrito e devem ter seus 
recursos ambientais preservados, conforme a Lei 6.001/73, Estatuto do índio.

Uma das formas mais eficientes para evitar a derrubada descontrolada da floresta 
Amazônica é promover o aumento da produtividade dos sistemas agrícolas nas áreas já 
abertas e utilizadas na agricultura para a subsistência das famílias indígenas, permitindo 
reduzir a pressão sobre a floresta. Isso pode ser conseguido com o uso adequado das di-
versas práticas agrícolas das quais se destaca a utilização racional de corretivos e uso da 
agricultura convencional e orgânica.

A agricultura tradicional vem se desenvolvendo na Amazônia a partir dos nutrientes li-
berados com a queima da biomassa. Entretanto, já se sabe que o fogo ocasiona perda 
contínua dos nutrientes minerais e da matéria orgânica do solo. Outro efeito é a perda 
irreversível de cerca de 65% das espécies arbóreas nativas, que não conseguem regenerar-
se em ambientes degradados. A redução do tempo de pousio entre dois ciclos de cultivo 
leva a uma progressiva diminuição do potencial de produção de biomassa na capoeira, 
e em conseqüência, do acúmulo de nutrientes, tendência mais acentuada em solos pre-
parados mecanicamente. Outro grande problema que afeta a agricultura familiar é a falta 
de organização social, dificultando iniciativas coletivas de produção, o beneficiamento e 
comercialização de seus produtos (BEZERRA, 2000). 

A terra indígena  Nhamunda-Mapuera esta inserida nos estados do Pará, Amazônia e  
Roraima, mas apenas no estado do Pará foi realizado o Diagnóstico do Meio Físico. Área 
de estudo esteve ao longo rio Mapuera, entre a cachoeira Porteira e cachoeira Bateria no 
noroeste do Pará.(fig 49)

 Aldeia Inajá. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé
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Figura 49 - Mapa de Localização da Região Nhamundá-Mapuera.
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2.2 Hidrografia
O estado do Pará é rico em recursos hídricos. Sua extensa rede fluvial é constituída por 
muitos rios, lagos, igarapés e paranás. O rio mais importante que cruza o estado do Pará 
é o rio Amazonas. Ele avança na direção nordeste do estado antes de lançar suas águas 
no Oceano Atlântico. No seu percurso, o rio Amazonas segue dentro de relevo nivelado 
formando igapós, lagos, lagoas, canais, caracterizando um rio cheio de meandros (SANTOS, 
et al, 2004).

A região compreendida pelas bacias dos rios Trombetas, Jatapu, Mapuera, Anauá e Nha-
mundá, abrangendo os estados do Amazonas (municípios de Urucará e Nhamundá), de 
Roraima (municípios de Caroebe e São João da Baliza) e do Pará (municípios de Faro e Orixi-
miná) (CAIXETA DE QUEIROZ, 2008).

O rio Mapuera está localizado na região noroeste do Município de Oriximiná, no estado 
do Pará, com coordenadas geográficas Lat. -1.083 e Long. -57.03, o rio afluente da margem 
direita do rio Trombetas, que tem suas nascentes na serra Acaraí, fronteira com a Guiana. 
E uma região de difícil acesso, o transporte aéreo está cerca de 5 horas de Belém e 2 ho-
ras de Manaus ou Boa Vista. A localidade mais próxima das aldeias é conhecida como Ca-
choeira Porteira, na confluência dos rios Mapuera e Trombetas. O rio Mapuera apresenta 
coloração turva, na época da chuva são formados igapós (floresta inundada), com a seca 
o trafego de barcos torna-se quase impossível, devido às rochas e troncos de árvores que 
dificulta a passagem do tráfego fluviário.  Este é o principal rio na área de estudo.

O rio Trombetas apresenta excelentes condições de navegabilidade até o Km 120, em Porto 
de Trombetas. As profundidades de alguns trechos foram dragadas, aumentando a pro-
fundidade até 10 metros, permitindo a passagem de navios marítimos de até 30.000 tpt. 
(RODRIGUES, et al., 2005).

O rio Nhamundá utilizado como linha divisória entre os estados do Pará e Amazonas, 
tendo suas nascentes na serra do Jatapu, de onde percorre mais de 300 km, até encontrar 
com o Amazonas. As únicas pequenas cidades que encontramos neste rio, são Nhamundá 
(Amazonas) e Faro(Pará), ambas localizadas próximo a foz; Com isto, a maior parte do Nha-
mundá é habitada por indígenas pois a distância e a sinuosidade do seu curso, tornam a 
navegação comercial praticamente impossível.

O rio Mapuera é um rio que tem muitas cachoeiras no seu curso, sendo as mais perigo-
sas Caranã,  D’Egua(Figura 56), Paraiso (Figura 57), Escola. Rio acima, em direção da Aldeia 
Ponkuru existem duas grandes cachoeiras: a da assunção e a da Bateria (Histórias dos Po-
vos do Mapuera, 2003).

Rio Mapuera. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé
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Figura 50  - Localização hidrográfica Nhamundá-Mapuera 83



2.3 Clima
De acordo com a classificação de Koppen, o clima da região enquadra-se no subtipo 
climático “Am” , característica de clima moderada na estação seca e ocorrência de precipi-
tação média mensal inferior a 60 mm. Caracteriza também por apresentar uma estação 
seca de pequena duração. Entretanto, devido aos totais elevados de precipitação, possui 
umidade suficiente para alimentar a floresta de características tropicais. A precipitação 
pluviométrica do período de (2002 a jun/2011) é superior a 2.000 mm. A temperatura média 
anual oscila em torno de 27,32º C, com pequena amplitude térmica. A umidade é entorno 
de 80%. Seu subtipo e subdividido em “Am3”, caracterizado por uma faixa onde a precipi-
tação pluviométrica média anual varia entorno de 2.000mm a 2.500mm, clima classificado 
para a região de estudo localizada no noroeste do estado do Pará. 

2.3.1 Precipitação

Na região da terra indígena Nhamundá-Mapuera, representada pela estação de Óbidos/
PA, o indice pluviométrico permite a caracterização da estação seca durante os meses de 
julho a setembro, com inicio de precipitações no mês de dezembro, os meses de estação 
chuvosa inicia em janeiro estendendo até o mês de maio.

2.3.2 Temperatura

Com base nos dados metereológicos no periodo de (jan/2002 a jun/2011), pode-se consta-
tar que a temperatura média anual é de 27,32 °C, valor definido como médias das tempera-
turas médias. Comparando com os dados das Normais Climatológicas do INMET no periodo 
de (1961 a 1990), mostram uma temperatura média de 24,64 °C, diferença entre ambos de 
2,68°C em relação a época de estudo desenvolvido.

2.4 Geologia
As áreas objeto do estudo estão localizadas basicamente em quatro unidades litológi-
cas, com origem na era paleozoica (cerca de 500 a 350 milhoes de anos), que são (fig 51):  
1. Formação Maecuru; 2. Grupo Trombetas; 3. Suítes Intrusivas; 4. Grupo Iricoume. 

Rochas encontradas na Terra Indígena. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé
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Figura 51 - Localização das áreas de estudo distribuídas nas diferentes unidades geológicas 85



2.5 Geomorfologia  
 
Os indigenas costumam definir montanha como qualquer tipo de ondulação grande, en-
quanto os não indigenas, classificam  de acordo com a literatura (FARIA, 2005).

O relevo na região de estudo foi diversificado,  as classes geomorfológicas encontradas 
foram: Acumulação Planície Fluvial, Dissecação Convexa, Pediplano Retocado Desnudado.

Os indígenas descrevem todos os seus pontos mais elevados em montanhas, com alguma 
historia ligadas ao seu cotidiano e cosmologia3, e a escolha do local das roças não é por 
sua inclinação e sim pela coloração do solo, e esta é definida pelo indígena  mais velho da 
família. 

Montanha Pau D’arco: Krapayîpîn – nome dado pelos indígenas devido a grande quanti-
dade de pau duro no meio da montanha. 
“Tap, krapa yepu ti xakne merpara iipî rakataw ero ke ti nosohcetkene yipîn me”.

Montanha Abacaxi do Mato: Aparacaka yîpîn – nome relacionado a história de um homem  
que sempre trazia em casa frutas do mato. Não era abacaxi comum, era abacaxi do mato. 
“Ero yinhîkî ti kiirí cekne cewne tomota cheka nekyane ti emapona aparacaka timin yaka, 
akrono komo ti yihtinopu oce xatkene erro yimaw takî ti nosohcetkene iipi” (SIC).

Montanha olha d’água, buraco tucunaré: Paranayewtarî yîpîn - Os mais velhos informa-
ram que o tucunaré olhava fixo no seu buraco, surgindo assim à montanha olho d’água, 
por causa da água fria que o animal admirava. 
“Taã poritomo pen komo ti nekatimyakene tpoyeno komo ya Paraná yehtopo, pahxa ti  
Paraná nenakne cewtari mexan iipi okre emapona ti cekne cewtarî yaka wotme exiske ero 
watî xakne Paraná yehtopo”(SIC).

Montanha Bicho Preguiça: Wayma yîpîn - O homem foi a caça sozinho no mato, muito 
longe tinha que subir duas montanhas grandes. Lá encontrou três animais mortos, era o 
bicho preguiça, depois ele nomeou essa montanha. 
“Pahxa ti tooto cekne esetakaxi cewne mooxe RO maki ti cekne okwe Ii PI ti nawnukyane 
dois esetakaxi ticetaw erro yinhiri ti nenakne maymatho okwe tayihso esa ma yaw erro 
yimaw takî ti nosohcekne Iipi (SIC).

Montanha arara vermelha: kwayari yîpîn - Antigamente havia uma arara que vivia na mon-
tanha. Era respeitada pelos povos, somente os pajés se aproximavam desse animal. Surgiu 
uma história como: Montanha da Arara Vermelha. 
“Pahxa tri pokitomo pen komo nenatkene kwayariymo yewtarî toopu yaw no ti mîkî xakne 
kwayariymo tooto komo yerahtopo me marha ti xakne yashomo makî ti eekne kwayariymo 
yaka eko watî xakne ehtaponhiri”(SIC)

Montanha Tatu cavou buraco: Montanha Kapayo nahtoy ewtari - Antigamente um tatu 
resolveu cavar um buraco na montanha. Encontrou uma nova terra, correu com as pessoas 
que o tatu tinha encontrado a terra, logo desceram com trilha de jabuti, mas a trilha não 
agüentou tanta pessoas, repartiu ao meio a escada surgiu uma historia antepassado. 
“Pahxa kapayo nahcerne ewtaki Iípí yaw, ahtoche ti tiwya nenakne yaxan roomo 
okyo erro yima ti cekne tooto komo yaka ekatimso tinahtotírî, erro yimaw takî ti tooto  
komonîhcetkene merpara wayamu kayeno pore, nehkoceknw takî ti pakataw okwe  
nepirketkene yaxan pona tooto pen komo”(SIC).

3  CAMPOS, E. P. (Engenheiro Ambiental), ACT Brasil. Comunicação pessoal e relatos feitos ao Celso Wai Wai durante entrevista 
feita em campo.
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Figura 52 - Localização das áreas de estudo distribuídas nas diferentes formas de relevo 87



2.5.1 Classificação de Montanha

 
As montanhas são definidas por sua altura (fig 53) desprezando a sua altitude, ou seja, a 
altitude equivale ao nível do mar até o cume, diferente da altura, que é representada pela 
base da montanha até o ponto mais elevado da montanha(Faria, 2005). 

Os parâmetros para a classificação são:
 

Montanhas baixas: 300 m a 1.000 m
Montanhas médias: 1.000 m a 3.000 m
Montanhas altas: acima de 3.000 m

Relato dos indígenas sobre o seu relevo, extraído do livro Histórias dos Povos do Mapuera, 
2003.

“Na nossa terra indígena o relevo é muito irregular. Temos grandes 
áreas planas e áreas altas, que formam serras e montanhas. Essas ser-
ras e montanhas sempre ficam perto das cachoeiras. Por exemplo, a 
montanha da pedra pelada, como nós chamamos, fica na margem  
direita, na descida do rio Mapuera, abaixo da cachoeira da égua. Ainda 
existem outras serras, como a do Paraíso e outras em frente à aldeia 
Ponkuru, o rio acima”. 

O relevo da região Nhamunda- Mapuera varia de 1 m a 600 m, observado no mapa de mode-
lo TIN (Triangular Irregular Network – Rede Triangular Irregular), a partir do Modelo Digital 
de Elevação (MDE), com os dados da Aster GDEM. O MDE, a partir da imagem Aster GDEM, 
onde mostra os diferentes valores altimétricos da região com resolução altimétrica de 15 
metros. A elevação é descrita na variação das cores da imagem onde os tons variam na 
escala do verde, sendo quanto mais escura maior a elevação e quanto mais clara menor a 
altitude.

Na roças foram extraídas coleta de amostras de solo onde não foi encontrado relevo com 
classificação de montanha, embora algumas roças fossem de relevo bastante alto, incli-
nado e com difícil acesso, entretanto sua marca não ultrapassou a 300 m, índice de clas-
sificação de montanha.

Figura 53 - Classificação montanha (FARIA 2005).

A - Altitude da Montanha
B - Altura da Montanha
C - Altura da Escarpa

A B C

Nível do Mar
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2.6 Pedologia

2.6.1 Cor

Pode-se dizer que solos escuros costumam indicar altos teores de restos orgânicos decom-
postos, já a cor vermelha significa que o solo está bem drenado sob altos teores de óxido de  
ferro, solos amarelos é indicação de solos mais pobres em nutrientes, em tons de cinza-
azulados os solos aparentam ter excesso de água no perfil, como por exemplo encostas de 
rios e riachos.

2.6.2 Drenagem

A drenagem do solo refere-se a rapidez e a facilidade com que a água recebida se escoa por 
infiltração ou escorrimento, afetando as suas condições hídricas, refletidas nos períodos 
em que permanece úmido, molhado ou encharcado (EMBRAPA, 2007).

Prática recomendada
Com um buraco no solo da roça, enchendo-o com água e observando como a água desa-
parece rapidamente. Este teste é simples e eficiente. Ele informará a rapidez com que a 
umidade percorre o solo e se este tem a probabilidade de ficar excessivamente seco ou 
muito encharcado - nenhum dos dois é ideal. É importante que não esteja chovendo, 
preferivelmente durante uma semana e o solo estiver um aspecto seco. Faça buracos com 
30 cm de profundidade e 60 cm de largura. Coloque água preenchendo até o topo, e calcule 
o tempo que leva para água penetrar no solo.

De 1 a 12 minutos: o solo é rapidamente drenado e provavelmente seco; 
De 12 a 30 minutos: o solo possui a drenagem ideal; 
De 30 minutos a 4 horas: a drenagem é lenta, mas adequada para as plantas que crescem 
em solo úmido; 
Mais de 4 horas: a drenagem é deficiente e precisa de ajuda.

2.6.3 Erosão

A erosão do solo é um processo de desgaste e consequentemente modificação da super-
fície das terras sobre rochas e solos, sendo influenciado pela água, vento, cobertura ve-
getal, topografia tipo de solo. Podendo ser classificada em dois tipos:

Geológica: refere-se a fatores externos da superfície terrestre, sem a interferência do 
homem, como o vento, água e gelo.
Antrópica: ocorre exclusivamente com a interferência do homem sobre o meio ambiente, 
aumentando a ação com a água da chuva e vento no solo.

Foram encontradas pequenas erosões, em aldeias visitadas na região Nhamundá- Mapuera 
(fig 54, 55, 56 e 57). As causas da erosão são o uso do manejo inadequado do solo, pode-se 
dizer que as queimadas, desmatamentos, preparo do solo inadequado, cultivos intensivos 
e ausência de planejamento das práticas conservacionistas, estão ligadas diretamente à 
erosão. 

Manter o solo coberto e estruturado é a melhor maneira de controlar essa ação erosiva. 
Poderão ser utilizadas plantas herbáceas, arbustivas, visando a cobertura do solo, com as 
folhagens caídas das arvores. Um solo coberto é fonte de nutrientes para as plantas. 
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É necessário realizar uma adubação orgânica para o desenvolvimento das mudas. A de-
posição de ramos, folhas e material vegetal promovem a cobertura da erosão, conseqüente-
mente ocorre o crescimento das raízes e a estabilização do solo, melhorando a infiltração 
da água no solo, aumentando as atividades biológicas do solo e sua estrutura.

2.6.4 Recomendações para área degradada na Aldeia 
Mapuera 
A aldeia Mapuera apresenta uma área de capoeira que não é utilizada desde 1981, 
segundo o povo Wai Wai  na área nada se cultiva, pois a terra é pobre e existem ala-
gações, todo ano. A área é submetida à queima para manter o terreno limpo. A idéia 
proposta foi à implantação de um PRAD (Projeto de recuperação de área degradada). 

2.6.5 Classificação do solo 
A região de estudo Nhamundá-Mapuera é composta de quatro tipos de solos: Latossolo 
amarelo, Latossolo vemelho-amarelo, Argissolo vermelho-amarelo, Neossolo litólico, de 
acordo com SANTOS, et al, 2004. (fig 58).

 

Figura 54 - Aldeia Inajá, 
erosão laminar

Figura 57 - Aldeia Inajá, 
erosão laminar

Figura 56 - Aldeia Inajá, erosão 
laminar em sulcos

Figura 55 - Aldeia Kwanamari, 
erosão laminar em sulcos
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Figura 58 - Localização das áreas de estudo distribuídas nas diferentes classes de solo
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2.7 Localização das roças no 
território indígena

Foram realizadas coleta em 77 roças na região Nhamundá-Mapuera, distribuídas em 
quatro aldeias; destas, 65 roças tiveram autorização para análise pela FUNAI, as 12 roças 
restantes estão localizadas em área de FLOTA (floresta estadual). Os resultados das análise 
aguardam a autorização da FUNAI para divulgação. 

Nos mapas (fig 59, 60, 61 e 62), a coloração vermelha e representada por roças no ano de 
2011, onde foram realizadas coletas e descrição da área correspondente. A coloração verde 
são áreas de roças capoeira, que serão utilizadas brevemente após o descanso da área.

Aldeia Mapuera

Aldeia Placa

Figura 59 - Localização das roças aldeia Mapuera

Figura 60 - Localização das roças aldeia Placa
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Aldeia Inajá

Aldeia Kwanamari

Aldeias Mapuera, cultivo consorciado (abacaxi, banana) Aldeia Inajá, cultivo consorciado (abacaxi, banana e mandioca)

Figura 61 - Localização das roças aldeia Inajá

Figura 62 - Localização das roças aldeia Kwanamari
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Baseando e praticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico; praticamente 
não há aplicação de capital para manejo, melhoramento e conservação das condições 
das terras a das lavouras; as praticas agrícolas dependem do trabalho braçal, poden-
do ser utilizada alguma tração animal com implementos agrícolas simples.

A

Nível de 
manejo

Características

B

C
Baseando em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico; caracteriza-
se pela aplicação intensiva de capital de resultados de pesquisas para o manejo, 
melhoramento e conservação das condições das terras a das lavouras; a motometa-
nização está presente nas diversas fases da operação agrícola.

Baseando em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio; caracte-
riza-se pela modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisas para manejo, 
melhorando e conservação das condições das terras e das lavouras; as práticas agrí-
colas estão condicionadas principalmente na tração animal.

Tabela 5 - Níveis de manejo em aptidão agricola. (IBGE, 2007)

O nível de manejo das terras indígenas da região Nhamundá-Mapuera, se enquadra no ní-
vel A, ou seja, obtém um nível baixo tecnológico. Suas técnicas são braçais, não existe in-
vestimento na produção agrícola. A agricultura está totalmente voltada para a subsistên-
cia da comunidade indígena. O que sobra na comunidade, geralmente é vendido em feiras, 
um exemplo comum é a farinha de mandioca, que é a base alimentar da população indí-
gena.

De acordo com a aptidão agrícola sua classe é de grupo 2 (Aptidão regular para lavouras 
em pelo menos um dos níveis de manejo A, B ou C). 

2.8 Aptidão agrícola 
A avaliação da aptidão agrícola consiste, na interpretação das qualidades do ecossistema 
por meio da estimativa das limitações das terras para uso agrícola e das possibilidades 
de correção ou redução dessas limitações, de acordo com diferentes níveis de manejo  
existentes na propriedade.  

Os níveis de manejo são divididos por três classes:

Grupo de Aptidão Agrícola das Terras (SANTOS et al, 2004):

Grupo 1: Aptidão boa para lavoura em pelo menos um dos níveis de manejo A, B ou C.
Grupo 2: Aptidão regular para lavoura em pelo menos um dos níveis de manejo A, B ou C.
Grupo 3: Aptidão restrita para lavoura em pelo menos um dos níveis de manejo A, B ou C.
Grupo 4: Aptidão boa, regular ou restrita para pastagem plantada, considerada como um 
tipo de utilização do nível de manejo B
Grupo 5: Aptidão boa, regular, restrita ou sem aptidão para silvicultura e/ou pastagem 
natural, consideradas como tipos de utilização dos níveis de manejo B e A respectivamente.
Grupo 6: Sem aptidão para uso agrícola a não ser em casos especiais, indicado para 
preservação da flora e da fauna ou para recreação.

O sistema de avaliação da aptidão agrícola e dividido em classe e grupo. Onde são classifi-
cados de acordo com o grupo, com tipo de utilização mais intenso das terras que variam de 
1 a 6 em escala decrescente. As classes são determinadas com o tipo de utilização (lavoura, 
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2.8.1 Aptidão Agrícola na Região de Estudo

As áreas de roças são distribuídas ao longo do rio, algumas roças estão perto da aldeia, 
outras estão muito afastadas, podendo chegar até uma hora de barco a motor. O motivo 
do afastamento das áreas de roça está ligado diretamente ao cultivo sucessivo na terra, 
ou seja, sem descanso e sem reposição na adubação, ocasionando o abandono das áreas 
perto das aldeias. Em quase 95% das roças visitadas o cultivo foi consorciado.

Foram encontradas 22 culturas nas roças de estudo, apresentando uma grande variabili-
dade entre as espécies. 

As culturas de maior importância para subsistência dos indígenas encontradas em todas 
as roças foram: mandioca, banana, batata-doce, abacaxi.  Embora em pequena quanti-
dade, em algumas roças também são encontrados: cará, milho, pimenta, mamão, cana, 
entre outras citadas e ilustradas ao longo do relatório.  

A agricultura tradicional é fundamental para a conservação dos recursos genéticos das 
espécies olerícolas, frutíferas, florestais e medicinais.

2.8.2 Conhecimento tradicional do uso da terra

Segundo o relato do indígena Joaquim Wai Wai, a agricultura tradicional indígena é ba-
seada na prática da derruba e queima intercalada com “repouso da terra” pousio da ve-
getação nativa, podendo variar de 2 até 10 anos de descanso. Com isso o solo repõe parte 
do estoque de nutrientes e pragas e doenças. 

Apesar de ser um sistema de baixa sustentabilidade, pode-se associar com aplicações al-
ternativas sustentáveis como as intervenções no momento do preparo de área, eliminan-
do a queima, e na época do “repouso da terra” pousio, introduzindo o plantio de espécies 
arbóreas de rápido crescimento, fixadoras de nitrogênio atmosférico e mais eficientes na 
ciclagem de fósforo. Todos esses sistemas promovem vários serviços ambientais diretos 
como a redução da inflamabilidade da paisagem e conservação do solo, e indiretos na 
redução do desmatamento e conservação e preservação da biodiversidade.

pastagem plantada, silvicultura e pastagem). Que variam com a intensidade. A classe da 
terra indígena Nhamudá-Mapuera é de classe regular, pois apresentam limitações fortes 
para a produção sustentada de um determinado tipo de ultilização, observando-se as con-
dições do manejo encontradas. 
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Acima, biju secando no telhado.
Ao lado, fazendo farinha no tacho. 

Fotos: Sergio P. Cruz / Kanindé

Os indígenas realizam o preparo e plantio da terra, no cultivo e na colheita.

A derrubada e a queimada da mata são processos habituais para a limpeza das áreas des-
tinadas ao cultivo da lavoura. Antes do contato com o “homem branco”, as árvores eram 
derrubadas com fogueiras, perfurando-se o solo à sua volta com a ajuda de paus pontudos 
ou bastões de cavar. Hoje, já são usados ferramentas, como: machados, facões. enxadas e 
até motoserra, na retirada total dos troncos para o preparo da terra. Após a derrubada, é 
colocado fogo nos troncos e entre as cinzas e troncos derrubados se inicia o plantio.

A base da alimentação indígena é a mandioca, sendo cultivada a mandioca de farinha e a 
mandioca brava, chamada assim porque essa espécie possui um veneno mortal. Para re-
tirar essa substancia tóxica é preciso deixar a mandioca dentro da água até apodrecer, 
para depois socá-la; ou, depois de lavada, colocam-na na esteira de buriti, onde será ralada 
e espremida para que seja eliminado o sumo venenoso. Após a secagem, a mandioca se 
transformará em farinha e biju. 
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2.9 Calendário Agrícola
A agricultura tradicional indígena é baseada na prática da derruba e da queima interca-
lada. O calendário agrícola utilizado pela comunidade registra todas as etapas da agri-
cultura, desde o plantio até a colheita.  A relação do povo indígena com a agricultura pesca 
e caça está relacionada diretamente com suas festas, danças e músicas (tabela 6).

No passado os indígenas não tinham mais que rudimentos mínimos de um calendário, 
sem qualquer teorização ou padronização. O conhecimento variava de acordo com quatro  
fa-ses da lua e sua repetição cíclica, e notavam algumas mudanças, como as épocas de  
calor, chuva, frio, cheias dos rios, amadurecimento dos frutos. Não dividiam o dia em horas. 
Era através de pedaços de palhas contados dia a dia. Atualmente, com o contato com o não  
indígena, muitos costumes se inovavam, embora suas práticas agrícolas ainda per-
maneçam (tabela 7).     

Obs.: x¹: fim das chuvas, início da seca / x²: fim da seca, início das chuvas.

Tabela 6 - Calendário Sazonal

Tabela 7 - Calendário agrícola x sazonal.

CALENDÁRIO SAZONAL

Chuva

Cheia

Seca

Tº C alta

Tº C baixa

Mandioca

Mandioca mansa

Banana

Abacaxi

Batata Doce

Demais culturas

Cultura
Condições

Chuva Seca

Calendário Agrícola x Sazonal

Jan     Fev     Mar     Abr     Mai     Jun     Jul     Ago     Set     Out     Nov     DezClima X Tempo

X2 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X1

Mês

X

X

X

X

X

X
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A época do plantio inicia no fim de seca com a chegada da chuva, no início no mês de ja-
neiro e se estende até o mês de agosto.

Os antigos com sua sabedoria costumavam plantar com a terra preta (tabela 9), eles diziam 
que a terra preta era boa, embora eles não soubessem o porquê, mas obtinham resulta-
dos satisfatórios que foram passados para suas gerações. Hoje em dia eles não costumam 
plantar sucessivamente na mesma área. A escolha da área é feita pelo mais velho, pois é 
mais sábio. A terra preta continua sendo a mais procurada embora a amarela comece a 
ganhar espaço na agricultura indígena.

2.9.1 Caminhada transversal

Tabela 8 - Calendário agrícola. 
Obs.: R: Preparação da terra; D: Descansar a terra; Q: Queima; P: Plantio; C: Colheita; De: Derruba

Tabela 9 - Os antigos com sua sabedoria costumavam  plantar com a terra preta

Tabela 10 - Calendário de Atividades

CALENDÁRIO AGRÍCOLA

Mandioca

Banana

Macaxeira

Abacaxi

Cana

Batata Doce

Cará

Melancia

Abóbora

Mamão

Jan     Fev     Mar     Abr     Mai     Jun     Jul     Ago     Set     Out     Nov     DezCultura

P

P

P

P

P

P

P

P 

P

PC

P/C

P

P/C

P

P

P

P

P 

P

P

C

C

C

C

C

C

C

C

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

C

De

De

De

De/C

De/C

De/C

De

De

De

De

Mês

CAMINHADA TRANSVERSAL

Tarefas Quem realiza? Crianças Jovens Velhos Todos

Preparação da terra

Plantio

Caça

Preparação da Festa

Características

Tipo de Solo

Cultura

Antigos

terra preta

todas acima

Hoje

terra preta e amarela

melancia

F/M

F/M

M

F/M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Em geral toda comunidade realiza tarefas (Figuras 63 e 64), distribuídas pelo homem mais 
velho da família. Um costume interessante é que as mulheres são responsáveis por carre-
gar toda comida trazida da roça até a aldeia. Com a chegada dos barcos de caça, são elas 
que retiram e levam para suas casas. Já os homens são muito mais comunicativos e falam a 
língua portuguesa, diferente das mulheres, e são eles que tomam as decisões no dia a dia 
da comunidade.

Figura 63 - Aldeia Mapuera, trazendo mandioca da roça.

Figura 64 - Aldeia Bateria, queixada sendo retirada do barco.
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2.9.2 História da roça

Fig 65: Etapas da roça, retirado do livro de historias dos povos do Mapuera.

Segundo Joaquim Xowakim Wai Wai, 2011:

“Primeiro período, o homem tem uma filosofia fazer a roça, sai de casa, escolher a terra. 
Realidade onde realmente ele vai poder ter.

Segundo período, começa a roçada, convida o mutirão, alimentam os homens, dar bebidas 
para fortificar os trabalhadores.

Terceiro período, começa a derrubar a roça, conversam com as lideranças, eles vão marcar 
o dia para naquela determinada roça começar a levar os trabalhadores, senão terminar o 
trabalho, os trabalhadores retornam para terminar o trabalho.

Quarto período, espera secar mais ou menos dois meses para queimar a roça. Se chover 
a noite, não precisa colocar fogo novamente, espera mais alguns dias, pelo menos uma 
semana de novo.

Quinto período, depois da queima o dono da roça divide em parcelas. Quantas pessoas 
precisar pegar essa roça, dividida cada um vai receber sua própria roça para trabalhar, lim-
par e queimando os pedaços de galhos.

Sexto período, depois de terminar de limpar a roça, começa a plantação, ex. de maniva, 
banana, abacateiro, batata, outros plantios.

Sétimo período, depois de terminar a implantação das culturas, observa-se para sinais de 
bichos destruindo, como insetos e etc..

Oitavo período, espera de oito a nove messes para começar a dar flores e frutas.

Nono período, começa a colheita da mandioca, assim vai...” 
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2.9.3 Calendário dos povos do Mapuera

No passado os antigos realizavam festas que eram mantidas por gerações. 

A festa da mandioca, por exemplo, acontecia quando o rio estava cheio e também após a 
colheita. A comida distribuída aos participantes era feita de mandioca, chamada de goma 
junto com castanha e biju. A bebida servida era vinho e bacaba (feita de vinho, parte mais 
grossa da mistura).

A festa do caçador era feita quando o rio estava baixo, os pescadores, homens da família 
passam dias dentro da mata em busca da caça (porco do mato, macaco, anta, paca, peixes) 
após a chegada na aldeia, às bebidas eram trocadas com as famílias da aldeia. 

A festa da bebida iniciava no começo do inverno na chegada da chuva o tipo de comida 
oferecida, era mingau de banana, cará e batata doce com a bebida, vinho de buriti, vinho 
de bacaba e pucukwa kaxiri (mandioca de biju). 

A festa do alimento era realizada quando existia sobra de alimentos após a colheita. A co-
mida servida era biju com batata doce e a bebida, suco de cana, suco de banana, Pucukwa 
(mandioca de biju) e gororoba (goma de mandioca). Todas essas festas eram realizadas na 
aldeia, e também recebiam convites de outras aldeias. Durante o evento eram  cantadas 
músicas pelos antigos, antes da chegada dos missionários na terra indígena.  

Música do caçador
Kootî komo nehcow há mi kîîrî komo kom ha
Kîwyan, makirha takî tîtkmhtanîceri, tiyotkom hara
Kootî komo meero há yaypi wîira paaku okoropicho
Meeku komo marcha miya rma ha

Tradução
Caçadores já chegaram homens que foram caçar,
nós mulheres vamos fazer cozinha e comidas que eles trouxeram,
até nós vamos aproveitar as comidas,
trouxeram vários tipos de caças como anta, paca, surubim, 
macaco prego também e muito mais...

Fig 66: Calendário, retirado do livro de histórias dos povos do Mapuera.
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Figura 67: mapa confeccionado, aldeia Mapuera.

Figura 69: mapa confeccionado, aldeia Placa. Figura 70: mapa confeccionado, aldeia Kwanamari.

Figura 68: mapa confeccionado, aldeia Inajá.

2.10 Atividades com produtos 
cartográficos 

Na elaboração dos mapas, foram designados a desenhar a espacialização e dimensões 
dos rios, relevo e roças. Esse trabalho consiste na identificação pelos indígenas do seu 
espaço físico. Foram realizados mapas de acordo com sua aldeia de trabalho e da região 
Nhamundá-Mapuera. 

2.10.1 Visão territorial indígena

Foram confeccionados mapas com a comunidade, para o conhecimento e espacialização 
entre as aldeias e localização de rios, igarapés no entorno da região indígena. Segue abaixo 
um exemplo, referente à Aldeia Mapuera: 

Reconhecimento e espacialização das aldeias Mapuera e Inajá:

Reconhecimento e espacialização das aldeias Placa e Kwanamari:

102



2.11 Recomendações técnicas para 
áreas de roça

O solo deve estar preparado para fornecer os nutrientes necessários para o enriquecimen-
to da planta. A recomendação para as comunidades indígenas deve ser de maneira natural, 
ou seja, recomendações voltadas para a adubação orgânica. 

A adubação orgânica é a utilização de resíduos animal, vegetal, agro-industrial, a fim de 
melhorar a quantidade de nutrientes no solo.

Diante dessas informações levantadas na área de estudo, a recomendação é um conjun-
to de alternativas, como veremos abaixo, que apontam possíveis caminhos rumo à agri-
cultura sustentável. Sendo necessário considerar a variedade de situações, e planejar uma 
associação de instrumentos voltada à produção agrícola, à preservação ambiental e às 
condições sociais de cada produtor para cada roça respectivamente.

2.12 Possíveis riscos encontrados na 
produção agrícola

2.12.1 Doenças

Estas doenças acima (fig 71, 72 e 73) foram encontradas na aldeia Inajá, elas apresentam 
características da doença bacteriana (Xanthomonas citri pv.) A alternativa a ser aplicada 
é a calda sulfocálcia, pois contêm sulfato de cobre, que ajuda no controle da doença, mas 
não elimina totalmente.                                               

Em algumas roças foi encontrada a doença Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) e  
Amarela (Mycosphaerella musicola). O método de controle indicado, porém não total-
mente eficaz, é o controle cultural, importante para a redução de microclimas favoráveis 
ao desenvolvimento da doença. As principais ações são promover a drenagem de todo o 
excesso de água no solo e controlar as plantas daninhas, com o arranquio das mesmas, ou 
seja, a formação de microclimas favoráveis ao fungo. 
 
Outra ação é o corte das folhas ou das partes mais atacadas da folha, como forma de redu-
zir a fonte de inóculo, pois quando deixadas no chão paralisam o lançamento de ascoporos.

Figura 71 - Limão Figura 72 - Manga Figura 73 - Bananeira
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2.12.2 Pragas

Classe: INSECTA
Ordem: ORTHOPTERA
Família: ROMALEIDAE  
Gênero: Tropidacris sp                                                                    
Nome indígena: cecey 
Localização: Aldeia Inajá

Classe: INSECTA
Ordem: ORTHOPTERA
Família: ACRIDIDAE
Nome indígena: makaka
Localização: aldeia Takara

Classe: INSECTA
Ordem: LEPIDOPTERA
Família: PAPILIONIDAE 
Nome indígena: orko  
Localização: aldeia Inajá

Classe: DIPLOPODA
Ordem: POLYDESMIDA
Família: OXYDESMIDAE 
Nome indigena: wayamakaî
Localização: aldeia Takara

Classe: DIPLOPODA
Ordem: JULIDA
Família: JULIDAE
Nome indígena: xorori
Localização: aldeia Kwanamari

Classe: INSECTA
Ordem: HYMENOPTERA
Família: FORMICIDAE
Gênero: Atta sp.
Nome indígena: yawko 
Localização: aldeia Kwanamari
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2.12.3 Método de controle

Formigas
O ideal é segui-las até o formigueiro e com uma enxada ou pá, cavar na “panela” do for-
migueiro, onde um fungo é produzido. As formigas cortam as folhas para alimentar esse 
fungo, porque as formigas se alimentam do fungo em si. Se cavar e tirar o fungo de lá, o 
formigueiro morre por inanição.

Lagartas
A própria catação manual já ajuda. O uso de luvas é essencial, pois algumas lagartas pro-
duzem substâncias tóxicas. Outro método são extratos aquosos de nim.

Insetos de solos
O revolvimento da área, apesar de afetar o plantio direto, é um meio de solarizar a área. 
Armadilhas de solo, com álcool 70%, ajudam a monitorar, mas não controlar.

Preparo caseiro de defensivos naturais

Pimenta (Capsicum annuum) 
são repelentes de pulgões, cochonilhas e insetos em geral. Coloque a pimenta numa vasi-
lha e soque-a até triturar bem. Cubra com água e deixe descansar de um dia para o outro. 
No dia seguinte, mexa bem e coe em um pano ralo ou coador para não entupir o pulveri-
zador.

Neem (Azadirachta indica) 
são inseticidas contra gafanhotos e seus frutos combatem pulgões. Deixe as folhas de 
molho em água fervente por cerca de 10 minutos e, em seguida, pulverize. No caso de uti-
lização dos frutos, corte-os e deixe de molho em uma solução com 50% de água e 50% de 
álcool durante 24 horas. Coe e pulverize em seguida.

Cebola (Allium cepa) 
controla lagartas em beterrabas, broca e ferrugens em plantas, também combate pulgões. 
Corte a cebola em fatias ou bata no liquidificador com água. Adicione meio litro de água. 
Borrife a mistura sobre as plantas 2 vezes ao dia num intervalo de 5 dias. Plante cebola 
perto da planta lantana ou cambará para repelir brocas.

Alho (Allium sativum) 
pode ser utilizado contra brocas, cochonilhas, pulgões e ácaros. Quando plantado entre as 
roseiras, diminui o ataque de pulgões. Bata o alho no liquidificador com água (2 litros para 
cada dente). Em seguida pulverize as plantas atacadas. Não use sobre feijões, pois o alho 
inibe seu crescimento.

Timbó (Derris SP) 
é usado em Pó de folhas de timbó para o controle de formigas cortadeiras (Atta spp.). Adi-
cionar 10g do produto diretamente dentro do olheiro principal do formigueiro.

Mandioca (Manihot esculenta Crantz) 
é também usado na agricultura, seu sumo chamado de manipueira pode ser utilizado para 
fertilizar o solo, tornando-o mais rico em nutrientes e microorganismos, servindo também 
para controlar os vermes que prejudicam o desenvolvimento das plantas. Rica em vários 
nutrientes como Potássio (K), Nitrogênio (N), Magnésio (Mg), Fósforo (P), Cálcio (Ca) e Enxo-
fre (S), ela pode ser utilizada para a fertilização do solo e de folhas conforme informações 
extraídas do manual de maniva do SEBRAE.
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Para fertilização do solo: recomenda-se o uso na diluição de 1 para 1 (1 litro de manipueira 
para 1 litro de água). Aplicar a diluição na quantidade de 2 a 4 litros por metro de sulco de 
cultivo, deixando o solo descansar por 8 ou mais dias após a aplicação. Para a semeadura 
deve-se revolver bem o solo.

Para fertilizante foliar: recomenda-se o uso na diluição de 1 para 6 ou mais (1 litro de ma-
nipueira para 6 ou mais litros de água). Pulverizar as folhas das culturas com o líquido 
diluído. Fazer 1 aplicação por semana (mínimo 6 semanas / máximo 10 semanas).
 
Pragas de fruteiras maiores como laranjeiras, limoeiros, goiabeiras e mangueiras, reco-
menda-se pulverizar diluições de 1 para 1 (1 litro de manipueira para 1 litro de água).

*No caso de Insetos em plantas de pequeno porte, como maracujazeiro ou abacaxi, pode 
se pulverizar uma diluição de 1 para 2 (1 litro de manipueira para 2 litros de água).

Pode ser usada no combate a nematóides, lave a mandioca crua e sem casca e reaproveite 
a água, regando com ela plantas de solo.

Para as Formigas é recomendado despejar 1 litro de manipueira pura em cada olheiro, que 
depois deve ser fechado. Assim, o formigueiro morrerá.

Calda sulfocálcica
É usada para o controle de fungos, insetos e bactéria. Para preparar 20 litros de calda é 
usado (5 kg de enxofre / 2,5 kg de cal virgem) 
Modo de preparo: Em tambor de ferro ou latão sobre forno ou fogão, adicionar vagarosa-
mente a cal virgem a 10 litros de água, agitando constantemente com uma pá de madeira. 
No início da fervura, misturar vigorosamente o enxofre previamente dissolvido em água 
quente e colocar o restante da água, também pré-aquecida. Ferver uma hora e quando a 
calda passar da cor vermelha para a pardo avermelhada estará pronta. Após o resfriamen-
to, deverá ser coada em pano ou peneira fina para evitar entupimento dos pulverizadores, 
sendo que a borra restante poderá ser empregada para caiação de troncos de arbóreas.  
A calda pronta deve ser estocada em recipiente de plástico opaco ou vidro.

2.13 Alternativa de Manejo

2.13.1 Rotação de culturas

A rotação consiste em evitar que as culturas sejam plantadas em uma mesma área, con-
secutivamente, espécies com as mesmas necessidades nutricionais, havendo tempo para 
que o solo recupere parte da fertilidade.

1º ano

Mandioca Feijão Milho

Milho Mandioca Feijão

Feijão Milho Mandioca

2º ano 3º ano

Tabela 11 - Rotação de culturas
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2.13.2 Cobertura vegetal
 
A cobertura do solo apresenta plantas em crescimento (cobertura viva) ou palhada destas. 
A cobertura do solo pode ser alcançada com um rápido crescimento da cultura, o qual per-
mitirá a proteção contra as gotas da chuva. O rápido crescimento das culturas é proporcio-
nado por adequadas características físicas, químicas e biológicas do solo.  O conhecimen-
to do estado nutricional do solo, ou seja, do nível de macro e micronutrientes disponíveis 
à cultura, através da análise química, é de grande importância, pois permitirá ao produtor 
programar a calagem e as adubações mineral, verde e orgânica, que permitirão um rápido 
crescimento das plantas e a cobertura de toda a área de plantio. Isto irá reduzir o risco 
potencial de erosão e, além disso, maior quantidade massa vegetal será devolvida ao solo 
promovendo uma melhor proteção do mesmo após a colheita, mantendo e aumentando o 
teor de matéria orgânica (TAVARES, 2008).

.

2.13.3 Adubação verde 

O adubo verde é “a planta cultivada, ou não, de preferência uma leguminosa, em virtude 
da capacidade de fixação do nitrogênio, com a finalidade de elevar a fertilidade do solo e 
produtividade das culturas, por meio de sua massa vegetal, produzida no local ou trazida 
de fora. Consiste no cultivo e no corte de plantas imaturas, no pleno florescimento, com ou 
sem incorporação da fitomassa” (PENTEADO, 2007).

A indicação adequada para essa região é o feijão de porco, tremoço branco e tremoço 
azul. Segue abaixo a relação de nutrientes disponíveis para as culturas de adubos verdes,  
respectivos para a região, de acordo com as condições climáticas.

Figura 74 - Importância da cobertura vegetal (Penteado, 2007).

MANTER O SOLO SEMPRE COBERTO PARA SUA PROTEÇÃO

CULTIVO COMERCIAL
Manter as entrelinhas de 

plantio com matéria orgância

Solo vivo, rico em matéria orgânica e microrganismos, 
estruturado, fácil penetracão das raízes, ar e água

SOLO SEM CULTIVO
Coberto com ervas 

nativas

SOLO COBERTO COM 
COBERTURA MORTA

Restos de cultura 
ou adubos verdes

Nome 
cientifico  

Canavalia 
ensiformis  

Lupinus 
albus

Nome 
comum

Feijão de 
porco

Tremoço 
branco

Massa 
seca

3,4 - 8

2 – 5

t ha -1 t ha -1 g kg -1 de MS g kg -1 de MS ppm ou mg kg -1

N fixado 
por ano

49 - 190

128 a 268

Nitrogênio
(N)

22,2 - 33,9

12,2 - 19,7

Fósforo
(P)

1,2 - 5,7

0,9 - 2,9

Potássio
(K)

11,1 - 56,2

10,0 - 26,6

Cálcio
(Ca)

16,4 - 25,8

4,6 – 5,9

Magnésio
(Mg)

2,4 -6,3

3,9

Enxofre
(S)

1,1 - 2,0

-

Boro
(B)

24 - 33

-

Cobre
(Cu)

9 - 17

12

Manganês
(Mn)

15,7 - 106

330

Zinco
(Zn)

13 - 62

57

Leguminosas indicadas para a região

Semeadura preferencial de setembro a março

Semeadura preferencial de abril a agosto

Tabela 12 - Adubação verde
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2.13.4 Consórcio de culturas
 
As plantas estão consorciadas entre as plantas na linha e na entrelinha. Esse sistema re-
duz o ataque de pragas. Por exemplo, consorciar mandioca e uma leguminosa, além de ser 
rica em nitrogênio pode ser incorporado ao solo e agir também na cobertura do solo.

2.13.5 Compostagem 

A compostagem é um processo de decomposição aeróbia dos resíduos orgânicos em hú-
mus, relativamente estáveis. Os dejetos animais, ricos em nitrogênio, podem ser com-
postados de forma exclusiva ou combinada com outros materiais de elevada relação car-
bono/nitrogêrnio, como palhadas, bagaços de frutas, serragem etc.

O composto deve ser armazenado em local protegido do sol e chuva, de preferência 
coberto com lona de polietileno ou sacos velhos de fibra. As concentrações dos elementos 
fertilizantes dos compostos orgânicos variam, sendo normalmente de: 1 a 2% de N e de 
0,5 a 1% de P e K, além dos micronutrientes. Uma boa adubação exige dosagens de 15 a 
30 t de composto/ha. A utilização do fertilizante orgânico pode ser combinada com a mi-
neral. No caso da associação, a adubação mineral deverá ser aplicada alguns dias após a 
distribuição do composto orgânico. Não se deve misturar o composto com calcário, uma 
vez que este processo provocaria perdas de N, o que poderá se percebido pelo cheiro de 
amônia. (TAVARES, 2008).

Figura 75 - Esquema de consórcio de culturas (Penteado, 2007).

Planta A

Planta B

Planta C

Figura 76 - Esquema de compostagem orgânica

15cm de restos vegetais1

2

3

4

15cm de restos vegetais

Sobreposição das camadas

1,5 a 1,8m de altura

5cm de esterco animal

Barra de ferro

Irrigar
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2.14 Culturas encontradas nas roças 
e quintais 
Família, espécie, nome indígena e nome comum da feira localizada em Oriximiná-Pa.

  

Abóbora 
Família: CURCUBITACEAE
Espécie: Cucurbita maxima  Duchesne 
Nome indígena: Awayama kawkawno

Abóbora 
Família: CURCUBITACEAE
Espécie: Curcubita pepo L.

Nome indígena: Awayama tannoñem

Melancia Comprida
Espécie: Citrullos lanatus (Thunb.)Matsum.
Nome indígena: Paciya 

Banana 
Família: MUSACEAE
Nome indígena: Kumiri
Nome popular/feira: Perua

Banana 
Família: MUSACEAE
Nome indígena: Kwotomatko
Nome popular/feira: Generada

Cana 
Família: GRAMINEAE
Espécie: Sacarum officinarum L.
Nome indígena: Paranci tîswayen

Cana 
Família: GRAMINEAE
Espécie: Sacarum officinarum L.
Nome indígena: Paranci
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Coco 
Família: ARECACEAE OU PALMAE 
Nome indígena: Kokonatî
Nome popular/feira: Coco verde

Mamão 
Família: CARICACEAE 
Espécie: Carica papaya L.
Nome indígena: Mamaya

Coco amarelo 
Família: ARECACEAE OU PALMAE 
Nome indígena: Kokonatê cexeweken

Milho 
Familia: GRAMINEAE 
Espécie: Zea mayz L.
Nome indígena: Nasînasî

Pupunha 
Espécie: Bactris gasipaes Kunth
Nome indígena: Aparpu

Pimenta 
Família: SOLANACEAE 
Espécie: Capsicum chinense Jacq.
Nome indígena: Asîsî maratiyexe

Goiaba 
Família: MYRTACEAE 
Espécie: Psidium guajava L.
Nome indígena: Awataka cexeweken 
Nome popular/feira: Goiaba vermelha

Ingá
Família: LEGUMINOSA MIMOSOIDEAE
Espécie: Inga edulis Mart.
Nome indígena: Kipixi mekmatkîr

Limão 
Família: RUTACEAE 
Espécie: Citrus latifolia Tanaka
Nome indígena: Oranci porin kawawano 
Nome popular/feira: Limão tahiti

Limão 
Família: RUTACEAE
Espécie: Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle
Nome indígena: Oranci kawawano
Nome popular/feira: Limão comum
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Pimenta 
Família: SOLANACEAE 
Espécie: Capsicum chinense Jacq.
Nome indígena: Asîsî kawkawnotho

Pimenta dente de anta 
Família: SOLANACEAE 
Espécie: Capsicum chinense Jacq.
Nome indígena: Asîsî poroto yoorî
Nome popular/feira: Pimenta de cheiro

Pimenta dente de guariba 
Família: SOLANACEAE 
Espécie: Capsicum chinense Jacq.
Nome indígena: Asîsî xîpîrî yoorî

Batata doce 
Família: CONVOLVULACEAE 
Espécie: Ipomoea batatas L.
Nome indígena: Parri

Batata doce 
Família: CONVOLVULACEAE
Espécie: Ipomoea batatas L.
Nome indígena: Paari cunaci

 Pimentinha 
Família: SOLANACEAE 
Espécie: Capsicum bacatum (L.) var pratermissum 
(Heiser & Smith.). Hunziker
Esta é uma espécie semidomesticada.
Nome indígena: Kuxuxwe

Batata doce branca 
Família: CONVOLVULACEAE
Espécie: Ipomoea batatas L.
Nome indígena: Paari tumuiwen

Batata doce 
Família: CONVOLVULACEAE
Espécie: Ipomoea batatas L.
Nome indígena: Paari marahcici

Mandioca 
Família: EUPHORBIACEAE 
Espécie: Manihot esculenta Crantz.
Nome indígena: Uuwi xere takihson

Mandioca 
Família: EUPHORBIACEAE
Espécie: Manihot esculenta 
Crantz.
Nome indígena: Xeretahson
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Batata doce 
Família: CONVOLVULACEAE
Espécie: Ipomoea batatas L.
Nome indígena: Paari kweyo Karan

Graviola 
Família: ANNONACEAE
Espécie: Annona muricata L.
Nome indígena: Parana 

Maracujá do mato 
Família: PASSIFLORACEAE
Espécie: Passiflora sp.
Nome indígena: Akrakra

Cará 
Família: DIOSCOREACEAE
Espécie: Dioscorea sp.
Nome indígena: Naapi

Caju amarelo 
Família: ANACARDIACEAE
Espécie:Anacradium occidentale L.
Nome indígena: Orosi cexewekem

Cará 
Família: DIOSCOREACEAE
Espécie: Dioscorea sp.
Nome indígena: Peeca

Abacate 
Família: LAURACEAE
Espécie: Persea americana Mill.
Nome indígena: Aape 
Nome popular/feira: Abacate de kilo

Abacaxi escuro 
Família: BROMELIACEAE
Espécie: Ananas comosus 
(L.) Merr.
Nome indígena: Apara

Abacaxi claro 
Família: BROMELIACEAE
Nome indígena: Apara

Cabaça 
Família: BIGNONIACEAE
Espécie: Crescentia cujete L.
Nome indígena: Tutumu
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Capítulo 3
Fauna e Flora
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3.1 Vegetação

3.1.1 Introdução

A região amazônica é o maior reservatório natural da diversidade vegetal do planeta, onde 
cada um dos seus ecossistemas possui um contingente florístico rico e variado, muitas das 
vezes exclusivo de determinado ambiente (Oliveira & Amaral 2004).

Segundo Pires (1974), a floresta amazônica cobre uma enorme área geográfica com cerca 
de 6,5 milhões de quilômetros quadrados, deste, 3,5 milhões em território brasileiro. 

Dentro dela, encontram-se diferentes tipos de vegetação com as mais diversas caracterís-
ticas fisiográficas, edáficas e microclimáticas, apresentando por sua vez características  
fisionômicas, florísticas e estruturais complexas. Ao respeito Braga (1979), afirma que  
todas estas formações vegetais não recobrem as áreas uniformemente, incluindo em seu 
interior manchas dispersas de diferentes tipos de vegetação. As manchas menores, geral-
mente dispersas têm formas irregulares e são dificilmente localizadas em mapas. Assim 
sendo, a floresta de terra firme, cobrindo amplas extensões, pode incluir todos os outros 
tipos acima mencionados.

Quando se procura caracterizar e circunscrever os tipos de vegetação de uma certa área, 
a análise da fisionomia pode trazer bons resultados quando associada à interpretação 
ambiental (Oliveira Filho & Martins 1986). Da mesma forma, o conhecimento do papel das 
diferentes espécies nas comunidades florestais como: terra firme, campinaranas, campi-
na, igapó, baixio, etc., é de grande importância para uma melhor compreensão da dinâmi-
ca que rege as relações intra-específicas da vegetação, bem como as suas relações com o 
meio abiótico. Bockor (1978) salientou que a diferenciação ou tipificação de florestas não 
tem somente importância ecológica, mas também é necessária para estabelecer um plano 
de manejo adequado. Esta diferenciação poderá ser realizada na base de parâmetros  
florísticos ou fisionomicoestruturais da vegetação.

Contudo, o conhecimento detalhado das formações florestais na Amazônia ainda é  
incipiente, devido à baixa informação sistemática da distribuição das espécies e das  
várias relações entre os ambientes bióticos e abióticos, bastante influentes na diversidade  
florística deste bioma (Oliveira 1997; Lima Filho et al., 2001; Nelson & Oliveira 2001). Assim, 
o estudo florístico da floresta Amazônica representa uma tarefa imensa, que nos dias de 
hoje está ainda escassamente tateada.  
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Alguns problemas são muito complexos nesta fisionomia de vegetação: a extensão territo-
rial, a diversidade florística, o acesso às áreas de amostragem, que muitas vezes são áreas 
de proteção ou área indígenas, a altura das árvores e a dificuldade de coleta, a enorme 
sinonímia vulgar existente, a escassez de taxonomistas e as dificuldades de preparo do 
material botânico. Estes são os principais óbices para um entendimento mais global da 
vegetação da Amazônia. (Filho 1987). Além do mais, estudos botânicos costumam concen-
trar suas coletas nas calhas dos rios Solimões, Amazonas e Negro, bem como nas margens 
de algumas principais rodovias da Amazônia (Nelson & Oliveira 2001; Gama et al., 2005), e da 
parte Norte estado do Pará,  ressaltando que o oeste amazônico e a porção sul e noroeste 
do estado do Pará, apresentam uma carência de estudos florísticos e/ou taxonômicos, que 
são de extrema importância para o entendimento e complemento da conservação da  flora 
amazônica.

Outra grande dificuldade de se compreender a composição florística na Amazônia pode 
ser atribuída à falta de um banco de dados procedentes de inventários da vegetação  
arbórea da região Norte do Brasil, local onde as florestas de terra firme são caracterizadas 
como ecossistemas de maior expressividade e complexidade na distribuição de espécies 
(Amaral 1996; Oliveira 1997; Ferreira & Prance 1998; Lima Filho et al., 2001; Gama et al., 2005).

Com o crescente aumento do desmatamento que ocorre na Amazônia, incluindo estados 
do Maranhão, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia, além da parte sul do Amazonas, e Pará, 
conhecidos como Arco do Desmatamento, os estudos das florestas, nesse último estado, 
tornam-se relevantes.

Áreas legalmente protegidas, como Unidades de Conservação e Terras Indígenas, são efi-
cazes ferramentas para conter o avanço do desmatamento dessa diversidade cultural e 
ambiental. Nesse contexto, as Terras Indígenas (TI) Trombetas-Mapuera e Nhamundá-  
Mapuera, por se localizar na região Noroeste do Pará, uma faixa onde se concentra pou-
cos estudos, principalmente na área de botânica, foram escolhidas como prioridades para 
estudar sua flora.  Neste trabalho buscamos descrever e caracterizar a cobertura vegetal 
das terras indígenas Nhamundá-Mapuera e Trombetas-Mapuera, observando as espécies 
vegetais utilizadas no extrativismo e no campo medicinal, além de verificar a interação do 
povo indígena com a floresta, apresentando no final uma lista preliminar das espécies de 
vegetação, incluindo as ameaçadas, raras, endêmicas e extinção.
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3.1.2 Área de estudo

O trabalho foi realizado em duas aldeias indígenas localizadas no Nordeste do Amazonas 
e o Noroeste do Pará: Terras Indígenas Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera, respec-
tivamente. Trombetas-Mapuera, localizada na Mesorregião do Baixo Amazonas, apresenta 
uma área de aproximadamente 135.238,345 km2, o que corresponde a 10,8 % da área territo-
rial do Estado do Pará.

A vegetação original predominante no local é a Floresta Ombrófila Densa (IBGE, 1992), de 
acordo com o sistema de classificação de Veloso et al. (1991), chamada floresta pluvial 
tropical no sistema de Schimper, e conhecida regionalmente como floresta de terra firme. 

3.1.3 Método de Coleta dos dados

Foram confeccionadas 10 parcelas de 10 x 100m (Fig 77) em cada aldeia visitada, Nha-
mundá- Mapuera (Tamiuru) e Trombetas-Mapuera (Inajá), distantes 300m uma da outra, to-
talizando 20 parcelas (Fig 78). Dentro das parcelas foram identificadas, a nível de espécie, 
e medidas, todas as árvores que tivessem o DAP acima de 10 cm. 

Durante as identificações das árvores, em cada parcela, foram registradas informações 
quanto o tipo de floresta e/ou ambiente ao redor. A identificação das espécies foi feita 
no campo com a ajuda de um parataxonomista experiente. Todas as parcelas foram geor-
referenciadas

Foi realizada também uma breve caracterização da vegetação e ambiente, incluindo ou-
tras informações botânicas (herbáceas, criptógamos, arvoretas e lianas) (Fig 58). As árvores 
também foram identificadas (nome popular) na etnia Wai Wai, através de cinco pesquisa-
dores indígenas (três da aldeia de Tamiuru e dois da aldeia de Inajá).

Foi realizado no final das atividades, nas aldeias, um questionário contendo algumas 
questões sobre Etnobotânica, com alguns indígenas com idade entre 22 e 66 anos, sobre 
os tipos de frutos que são consumidos pela aldeia.

Os pesquisadores indígenas Roquinaldo Oliveira, Waldir Wai Wai, Paulo Wai Wai da aldeia 
de Tamiuru, e por Marciano Wai Wai, Ivaldo Xerew da aldeia de Inajá, os quais nos fornece-
ram as informações etnobotânicas e etnoecológicas de muitas espécies avistadas.

Figura 77 - Desenho das parcelas confeccionadas (10 x 100m) nas aldeias Tamiuru e Inajá.
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Figura 78 - Mapa de localização das parcelas confeccionadas na aldeia de Tamiuru e Inajá. Fonte: ACT/Brasília
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3.1.4 Análise dos dados

3.1.4.1 Florística

Para avaliar a diversidade de espécies foram adotados os índices de Shannon-Wiener (H’), 
e Pielou (J’) (Brower et al., 1998, Krebs, 1999, Magurran, 2004). O primeiro representa a diver-
sidade em termos de riqueza e abundância relativa de espécies. Pielou evidencia a unifor-
midade separadamente:

 

Onde: H’ = índice de Shannon-Wiener
              s = número de espécies.
 

Onde: p
i
 = proporção do número total de indivíduos da comunidade que pertencem à  

espécie i. O valor real de p
i
 é desconhecido e estimado pela abundância relativa da espécie 

na amostra (n
i
/N), onde n

i
 = número total de indivíduos da espécie i e N = número total de 

indivíduos amostrados.

O sistema de classificação botânico adotado, para as famílias, seguiu APG II (Bremer et 
al., 2003). O nome das espécies com seus respectivos autores foram conferidos na base 
de dados on line do Missouri Botanical Garden (MOBOT), TROPICOS (http://www.tropicos.
org/) e Lista das espécies da Flora do Brasil (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/), além de 
guias de identificação como o livro Flora da Reserva Ducke (Ribeiro et al., 1999) e o livro de 
Botânica Sistemática de Lorenzi.

Já para a definição da nomenclatura indígena, na etnia Wai Wai, os pesquisadores indíge-
nas classificavam as plantas, quando possível, de acordo com o nome na língua indígena, 
assim como informações etnobotânicas.

Em seguida, uma lista com as espécies reportadas foi gerada, e os dados foram armazena-
dos em planilha e gráficos e índices calculados com Excel (Microsoft Office 2007).

3.1.4.2 Caracterização da paisagem

A Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Semi-aberta com palmeiras foram os  
tipos de vegetação que predominaram em ambas as áreas percorridas e inventariadas. 
Esse tipo de vegetação também pode ser denominada de Floresta de Terra Firme (Pires 
1973), e está distribuída por todo o território brasileiro, sendo composta de árvores de 
grande porte e mais espaçadas, com sub-bosque pouco denso. Segundo Pires & Prance 
(1985), a floresta de terra firme pode ser classificada em floresta de terra firme densa, com 
ou sem palmeiras, com lianas, seca, e Montana.

Floresta Ombrófila densa é uma mata perenifólia, ou seja, sempre verde com dossel de até 
50 m, com árvores emergentes de até 40 m de altura. Possui densa vegetação arbustiva, 
composta por samambaias, arborescentes, bromélias e palmeiras. As trepadeiras e epífi-
tas (bromélias e orquídeas) e samambaias também são muito abundantes (IBGE 1992).
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Nas florestas abertas, a maioria das espécies vem da Floresta Densa, mas as copas das 
árvores geralmente não ficam tão próximas umas das outras, o que permite a passagem 
dos raios solares. Esta floresta apresenta quatro faciações florísticas: 1) com palmeira; 2) 
com bambu; 3) com cipó; 4) com sororoca, que alteram a fisionomia ecológica da floresta 
Ombrófila densa.

Foi observada, ao longo das trilhas e dentro das parcelas, a presença também de muitas 
herbáceas, como Selaginella, Adiantum, Marantaceae, arvoretas, lianas e muitas palmei-
ras de pequeno porte (Bactris sp.) e outras como Atalea maripa e Oenocarpus bataua.

Percorrendo a primeira trilha na aldeia de Tamiuru, notam-se algumas áreas que sofreram 
intervenções antrópica leves, com a presença de alguns roçados com espécies cultivadas, 
como a mandioca, cana-de-açúcar e abacaxi (Fig. 59).

3.1.4.3 Composição e Riqueza Florística

Nas 20 parcelas, foram reportados ao total 717 indivíduos com DAP ≥ 10 cm pertencentes 
a 209 espécies, 108 gêneros e 39 famílias (Tab. 12). As famílias com maior número de espé-
cies foram Fabaceae, Sapotaceae, Lecythidaceae e Chrysobalanaceae que somaram mais 
de 32% das espécies. 19 famílias foram representadas por apenas uma espécie.
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Tabela 13 - Lista geral das espécies reportadas nas aldeias Indígenas de Tamiuru e Inajá – PA. 
Status: DD (Deficientes em dados), VU (Vulnerável).

Anacardiaceae

Anacardiaceae

Anacardiaceae

Anacardiaceae

Annonaceae

Annonaceae

Annonaceae

Annonaceae

Annonaceae

Annonaceae

Annonaceae

Annonaceae

Apocynaceae

Apocynaceae

Apocynaceae

Arecaceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Caryocaraceae

Celastraceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

Clusiaceae

Clusiaceae

Anacardium

Astronium

Astronium

Thyrsodium

Annona

Bocageopsis

Bocageopsis

Duguetia

Guatteria

Unonopsis

Xylopia

Xylopia

Aspidormema

Aspidosperma

Parahancornia 

Euterpe

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Tetragastris

Caryocar

Maytenus

Couepia

Geissospermum

Geissospermum

Geissospermum

Hirtella 

Licania

Licania

Licania

Licania

Licania

Licania

Licania

Licania

Parinari

Calophyllum

Symphonia

parvifolium Ducke

lecointei Ducke

gracile Engl.

spruceanum Benth.

impressivenia Saff. ex R.E. Fr

multiflora (Mart.) R.E.Fr.

sp.

surinamensis R.E.F.r

olivacea R.E.Fr.

duckei R.E.Fr.

nitida Dunal

calophylla R.E.Fr.

excelsum Benth

sp.

fasciculata (Poir.) Benoist

precatoria Mart.

altsonii Sandwith

amazonicum (Cuatrec.) Daly

decandrum (Aubl.) Marchand

giganteum Engl.

hebetatum Daly

opacum Swart

panamense (Rose) I.M.Johnst.

pilosellum Swart

pilosum (Cuatrec.) Daly

strumosum Daly

trifoliolatum Engl.

unifoliolatum Engl.

panamensis (Engl.) Kuntze

glabrum (Aubl.) Pers.

guianensis Klotzsch ex Reissek

glabra Prance

argenteum Woodson

sericeum Miers

urceolatum A.H.Gentry

rodriguesii Prance

sp.

bracteata Prance

canescens Benoist

guianensis Aubl

laevigata Prance

oblongifolia Standl.

rodriguesii Prance

sandwithii Prance

excelsa Sabine

brasiliense Cambess.

globulifera L.f.

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE STATUS
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Clusiaceae

Clusiaceae

Combretaceae

Combretaceae

Cyrillaceae

Dichapetalaceae

Elaeocarpaceae

Elaeocarpaceae

Elaeocarpaceae

Elaeocarpaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Humiriaceae

Tovomita

Tovomita

Buchenavia

Buchenavia

Cyrilla 

Tapura

Sloanea

Sloanea

Sloanea

Sloanea

Conceveiba

Croton

Hevea

Micrandra

Micrandropsis

Sapium 

Abarema 

Andira

Andira

Dialium

Dimorphandra

Dipteryx

Dipteryx

Eperua

Eperua

Eperua

Hymenaea 

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Macrolobium

Parkia

Peltogyne

Platymiscium

Pseudopiptadenia 

Tachigali

Swartzia

Swartzia

Swartzia

Swartzia 

Swartzia

Swartzia 

Tachigali

Zygia

Endopleura

guianensis Aubl.

obovata Engl.

grandis Ducke

parvifolia Ducke

sp.

guianensis Aubl.

guianensis (Aubl.) Benth.

latifolia (Rich.) K.Schum.

schomburgkii Benth.

sp.

guianensis Aubl.

matourensis Aubl.

brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

spruceana (Baill.) R.E.Schult.

scleroxylon (W.A.Rodrigues) W.A.Rodrigues

marmieri Huber

floribunda (Spruce ex Benth.) Barneby & Grimes

micrantha Ducke

sp.

guianense (Aubl.) Sandwith

coccinea Ducke

odorata (Aubl.) Willd.

magnifica (Ducke) Ducke

falcata Aubl.

glabra R.S. Cowan

glabriflora (Ducke) R.S.Cowan

intermedia Ducke

alba (Sw.) Willd.

leiocalycina Benth.

obidensis Ducke

paraensis Ducke

sp.

suaveolens Benth.

nitida Miq.

excelsa Ducke

trinitatis  var. duckei (Huber) Klitg.

psilostachya (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima

setifera (Ducke) Zarucchi & Herend

cuspidata Spruce ex Benth.

oblanceolata Sandwith

Sp.

recurva Poepp.

reticulata Ducke

schomburgkii Benth.

myrmecophila (Ducke) Ducke

racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes

uchi (Huber) Cuatrec.

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE STATUS
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Humiriaceae

Humiriaceae

Humiriaceae

Hypericaceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lauraceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Lecythidaceae

Malvaceae

Malvaceae

Malvaceae

Malvaceae

Melastomataceae

Meliaceae

Meliaceae

Meliaceae

Meliaceae

Meliaceae

Moraceae

Sacoglottis

Vantanea

Vantanea

Vismia

Aniba

Aniba

Aniba

Licaria

Licaria

Licaria

Licaria

Licaria

Licaria

Mezilaurus

Ocotea

Ocotea

Ocotea

Sextonia

Cariniana

Corythophora

Couratari

Couratari

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Gustavia

Gustavia

Lecythis

Lecythis

Lueheopsis

Matisia

Theobroma

Theobroma

Mouriri

Cedrela

Guarea

Trichilia

Trichilia

Trichilia

Brosimum

mattogrossensis Malme

macrocarpa Ducke

guianensis Aubl.

cayennensis (Jacq.) Pers.

williamsii O. C. Schmidt

rosaeodora Ducke

parviflora (Meisn.) Mez

martiniana (Mez) Kosterm.

micrantha Miq.

niloi Prance

octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze

sandwithii Prance

tomentosa (Benth.) Fritsch

duckei van der Werff

sp.

nigrescens Vicent.

sp.

rubra (Mez) van der Werff

micrantha Ducke

alta R.Knuth

tauari O.Berg

stellata A.C.Sm.

atropetiolata S.A.Mori

coriacea (DC.) S.A.Mori

grandiflora (Aubl.) Sandwith

pedicellata (Rich.) S.A.Mori

punctata S.A.Mori

rhododendrifolia (R.Knuth) A.C.Sm.

romeu-cardosoi S.A.Mori

tessmannii R.Knuth

truncata A.C.Sm.

wachenheimii (Benoist) Sandwith

elliptica S.A.Mori

hexapetala (Aubl.) Sm.

prancei S.A.Mori

sp.

rosea (Ducke) Burret

ochrocalyx K. Schum.

subincanum Mart.

sylvestre Mart.

ficoides Morley

 fissilis Vell.

guidonia (L.) Sleumer

cipo (A.Juss.) C.DC.

sp.

schomburgkii C.DC.

parinarioides subsp. parinarioides Ducke

DD

DD

DD

DD

DD

VU

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD
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Moraceae

Moraceae

Moraceae

Moraceae

Moraceae

Moraceae

Moraceae

Moraceae

Moraceae

Moraceae

Myristicaceae

Myristicaceae

Myristicaceae

Myristicaceae

Myristicaceae

Myrtaceae

Myrtaceae

Myrtaceae

Nyctaginaceae

Nyctaginaceae

Ochnaceae

Olacaceae

Olacaceae

Peraceae

Putranjivaceae

Quiinaceae

Rutaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Brosimum

Brosimum

Clarisia

Maquira

Naucleopsis

Naucleopsis

Pseudolmedia

Pseudolmedia

Sorocea

Sorocea

Iryanthera

Osteophloeum

Virola

Virola

Virola

Eugenia

Eugenia

Myrcia

Neea

Neea

Ouratea

Dulacia

Minquartia

Pogonophora

Drypetes

Lacunaria

Zanthoxylum

Cupania

Matayba

Matayba

Matayba

Chrysophyllum  

Ecclinusa

Manilkara

Manilkara

Manilkara 

Micropholis

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

acutifolium ssp.interjectum C. C. Berg

rubescens Taub.

racemosa Ruiz & Pav.

sclerophylla (Ducke) C.C.Berg

ternstroemiiflora (Mildbr.) C.C.Berg

caloneura (Huber) Ducke

laevigata Trécul

laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.

muriculata Miq.

guilleminiana Gaudich.

juruensis Warb.

platyspermum (Spruce ex A.DC.) Warb.

michelii Heckel

minutiflora Ducke

multinervia Ducke

sp.

florida DC.

gigas McVaugh

sp.

sp.

coccinea (Mart.) Engl.

candida (Poepp.) Kuntze

guianensis Aubl.

schomburgkiana Miers ex Benth.

variabilis Uittien

jenmanii (Oliv.) Ducke

djalma-batistae (Albuq.) P.G.Waterman

scrobiculata Rich.

sp.

scrobiculata Radlk.

guianensis Aubl.

sanguinolentum (Pierre) Baehni

guianensis Eyma

bidentata (A.DC.) A.Chev.

cavalcantei Pires & W.A.Rodrigues ex T.D.Penn.

huberi (Ducke) A.Chev.

guyanensis (A.DC.) Pierre

anomala (Pires) T.D.Penn.

caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

campanulata Baehni

cuspidata (A.DC.) Baehni

filipes Eyma

guianensis Aubl.

laevigata (Mart.) Radlk.

minima T. D. penn

pachyphylla T.D.Penn.

peruviensis (Aubrév.) Bernardi

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

VU

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

FAMÍLIA GÊNERO ESPÉCIE STATUS

Tabela 13 - continuação

127



Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Sapotaceae

Simaroubaceae

Siparunaceae

Siparunaceae

Urticaceae

Urticaceae

Urticaceae

Urticaceae

Violaceae

Violaceae

Violaceae

Violaceae

Vochysiaceae

Vochysiaceae

Vochysiaceae

Vochysiaceae

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pradosia 

Pradosia

Simaba

Siparuna

Siparuna

Pourouma

Pourouma

Pourouma

Pourouma

Amphirrhox

Rinorea

Rinorea

Rinorea

Erisma

Erisma

Erisma

Qualea

reticulata (Engl.) Eyma

speciosa (Ducke) Baehni

stipulifera T.D.Penn.

decipiens Ducke

sp.

cedron Planch.

guianensis Aubl.

sp.

cuspidata Mildbr.

minor Benoist

tomentosa Mart. ex Miq. (Sp.tomentosa)

villosa Trécul

longifolia (A.St.-Hil.) Spreng.

guianensis Aubl.

macrocarpa (Mart. ex Eichler) Kuntze

racemosa (Mart.) Kuntze

sp.

bicolor Ducke

sp.

sp.

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD

DD
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3.1.4.4 Aldeia Indígena de Tamiuru

Florística
 
Na aldeia de Tamiuru foram confeccionadas cinco parcelas de 10x100m distantes cerca de 
300 a 400m uma da outra, seguindo a trilha principal (trilha 1) do mesmo lado da aldeia, e 
mais cinco parcelas atravessando o rio principal da Aldeia Tamiuru, totalizando 10 parce-
las. Ao total foram reportados 372 indivíduos, distribuídos em 147 espécies, 91 gêneros e 
37 famílias. As espécies com maior número de ocorrência foram Eschweilera tessmannii, 
Micrandropsis scleroxylon e Gustavia hexapetala, com 22, 19 e 16 ocorrências, respectiva-
mente. Das 147 espécies identificadas, 70 ocorreram uma única vez. As famílias com maior 
número de espécies foram Fabaceae (20 spp.), Sapotaceae (20 spp.), Lecythidaceae (15 spp.) 
e Chrysobalanaceae (9 spp.) (fig. 79); e 16 famílias apresentaram uma única espécie. Os 
gêneros mais representativos em número de espécies foram: Pouteria (13), Protium (9) e 
Eschweilera (9).

Os valores encontrados nesse trabalho corroboram com os trabalhos feito por Silveira 
(2001), no Acre e Pereira et al. (2005) no Amazonas, os quais registraram 96 e 362 espécies 
em diferentes localidades da Amazônia brasileira. Assim, as espécies aqui reportadas  
estão dentro da amplitude esperada para a fisionomia correspondente.

Distribuição geográfica brasileira

Com relação à distribuição geográfica (Tabela 14) no Brasil, 102 espécies foram registradas 
para o estado do Pará (Forzza et al. 2010), 135 para o estado do Amazonas e apenas duas  
espécies  são consideradas endêmicas do estado do Pará: Tachigali myrmecophila  e Poute-
ria speciosa (www.tropicos.org). Já para o estado do Amazonas 16 espécies só ocorrem 
nesse estado.
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Duas espécies foram consideradas novas ocorrências para o estado do Pará: Eschweilera 
punctata e Protium unifoliolatum

Muitas áreas florestais apresentam grande número de espécies dissimilares, sendo algu-
mas delas endêmicas. Em algumas florestas ocorrem mudanças de relevos responsáveis 
pela diversidade de espécies atingindo ampla distribuição Neotropical; contudo, a maioria 
dessas plantas se concentra apenas na região amazônica (Ribeiro et al., 1999; Oliveira & 
Daly, 1999).

Isso mostra que muitas das espécies aqui identificadas ainda não foram coletadas e tom-
badas por instituições de pesquisas como Instituto Nacional de pesquisas da Amazônia, 
Museu paraense Emílio Goeldi, Jardim Botânico do Rio de Janeiro entre outros os quais 
detém grande parte das exsicatas coletadas da Amazônia.

Espécies como Siparuna guianensis, Pouteria reticulata e Ecclinusa guianensis apresenta-
ram ampla distribuição ocorrendo em quase todos os estados brasileiros. Isso mostra que 
essas espécies conseguem se adaptar a quase todos os domínios fitogeográficos do Brasil: 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal.

Tabela 14 - Lista das espécies reportadas para aldeia indígena Tamiuru, com informações sobre ocorrências 
no estado do Pará e distribuição geográfica no Brasil.

GÊNERO ESPÉCIE OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO GEGRÁFICA NO BRASIL

Anacardium

Andira

Andira

Aniba

Aspidosperma

Astronium

Bocageopsis

Brosimum

Brosimum

Brosimum

Buchenavia

Buchenavia

Calophyllum

Caryocar

Chrysophyllum  

Clarisia

Conceveiba

Couepia 

Couratari

Couratari

Croton

Cupania

Dialium

Dimorphandra

Dipteryx

Drypetes

Duguetia

parvifolium 

micranth

sp.

williamsii 

excelsum 

lecointei

multiflora

parinarioides subsp. parinarioides 

acutifolium ssp.interjectum 

rubescens 

parvifolia 

grandis 

brasiliense C.

glabrum

sanguinolentum 

racemosa 

guianensis 

glabra 

tauari 

stellata

matourensis 

scrobiculata 

guianense 

coccinea 

odorata 

variabilis 

surinamensis 

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

4

2

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

AM, PA, AP, MA

AM

AP, PA, AM, AC

AP, PA, AM, MA, MT, RJ

AP, PA, AM, MA

RR, PA, AM, RO, MT

AM

PA, AM, AC, MA, MT

RR, PA, AM, AC, RO, MT

AP, PA, AM

PA, AM, AC, MA, PI, BA, GO, MS, 

RR, PA, AM, AC, MT, GO, MG, ES, SP, RJ, PR, SC

AP, PA, AM, AC, RO

RR, AP, PA, AM, AC, MT

RR, PA, AM, AC, RO, MA, PE, BA, MT, MG, ES, SP, RJ

RR, AP, PA, AM, AC, RO, MA, MT

AM

RR, AP, PA, AM, AC, RO, MA, BA, MG, GO, ES, RJ

AM, PA

AP, PA, AM, AC, RO, MA, MT

AP, PA, AM, AC e NORDESTE

RR, AP, PA, AM, AC, RO, MA, CE, PE, BA, AL, SE, MG, MG, ES

AM, RO

RR, AP, PA, AM, AC, RO E NORDESTE

RR, AP, PA, AM, AC, RO, MA

PA, AM, AC, RO 
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GÊNERO ESPÉCIE OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO GEGRÁFICA NO BRASIL

Ecclinusa

Endopleura

Erisma

Erisma

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

*Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eugenia

Euterpe

Geissospermum

Geissospermum

Guarea

Gustavia

Gustavia

Hirtella

Hymenaea 

Inga

Inga

Inga

Iryanthera

Lecythis

Lecythis

Licania

Licania

Licania

Licania

Licania

Licania 

Licaria

Lueheopsis 

Macrolobium

Manilkara

Manilkara

Manilkara

Matisia

Maytenus

Mezilaurus

Micrandra

Micrandropsis

Micropholis

Minquartia

Mouriri 

guianensis 

uchi 

sp

bicolor 

coriacea i

grandiflora 

pedicellata

punctata 

romeu-cardosoi 

tessmannii 

truncata.

wachenheimii 

sp

precatoria 

sericeum 

urceolatum 

guidonia

elliptica 

hexapetala 

rodriguesii 

intermedia 

obidensis 

paraensis 

alba 

juruensis 

sp

prancei S

sp

bracteata 

canescens 

oblongifolia

rodriguesii 

sandwithii 

martiniana

rosea 

suaveolens 

bidentata

cavalcantei 

huberi

ochrocalyx 

guianensis 

duckei 

spruceana

scleroxylon 

guyanensis

guianensis 

ficoides 

10

1

1

1

11

4

2

1

6

22

5

4

2

1

3

1

2

3

16

1

2

1

1

1

3

1

2

1

1

5

1

1

3

5

3

3

1

2

5

1

1

1

1

19

3

4

1

RR, AP, PA, AM, AC, RO, MA, PB, PE, BA, AL, SE, MT, MG, ES, SP, RJ, PR

AP, PA, AM, TO, AC, RO

AM, AC, RO, MT

RR, AP, PA, AM, AC, RO, MA, MT

AP, PA, AM

RR, AP, PA, AM, AC, RO

AC

AM

AM, AC, RO

AM, AC, RO

AM

PA, AM, AC, RO

RR, AP, AM, AC, RO, MA

PA, RR, PA, AM, AC, RO, MA, CE, BA

MT, MG, ES, SP, RJ

AM

RR, AP, PA, AM, AC, RO, MT

AM, AC

AC, AM, PA

RR, PA, AM

AP, PA, AM, AC, RO

RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, CE, GO, MG

RR, AP, PA, AM, AC, RO, MA, MT

AM

PA, AM

AP, PA, AM, AC, RO, MA, BA, MT

PA, AM

PA, AM

AM

RR, AP, PA, AM

AC, AM, MT, PA

PA, AM, MT

RR, AP, PA, AM, AC, RO

PA, AM, PI

PA, AM, AC, MT

PA, AM, AC, RO

AM, PA, AP

AM

RR, PA, AM

PA, AM, RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA 

BA, MT, GO, DF, ES

RR, AP, PA, AM, AC, MA, MT

AM
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GÊNERO ESPÉCIE OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO GEGRÁFICA NO BRASIL

Naucleopsis

Neea 

Ocotea

Ocotea

Osteophloeum

Ouratea

Parahancornia 

Parinari

Parkia

Peltogyne

Platymiscium

Pogonophora 

Pourouma 

Pourouma 

Pourouma 

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pradosia

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

*Protium 

Pseudolmedia 

Pseudopiptadenia

Rinorea

Rinorea

Sacoglottis

Sapium

Sextonia 

Simaba

 ternstroemiiflora 

sp

nigrescens 

sp. 

platyspermum

coccinea 

fasciculata 

excelsa 

nitida

excelsa 

trinitatis var. duckei 

schomburgkiana 

villosa 

minor 

cuspidata

anomala

caimito

campanulata 

cuspidata 

filipes 

guianensis 

laevigata 

minima 

pachyphylla 

peruviensis

reticulata

speciosa 

stipulifera 

decipien

altsonii 

amazonicum

decandrum 

giganteum 

hebetatum

opacum 

pilosum 

trifoliolatum

unifoliolatum

laevigata 

psilostachya 

guianensis 

racemosa 

mattogrossensis 

marmieri 

rubra

cedron

 

1

2

2

2

2

1

2

1

1

1

3

1

4

1

2

4

8

1

3

12

8

7

2

1

2

1

2

1

2

2

1

3

4

12

4

1

2

1

1

2

1

3

2

1

1

1

RR, PA, AM, AC, RO, MT

PA, AM, RO, MT

AM, PA, AM, AC, RO

PA, AM, AC

AM, PA, RO

RR, AM, PA, AM, RO, MA, BA, MT, MG, ES, RJ, SC

AP, PA, AM, AC, RO, MA

AM

PA, AM 

AM, PA, RO, RR, MA, PB, PE, BA, AL, SE, MT, MG, ES, SP, RJ

AP, PA, AM, RO, MA

RR, AM, PA, AM, AC, RO, MT

RR, AM, AC

PA, AM, 

RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, CE, PB, PE, BA, MT, MG, ES, SP, RJ

PA, AM, AC

RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MT, GO, ES, RJ

RR, AM, PA, AM, AC, RO, MA, MT, RJ

RR, AM, PA, AM, AC, RO, BA, MT, GO, RJ

PA, AM, AC

PR, AM

AM, RO

AM

RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO, MA, PI, CE, BA, MT, GO, MS, MG, ES, SP, RJ

PA

AM

AM

PA, AM, MA, MT

RR, AM, AC, RO

AP, PA, AM, RO, MA, MT

AP, AM, MA, PR

PA, AM, AC, MT

RR, AP, PA, AM, AC, RO, MT

AP, PA, AM

AP, AM, MA, MT

AC

RR, AM, AC, RO, BA, MT, GO, DF, MG

RR, AP, PA, AM, AC, RO

RR, AP, PA, AM, AC, RO, PE, BA, AL, MT, ES, RJ

RR, AP, PA, AM, AC, RO

PA, AM, RO, MA, PE, BA, MT, DF, MS, MG, SP

AP, PA, AM, AC

PA, AM, MA

RR, AP, PA, AM, TO, PA, AC, RO, MA, PI, CE, PB, PE, BA, 

MT, GO, ES
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GÊNERO ESPÉCIE OCORRÊNCIA DISTRIBUIÇÃO GEGRÁFICA NO BRASIL

Siparuna

Sloanea

Sorocea

Swartzia

Swartzia 

Swartzia 

Symphonia

Tachigal

Tachigali

Tapura

Tetragastris

Theobroma

Thyrsodium

Tovomita

Tovomita

Trichilia

Trichilia

Unonopsis 

Vantanea

Vantanea

Virola

Virola

Virola 

Vismia

xylopia

Zanthoxylum 

Zygia

guianensis 

schomburgkii 

muriculata 

cuspidata 

recurva 

reticulata 

globulifera 

 setifera 

myrmecophila 

guianensis 

panamensis

subincanum 

spruceanum.

guianensis 

obovata 

cipo 

sp.

duckei 

guianensis 

macrocarpa 

michelii 

minutiflora

multinervia 

cayennensis

nitida 

djalma-batistae 

racemosa

1

1

1

1

3

2

1

2

4

1

2

2

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

1

GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR

AM, AC, MT

RR, PA, AM, AC, RO, MT

PA, AM

RR, PA, AM, RO, MT

AM, BA

RR, PA, AM, TO, AC, MA, BA, AL, SE, MT, ES, RJ

AM, AC, RO

PA

AP, AM, AC, RO, MS

RR, AP, PA, AM, AC, MT

AM, AC, RO

AP, PA, AM, MA, RN, PB, PE, AL, SE, MG, ES, RJ

PA, MA, BA, AL

AP, AM

PA, AM, AC, MA

PA, AM, RO

PA, AM, RJ

AM

AP, PA, AM, RO, MA, MT

AP, PA, AM, RO, MA, MT

PA, AM, AC, RO

RR, AP, PA, AM, AC, MA

PA, AM, AC, MA, MT, MS

AM

AP, PA, AM, RO, MA, MT

Pesquisador registrando amostra de vegetação. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé 
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GO, DF, MS, MG, ES, SP, RJ, PR

AM, AC, MT

RR, PA, AM, AC, RO, MT

PA, AM

RR, PA, AM, RO, MT

AM, BA

RR, PA, AM, TO, AC, MA, BA, AL, SE, MT, ES, RJ

AM, AC, RO

PA

AP, AM, AC, RO, MS

RR, AP, PA, AM, AC, MT

AM, AC, RO

AP, PA, AM, MA, RN, PB, PE, AL, SE, MG, ES, RJ

PA, MA, BA, AL

AP, AM

PA, AM, AC, MA

PA, AM, RO

PA, AM, RJ

AM

AP, PA, AM, RO, MA, MT

AP, PA, AM, RO, MA, MT

PA, AM, AC, RO

RR, AP, PA, AM, AC, MA

PA, AM, AC, MA, MT, MS

AM

AP, PA, AM, RO, MA, MT

Diversidade 

A área total amostrada foi de 1.000m2, sendo observado um total de 372 indivíduos/ha.   
A área basal geral foi de 368,66 m2/ha. A quantidade de indivíduos entre as parcelas variou 
de 30-50 indivíduos/parcelas. 

As avaliações indicam uma alta diversidade, tanto em termos de riqueza de espécies como 
de uniformidade. A diversidade de espécies (medida pelo índice de Shannon) foi de 4,58, e 
a uniformidade (medida pelo índice de Pielou) foi de 0,91.

A espécie com maior índice de valor de importância (IVI) Eschweilera tessmannii, sendo 
a espécie mais densa, frequente e dominante. Também se destacam com elevado IVI as 
espécies Pouteria filipes, Micrandropsis scleroxylon e Pouteria caimito (Tab. 14). Ecclinusa 
guianensis, Eschweilera coriacea, Eschweilera tessmannii, Pouteria filipes foram às espé-
cies mais frequentes, ocorrendo em quase todas as parcelas. Apesar de algumas espécies 
serem poucos frequentes e densas, por apresentarem DAPs elevados, Pouteria caimito, 
Pouteria filipes, Calophyllum brasiliense e Couratari tauari, apresentaram elevadas áreas 
basais.

Os parâmetros fitossociológicos (freqüência e dominância relativas e absolutas) junta-
mente ao índice valor de importância determinados para a aldeia indígena de Tamiuru 
encontram-se na tabela 4.

A riqueza florística somada aos resultados obtidos pela fitossociologia atesta que as áreas 
visitadas na Floresta Ombrófila Densa ou terra firme da aldeia de Tamiuru podem ser con-
sideradas conservadas e até o presente, não apresenta histórico de ocupação madeireira, 
pois foram avistadas diversas espécies com potencial madeireiro apresentando elevados 
diâmetros. 
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Figura 79 - Famílias mais diversificadas da aldeia indígena de Tamiuru, PA.
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Distribuição diamétrica e alturas

Os diâmetros e a altura dos indivíduos foram separados em classes conforme a fórmula de 
Spiegel descrita em Felfili & Rezende (2003). Foram determinadas cinco classes de diâme-
tro com intervalo de classes iguais a 10 cm, para os indivíduos amostrados nas 10 parcelas 
da TI Tamiuru (fig. 80).

A curva de distribuição possui forma de “J” invertido (Gentry & Terborgh 1990), indicando 
que a área estudada é uma floresta saudável evidenciando que não há problemas na re-
generação do componente arbóreo, sendo a maioria dos indivíduos detentores de diâme-
tros pequenos existindo uma tendência crescente das maiores classes para as menores, 
mostrando, assim que a comunidade é auto-regenerativa, tendo capacidade de se manter, 
caso não haja nenhum tipo de intervenção antrópica excessiva. Esse tipo de ambiente é 
esperado para as áreas de florestas tropicais.

A distribuição de freqüência de DAP e de altura apresenta, também, padrões que eviden-
ciam uma floresta madura, com árvores de grande porte. 214 indivíduos apresentaram 
DAP > 70 cm. A distribuição normal das alturas demonstra que a maioria dos indivíduos 
possuem alturas entre 10 a 40 metros, sendo Brosimum acutifolium ssp. interjectum C.C. 
Berg, a árvore mais alta com ca. de 35 m. Segundo Ribeiro & Walter (1998), este é um padrão 
comum para as comunidades arbóreas nos ambientes tropicais.

Tabela 15 - Parâmetros fitossociológicos para a comunidade vegetal da aldeia indígena 
de Tamiuru, PA. 

NOME CIENTÍFICO DeR FeR DoR IVI

Eschweilera tessmannii 

Pouteria filipes

Micrandropsis scleroxylon 

Pouteria caimito 

Eschweilera coriacea 

Ecclinusa guianensis

Calophyllum brasiliense 

Gustavia hexapetala.

Couratari tauari 

Protium hebetatum 

Licania sandwithii 

Pouteria guianensis 

Manilkara huberi 

Pouteria laevigata 

Aspidosperma excelsum 

Pourouma  villosa 

Pouteria anomala 

Licaria martiniana 

Licania canescens 

Tachigali myrmecophila

Pseudopiptadenia psilostachya 

Protium giganteum 

Geissospermum sericeum 

5,820

3,175

5,026

2,116

2,910

2,646

1,058

4,233

0,794

3,175

0,794

2,116

1,323

1,852

0,529

1,058

1,058

1,323

1,323

1,323

0,529

1,058

0,794

2,768

2,422

2,076

2,076

2,768

2,422

0,692

1,038

0,692

1,384

1,038

2,076

1,384

1,730

0,692

1,038

1,038

1,730

1,730

1,384

0,692

1,384

1,038

3,218

5,369

3,423

6,131

3,063

2,395

4,907

0,971

4,673

1,319

3,672

1,250

2,563

1,301

3,249

2,143

2,050

1,054

0,670

0,947

2,397

1,120

1,505

11,807

10,966

10,526

10,323

8,741

7,463

6,657

6,242

6,159

5,877

5,504

5,442

5,270

4,883

4,470

4,239

4,147

4,107

3,723

3,654

3,618

3,562

3,336
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Tabela 15 - continuação

NOME CIENTÍFICO DeR FeR DoR IVI

Eschweilera truncata 

Eschweilera wachenheimii

Minquartia guianensis 

Virola multinervia 

Manilkara cavalcantei 

Eschweilera grandiflora 

Virola michelii

Caryocar glabrum 

Protium opacum 

Lecythis prancei

Eschweilera romeu-cardosoi 

Pouteria cuspidata 

Vantanea guianensis 

Macrolobium suaveolens 

Chrysophyllum sanguinolentum

Swartzia  recurva 

Gustavia elliptica

Protium decandrum 

Swartzia  reticulata 

Micropholis guyanensis 

Buchenavia grandis

Rinorea racemosa 

Sextonia  rubra 

Couratari stellata

Ocotea nigrescens 

Hymenaea intermedia 

Pouteria minima

Sacoglottis mattogrossensis 

Iryanthera juruensis 

Buchenavia parvifolia 

Pradosia decipiens

Platymiscium Ducke

Couepia  glabra 

Protium altsonii

Osteophloeum platyspermum 

Brosimum Paranioides ssp paranioides

Inga alba

Pouteria stipulifera 

Andira micrantha Ducke

Ocotea sp.

Lueheopsis  rosea 

Neea sp

Tetragastris panamensis

Parahancornia  fasciculata

Pouteria peruviensis

Eugenia sp

Guarea guidonia

1,323

1,058

1,058

1,058

0,529

1,058

0,265

0,529

1,058

0,529

1,323

0,794

0,794

0,794

0,794

0,794

0,794

0,794

0,529

0,794

0,529

0,794

0,265

0,529

0,529

0,529

0,529

0,529

0,794

0,265

0,529

0,794

0,265

0,529

0,529

0,265

0,265

0,265

0,529

0,529

0,529

0,529

0,529

0,529

0,529

0,529

0,529

1,384

1,384

1,384

1,038

0,692

1,038

0,346

0,692

1,038

0,692

0,692

1,038

0,692

0,692

0,692

1,038

0,692

1,038

0,692

1,038

0,692

1,038

0,346

0,692

0,692

0,692

0,692

0,692

0,692

0,346

0,692

0,346

0,346

0,346

0,692

0,346

0,346

0,346

0,692

0,692

0,692

0,692

0,692

0,692

0,346

0,692

0,692

0,528

0,768

0,619

0,641

1,459

0,486

1,917

1,298

0,364

1,236

0,417

0,578

0,884

0,851

0,826

0,416

0,692

0,316

0,895

0,208

0,804

0,124

1,332

0,711

0,634

0,569

0,476

0,465

0,193

1,031

0,400

0,443

0,940

0,663

0,246

0,852

0,852

0,852

0,239

0,223

0,222

0,203

0,172

0,166

0,506

0,138

0,132

3,235

3,210

3,062

2,737

2,680

2,582

2,528

2,519

2,460

2,457

2,431

2,410

2,370

2,337

2,312

2,248

2,178

2,148

2,116

2,039

2,025

1,956

1,942

1,932

1,855

1,790

1,697

1,687

1,678

1,642

1,621

1,583

1,550

1,539

1,467

1,463

1,463

1,463

1,461

1,444

1,443

1,424

1,393

1,387

1,382

1,359

1,353
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NOME CIENTÍFICO DeR FeR DoR IVI

Eschweilera pedicellata

Theobroma subincanum 

Pourouma  cuspidata

Protium trifoliolatum 

Dipteryx odorata

Maytenus guianensis 

Geissospoermum urceolatum 

Pouteria speciosa

Brosimum rubescens

Parkia nitida 

Endopleura uchi 

Pourouma  minor

Parinari excelsa 

Unonopsis  ducke

Mouriri  ficoides

Naucleopsis ternstroemiiflora 

Licania oblongifolia 

Manilkara bidentata 

Protium amazonicum 

Mezilaurus duckei 

Pouteria pachyphylla 

Sorocea muriculata

Lecythis sp

Dialium  guianense

Dimorphandra coccinea 

Tachigali setifera

Trichilia sp

Zygia racemosa 

Zanthoxylon djalma-batistae

Inga paraensis 

Sapium marmieri

Cupania scrobiculata 

Hirtella rodriguesii 

Licania bracteata 

Pouteria campanulata 

Symphonia globulifera 

Erisma sp

Swartzia  cuspidata 

Vantanea macrocarpa 

Clarisia racemosa 

Tapura guianensis

Tovomita guianensis

Croton matourensis

Eschweilera romeu-cardosoi 

Drypetes variabilis 

Pseudolmedia  laevigata

Erisma bicolor 

0,529

0,529

0,529

0,529

0,265

0,265

0,265

0,529

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,692

0,692

0,692

0,692

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,109

0,095

0,083

0,074

0,580

0,566

0,545

0,275

0,467

0,430

0,418

0,349

0,344

0,322

0,292

0,282

0,258

0,258

0,253

0,244

0,209

0,205

0,196

0,147

0,147

0,133

0,130

0,126

0,123

0,120

0,110

0,099

0,096

0,096

0,096

0,096

0,093

0,087

0,087

0,085

0,085

0,085

0,082

0,077

0,067

0,067

0,062

1,330

1,316

1,304

1,295

1,191

1,177

1,156

1,150

1,077

1,040

1,028

0,960

0,954

0,933

0,902

0,892

0,868

0,868

0,864

0,854

0,819

0,815

0,807

0,757

0,757

0,744

0,740

0,737

0,734

0,730

0,721

0,709

0,706

0,706

0,706

0,706

0,703

0,698

0,698

0,695

0,695

0,695

0,692

0,687

0,677

0,677

0,673
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NOME CIENTÍFICO DeR FeR DoR IVI

Inga obidensis 

Protium  unifoliolatum 

Rinorea guianensis

Sloanea schomburgkii 

Ouratea coccinea 

Eschweilera  punctata

Peltogyne excelsa 

Andira sp.

Aspidormema excelsum

Vismia cayennensis

Anacardium parvifolium

Protium pilosum

Siparuna guianensi

Aniba williamsii 

Euterpe precatoria 

Thyrsodium spruceanum

Pouteria reticulata 

Trichilia cipo 

Bocageopsis multiflora 

Tovomita obovata 

Conceveiba guianensis

Matisia ochrocalyx

Pogonophora  schomburgkiana 

Astronium lecointei 

Licania rodriguesii 

Simaba cedron

Micrandra spruceana

Duguetia surinamensis 

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,346

0,060

0,060

0,060

0,060

0,058

0,055

0,055

0,053

0,053

0,053

0,049

0,049

0,047

0,043

0,043

0,043

0,041

0,041

0,039

0,039

0,038

0,038

0,036

0,034

0,034

0,034

0,032

0,031

0,670

0,670

0,670

0,670

0,668

0,666

0,666

0,664

0,664

0,664

0,660

0,660

0,658

0,654

0,654

0,654

0,652

0,652

0,650

0,650

0,648

0,648

0,646

0,645

0,645

0,645

0,643

0,641

Tabela 15 - continuação

Figura 80 - Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados na aldeia indígena de Tamiuru, PA.
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3.1.4.5 Aldeia Indígena de Inajá

Florística
 
Na aldeia de Inajá foram confeccionadas também, cinco parcelas de 10x100m distantes ca. 
de 300-400 m uma da outra, seguindo a trilha principal (trilha 1) do mesmo lado da aldeia, 
e mais cinco parcelas atravessando o rio principal da Aldeia Inajá, totalizando 10 parce-
las (Fig. 109). Ao total foram reportados 339 indivíduos, distribuídos em 142 espécies, 78 
gêneros e 32 famílias. As espécies com maior número de ocorrência foram Micrandropsis 
scleroxylon, Ecclinusa guianensis, Eschweilera coriacea e Licania canescens, com 17, 13 
e nove ocorrências, respectivamente. Das 144 espécies identificadas, 80 ocorreram uma 
única vez. As famílias com maior número de espécies foram Fabaceae (21 spp.), Sapota-
ceae (17 spp.), Lecythidaceae (13 spp.) e Chrysobalanaceae (10 spp.) (Fig. 64); nove famílias 
apresentaram uma única espécie. Os gêneros mais representativos em número de espé-
cies foram: Pouteria (13), Protium (12), Eschweilera (10), e Licania (8). 

Tais características na distribuição das espécies são admitidas como algo comum às flores-
tas tropicais sul-americanas, inclusive nas matas de terra firme da Amazônia (Gentry 1990). 
Assim, as espécies aqui reportadas estão dentro da amplitude esperada para a fisionomia 
correspondente.

Distribuição geográfica brasileira

Com relação à distribuição geográfica (Tab. 13) no Brasil, 86 espécies estão registradas 
para o estado do Pará e 117 para o estado do Amazonas, segundo a Lista das Espécies da 
Flora do Brasil e apenas duas espécies só ocorrem no estado do Pará, sendo consideradas 
endêmicas: Geissospermum unceolatum e Tachigali myrmecophila (www.tropicos.org); 
e nove só ocorrem no estado do Amazonas. Muitas áreas florestais apresentam grande 
número de espécies dissimilares, sendo algumas delas endêmicas. Em algumas florestas 
ocorrem mudanças de relevos responsáveis pela diversidade de espécies atingindo ampla 
distribuição Neotropical; contudo, a maioria dessas plantas se concentra apenas na região 
amazônica (Ribeiro et al., 1999; Oliveira & Daly 1999). 

A espécie Protium panamense, identificada por um parataxônomo especialista, não se en-
contra entre as espécies distribuídas no Brasil. Segundo o site do TROPICOS, essa espécie 
só ocorre em algumas regiões do Panamá. No entanto, essas informações estão defasadas, 
pois tal espécie foi encontrada e identificada no norte do Brasil, evidenciando assim, a 
falta de coletas nessa região, em especial na região de Trombetas-Mapuera. Além disso, 
observa-se também que a região do Panamá apresenta vegetação e clima semelhantes à 
Amazônia brasileira, dando indícios de que espécies botânicas podem ser comuns em am-
bas as regiões.

O elevado número de espécies ainda não registradas oficialmente para o estado do Pará 
mostra mais uma vez a falta de coletas na área estudada e assim não tombadas por insti-
tuições de pesquisas como Instituto Nacional de pesquisas da Amazônia, Museu paraense 
Emílio Goeldi, Jardim Botânico do Rio de Janeiro entre outros os quais detém grande parte 
das exsicatas coletadas da Amazônia.

Espécies como Eugenia florida, Licania octandra, Matayba guianensis, Pouteria caimito, 
Sloanea guianensis, e Ecclinusa guianensis apresentaram ampla distribuição ocorrendo 
em quase todos os estados brasileiros, sendo encontradas em quase todos os domínios 
fitogeográficos do Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal.
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Diversidade

A área total amostrada foi de 1.000m2, sendo observado um total de 339 indivíduos/ha.  A 
área basal geral foi de 290,81 m2/ha. A quantidade de indivíduos entre as parcelas variou 
de 24-33 indivíduos/parcelas. Tais informações indicam uma alta diversidade, tanto em ter-
mos de riqueza de espécies como de uniformidade. A diversidade de espécies (medida pelo 
índice de Shannon) foi de 4,74 e a uniformidade (medida pelo índice de Pielou) foi de 0,93.

Micrandropsis scleroxylon foi à espécie com maior índice de valor de importância (IVI) sen-
do a espécie mais densa, frequente e dominante. Também se destacam com elevado IVI as 
espécies Ecclinusa guianensis, Eschweilera coriacea, Pouteria guianensis, e Pouteria cai-
mito (Tab. 14). Ecclinusa guianensis e Eschweilera coriacea ocorreram em quase todas as 
parcelas. Já as espécies Pouteria caimito, Pouteria guianensis, Pouteria laevigata, Pradosia 
decipiens e Protium Hebetatum ocorreram em cinco das 10 parcelas. 

As espécies Micrandropsis scleroxylon e Ecclinusa guianensis apresentaram-se como 
sendo as mais frequentes, densas e com maior área basal.  Apesar de algumas espécies 
serem poucos frequentes e densas, por apresentarem DAPs elevados, Cedrela fissilis e 
Corythophora alta, também apresentaram elevadas áreas basais.

Nº de espécies por família

Figura 81 - Famílias mais diversificadas da aldeia indígena de Inajá, PA.

3

4
4

1

4

17

4

4

4

10

9

7

7

4

Vochysiaceae
Violaceae

Urticaceae
Siparunaceae

Sapotaceae
Sapindaceae

Quiinaceae
Olacaceae

Ochnaceae
Nyctaginaceae

Myrtaceae
Myristicaceae

Moraceae
Meliaceae

Melastomataceae
Malvaceae

Lecythidaceae
Lauraceae

Hypericaceae
Humiriaceae

Fabaceae
Euphorbiaceae

Elaeocarpaceae
Dichapetalaceae

Cyrillaceae
Combretaceae

Chrysobalanaceae
Caryocaraceae

Burseraceae
Apocynaceae
Annonaceae

Anacariaceae

fa
m

íl
ia

s 3

3

1

2

2

2

13

21

8

1

1

1

1

1

1

1

1

139



GÊNERO ESPÉCIE NOME INDÍGENA USO

Abarema 

Amphirrhox

Anacardium

Andira

Andira

Aniba

Aniba

Aniba

Annona

Aspidormema

Aspidosperma

Astronium

Astronium

Bocageopsis

Bocageopsis

Brosimum

Brosimum

Brosimum

Buchenavia

Buchenavia

Calophyllum

Cariniana

Caryocar

Cedrela

Chrysophyllum  

Clarisia

Conceveiba

Corythophora 

Couepia 

Couratari

Couratari

Croton

Cupania

Cyrilla 

Dialium

Dimorphandra

Dipteryx

Dipteryx

Drypetes

Duguetia

Dulacia

Ecclinusa

Endopleura

Eperua

Eperua

Eperua

Erisma

floribunda 

longifolia 

parvifolium 

micrantha

sp.

williamsii 

rosaeodora

parviflora 

impressivenia

excelsum 

sp.

lecointei

gracile 

multiflora 

sp.

parinarioides subsp. Parinarioides

acutifolium ssp.interjectum 

rubescens 

grandis 

parvifolia 

brasiliense 

micrantha

glabrum 

 fissilis 

sanguinolentum 

racemosa 

guianensis 

alta 

glabra 

tauari 

stellata 

matourensis 

scrobiculata 

sp.

guianense 

coccinea 

odorata 

magnifica 

variabilis

surinamensis

candida 

guianensis 

uchi 

falcata

glabra 

glabriflora 

sp.

Xipirimarakanyepu

Tunayariyepu

Orosiymoyepu

Kayku

Xohripicho

Werekoyepu

Iroyepu

Kwacimakoyepu

Wayamakasiyepu

Kuxpayepu

Marwawanayepu

Warwaru

Ayawayepu

Emeknayepu

Pimixkamciyepy

Mapoyana

Kuutu

Mapoyanayepu

Uupuyepu

Katurima

Maniyepu

Watarayepu

Kaawaxiyepu

Neeneyepu

Waramayepu

Kanawayepu

Raparapayepu

Wawkuyepu

Warima

Makwawruyepu

Wawkuyepu

Sarayiyepu

Camnaymo

Reretawananyepu

Ehyepu

Kipixiyepu

Takarayepu

Takarayepu

Paxkipitho

Watwapimci

Kmamyepu

Waramayepu

Makarayepu

Watapayepu

Watapayepu

Watapa

Camnayepu

Sem informação

Sem informação

fruto comestível

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro e medicinal

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial medicinal

potencial medicinal

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro

potencial madeireiro

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Tabela 16 - Etnobotânica das aldeias Tamiuru e Inajá, com as respectivas nomenclaturas na etnia Wai Wai, 
seguida com informações sobre o potencial madeireiro e medicinal.
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GÊNERO ESPÉCIE NOME INDÍGENA USO

Erisma

Erisma

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eschweilera

Eugenia

Eugenia

Euterpe

Geissospermum

Geissospermum

Geissospermum

Guarea

Guatteria

Gustavia

Gustavia

Hevea

Hirtella 

Hymenaea 

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Iryanthera

Lacunaria

Lecythis

Lecythis

Licania

Licania

Licania

Licania

Licania

Licania

Licania

Licania 

Licaria

Licaria

Licaria

Licaria

Licaria

bicolor 

sp.

atropetiolata 

coriacea

grandiflora 

pedicellata 

punctata

rhododendrifolia 

romeu-cardosoi 

tessmannii 

truncata

wachenheimii 

sp.

florida 

precatoria 

argenteum 

sericeum 

urceolatum 

guidonia 

olivacea 

elliptica 

hexapetala 

brasiliensis 

rodriguesii 

intermedia 

alba 

leiocalycina 

obidensis 

paraensis 

sp.

juruensis

jenmanii 

prancei 

sp.

sp.

bracteata

canescens

guianensis 

laevigata 

oblongifolia

rodriguesii

sandwithii

martiniana 

micrantha 

niloi 

octandra 

sandwithii

Tuunayepu

Wayapueypu

Watara

Kwanayepu

Watara

Kotokemyepu

Não sabe o nome

Wariwariyepu

Caawayepu

Watara

Kwanayepu

Watara

Reretawananyepu

Kahkapuyepu

Manaka

Não sabe o nome

Watakiyepu

Watakiyepu

Watara

Xokreweyepu

Kwanayepu

Ahruyepu

Oyosiyepu

Kotokemuyepu

Marawayepu

Tahxayepu

Mirikixiyepu

Mirikixiyepu

Kipixiyepu

Mirikixiyepu

Kuutu

Pawximakawanyepu

Makwawruyepu

Kawaxiyepu

Ahrichopichoyepu

Kaykuyepu

Tuunayepu

Kwacimakoyepu

Yirisipimiriyepu

Eretawananyepu

Kawawyepu

Kwepiyepu

Iroyepu

Rokorokoyepu

Ahripichoyepu

Não sabe o nome

Xohripichoyepu

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

fruto comestível

Sem informação

Sem informação

potencial medicinal

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

fruto comestível/Potencial ma-

deireiro

fruto comestível

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro/artesanato

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Tabela 16 - Continuação
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GÊNERO ESPÉCIE NOME INDÍGENA USO

Licaria

Lueheopsis 

Macrolobium

Manilkara

Manilkara

Manilkara 

Maquira

Matayba

Matayba

Matayba

Matisia

Maytenus

Mezilaurus

Micrandra

Micrandropsis 

Micropholis

Minquartia

Mouriri 

Myrcia

Naucleopsis

Naucleopsis

Neea

Neea 

Ocotea

Ocotea

Ocotea

Osteophloeum

Ouratea

Parahancornia 

Parinari

Parkia

Peltogyne

Platymiscium

Pogonophora 

Pourouma 

Pourouma 

Pourouma 

Pourouma 

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria

tomentosa

rosea 

suaveolens

bidentata 

cavalcantei 

huberi 

sclerophylla

sp.

scrobiculata 

guianensis

ochrocalyx 

guianensis 

duckei 

spruceana 

scleroxylon

guyanensis 

guianensis 

ficoides 

gigas 

ternstroemiiflora

caloneura

sp.

sp.

sp.

nigrescens 

sp.

platyspermum

coccinea

fasciculata 

excelsa 

nitida 

excelsa 

trinitatis  var. duckei 

schomburgkiana

cuspidata 

minor 

tomentosa

villosa 

anomala 

caimito 

campanulata

cuspidata

filipe

guianensis

laevigata 

minima 

pachyphylla 

Wokrawetiyepu

Não sabe o nome

Marawayepu

Xawuyepu

Okoropo

Xawuyepu

Yarkayepu

Yirispimiriyepu

Xawirkayepu

Kaykuyepu

Não sabe o nome

Mapoyanayepu

Ahruyepu

Não sabe o nome

Kweruyepu

Ciripipipotoruyepu

Mapatayepu

Rokorokoyepu

Não sabe o nome

Asuyepu

Aasuyepu

Xohripichoyepu

Não sabe o nome

Iro

Werekoyepu

Iroyepu

Camnayepu

Mekyaranyepu

Raparapayepu

Kweruyepu

Mara

Marawa

Puhcayepu

Kweruyepu

Kamuywayepu

Kamuywayepu

Kamuywayepu

Kamuywayepu

Waramayepu

Xawuci

Karutuyepu

Ciripipiyepu

Katurima

Wayaraymoyepu

Kawahmanyyepu

Karamtuyepu

Não sabe o nome

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

fruto comestível e potencial 

medicinal

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

fruto comestível

fruto comestível

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

usada para lenha

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Tabela 16 - Continuação
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GÊNERO ESPÉCIE NOME INDÍGENA USO

Pouteria

Pouteria

Pouteria

Pouteria 

Pradosia 

Pradosia 

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium

Protium 

Pseudolmedia

Pseudolmedia 

Pseudopiptadenia 

Qualea

Rinorea

Rinorea

Rinorea

Sacoglottis

Sapium 

Sextonia 

Simaba

Siparuna

Siparuna

Sloanea

Sloanea

Sloanea

Sloanea

Sorocea

Sorocea

Swartzia

Swartzia

Swartzia 

Swartzia 

Swartzia 

Swartzia 

Symphonia

Tachigali

Tachigali

Tapura

peruviensis

reticulata

speciosa 

stipulifera 

decipiens 

sp.

altsonii 

amazonicum

decandrum 

giganteum

hebetatum

opacum

panamense 

pilosellum 

pilosum

strumosum 

trifoliolatum 

unifoliolatum 

laevigata

laevis 

psilostachya 

sp.

guianensis

macrocarpa

racemosa 

mattogrossensis

marmieri 

rubra 

cedron Planch.

guianensis Aubl.

sp.

guianensis 

latifolia 

schomburgki

sp.

muriculata

guilleminiana 

cuspidata 

oblanceolata 

Sp.

recurva 

reticulata 

schomburgkii

globulifera

setifera 

myrmecophila

guianensis 

Kahkapuyepu

Xaawuyepu

Koosoyepu

Xawuyepu

Ufuyepu

Kahkapuyepu

Ayawayepu

Makarayepu

Xoroxoroyepu

Ayawayepu

Weeyuyepu

Iro

Weyuciyepu

Weyuciyepu

Ayawayepu

Xoroxoroyepu

Ayawayepu

Pamayepy

Pamayepu

Aasuyepu

Sawarati

Kamarariyepu

Kipixiyepu

Morokweyepu

Kuruniyepu

Ayawayepu

Sarayiyepu

Woniyepu

Não sabe o nome

Não sabe o nome

Makwawruyepu

Morokweyepu

Yawaymoyepu

Onomtoymoyepu

Não sabe o nome

Mapoyana 

Pakrakrapanyepu

Takarayepu

Kaykuyepu

Não sabe o nome

Wayapuyepu

Wayacuyepu

Kaparuyepu

Maniyepu

Não sabe o nome

Warapari

Kaykuyepu

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

usado para calafetar canoa 

potencial madeireiro

potencial madeireiro

potencial madeireiro

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Tabela 16 - Continuação
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GÊNERO ESPÉCIE NOME INDÍGENA USO

Tetragastris

Theobroma

Theobroma

Thyrsodium

Tovomita

Tovomita

Trichilia

Trichilia

Trichilia

Unonopsis 

Vantanea

Vantanea

Virola

Virola

Virola 

Vismia

Xylopia

Xylopia

Zanthoxylum 

Zygia

panamensis 

subincanum

sylvestre

spruceanum 

guianensis 

obovata 

cipo 

sp.

schomburgkii 

duckei

macrocarpa 

guianensis

michelii 

minutiflora 

multinervia

cayennensis 

nitida 

calophylla 

djalma-batistae 

racemosa 

Ayawayepu

Sawakwayepu

Knokoknokoyepu

Xoroxoroimoyepu

Maniyepu

Raparapayepu

Camnaymoyepu

Camnaymoyepu

Camnaymoyepu

Não sabe o nome

Ehyepu

Makara

Xmariyepu

Kutuyepu

Turaturayepu

Xeweyepu

Wayapuyepu

Wayamakasiyepu

Puyuru

Kecekereyepu

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial medicinal

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

potencial madeireiro

potencial medicinal

Sem informação

potencial medicinal e artesanato

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Tabela 16 - Continuação

3.1.4.5 Espécies potenciais

Protium
 
Esse gênero está representado por 65 espécies no Brasil, das quais 12 delas são endêmicas. 
Neste trabalho, foram reportadas 12 espécies. Esse gênero apresenta espécies frequentes 
em quase todos os ambientes brasileiros. Fornecem madeira para a indústria, enquanto 
outras espécies têm sua resina retirada, principalmente pela população local, para uso me-
dicinal, na iluminação e para calafetar canoas. Seu óleo essencial é largamente empregado 
na indústria cosmética e de perfumes. Possui propriedades antiinflamatórias, é utilizada 
no tratamento das dores reumáticas e musculares, das infecções das vias respiratórias e 
picadas de insetos.

Euterpe

As palmeiras constituem economicamente o grupo mais importante de plantas úteis. São 
importantes na região da Amazônia, pois da palmeira tudo se aproveita, como os caules 
e as folhas de várias espécies, que são fortes e muito resistentes. Os caules duros de algu-
mas espécies são usados para fazer casas e cercas. As folhas servem para fazer telhados 
de casas resistentes por muitos anos e das fibras se fazem redes. O palmito, vendido mun-
dialmente, é extraído da região de crescimento de várias espécies (especialmente Bactris 
e Euterpe), O maior potencial comercial encontra-se no processamento e venda dos frutos. 
O povo da Amazônia aproveita os frutos e sementes para a alimentação, porque são muito 
saborosos e nutritivos. O famoso “vinho de açaí”, um refresco, é feito dos frutos de Euterpe 
(açaí).
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Além dessas espécies, outras foram bem representadas na localidade, como o Cedro  
(Cedrela Fissilis), Itauba (Mezilaurus itauba), Castanha-do-brasil (Bertholletia exelsa), que 
apresentam potencialidade na extração de madeira ou outra finalidade comercial, além 
de Sangue de dragão (Virola minutiflora), que apresenta características medicinais na ci-
catrização de feridas.
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3.2 Avifauna

3.2.1 Introdução

O Estado do Pará apresenta-se como um importante cenário biogeográfico no tocante a 
sua avifauna. A região compreendida ao Norte do Pará, na margem direita do rio Amazonas 
e baixo rio Negro a oeste (conhecida como Calha Norte), apresenta uma avifauna especifi-
ca, ainda demandando estudos mais aprofundados (Naka, 2010; Aleixo et. al., 2011), assim 
como em diversas áreas ainda desconhecidas na Amazônia brasileira. A alta quantidade de 
espécies de aves em partes da região Neotropical (espécies e subespécies) são bem defini-
dos, e com distribuições congruentes (Haffer 1969, 1974;). Esta denotada congruência es-
pacial foi utilizada para definição dos “centros de dispersão” (Haffer 1969, 1974) ou “áreas 
de endemismo” (Cracraft 1985), dos quais, pelo menos, sete estão localizadas na Amazônia. 
Haffer (1969), apontou padrões de distribuição de aves, definindo o “centro de distribuição 
Guianas”, que foi delineado pelos mesmos limites do distrito Guiana, proposto por  
Wallace, um século antes.
 
O Escudo das Guianas resguarda avifauna específica, onde a região do rio Mapuera, apre-
senta-se com umas das regiões escassas de informação faunística, em especial a nível orni-
tológico. O Pará apresenta diversas áreas protegidas, resguardando muitas áreas a serem 
estudadas, assim como terras indígenas.
 
Com pelo menos sete áreas reconhecidas de endemismo na Amazônia para as aves (Cra-
craft, 1985; Silva et.al.,2002; Borges, 2007), outros autores apontaram essa região como 
sendo importante e tem sido apoiada por estudos de plantas (Prance, 1982), borboletas 
(Brown, 1982), rãs (Ron, 2000), lagartos (Avila-Pires, 1995) e primatas (Silva & Oren, 1996). 
A área de endemismo Guiana (ou Escudo da Guiana), por outro lado, está baseada em pa-
drões de distribuição biológicos e, concomitantemente, definida por seus limites deline-
ados na região geológica onde está inserida.
 
Em épocas diferentes, ocorreram alguns levantamentos de avifauna na região supracita-
da, sendo: Cracraft (1985); Haffer (1969, 1974); Novaes (1980); Naka et. al., 2006; Naka et. al., 
2007; Naka, 2010; Aleixo et. al., 2011; Vasconcelos et. al., 2011.

Peres (2005) aponta que as reservas indígenas relativamente intactas representam aproxi-
madamente 21% da Amazônia brasileira, no importante exercício do papel na conservação 
da biodiversidade e podem agir como barreira à invasão das áreas de proteção integral, 
além de sua contribuição intrínseca para os objetivos conservacionistas (Brando et. al., 
2005). E ainda acrescenta que, é imperativo que estas possam continuar a funcionar como 
florestas de uso múltiplo, que complementem o papel de reservas naturais.

Marini & Garcia (2005) destacam que o maior desafio enfrentado pelos ornitólogos brasilei-
ros é a carência de informações sobre a biologia básica das espécies raras e do crescente 
número de espécies ameaçadas. Por outro lado, há forte necessidade de desenvolver es-
tudos e inventários biológicos nessas áreas, visando saber o quanto da biodiversidade da 
região está inserida em cada umas das áreas de conservação, possibilitando assim traçar 
estratégias e planejamento de atuação com intuito de incluir a maior representatividade 
biológica e cultural da Amazônia no interior dessas áreas. Existe, indubitavelmente, ne-
cessidade urgente em se levanter o máximo de informação possível sobre a biodiversi-
dade desta porção da Calha Norte do estado do Pará, no menor espaço de tempo. 

Prioritariamente, devem receber esforços de inventário as áreas de Unidades de Con-
servação, Terras Indígenas e extensões florestais remanescentes em áreas particulares. 
Desta forma, esse trabalho teve como objetivo efetuar o diagnóstico preliminar da  
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avifauna na área das Terras Indígenas Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera, situada 
no estado do Pará (município de Oriximiná), em agosto de 2011, amostrando algumas fitofi-
sionomias potencialmente utilizadas pelos indígenas nessa área.

Os trabalhos desenvolvidos na Terra Indígena Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera 
resultaram em uma lista preliminar de 80 espécies de aves distribuída em 40 Famílias (Ver 
Tabela 16). Destas, as mais representativas quanto à riqueza de espécies foram: Dendroco-
laptidae (n = 08); Thamnophilidae (n = 07); Cotingidae (n = 4); Cracidae, Columbidae, Psittaci-
dae, Strigidae, Trochilidae, Furnariidae e Tyrannidae (cada uma com n = 3).
 
Em relação ao status de conservação das espécies registradas, nenhuma está presente na 
lista da fauna brasileira ameaçada de extinção (Machado et al., 2008), entretanto da lista 
internacional (BIRDLIFE INTERNATIONAL/IUCN, 2008), Harpia harpyja (Gavião Real) apre-
senta- se na Lista Vermelha como “Threatened” (Ameaçada). O registro de Harpia harpyja, 
somente foi possível apenas por vestígios (penas utilizadas para confecção de fechas e 
outros adereços).
 
Ao se comparar à lista de alguns trabalhos realizados na Calha Norte paraense (Novaes, 
1980; Naka, 2010; Aleixo et al., 2011; Vasconcelos et. al. 2011), foi verificado que todas as 
espécies registradas na TITM e TINM, também foram registradas na para as regiões adja-
centes das TIs. Desta forma, existem grandes possibilidades que na área das TIs, existam 
algo entre 200 a 450 espécies de aves. Vale ressaltar que, embora os registros apresenta-
dos nos trabalhos anteriores se façam presente nas TIs, não indica necessariamente que 
poderá ser encontrada a mesma riqueza nesta região. Fatores como integridade dos habi-
tats, pressão de caça entre outros devem ser levados em conta neste caso. Ressalta-se que 
todas as áreas levantadas por nossa equipe, sofrem influência direta de caça e atividades 
extrativistas pelos indígenas.
 
A avifauna amostrada apresenta os seguintes níveis endemismos (Cracraft, 1985) e (Haffer, 
1969; 1974). Das 80 espécies registradas, cinco estão restritas ao “centro Guiana” de en-
demismo: Ramphastus vitellinus,Gymnopithys rufigula; Ortalis motmot, Penelope marail, 
Crax alector, Perissocephalus tricolor.
 
Levando em consideração os 47 táxons reunidos por Haffer (1974) e os 33 táxons de Cra-
craft (1985), teríamos até o momento na área das TIs com registro confirmado: Gymno-
pithys rufigula. Esse dado fortalece a sugestão de que a região das TIs seria um dos li- 
mites de distribuição para um grupo de espécies de aves, as quais estariam relacionadas 
geograficamente com o Centro Guiana de endemismo. Dessa forma, a região reafirma o 
importante caráter biogeográfico, tendo em vista a sugestão de Cracraft (1985) de que as 
áreas de transição entre os centros de endemismo devem abrigar uma fauna bastante he-
terogênea, resultado da expansão diferencial das espécies provenientes das áreas de en-
demismo adjacentes, independente do mecanismo que deu origem às áreas de endemis-
mos.
 
Os dados aqui apresentados, em conjunto com trabalhos em unidades de conservação 
já levantados e outras localidades, corroboram de forma significativa com as espécies 
de aves de especial interesse para a conservação (ameaçadas, endêmicas, raras, de dis-
tribuição restrita e de interesse cinegético), atestando, ainda que de forma preliminar, sua 
importância estratégica destas terras indígenas para a preservação dos principais conjun-
tos únicos de espécies da heterogênea avifauna do escudo guianense.
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3.2.2  Recomendações

•Continuar os levantamentos na área objeto de estudo, onde certamente, o número de 
espécies registradas tende a aumentar consideravelmente, em função, e principalmente, 
daquelas espécies que apresentam baixa densidade populacional, cujo registro é dificul-
tado em curtos períodos de levantamento; indubitavelmente a importância destes estu-
dos complementares, de forma urgente, provavelmente possibilitará averiguar local onde 
abrigam fauna específica, e para se estabelecer comparação com os Sítios apresentados.

•É importante também buscar junto aos indígenas alternativas econômicas e sustentáveis 
que possam prosseguir com as atividades extrativistas sem extrapolar o limite da floresta, 
assim como o manejo da fauna (em especial a fauna cinegética). Este aspecto apresenta-se 
de forma importante, pois a fauna local, de forma geral, depende direta ou indiretamente 
da floresta preservada e vice-versa.

•Importante se atentar aos tipos de procura da caça, citados durante as entrevistas 
(Apêndice 2), bem como principalmente o caçar com cachorro, que pode ajudar o caçador 
indígena durante a procura, mas pode afugentar ou espantar a caça em outras ocasiões. 
Além disso, a pressão sobre a caça nos locais onde foram amostradas, ainda que prelimi-
nar, está sendo  muito grande, observadas durante o período das atividades.

•Cabe aqui ressaltar também, conhecer a importância do sistema classificatório dos Wai 
Wai de forma a entender como estes observam e entendem todo o ecossistema que os 
envolvem, como classificam cada espécie e de que forma estas estão ligadas a sua cultura, 
de forma a ajudá-los a registrar esse aspecto de sua cultura antes que o processo de desa-
culturação presente apague esse conhecimento de forma irreversível.

Mutum-poranga (Crax alector Linnaeus). Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé 
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NOME DO TÁXON WAI WAI STATUS TAMIURU INAJÁ OUTROS TOTAL

Tinamidae Gray, 1840 

Tinamus major (Gmelin, 1789)

Crypturellus variegatus (Gmelin, 1789)

Cracidae Rafinesque, 1815

Ortalis motmot (Linnaeus, 1766)

Penelope marail (Statius Muller, 1776)

Crax alector Linnaeus, 1766

Ardeidae Leach, 1820

Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783)

Cathartidae Lafresnaye, 1839

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)

Cathartes melambrotus Wetmore, 1964

Pandionidae Bonaparte, 1854

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Accipitridae Vigors, 1824

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758)

Falconidae Leach, 1820

Micrastur gilvicollis (Vieillot, 1817)

Psophiidae Bonaparte, 1831

Psophia crepitans Linnaeus, 1758

Charadriidae Leach, 1820

Vanellus cayanus (Latham, 1790)

Sternidae Vigors, 1825

Phaetusa simplex (Gmelin, 1789)

Columbidae Leach, 1820

Columbina passerina (Linnaeus, 1758)

Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)

Psittacidae Rafinesque, 1815

Ara severus (Linnaeus, 1758)

Pyrrhura picta (Statius Muller, 1776)

Amazona festiva (Linnaeus, 1758)

Cuculidae Leach, 1820

Crotophaga ani Linnaeus, 1758

Strigidae Leach, 1820

Lophostrix cristata (Daudin, 1800)

Glaucidium hardyi Vielliard, 1990

Asio clamator (Vieillot, 1808)

Nyctibiidae Chenu & Des Murs, 1851

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)

Caprimulgidae Vigors, 1825

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789)

Trochilidae Vigors, 1825

Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788)

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)

Phaethornis bourcieri (Lesson, 1832)
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R
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Tabela 17 - Lista da Avifauna da Terra Indígena Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera - PA. 
Nomenclatura e Taxonomia seguem a Lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2011). 
R: Residente (evidências de reprodução no país disponível); VN: Visitante sazonal oriundo Hemisfério Norte; 
E: Espécie endêmica do Brasil.
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NOME DO TÁXON WAI WAI STATUS TAMIURU INAJÁ OUTROS TOTAL

Trogonidae Lesson, 1828

Trogon viridis Linnaeus, 1766

Trogon curucui Linnaeus, 1766

Alcedinidae Rafinesque, 1815

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)

Momotidae Gray, 1840

Momotus momota (Linnaeus, 1766)

Galbulidae Vigors, 1825

Galbula albirostris Latham, 1790

Bucconidae Horsfield, 1821

Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782)

Ramphastidae Vigors, 1825

Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758

Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823

Picidae Leach, 1820

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)

Thamnophilidae Swainson, 1824

Thamnomanes ardesiacus (Sclater & Salvin, 1867)

Herpsilochmus dorsimaculatus Pelzeln, 1868

Thamnophilus schistaceus d’Orbigny, 1835

Taraba major (Vieillot, 1816)

Pithys albifrons (Linnaeus, 1766)

Willisornis poecilinotus (Cabanis, 1847)

Gymnopithys rufigula (Boddaert, 1783)

Formicariidae Gray, 1840

Formicarius colma Boddaert, 1783

Dendrocolaptidae Gray, 1840

Dendrocincla fuliginosa (Vieillot, 1818)

Dendrocincla merula (Lichtenstein, 1829)

Glyphorynchus spirurus (Vieillot, 1819)

Xiphorhynchus pardalotus (Vieillot, 1818)

Xiphorhynchus elegans (Pelzeln, 1868)

Xiphorhynchus guttatus (Lichtenstein, 1820)

Dendrocolaptes certhia (Boddaert, 1783)

Dendrocolaptes picumnus Lichtenstein, 1820

Furnariidae Gray, 1840

Automolus infuscatus (Sclater, 1856)

Philydor ruficaudatum (d’Orbigny & Lafresnaye, 1838)

Synallaxis rutilans Temminck, 1823

Pipridae Rafinesque, 1815

Machaeropterus pyrocephalus (Sclater, 1852)

Dixiphia pipra (Linnaeus, 1758)

Tityridae Gray, 1840

Onychorhynchus coronatus (Statius Muller, 1776)

Schiffornis turdina (Wied, 1831)

Cotingidae Bonaparte, 1849

Lipaugus vociferans (Wied, 1820)
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Yakwt
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Tabela 17 - continuação
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NOME DO TÁXON WAI WAI STATUS TAMIURU INAJÁ OUTROS TOTAL

Perissocephalus tricolor (Statius Muller, 1776)

Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831)

Hemitriccus minor (Snethlage, 1907)

Tyrannidae Vigors, 1825

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819

Tyrannus savana Vieillot, 1808

Vireonidae Swainson, 1837

Vireolanius leucotis (Swainson, 1838)

Hirundinidae Rafinesque, 1815

Atticora fasciata (Gmelin, 1789)

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)

Troglodytidae Swainson, 1831

Troglodytes musculus Naumann, 1823

Cyphorhinus arada (Hermann, 1783)

Turdidae Rafinesque, 1815

Turdus albicollis Vieillot, 1818

Thraupidae Cabanis, 1847

Ramphocelus carbo (Pallas, 1764)

Paroaria gularis (Linnaeus, 1766)

Emberizidae Vigors, 1825

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

Cardinalidae Ridgway, 1901

Caryothraustes canadensis (Linnaeus, 1766)

Icteridae Vigors, 1825

Cacicus cela (Linnaeus, 1758)

Matitiko

R
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R

R

R
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Tabela 17 - continuação
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3.3 Mastofauna

3.3.1 Introdução

Foram percorridos 108 quilômetros de transectos e registrados 32 avistamentos de 
mamíferos de médio e grande porte, distribuídos entre 15 espécies e 6 Grupos Taxonômi-
cos distintos .

O maior número de avistamentos pertenceu à Ordem Primates, totalizando 18 avistamen-
tos, o que corresponde a 60% dos avistamentos totais. A espécie com maior número de  
registros foi o Cebus apella (Macaco Prego) totalizando 6 avistamentos. Seguido por  
Saguinus midas (Sauim) com 3 avistamentos. Ateles paniscus (Macaco Aranha), Alouatta  
seniculus (Guariba), Chiropotes satanas (Cuxiu) e Saimiri sciureus (Mão-de-ouro) com 2 
avistamentos cada. Por fim, Saguinus bicolor (sauim-de-coleira) com 1 avistamento.

Os primatas são importantes dispersores de sementes de várias espécies vegetais, bem 
como controladores populacionais de algumas outras. Dentre os primatas neotropicais, a 
família Cebidae é reconhecida por sua grande importância na dispersão, predação e pré-
dispersão de sementes e pela sua alta vulnerabilidade à exploração humana em habitats 
fragmentados.

Por habitarem basicamente ambientes florestados, os primatas apresentam uma alta 
vulnerabilidade à fragmentação (Chiarello et alii, 2001). Deste grupo, os grandes primatas 
frugívoros como Ateles paniscus (Macaco Aranha), Alouatta seniculus (Guariba) e Chiro-
potes satanás (Cuxiu) são os mais sensíveis às perturbações florestais, pois necessitam de 
extensas áreas para forrageio, visto que frutos são recursos com distribuição heterogênea 
no tempo e no espaço. Segundo Zimmermann (2001), esse grupo também é conhecido por 
ser alvo preferencial de caçadores, o que acentua ainda mais os efeitos da perda de habi-
tat.

A Ordem Rodentia apresentou um total de 6 avistamentos distribuídos entre três espécies, 
Dasyprocta agouti (Cutia) com 4 avistamentos, Myoprocta acouchy (Cutiara) com 1 avis-
tamento e Sciurus aestuans (Quatipuru) com 1 avistamento. A fragmentação de habitats 
frequentemente leva à predominância de pequenos frugívoros generalistas que são mais 
tolerantes às alterações na vegetação da borda e capazes de adaptar sua dieta oportu-
nisticamente. Para Forget (1991), gêneros como Dasyprocta e Myoprocta são reconhecida-
mente importantes na dispersão secundária de sementes através do seu comportamento 
de estocagem. Muitas espécies de plantas com sementes grandes como, por exemplo, 
Bertholletia excelsa (Castanheira) são dispersadas por esses animais e essa relação se 
torna ainda mais estreita em ambientes fragmentados onde algumas espécies dependem 
exclusivamente desses roedores para a dispersão de suas sementes (Asquith et alii, 1999; 
Galetti et alii, 2006).

Antas, porcos-do-mato e veados são caracteristicamente predadores e dispersores de se-
mentes grandes (Fragoso, 1997; Kiltie, 1981; Dirzo et alii, 1991). Esses ungulados podem 
dispersar sementes a curtas distâncias cuspindo-as durante a mastigação, Bodmer (1991), 
ou a longas distâncias depois das mesmas terem passado pelo trato digestório (Bodmer, 
1991); Galetti et alii, 2001).

Estudos mostram que sementes dispersadas por antas apresentam uma maior sobrevivên-
cia, pois sofrem menor predação por invertebrados e uma menor competição interespecí-
fica (Fragoso, 1997; Olmos et alii,1999; Quiroga-Castro et alii, 2001; Rios et alii, 2006; Muller-
Landau, 2007).
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Outro fato interessante foi o número pequeno de avistamentos de porcos-do-mato.  
Esses animais apresentam uma ecologia peculiar, percorrem uma área muito grande for-
rageando e andam na maioria das vezes em grandes grupos. Diferentes estudos realiza-
dos na Amazônia indicam que os queixadas estão entre as espécies mais caçadas pelas 
populações tradicionais (Bodmer et alii, 1997; Redford et alii, 1991). Outros trabalhos 
demonstram que as mesmas podem ser utilizadas sustentavelmente, tornando-se um  
instrumento importante para a conservação por comunidades tradicionais (Bodmer et alii, 
1997).

Os Certartiodactyla tiveram a terceira maior taxa de avistamentos, 4 no total. Onde as 
espécies avistadas foram: Mazama americana (Veado vermelho) com 3 avistamentos e 
Mazama gouazoubira (Veado roxo)com 1 avistamento. Dentro do grupo dos Perissoda-
ctyla ocorreu apenas 2 avistamentos, onde apenas Tapirus terrestres (Anta) foi registrada. 
Enquanto, Artiodactyla foi representado por 1 avistamento de Tayassu tajacu (Caititu) e a 
Subordem Cingulata por 1 avistamento de Dasypus novemcinctus (tatu-galinha). O avis-
tamento de cervídeos ajuda na constatação de que a área se encontra em bom estado de 
conservação, por se tratar de uma família de mamíferos que é muito caçada por sua sa-
borosa carne (espécie cinegética), é comum uma taxa nula de avistamentos em áreas com 
traços antrópicos bem delineados.

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM MMA IUCN

Cebus apella

Ateles paniscus

Chiropotes satanás

Alouatta seniculus

Saguinus bicolor

Saguinus midas

Saimiri sciureus

Mazama americana

Mazama gouazoubira

Dasyprocta agouti

Myoprocta acouchy

Dasypus novemcinctus

Sciureus aestuans

Pecari tajacu

Tayassu pecari

Hydrochoerus hydrochaeris

Coendou melanurus

Cabassous unicinctus

Priodontes maximus

Dasypus kappleri

Panthera onca

Puma concolor

Leopardus pardalis

Leopardus wiedii

Leopardus tigrinus

Herpailurus yaguarondi

Pteronura brasiliensis

Eira barbara

Macaco prego

Macaco aranha

Cuxiú-preto

Guariba

Soim/Saui

Soim/Mico

Macaco de cheiro

Veado vermelho

Veado catingueiro

Cutia

Cutiara

Tatu galinha

Quatipuru

Cateto

Queixada

Capivara

Porco espinho

Tatu de rabo mole

Tatu canastra

Tatu 15 kg

Onça pintada

Onça parda

Jaguatirica

Gato – maracajá

Gato-do-mato

Gato mourisco

Ariranha

Irara

-

-      

Em perigo

-

    Criticamente em    perigo

 -      

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-          

Vulnerável

-

Vulnerável

Vulnerável

Vulnerável

Vulnerável

Vulnerável

Vulnerável

Vulnerável

-   

                       -

Pouco preocupante

Vulnerável 

Criticamente em perigo

Pouco preocupante

Endangered

Pouco preocupante

Pouco preocupante

Dados insuficientes

Pouco preocupante

Dados insuficientes

Pouco preocupante

Pouco preocupante

Pouco preocupante

Pouco preocupante

Dados insuficientes

Pouco preocupante

Dados insuficientes

Pouco preocupante

Vulnerável

Pouco preocupante

Vulnerável

Vulnerável

Pouco preocupante

Em perigo

Vulnerável

Pouco preocupante

Em perigo

Pouco preocupante

Tabela 18 - Lista com o grau de risco de extinção das espécies que acorrem na Terra Indígena Trombetas-
Mapuera de acordo com a Lista do Ministério do Meio Ambiente (2008) e IUCN (2008).
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3.3.2 Caracterização da Atividade de caça da Terra Indígena

A atividade de caça na Terra Indígena se encontra exclusivamente para alimentação das 
famílias, porém os caçadores chegam a dividir o resultado da caçada com os vizinhos e 
parentes. O período de iniciação da atividade para os caçadores entrevistados ocorreu por 
volta dos 13 anos, onde acompanhavam seus pais em caçadas para aprendizagem. 

Os caçadores geralmente disponibilizam de um ou dois dias por semana para a prática da 
atividade, em algumas aldeias usualmente vão nas sextas-feiras (período onde se encer-
ram as atividades semanais das roças).

Os animais citados pelos caçadores entrevistados como comumente caçados foram: Paca, 
cutia, anta, macaco-soim, macaco-prego, macaco-aranha, macaco- guariba, cuxiú, veado-
roxo, veado-vermelho, queixada, caititu, tatu-bola, tatu-15 kg, e Tatu-galinha. Estes ani-
mais são apreciados pelo sabor da carne, e pela facilidade na obtenção. Dentre os animais 
que não são caçados, devido ao sabor e odor da carne, os principais foram: Mucura, Onça-
pintada, capivara, jaguatirica, quati, tamanduá- bandeira, tamanduá-mirim, tamanduaí, 
preguiça, ariranha, cachorro do mato, e porco espinho.

Os caçadores vão normalmente sozinhos para as caçadas, mas quando o número de caça 
é maior, necessitam de companhia para carregar a caça abatida. Utilizam constantemente 
armas de fogo para o abatimento dos animais, cachorros, espera e uso de flechas, onde es-
tas são diferenciadas para os diversos tipos de mamíferos. Assovios para atrair os animais 
e barreiros naturais também são muito utilizados como estratégia de caça. Costumam sair 
pela manhã, antes dos animais iniciarem suas atividades de dispersão e forrageio e retor-
nam para casa no período da tarde. Chegam a percorrer uma distância média de 3 a 10 km 
até os locais de caçadas, porém há algumas aldeias em que os caçadores apontaram che-
gar a se deslocar até 30 km de suas aldeias. Estas longas distâncias percorridas é atribuída 
por eles ao fato da redução dos animais nas áreas mais próximas, podendo estar relaciona-
do a desmatamentos para produção de roças, ou até mesmo a pressão que exercida sobre 
a fauna com a própria atividade de caça.

Pela disposição de alimentos para aves e mamíferos cinegéticos, o melhor período para a 
atividade apontado pelos caçadores foi o verão. Alguns entrevistados afirmaram que não 
há tantas distinções, pois é possível encontrar os animai durante o ano todo com a mesma 

NOME CIENTÍFICO NOME COMUM MMA IUCN

Lontra longicaudis

Gallictis vittata

Potus flavus

Nasua nasua

Procyon  cancrivorus

Pithecia pithecia

Choloepus didactylus

Bradypus tridactylus

Tamandua tetradactyla

Myrmecophaga tridactyla

Cyclops didactylus

Atelocynus microtis

Cuniculus paca

Didelphis marsupialis

Speothus venaticus

Lontra

Furão

Jupará

Quati

Mão pelada

Macaco velho

Preguiça-real

Preguiça comum

Tamanduá-mirim

Tamanduá-bandeira

Tamanduaí

Cachorro-do-mato-de-orelhas-curtas

Paca

Mucura

Cachorro-do-mato vinagre

-          

-    

-          

-          

-    

-   

-  

-  

-  

Vulnerável

- 

 -    

- 

-          

Vulnerável

Dados insuficientes

Dados insuficientes

Dados insuficientes

Pouco preocupante

Pouco preocupante

Pouco preocupante

Pouco preocupante

Pouco preocupante

Pouco preocupante

Vulnerável

Dados insuficientes

Em perigo

Pouco preocupante

Pouco preocupante

Em perigo

Tabela 18 - continuação
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abundância de espécies. As canoas tradicionais são o meio de locomoção até o local de 
caça, pois a área é delineada pelo rio Mapuera, rio este, de grande importância para mora-
dores e fauna existente na região.

Houve uma redução no número de animais no entorno das aldeias abordadas nas entre-
vistas, assim como o rendimento das caçadas estão menores atualmente. Os caçadores 
entrevistados ligaram este fato ao aumento populacional nas Terras Indígenas Trombetas-
Mapuera e Nhamundá-Mapuera, e consequentemente uma demanda maior da atividade 
de caça. Hoje, o principal problema relacionado à atividade de caça nas aldeias é a comum 
falta de munição, tempo para ir caçar (devido aos trabalhos nas roças), e uma menor dis-
ponibilidade de animais na mata em relação aos anos anteriores. Aos mamíferos que são 
comumente abatidos, além do uso para a alimentação, é comum também a utilização de 
partes para a confecção de artesanatos e remédios. Os dentes são usados na confecção de 
colares, e os ossos na confecção de instrumento musicais(Figura 112).

Diversos estudos relacionados à atividade de caça de povos indígenas na Amazônia de-
mostraram que há uma necessidade em estabelecer e entender qual a relação entre as co-
munidades e sustentabilidade de caça nas regiões (Emidio-Silva ,1998; Peres, 2001; Bonaudo, 
2003; Linke, 2009). Além de avaliar o sucesso do esforço de caça, estes estudos analisaram 
vários índices demográficos, tais como razão sexual, estrutura etária e porcentagem da 
produtividade explorada (De Souza- Mazurek, 2000; Fragoso et alii, 2000; Linke , 2009).

A atividade de caça do povo indígena é importante e necessária para a subsistência. Porém 
há a necessidade de um monitoramento desta atividade, pois a mesma que sustentável, 
atinge níveis que podem ser prejudiciais a fauna e também para o consumo. Garantir a 
preservação das espécies de mamíferos e, ao mesmo tempo, assegurar que os hábitos 
alimentares indígenas permaneçam, são desafios que demandam estudos e aquisição de 
conhecimentos específicos sobre o manejo adequado desses animais.

Figura 83 - Flauta confeccionada a partir de osso da 
perna de Veado. Foto: Glauko Correa / Kanindé

Figura 82 - Abatimento de Cuniculus paca por caçador da Aldeia 
Inajá, durante o Etnozoneamento. Foto: Lara Diniz /Kanindé
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3.3.3 Mitologia Indígena

A população que vive nas Terras Indígenas Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera, 
contam várias histórias sobre animais. Dentro do componente mastofauna existem duas 
mais comuns e relatadas pela maioria das etnias que habitam as Terras Indígenas. São 
elas: O conto de Pitaru e o Conto da Onça Pintada. As histórias levantadas foram contadas 
pelo indígena Edmilson Toori Wai Wai, pesquisador indígena da equipe de mastofauna.

O  Pitaru

O povo Wai Wai denomina Pitaru como a “grande serpente” que vivia no rio Mapuera. Se-
gundo os indigenas o Pitaru foi criado por um casal de índios que não podia ter filhos e en-
tão decidiram por criar uma serpente. O casal alimentava a grande cobra com mamíferos, 
principalmente o cateto e queixada, pois eram os animais preferidos da dieta de Pitaru. 
Quando pequena, a serpente era carregada por eles nos braços e apresentada como um ser 
querido que veio suprir a ausência de um filho legitimo do casal. Porém, quando cresceu 
Pitaru precisou morar em um lugar maior, devido ao seu grande porte corporal.

O casal a colocou no rio Mapuera em um cercado feito de madeira especialmente para 
Pitaru. Certo dia, Pitaru Ficou com fome por que sua mãe demorou a voltar da floresta 
com a sua comida, e quando a mesma voltou da floresta com a alimentação de Pitaru, não 
foi recebida bem pela serpente, devido ao fato de não ter trazido a presa preferida dela, o 
porco-do-mato. Por este motivo, Pitaru atacou a sua mãe e a matou. Logo em seguida, ela 
fugiu Mapuera acima, levando consigo a mãe na barriga. Quando soube do acontecido, o 
pai de Pitaru, que tinha poderes de pajé, se transformou em uma grande aranha e saiu à 
procura do animal por todas as aldeias.

Contudo, Pitaru já havia voltado para sua casa onde foi criada. Ao chegar na aldeia o ín-
dio enfurecido pela morte da sua esposa trancou o trecho do rio em que Pitaru estava 
com pedras e em seguida bateu o timbó (Uwmawa). Não demorou muito e Pitaru subiu 
a superfície do rio morta. Os outros animais da floresta se aproveitaram do acontecido e 
usaram seu sangue para pintar o corpo. Todos ficaram vermelhos, porém, choveu e com 
isso cada animal foi ficando de uma cor diferente. Com esse fato, surgiram as diferentes 
colorações dos animais que habitam as florestas das Terras Indígenas Trombetas-Mapuera 
e Nhamundá-Mapuera.

A Onça Pintada

Certo dia, duas jovens índias foram pescar e ao chegarem no rio encontram uma onça que 
estava na margem oposta da qual elas se encontravam. A onça começou a cantar uma linda 
canção. Uma das jovens disse para a onça: duvido muito que você cantasse assim se fosse 
gente. Então a onça se virou e entrou na mata com uma expressão de chateação. Naquele 
mesmo momento dentro da mata, a onça decide se transformar em humano (essas trans-
formações eram normais, seguindo os relatos da tradição do povo Wai Wai). Depois disso, 
ela vai atrás das meninas que já iam pela estrada rumo ao acampamento. A onça as alcança 
e pede a elas abrigo. Como as duas estavam sozinhas, e uma delas estava com uma criança 
de colo, viram nesse pedido uma oportunidade de terem um homem para protegê-las a 
noite e para arrumar comida, visto que não conseguiram pescar nada.

Todos seguiram juntos rumo ao acampamento e chegando lá a onça avisou que iria sair 
para pescar uns peixes para o jantar. Algumas horas se passaram e a onça retornou com 
vários peixes, porém, todos estavam sem suas cabeças. As índias estranharam tal fato e 
logo perguntaram o motivo dos peixes estarem decapitados. A onça respondeu que foi a 
flecha que estragou as cabeças. O que elas não perceberam foi o fato do homem não portar 
arco e flecha.
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A noite chegou e com ela veio à hora de todos irem dormir. O homem perguntou as meni-
nas: onde poderei dormir? E como qual das duas? A índia mais velha responde: é melhor 
você dormir com a minha irmã visto que ela é solteira e além do mais eu estou com meu 
filho aqui na rede. Então, todos se arrumaram em seus devidos lugares e foram dormir. No 
meio da noite quando percebeu que todos estavam dormindo a onça voltou a sua forma 
normal de animal da floresta e atacou a indiazinha que dormia na mesma rede. O ataque 
foi rápido e silencioso, não houve tempo para reação e nem mesmo a irmã na rede ao lado 
conseguiu escutar ao ataque. A onça cravou suas presas poderosas no pescoço da pobre 
índia e vagarosamente bebia o seu sangue.

Ao perceber um forte odor, a índia olhou para rede da sua irmãzinha e percebeu que certo 
liquido escorria para o chão. Como estava escuro não dava pra perceber que era sangue. 
Ela pensou que a irmã estivesse mais uma vez fazendo xixi na cama. Porém, ao olhar com 
mais clareza, percebeu que na verdade sua querida irmã estava sendo devorada por um 
monstruoso animal. Era o mesmo bicho que elas haviam encontrado horas antes as mar-
gens do rio.

Apavorada com a situação a menina tentou manter a calma e não demonstrou qualquer 
tipo de ação que chamasse à atenção do animal. Depois de terminar a sua refeição a onça 
pulou da rede e seguiu rumo ao rio para beber água. Aproveitando do momento a índia 
pegou seu filho e entrou na mata. Ela correu desesperadamente tentando se afastar o 
máximo do felino. Pois ela sabia que seu filho e ela seriam os próximos a serem devorados. 

Em um momento de suspiro ela percebe que está próxima da aldeia e vem a sua mente as 
cenas da morte de sua irmã. Atordoada ela chega à aldeia gritando por socorro. Seu pai vai 
ao seu encontro e logo pergunta: O que aconteceu minha filha? Ela responde dizendo que a 
onça comeu a irmã no acampamento. Revoltado, o pai começa a esbravejar: eu avisei tanto 
a vocês para não brincarem com onças, esses bichos são traiçoeiros. A menina explicou ao 
pai tudo que havia acontecido, desde o momento do encontro no rio até ao fato da morte 
da irmã e a sua fuga para a aldeia. O pobre pai continuava a repetir sem parar: eu avisei, 
eu avisei... Onça é bicho perigoso e traiçoeiro não devemos desafiar os animais da floresta, 
devemos respeitá-los.
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ANIMAL  NOME CIENTÍFICO WAI WAI HIXKARYANA KAXUYANA MAWAYANA TUNAYANA

Anta

Cutia

Quatipuru

Quati

Capivara

Cateto

Queixada

Jupará

Paca

Irara

Ariranha

Mucura

Tamanduá bandeira

Tamanduá mirim

Preguiça comum

Tapirus terrestres

Dasyprocta agouti

Sciureus aestuans

Nasua nasua

Hydrochoerus hydrochaeris

Pecari tajacu

Tayassu pecari

Potus flavus

Cunicus paca

Eira barbara

Pteronura brasiliensis

Didelphis marsupialis

Myrmecophaga tridactyla 

Tamandua tetradactyla

Bradipus tridactylus

Yaipi

Akri

Awarku

Xoowu

Yiwiri

Pakra

Ponko

Karmuxu

Wiira

Wenaiko

Saroro

Yawari

Amaci

Waxi

Xohri

Yayha

Hakuryi

Awarko

Xowu

Yimiry

Hakya

Honko

    -

Meku

Wenayico

Wayawaya

Yawary

Ayfa

Karmuxu

Xohryi

Ewarpo

Akuri

Merkukuci

       -

Ituri                    

Irema

Ahya

       -

Kirmaw

Okorohurko

Caro

Yawari

Amarispa

       -

Cahiri

Kuhkni

Tukuri

Karituhkna

     -

Kahsu

Kmakira

Kmitah

Ixixi

Xahrma

Wihkninari

Apuxa

Wata

Amaxi

Wati

Ohkni

Pai

Akuri

Meri

    -

Iwiri

Pakira

Poineke

Warimmo

Kurimau

Ekerepukê

Yawi

Aware

Maxiwa

Warimmo

Wirinai

Tabela 19 - Nomes nas Línguas tradicionais das Terras Indígenas Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera.

Preguiça real

Tatu-galinha

Tatu-15 Kg

Tatu canastra

Veado mateiro

Veado roxo

Macaco-prego

Macaco-velho

Mão-de-ouro

Macaco aranha

Macaco da noite

Guariba

Cuxiú

Jaguatirica

Gato-do-mato

Gato-maracajá

Gato mourisco

Onça parda

Cutiara

Onça pintada

Choloepus didactylus

Dasypus novemcinctus

Dasypus kappleri

Priodonte maximus

Mazama americana

Mazama gouazoubira

Cebus apella

Pithecia pithecia

Saimiri sciureus

Ateles paniscus

Aotus sp.

Alouatta seniculus

Chiropotes satanás

Leopardus pardalis

Leopardus wiedii

Leopardus tigrinus

Herpailurus yaguarondi

Puma concolor

Myoprocta acouchy

Panthera onca

Waimah

Morki

Kapayo

Kapayo

Pixkaru

Kooso

Meeku

Urwa

Cakarma

Poroto

Tarmuxu

Xipîri

Uuxa

Emirkwa

Kamaraci

Parumeneka

Wororo

Warakuru

Paxkici

Kamara

Wayma

Moryka

Kapayo

Kapayo

Hixkaru

Koso

Meku

     -

Warakaru

Horoto

Karmuxu

Mawu

Wixa

Merykwy

Harurme

Marakaya

       -

Koturymama

Haxkyi

Kamara

Warekre

Kahasi

Kahasi

Kahasi

     -

     -

Meku

Weca

     -

Wotoimo

     -

Eturi

     -

Mirkwa

Kaikusu

     -

Tecarenew

     -

Kmeuremk

Kaikusu

Awi

Kapayo

     -       

     -

Nexkmana

Kusara             

Oocu

Urwahkna

Simah

Knumih

Paxiki

Tukmiri

Wisakna

îrakna

     -

Tuxukmane

Woroko

Uwawakne

Ahnuri

Nimamrna

Arekore

Kapai

Kapai

Kapai

Kayaki

Wikapau

Taripi

Ariki

Akarma

Tamokompe

Tarmuxu

Yahi

Ixommi

Pakoroinko

Mikipisi

Kaikuimonepe

Eripoime

Akeuime

Pasenore

Kaikwe

Veado mateiro (Mazama Americana). Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé Pegada de onça pintada. Foto: Alexsander Gomes / Kanindé
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3.3.4  Considerações Finais

Os resultados deste levantamento indicam que a Terra Indígena Trombetas-Mapuera abri-
ga uma fauna de mamíferos, com boa diversidade, abundância mediana e biomassa relati-
vamente alta. As características da fauna indicam que áreas da reserva sofrem pressão de 
caça, porém não em um nível que possa ter efeitos deletérios sobre sua fauna de mamífe-
ros. 

A caça pela comunidade indígena aparentemente não afetou de forma intensa a riqueza 
de grandes mamíferos, pois foi possível observar espécies que desaparecem rapidamente 
quando estão sob pressão de caça intensa, principalmente os Cervídeos, Tayassuídeos e 
grandes primatas como o Ateles paniscus (Cuxiu) e Alouatta seniculus (Guariba). 

As áreas também se encontram isoladas em sua grande parte devido ao grande número de 
rios que permeiam a região dificultando a ação de caça predatória e colonização humana.

3.3.5  Recomendações

•Realizar estudos mais detalhados da fauna de mamíferos da T.I. Trombetas-Mapuera e 
Nhamundá-Mapuera, como por exemplo:

•A identificação da diversidade de mamíferos presentes na T.I em diferentes tipologias 
da floresta, principalmente nas áreas sem ocupação humana para determinar com maior 
precisão a diversidade de mamíferos;

•A quantificação da densidade populacional de cada espécie;

•A caracterização ecológica de cada espécie e, especialmente, a identificação de fatores 
limitantes e de espécies-chaves para a comunidade de mamíferos como um todo;

•Levantamento da fauna de mamíferos no entorno da Terra Indígena para detectar onde a 
pressão de caça é mais acentuada;

•Desenvolver um programa de conscientização ambiental junto às comunidades locais, 
visando garantir sua integração no processo de conservação e manejo da fauna da reserva 
a longo prazo.
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3.4 Ictiofauna

3.4.1 Introdução

A partir da aplicação das técnicas de pescarias indígenas e uso de material de pesca da 
equipe foram capturados 278 espécimes de peixes, distribuídos em 5 ordens e 66 espécies.

Os peixes da Ordem Characiformes foram os mais freqüentes, constituindo 61% de to-
dos os peixes capturados. As famílias Cichlidae, Characidae e a sub-familia Serrasalmidae 
foram os táxons com maior número de representantes.

O tamanho dos peixes variou, ocorrendo diferenças de acordo com as aldeias onde os es-
pécimes foram capturados. Um número demasiado de Hoplias sp. foi capturado na aldeia 
Mapuera, onde muitos informantes confirmaram que a espécie predomina no local. Como 
estes animais são generalistas é provável que ocupem nichos antes ocupados por outros 
táxons.

Embora a diversidade de famílias tenha sido alta (19 famílias), quatro grupos se destaca-
ram (Cichlidae, Characidae, Pimelodidae e Erythrinidae) na composição taxonômica dos 
peixes capturados. A subfamília Serrasalmidae (família Characidae) teve alta incidência na 
coleta, principalmente pela presença das etnoespécies pacu e piranha. 

Entre as espécies capturadas neste trabalho nenhuma está presente no último relatório 
vermelho da União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN) divulgado pelo ICM-
bio, o que indica que estas espécies ainda não correm risco de extinção. Mesmo assim, o 
planejamento e a gestão ambiental para a área estudada devem focar a conservação dos 
ambientes, o que garante a conservação da ictiofauna. Vale ressaltar que são necessários 
planos de manejo, uma vez que o número de habitantes nas aldeias é alto, principalmente 
na Aldeia Mapuera.

As técnicas empregadas pelos indígenas em suas pescarias na T.I estudada são diversifi-
cadas e com alto grau de detalhamento, sendo que o domínio de cada técnica determina 
entre eles a condição de um bom ou mal pescador. 

Nos questionários aplicados foram obtidas informações quanto às técnicas utilizadas pe-
los indígenas durante a realização de pescarias, as quais foram organizadas na tabela a 
seguir conforme nomenclatura em português e Way way (tabela 20). 

NOME PORTUGUÊS

TÉCNICAS DE PESCA

NOME PORTUGUÊSWAI WAI WAI WAI

Isca 

Gafanhoto 

Flecha 

Arco 

Arpão 

Linha 

Anzol 

Peixe pequeno 

Peixe grande 

Peixe grande 

Caniço

Tarrafa 

Malhadeira 

Currico 

Mascara 

Mergulho 

Armadilha 

Cesta 

Espinhel 

Timbó 

Karapa 

ce cey / xawa xawa / rîîro 

Way wî 

Krapa 

Yocho / Parata 

Xapopo 

Kiwi 

kîtmo ci 

kîtmo porin 

ootî porin 

Cecehkem 

Tarrafa/ Mîîye 

Mîîye 

Totkim 

Eukanapan 

Kemicitopo 

Xiika 

Caruka 

Itiychacho 

Umawa 

Tabela 20 - Relação de técnicas utilizadas pelos indígenas nas pescarias no território indígena.
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O uso de caniço e de armadilhas não foi observado durante as atividades realizadas pela 
equipe, embora ambos tenham sido citados como técnicas de pescaria pelos indígenas. O 
uso da malhadeira foi apontado por muitos indígenas como um dos fatores prejudiciais ao 
estoque de pesca, pois a sua propriedade de capturar muitos peixes em pouco tempo tem 
acabado com os peixes locais.

Dos 184 entrevistados sobre a recordação de pesca, 183 afirmaram realizar pescaria como 
atividade comum em seu dia a dia, apenas um entrevistado afirmou que está há algum 
tempo sem pescar. Quando questionados sobre a saída de casa para a realização de ativi-
dades de pesca, 41,30% dos entrevistados afirmaram ter saído no dia anterior a realização 
da entrevista para pescar, 12,50% pescaram no mesmo dia da entrevista e 11,41% pescaram 
dois dias antes da entrevista (tabela 20). 

NOME PORTUGUÊS NOME WAI WAI NOME XEREW

Rio 

Lago 

Poço 

Igarape 

Igapó 

Remanso 

Beira do Rio 

Correnteza 

Água parada 

Pedra 

Areia 

Embaixo da pedra 

Praia 

Boca do igarapé 

Igarapé Largo 

Igarapé pequeno 

Igarapé pequeninho 

Igarapé muito grande 

Água 

Cabeceira 

Olho d’água 

Galhado de pau 

Em cima da pedra 

Eepu (pronuncia eefu) 

Niikitho 

Weeyun / maxixin 

Aporî 

Krarasî 

Emakpo pon kacho 

Eepu Yicihtaw 

Cararan 

tîtîhno / atîtîn 

toopu 

axawa 

tohmakataw 

axawa ymo 

Aporî keen 

aporî porin 

wahray 

wahray cik 

aporî porinto 

tuuna 

tuuna pîîtho 

aporî pîîtho 

etara poxaru 

topo 

Carokoke (pronúncia – tyarokoke) 

-

Weyun 

Emasina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Tabela 21 - Relação de ambientes existentes na T.I relacionados a pescarias.

Pesca de mergulho, muito praticada pelos jovens. Foto: Israel Correa do Vale / Kanindé
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TIPO DE LOCOMOÇÃO

AMBIENTES UTILIZADOS NA ÚLTIMA PESCARIA

CITAÇÕES %

A pé

Canoa

Canoa com motor popa

Canoa com rabeta

Não informaram

Total geral

7

58

48

65

6

184

3,80

31,52

26,09

35,33

3,26

100,00

Tabela 23 - Relação dos meios de transporte utilizados pelos indígenas na 
locomoção para a realização de pescaria.

Tabela 22 - Relação de ambientes utilizados pelos informantes indígenas em suas pescarias.

Um dos temas abordados no questionário se referia a percepção do entrevistado em 
relação à quantidade dos peixes no período atual em relação ao passado, com questiona-
mento sobre a constatação de aumento ou diminuição na concentração dos peixes e se tal 
fato era verificado para uma determinada espécie. As opiniões divergiram e nem sempre 
foram bem compreendidas, tendo em vista a ambiguidade de algumas respostas.  

Outro fato que pode ter ocorrido seria o não entendimento da pergunta pelos entrevista-
dos em função da não especificação temporal da pergunta pelo entrevistador. 

Muitas respostas estavam associadas ao comportamento do animal para o período de 
realização da entrevista (finalização do período de seca e início da piracema) em vez da 
análise da composição demográfica populacional da ictiofauna ao longo dos anos até o 

Citações com Igarapé

Igarapé

Igarapé lago

Igarapé poço

Igarapé poço água-parada

Rio Igarapé

Total Igarapé

Citações com rio

rio

rio água-parada

rio cachoeira

rio igarapé

rio lago

rio outros

rio poço

rio poço cachoeira

Total rio

Cachoeira

rio cachoeira

rio poço cachoeira

Total Cachoeira

Citações com Poço

Igarapé poço

Igarapé poço água-parada

Rio poço

Rio poço cachoeira

Total poço

Citações Água-Parada

Igarapé poço água-parada

rio água-parada

Total Água Parada

Citações com Lago

Igarapé Lago

Lago

Rio lago

Total lago

Outros

rio outros

Total Outros

33

1

2

1

6

43

42

5

17

6

2

1

54

2

129

17

2

19

2

1

54

2

59

1

5

6

1

10

2

13

1

1
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presente. Por exemplo, alguns indígenas 34 afirmaram que a quantidade de peixes estava 
aumentando naquele momento em virtude do aumento no nível do rio. Ocorre que algu-
mas espécies, agrupadas em grandes cardumes, sobem ou descem o rio nas transições do 
período de seca para o de cheia e vice-versa, para realizar a desova, assim, se concentram 
anualmente em determinados ambientes. Este comportamento, comum para algumas es-
pécies, não corresponde ao objetivo da pergunta aplicada quanto às mudanças populacio-
nais no decorrer do tempo. 

As diferentes respostas obtidas foram categorizadas em seis códigos (Tabela 24), sendo 
que muitas se apresentaram inconsistentes, e logo foram classificadas como confusas. 
Vale ressaltar que esta temática resultou no fornecimento de particularidades a respeito 
dos peixes e técnicas de capturas. 

3.4.2 Mitologia

Um número razoável de indigenas afirmou que na pescaria para tirar “panama”4  deve-se 
cuspir na linha com a isca e na sequência chamar pelos peixes, que isto traz sorte ao pesca-
dor. Um indigena afirmou que usar uma variedade de pimento especifica também resulta 
em sorte na pescaria.

Outras informações de caráter cosmológico também foram relatadas pelos indígenas, 
como a existência de parentesco da piranha (Serrasalmmus gouldingiI; Poni tko- Wai Wai) 
com a cobra sucuri.

3.4.3 Uso dos peixes na medicina tradicional
 
Os indígenas utilizam várias partes do corpo dos peixes, para o preparo de remédios, prin-
cipalmente a gordura, o bucho  (provavelmente instestinos) e o fígado.
 
O bucho5 de alguns peixes, assim como o peixe inteiro (kunwa), é utilizado como remédio 
contra picada de aranha, sendo colocado em contato direto com a área afetada. O fíga-
do da arraia (Xpari) é utilizado no tratamento de tosse, ataque de fungos e reumatismo. 
No caso do reumatismo o tratamento consiste na ingestão do fígado frito. O peixe Acari 
Cachimbo é utilizado no tratamento de cravos no corpo. Já o bucho de  Pirarara e Jacaré são 
usados para dor no joelho.

3.4.4 Classificação dos peixes na lingua indigena
 
O procedimento de verificação de classificação indígena dos peixes, permitiu a obteção 
da taxonomia utilizada pelos Wai Wai, Xerew, Katuena, Tyrio, Mawayana, Hixkariana,  
Wapixana e Tunaiana.
 
A análise das nomenclaturas dos peixes nas diferentes línguas indígenas evidencia seme-

SITUAÇÃO   Au      Co        Di         Es           Sr            Du                    TOTAL GERAL 

Total                       35      57        21          1            7              1                               122 

Tabela 24 - Tipos de respostas quanto situação atual dos peixes da T.I estudada.
OBS: Au = aumentando, Co = confusas, Di = diminuindo, Es = estável, SR = sem resposta, Du = dual.

4 Expressão de origem Tupi que significa inútil, imprestável, infeliz, sem sorte (Tibiriça, 1984). É bastante utilizada para os pesca-
dores e caçadores que retornam de suas atividades sem animais abatidos.
5 Termo utilizado para os componentes do sistema digestivo, todavia, seria necessário especificar quais os órgãos são inclusos 
nesta denominação.
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lhança ortográfica entre os termos nas línguas Wai Wai, Katuena, Xerew e Hixkariana, e 
distinção destes com o a língua Wapixana e Mawayana. Foi verificado que para algumas 
espécies de peixes a grafia diferia entre praticantes da mesma língua que moravam em 
aldeias distintas. Para outra oportunidade seriam necessários momentos específicos de 
validação da grafia junto aos indígenas. 

Vale ressaltar que alguns indígenas já demonstram preocupação quanto a disponibilidade 
de peixes para os próximos anos, denotando interesse no manejo dos recursos faunísticos 
e autonomia no cuidado de seu território. É necessário realizar uma discussão mais ampla 
com os indígenas para a formatação de planos de manejo pesqueiros que considerem seus 
saberes locais e incite-os a participar ativamente na gestão de seus recursos naturais.

ORDEM  FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM NOME WAI WAI

Tabela 25 - Ictiofauna encontrada na T.I. Nhamundá-Mapuera, agrupada em ordem, família, espécie, nome 
vernacular, local e indígena (Wai Wai).

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Characiforme

Perciforme

Perciforme

Perciforme

Perciforme

Perciforme

Perciforme

Perciforme

Perciforme

Perciforme

Anostomidae

Anostomidae

Anostomidae

Anostomidae

Anostomidae

Characidae

Characidae

Characidae

Characidae

Characidae

Characidae

Characidae

Characidae

Ctenoluciidae

Curimatidae

Cynodontidae

Erythrinidae

Erythrinidae

Erythrinidae

Prochilodontidae

Serrasalmidae

Serrasalmidae

Serrasalmidae

Serrasalmidae

Serrasalmidae

Serrasalmidae

Cichlidae

Cichlidae

Cichlidae

Cichlidae

Cichlidae

Cichlidae

Cichlidae

Cichlidae

Cichlidae

Anostomoides fc. Laticeps

Leporinus cf. friderici

Leporinus sp.1

Leporinus sp.2

Leporinus sp.3

Myleus sp.2

Myleus sp.3

Mylossoma cf. duriventre

Plaractus cf. mesopotonicus

Serrasalmus rhombeus

Serrosalmus sp.1

Serrosalmus sp.2

Tetragonopterus cf. chalceus

Boulengella sp

Semaprochilodus cf.insignis

Hydrolycus scomberroides

Hoplerythrinus sp

Hoplias cf.malabaricus

Hoplias sp.1

Prochilodus cf. nigricans

Mylesinus cf. schomburgki

Myleus cf. micans

Myleus pacu

Serrasalmus eigenmanni

Serrasalmus spilopleuro

Chaetobranchus flavescens cf.acaronias

Cichla sp.1

Cichla sp.2

Cichla sp.3

Cichla sp 4 cf.temensis

Cichla temensis

Crenicichla cf. Marmorata

Crenicichla sp.1

Crenicichla sp.2

Aracu

Aracu Cabeça gorda

Aracu

Aracu

Aracu

pacu Branco

pacu anhanga

pacu cara amarela

Camunanin

Piranha Preta

Piranha da boca vermelha

Piranha

NI

peixe Agulha

Jaraqui da escama grossa

Peixe  Cachorro

NI

Trairão

Trairão

Curimata

NI

Pacu Branco

Pacu

Peixe Cana 

Macura

Piranha

NI

Tucunaré

Tucunaré

Tucunaré Bufalo

Tucunaré

Tucunaré

Jacunda

Jacunda

jacunda

Yoxwi xwi

Kotisu (ww)

Waraku

Yoxwixwi

Kotist

Wanamtu

paacu cy  cowi (ww)

kuwaru (ww)

Pooni Arixi

Pooni  tko

Pooni

Kutakru

Eresi

Posumri

Reyu

Makrawe

Aimara

Maaxa

Poosu

Mari

Paaku

Paaku

Maari

Petutu

Poone

Tiripo

Paranã (ww)

Parana

Parana (ww)

Parana (ww)

Parana 

Matawari

Kupu kupu

Xurwata
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Tabela 25 - continuação

Mapa da Aldeia Kwanamari

3.4.5 Mapeamento
 
Na atividade de mapeamento os indígenas elaboram mapas cognitivos de cada aldeia, a 
seguir (fig 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90): 

Figura 84: mapa da aldeia Kwanamari

ORDEM  FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM NOME WAI WAI

Perciforme

Perciforme

Perciforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Siluriforme

Cichlidae

Cichlidae

Cichlidae

Callichthyidae

Doradidae

Loricariidae

Loricariidae

Loricariidae

Pimelodidae

Pimelodidae

Pimelodidae

Pimelodidae

Pimelodidae

Pimelodidae

Pimelodidae

Pimelodidae

Pimelodidae

Crenicichla sp.3

Crinicichla sp.4

Geophagus sp1

Callichthys callichthys

Hassar sp

Ancistrus sp 

Hipostomus

Leporacanticus sp

hemisorubim platyrhynchos

Leiarius marmoratus

Parauchenipterus cf.galeatus

Pimelodella cf. cristata

Pimelodus blochii

Pimelodus sp

Platynematichthys notatus

Pseudoplatistoma cf. fasciatum

Zungaro jahu

jacunda

JeJu

Cara roi roi(9144)

Tamara

SN(=mandi)

Acari bodo

Bodo

Bodo

Surubim

Jandiá

Mandi

Mandi

Mandi

Cara de gato

Surubim

Jau ¹ / jau ²

Matawari

xuruatá

xakara kara

okoko

karu koru

Poori

Poore

Poore/ Kawarawara

Emasiyapori

Kanamuruku (ww)

Makapa

Warakaka

Warakaka (ww)

Warakaka/ katifirmi

Paxixi

Okoropicho

Makapa imo
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Mapa da Aldeia Inaja

Mapa da Aldeia Punkuru

Figura 85: mapa da aldeia Inajá

Figura 86: mapa da aldeia Punkuru
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Mapa da Aldeia Placa

Mapa da Aldeia Bateria

Figura 87: mapa da aldeia Placa

Figura 88: mapa da aldeia Bateria
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Mapa da Aldeia Mapuera

Mapa da Aldeia Tamyuru

Figura 89: mapa da aldeia Mapuera

Figura 90: mapa da aldeia Tamyuru
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3.4.6  Considerações Finais
 
Os indígenas do Território Nhamundá-Mapuera utilizam os peixes essencialmente para a 
subsistência, com pouca ocorrência do uso do recurso para obtenção de fonte de renda. 
O uso dos peixes para alimentação diária entre os indígenas de todas as aldeias e a per-
cepção de diminuição das espécies principalmente na aldeia mais populosa sugere entre 
os usuários a necessidade futura de manejo do recurso a fim de garantir estabilidade ali-
mentar. Inclusive vários caciques questionaram a equipe sobre a viabilidade de criação de 
peixes em tanque rede e nos próprios lagos como estratégias a serem implementadas nas 
aldeias. Outros caciques solicitaram para a equipe o envio de exemplares de peixes não 
existentes ao longo do rio como forma de povoá-lo com novas espécies. 
 
A preocupação com a atual abundância de peixes na T.I foi tão marcante que algumas lide-
ranças (aldeia Inajá) levaram a equipe para os lagos a fim de verificação rápida da viabili-
dade dos lagos para futuros criatórios de peixes. Para estes indígenas a criação de peixes 
em lagos (aldeia Inajá) ou igarapés (Aldeia Punkuru) poderá abastecer seu povo em longo 
prazo, em virtude do atual esgotamento dos recursos pesqueiros. Assim, faz-se necessário 
mapeamento e verificação detalhada da viabilidade dos lagos da região. Sendo que priori-
tariamente seria necessária a continuidade do presente estudo para aplicação de coletas 
de dados em outras estações, considerando a sazonalidade da Amazônia, e levantamento 
de informações a longo prazo. Assim, o levantamento da ictiofauna e o diagnóstico da 
pesca contemplariam as flutuações de sazonalidade e responderiam satisfatoriamente as 
indagações dos indígenas. 
 
Vale ressaltar que os indígenas das aldeias Kwanamari, Mapuera, Tamiuru e Inajá plane-
javam realizar discussões quanto a importância do manejo de peixes em suas aldeias. Tal 
inquietação e tomada de planejamento demonstra preocupação do uso atual dos recursos 
e iniciativa de autonomia no cuidado de seu território. 
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Capítulo 4
Etnozoneamento
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4.1 Introdução

O Etnozoneamento vem sendo utilizado como ferramenta de planejamento para a elabo-
ração de Planos de Gestão Ambiental das terras indígenas, por diversas associações indí-
genas, a exemplo do povo Paiter Surui em Rondônia e Pykahu-Parintintin no Amazonas, 
que vem implementando as ações de proteção em seus territórios.

Foi realizado o Diagnóstico Etnoambiental Participativo com o desenvolvimento de pes-
quisas voltadas para a etnohistória, meio físico, meio biológico (fauna e vegetação), com a 
elaboração de mapas temáticos contendo as áreas definidas e baseadas nas informações 
coletadas utilizando  os conhecimentos tradicionais e cientificos. Logo após as pesquisas 
de campo e bibliográficas foram realizadas as oficinas de validação do diagnóstico e final-
mente a de elaboração dos relatórios.

O mapa do etnozoneamento traz as zonas definidas pelos Wai Wai, onde foram ordenadas 
as áreas de uso e sagrada de modo a garantir a conservação ambiental e o desenvolvimen-
to sustentável das Terras Indigenas Nhamunda-Mapuera e Trombetas-Mapuera.

A realização do etnozoneamento das Terras Indígenas Nhamundá-Mapuera e Trombetas-
Mapuera, foi uma decisão e escolha dos diversos povos indígenas que habitam esta terras 
através da APIM – Associação dos Povos Indígenas do Mapuera  e do Governo do Pará.

Durante a oficina de Etnozoneamento onde os indígenas se dividiram em 03 grupos de 
acordo com a escolha de cada indivíduo, garantindo que em cada grupo a representação 
das etnias que vivem naqueles Territórios Indigenas.

As terras indígenas foram divididas em regiões, conforme a escolha de cada grupo. Esta 
divisão se deu a partir dos resultados dos estudos biológicos e culturais realizados APIM, 
Kanindé, ECAM, com o apoio da FUNAI e SEMA.

Cada grupo traçou seus objetivos, que resultados queriam obter, os indicadores da etno-
história, fauna, flora e meio físico, além de definir normas gerais e as atividades permiti-
das e classificaram cada região de zona.

(Esq.) Participantes da validação do diagnóstico. (Dir.) Caciques das aldeias recebendo o mapa do etnozoneamento. Fotos: Sergio P. Cruz / Kanindé 
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Zona de Caça e Pesca para festa

Zona de Caça e Pesca

Zona de Produção

Zona de Recuperação

Aldeia atual - Ewto orotono

Aldeia antiga - Ewtotho

Lugar sagrado - Ehyaskmatoponhiri komo

Cemitério Antigo - Pahxan pen komo yochotho

Local de história - Ehtoponhiri komo

Posto da FUNAI - FUNAI min

Zona de Proteção Integral
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4.2  Wooto Yeeken
        Zona de Caça e Pesca para festa   
 (sazonal)

 

Foram criadas duas zonas 
de caça e pesca.

Descrição: 
 Destinada a caça e a pesca sazonal.

Objetivo Geral: 
 Caçar e pescar para alimentação da comunidade indigena

Objetivo Especifico: 
 Proteger os animais e manter a comunidade alimentada com proteína animal.

Normas de uso: 
 Só será usada no período de Natal, Páscoa e Conferências, apenas 3 vezes por  
 ano.
 O restante do ano a caça e pesca não é permitida de modo que os animais 
 possam se reproduzir.
 Só podem caçar e pescar o povo indígena do território; não é permitido atividade  
 de caça e pesca por não indígenas.

Indicadores:
 Número de animais caçados ou pescados;
 Número de atividades de vigilância e fiscalização realizadas.

Atividades:
 Será realizada a caça e pesca controlada pelos povos indígenas do território.
 Desenvolver atividades de proteção dos locais onde ficam os animais para 
 reprodução, berçários de peixes.
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4.3  Esetakacho Animtopo Marha Emapona        
 Zona de Caça e Pesca
 

Descrição: 
 É aquela onde os igarapés, rios e lagos são 
 utilizados para a prática de pesca (peixes e 
 quelônios), durante o dia-a-dia da população.

Objetivo Geral: 
 Manter a população alimentada com carne e peixe e desenvolver o manejo da  
 pesca.

Objetivos Específicos: 
 Desenvolver atividade de caça e pesca e a criação de animais de silvestres   
 domésticos, (peixes, tartaruga, jacaré) entre outros;
 Manejo dos recursos pesqueiros;
 Estabelecer o calendário de pesca;
 Manejo de quelônios;
 Valorizar as práticas culturais.

Normas de uso: 
 Só os povos indígenas do território indígena podem caçar e pescar, além de criar  
 animais;
 Proibida a pesca de algumas espécies durante a piracema;
 Controle do uso de timbó, malhadeira, pesca de mergulho;
 Não abater fêmeas de tracajá na epoca de reprodução.

Indicadores:
 Número de animais caçados ou pescados;
 Relatório de monitoramento de especies;.
 Número de projetos desenvolvidos;
 Quantidade de animais criados.
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Resultado Esperado:
 Aumento da população de peixes e outros animais para suprir a alimentação da   
 comunidade;

Atividades:
 Criação de animais silvestres, tipo queixada, paca, anta, macaco e outros  
 animais;
 Criação de aves tipo arara, papagaio e outros;
 Fazer o estudo aprofundado para ver se é possível criar o peixe em lagoas; 
 Fazer criação de tucunaré, traira, pacu, curimatã, camunanim, peixe cana;
 Desenvolver estudos para ver se é possível criar peixes que não são da região   
 (tambaqui, pirarucu, matrinxa, pirapitinga, jaraqui, fura calça, apapa);
 Projeto de manejo de peixes nos lagos; 
 Fazer a comercialização dos peixes;
 Repovoamento de lagos;
 Desenvolver projeto de criação de peixes em tanque rede utilizando alternativas   
 encontradas nas comunidades (ração, materiais, entre outros);
 Realizar estudo mais aprofundado sobre os rios, lagos e igarapés;
 Realizar estudo para subsidiar manejo e/ou criação de quelônios;
 Valorizar a cultura com a criação de alternativas para valorização das práticas   
 culturais de lazer para o grande número de jovens moradores da região:    
 canoagem, corrida, cabo de guerra, etc;
 Valorizar e incentivar o uso de artesanato, dança e música tradicional para o   
 fortalecimento da cultura indígena.

Jabuti abatido no retorno da roça. Foto: Israel Correa do Vale / Kanindé
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4.4  Apehni comota
 Zona de Proteção Integral
   
 

Descrição: 
 Destinada a proteção e reprodução dos animais.

Objetivo Geral: 
 Proteger os animais para que estes possam se reproduzir.

Objetivo Específico: 
 Desenvolver atividades que garantam a proteção e reprodução dos animais.

Normas de uso: 
 Serão desenvolvidas atividades de pesquisas, estudos e proteção pelos 
 indígenas, FUNAI, SEMA, Instituto de Pesquisa e entidades não governamentais,  
 desde que devidamente autorizadas pelos indígenas e os órgãos responsáveis.

Indicadores:
 Relatório de monitoramento;
 Número de atividades de proteção realizadas.
 Número de pesquisas desenvolvidas

Atividades:
 Desenvolver estudos  e pesquisas;
 Desenvolver atividades de fiscalização e controle;
 Desenvolver o biomonitoramento.

185



S
er

gi
o 

P.
 C

ru
z 

/ K
an

in
dé

186



4.5  Yocho Tho 
 Lugar Sagrado    
 

Descrição: 
 Destinada a proteger locais de antigas aldeias.

Objetivo Geral: 
 Manter os locais das antigas aldeias, locais de pajelanças, cemitérios, locais de  
 antigas guerras protegidos.

Objetivo Específico: 
 Manter os locais protegidos e repassar o conhecimento para os jovens, para que  
 eles possam identificar estes locais e conhecer a história.

Norma de uso: 
 Só podem ir neste locais os indígenas, pesquisadores ou pessoas autorizadas  
 pelos indígenas que são lideranças.

Indicadores:
 Número de atividades de repasse de conhecimento desenvolvidas.

Atividades:
 Desenvolver atividades de caminhada com os jovens para que conheçam estes  
 locais e assim repassem a história do povo.
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4.6  Ewto mko wokpa  mkayno 
 tihtinosom  me nay 
 Zona de Resgate  
 

Descrição: 
 Locais que ficaram fora da demarcação da terra indigena.

Objetivo Geral: 
 Anexar à terra indígena.

Objetivo Específico: 
 Incluir áreas identificadas, pelo GT da FUNAI da terra em estudo Kaxuyana/
 Tunayana.

Norma de uso: 
 As lideranças vão entrar em contato com a FUNAI e a SEMA para ver quais os  
 procedimentos que devem ser tomados.

Indicadores:
 Área demarcada e homologada.

Atividades:
 Fazer reunião com a FUNAI e SEMA em Manaus, depois em Brasilia para tratar do  
 assunto;
 Anexar ao Etnozoneamento a área proposta pelo Grupo de Trabalho da FUNAI  
 assim que o resumo de identificação e delimitação for publicado oficialmente.
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4.7  Zona de Produção 
 

Descrição: 
 Áreas próximas as aldeias que poderão ser utilizadas para roças.

Objetivo Geral: 
 Fazer o manejo da roça e o plantio voltado para a alimentação.

Objetivo Específico: 
 Melhorar a qualidade da alimentação;
 Garantir assistência técnica;
 Aumentar a produção para poder ser utilizada na merenda escolar e venda nas   
cidades próximas;
 Estabelecer áreas onde são instaladas e mantidas roças, coleta de produtos da   
floresta;
 Manter os roçados tradicionais.

Normas de uso: 
 Apenas indígenas podem fazer roça;
 As regiões longe da aldeia são destinadas ao extrativismo;
 Para abrir roçado deve pedir autorização da liderança da aldeia.
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Indicadores:
 Aumento de hectares plantados;
 Catálogo  dos artesanatos produzidos;
 Artes divulgadas nos meios de comunicação;
 Quantidade de produtos comercializados;
 Produtos sendo utilizados na merenda escolar;
 Manejo de uso múltiplo e de roçados sendo desenvolvidos;
 Postos de vigilância funcionando;
 Número de roças manejadas (consorciadas);
 Quantidade de safra produzida;
 Tamanho da área utilizada para manejo não madeireiro;
 Quantidade da produção comercializada;
 Número de operações de vigilância.

Atividades:
 Plantio de frutíferas;
 Plantio consorciados e Sistema Agroflorestais;
 Comercialização dos produtos para vender nas cidades;
 Venda do produto para o Governo utilizar na merenda escolar;
 Plantio de pimentas;
 Produção e valorização dos artesanatos;
 Divulgação da produção na internet (site, e outros meios de divulgação);
 Produção de catálogos das artes indígenas;
 Valorização cultural;
 Projetos de manejo florestal de uso múltiplo (não madeireiro);
 Projetos de destinação adequada ao lixo produzido na região;
 Pesquisa cientifica visando a melhoria da produção e o manejo de recursos da   
 floresta;
 Criar plano de negócio para a produção (agrícola e da floresta);
 Projeto de correção de solo em áreas mais próximas das aldeias;
 Assistência técnica agrícola para as roças das aldeias;
 Criação de abelhas sem ferrão (meliponicultura);
 Sediar as aldeias, construções como postos de saúde, vigilância 
 Promover o manejo florestal não madeireiro ;
 Promover pesquisas para melhoramento da produção agrícola e manejo dos   
 recursos da floresta;
 Controlar acessos para as aldeias e interior das terras indígenas.

Preparando Beiju. Foto: Sergio P. Cruz / Kanindé 
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4.8  Comotanmaxmu
 Zona de Recuperação   
 

Descrição: 
 Locais que sofreram impactos 
 no território indígena.

Objetivo Geral: 
 Recuperar solo, rios, florestas, fauna.

Objetivos Específicos: 
 Desenvolver projetos de recuperação das áreas;
 Recuperar areas desmatadas;
 Recuperar margens de rios e igarapés;
 Diminuir a degradação dos recursos e recuperar áreas.

Normas de uso: 
 Os indígenas com a ajuda de instituições e parceiros desenvolverão projetos  
 devidamente autorizados;
 Toda área desmatada  deve ser reflorestada com especies nativas ou de uso  
 econômico.

Indicadores:
 Número  de projetos desenvolvidos;
 Quantidade de mudas plantadas;
 Quantidade de áreas recuperadas.

Atividades:
 Buscar parcerias para desenvolver as atividades e projetos de recuperação;
 Projetos de reflorestamento;
 Pesquisas sobre a recuperação de áreas degradadas.
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4.9 Considerações finais
 
O diagnóstico Etnoambiental participativo realizado na Terra Indígena Nhamunda Mapu-
era foi utilizado como fonte de informação durante a Oficina de Elaboração do Etnozonea-
mento.

Estes documentos tem o objetivo de contribuir para o Plano de Gestão Etnoambien-
tal da Terra Indígena, bem como, contribuir para a melhor gestão do território pela 
FUNAI, SESAI, SEDUC, SEMA, prefeituras do entorno, os indígenas e suas entidades  
representativas e o Governo do Pará, para que possam de forma planejada gerir esta área 
protegida e seu entorno de forma a garantir os ecossistemas da região e a implementação 
da política pública de apoio aos povos indígenas.

Considerando a dinâmica de ocupação do território pelos Wai Wai e sua área de entorno, 
há necessidade de monitoramento, manejo e gestão ambiental, e ainda, ações que promo-
vam a valorização da cultura dos diversos povos que habitam a terra indígena.

Os estudos realizados são subsídios para os povos indígenas, suas organizações e os 
órgãos públicos para a elaboração do Plano de Gestão da Terra Indígena, para que a popu-
lação indígena e os gestores públicos possam implementar os projetos, atividades e ações 
recomendadas pela comunidade e pesquisadores indígenas e não indígenas, no sentido de 
melhorar as condições de vida dos habitantes da Terra Indígena e da população que vive 
no entorno de seu território.
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Nesta página e nas seguintes, imagens 
das pesquisas realizadas, oficinas e 

validação do etnozoneamento.
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Etnozoneamento 
da Porção Paraense das Terras Indígenas 

Trombetas-Mapuera 
e Nhamundá-Mapuera

APOIO:

REALIZAÇÃO:

Associação de Defesa Etnoambiental
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 Com a assinatura da Política Nacional de Gestão 
Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI) e com as de-
mandas das comunidades por soluções para uma gestão 
sustentável de áreas demarcadas, que atendam às deman-
das de populações crescentes e continuem a dar uma boa 
qualidade de vida, cresce a importância de instrumentos 
de gestão territorial na questão indígena. Como exemplo 
temos alguns instrumentos como o Diagnóstico Etnoam-
biental Participativo e seus produtos associados, como o 
etnozoneamento, estes já aplicados em territórios indíge-
nas em Rondônia, Mato Grosso, Sul do Amazonas e Pará.

 Além dos corredores etnoambientais de Rondônia, 
localizados no sul do Amazonas e no noroeste de Mato 
Grosso, o trabalho de etnozoneamento também foi desen-
volvido, mais recentemente, na região da Calha Norte no 
estado do Pará. Este trabalho é resultado da parceria entre 
as comunidades Wai Wai, a Associação dos Povos Indígenas 
de Mapuera (APIM), a FUNAI, a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente do Pará, por meio de sua Diretoria de Áreas Pro-
tegidas/Projeto Conservação da Biodiversidade em Terras 
Indígenas do Pará, e foi implementado pela Kanindé com 
o apoio da Equipe de Conservação da Amazônia (ECAM). 
A atividade cobriu uma das maiores extensões geográfi cas 
já feitas com esta metodologia.

 O projeto e seus produtos darão elementos e instru-
mentos fortes de gestão territorial para as comunidades 
indígenas do Mapuera e ajudarão em suas interações com 
o PNGATI, a FUNAI, o estado do Pará e parceiros na busca 
de soluções concretas para uma gestão sustentável que 
respeite a tradição e a história dos seus habitantes 
milenares e também os ajude a enfrentar os novos desafi os 
e oportunidades que surgirem.

Vasco van Roosmalen
Presidente

Equipe de Conservação da Amazônia


