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APRESENTAÇÃO

Esta publicação abre a série “Conhecimentos Indígenas, Pesquisa  
Intercultural”. Concebida como parte do processo de construção de um pro-
grama de formação superior indígena no rio Negro, estará virtualmente aberta 
a publicar produção similar de outras regiões do país e da Amazônia. (*)

No caso do rio Negro, está prevista a publicação de mais três volumes 
até 2011, com apoio do Instituto Arapyaú: um sobre narrativas de origem e ter-
ritorialidades, outro sobre desenvolvimento e gestão territorial e, finalmente, 
a proposta de um programa de formação superior indígena que resultará do 
processo cumulativo de consultas iniciado em 2009. 

Os materiais reunidos, editados e publicados resultam de processos 
em curso de sistematização e produção colaborativa de conhecimentos, seja 
entre jovens estudantes-pesquisadores indígenas e os conhecedores mais 
velhos de suas próprias comunidades, seja com a participação de cientistas-
pesquisadores, quase sempre no ambiente das escolas indígenas diferencia-
das de ensino fundamental e médio implantadas na região do alto rio Negro 
desde meados dos anos 1990.

Essa região, no extremo noroeste da Amazônia, dividida entre Brasil e 
Colômbia, corresponde a uma área cultural tradicionalmente compartilhada 
por dezenas de povos indígenas que interagiram fortemente – e por gera-
ções – com a cruzada civilizatória missionária em sua forma escolar: refle-
tindo um projeto de Estado Nacional homogêneo, teve forte impacto sobre 
manifestações socioculturais e padrões estéticos indígenas.

É apenas nos últimos anos, a partir do reconhecimento de direitos co-
letivos indígenas pela Constituição Federal do Brasil (1988) e da promulgação 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), que começa a ruir 
no rio Negro o império escolar missionário e seu sucedâneo governamental, 
com as escolas rurais municipalizadas, dando lugar a experiências escolares 
inovadoras, como espaços colaborativos entre comunidades, associações in-
dígenas, instituições governamentais e civis, do Brasil e do exterior. Mesmo 
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dentro de escolas estaduais situadas nos principais centros missionários da 
região, como Taracuá, Pari-Cachoeira e Iauaretê, atividades de “revitalização 
cultural” começaram a abrir espaço para a inserção de conteúdos diferencia-
dos no curriculo escolar.

Uma das características distintivas dessas experiências de educação 
escolar indígena baseadas em pesquisas (**) é sua estreita associação com 
os valores, perspectivas e projetos das comunidades, favorecendo seus pro-
cessos de discussão, decisão e execução. Experiências inicialmente marginais 
ou muito localizadas de ensino fundamental e médio, iniciadas pela Escola 
Utapinapona-Tuyuka/1998, Escola Baniwa e Coripaco Pamáali/2000, Tukano 
Yupuri/2000, Kotiria Wanano/2003 e o Centro de Pesquisadores Indígenas de 
Iauaretê (CEPI), da Escola Estadual Indígena São Miguel/2008, acumularam 
resultados que passaram a ser, progressivamente, referência para os sistemas 
oficiais de ensino escolar no rio Negro. 

Como decorrência desse “destino escolar” do processo de for-
mação, chegou o tempo de tomar uma iniciativa diferenciada para o 
ensino superior, tarefa nada fácil, especialmente diante da crescente 
oferta de cursos superiores na região pela UFAM, UEA e pelo IF-AM. 
Estes cursos vêm dando preferência para formação de professores in-
dígenas em licenciaturas interculturais, que é um dado positivo para a 
região, mas não conseguem dar conta de outras questões específicas 
das comunidades indígenas.  

Em 2009 foi dada a arrancada, em São Gabriel da Cachoeira, de 
um processo de consulta coletiva visando a construção de um pro-
grama de ensino superior indígena, interdisciplinar e multicultural no 
rio Negro, como um espaço inovador e estratégico para a formulação 
de respostas às demandas de formação das comunidades indígenas. 
Seu principal desafio é estabelecer pontes para que os conhecimentos 
indígenas possam vir à tona e se articular, de maneira mais equitativa, 
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com os debates sobre as problemáticas socioambientais do mundo 
contemporâneo.

Esta á uma iniciativa da parceria entre o Instituto Socioambiental 
(ISA) e a Federação das Organizações Indígenas do rio Negro (FOIRN), 
apoiada na sua base de associações sub-regionais e escolas indígenas 
diferenciadas e pelos movimentos de afirmação cultural desenvolvi-
dos por conhecedores tradicionais do rio Negro.

Beto Ricardo & Lucia Alberta Andrade (ISA)
Maximiliano Menezes Tukano & 

Irineu Laureano Rodrigues Baniwa (FOIRN)

S. Gabriel da Cachoeira, março de 2010

(*) Experiências similares realizadas em reserva extrativista no Acre, por exemplo, resultaram em algumas 
publicações, como o Manual de Monitoramento Ambiental Usando Borboletas e Libélulas. Reserva Extrativista 
Alto Juruá. Este livro serve como guia de campo para realização de inventários e monitoramento ambiental 
(município de Marechal Thaumaturgo no Acre). São seus autores: Rafael Luis Galdini Raimundo, André Victor 
Lucci, Raimundo Nonato Souza Costa, Joâo Batista Ferreira de Oliveira, Antonio Ferreira Lima, Antonio Barbosa 
de Melo e Keith Spalding Brown Jr. (Rafael, André e Keith são biólogos, os demais são seringueiros). Trata-se do 
primeiro volume da Série Pesquisa e Monitoramento Participativo em Áreas de Conservação Gerenciadas por 
Populações Tradicionais, publicada pela Associação de Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do 
Alto Juruá, pelo Laboratório de Antropologia e Ambiente - CERES (UNICAMP), e pelo Museu de Historia Natural 
Adão Cardoso. São coordenadores da série: Mauro W. B. de Almeida e Keith S. Brown Jr. Também foi publicada 
a Enciclopédia da floresta: o Alto Juruá - práticas e conhecimentos das populações, organizada por Manuela 
Carneiro da Cunha e Máuro Barbosa de Almeida, publicada pela Companhia das Letras (São Paulo) em 2002. 

(**) Em novembro de 2000, a FOIRN e o ISA organizaram em S. Gabriel da Cachoeira o 1º Seminário de  
Pesquisa no Rio Negro (AM) para promover uma diálogo entre indígenas e pesquisadores de várias partes do 
mundo, no marco da elaboração de um Programa Regional de Desenvolvimento Indígena Sustentável do Rio 
Negro. O Seminário permitiu o mapeamento das pesquisas científicas feitas na região e o intercâmbio entre 
pesquisadores e comunidades locais, resultando em recomendações e compromissos.Para saber mais
acesse http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=934.
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12

INTRODUÇÃO

Essa publicação se inscreve no âmbito das iniciativas que visam de-
linear, planejar e implementar uma experiência alternativa de formação 
superior indígena e intercultural no rio Negro. 

Manejo do Mundo reúne um conjunto de comunicações sobre 
pesquisas relacionadas a esse tema. Oferece um panorama atual das in-
vestigações desenvolvidas por equipes interculturais e multidisciplinares. 
Dentro da proposta de construção gradual de um currículo, contribui 
para delinear conteúdos e perspectivas de pesquisa que farão parte desta 
proposta de formação superior. 

A abordagem desse eixo temático visa tanto sistematizar pesquisas 
em andamento e divulgá-las, como propor um conjunto de questões e 
desdobramentos que informem a esses e a outros grupos de pesquisa na 
região, que serão o futuro público neste ensino superior. 

Essas pesquisas vêm sendo desenvolvidas, sobretudo na última 
década, por equipes formadas por indígenas e não indígenas no âmbito 
da parceria entre a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 
(FOIRN), o Instituto Socioambiental (ISA) e associações, escolas e comuni-
dades indígenas na região do médio e alto rio Negro. Nesse período, várias 
iniciativas investiram nas possibilidades do desenvolvimento sustentável 
a partir do diálogo intercultural, com ênfase na perspectiva indígena.  Do 
lado colombiano, na região do Pirá-Paraná (para nos atermos ao que está 
representado nessa publicação), alianças e iniciativas semelhantes acon-
tecem entre a Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indí-
genas del Río Pirá-Paraná (ACAIPI) e a Fundação Gaia-Amazonas (FGA).

Nessa perspectiva, todos os projetos envolvem estudo e pesquisa, 
uma permanente busca de compreensão das situações e seus processos, 
de múltiplos pontos de vista. A emergência dos pesquisadores indígenas 
se dá nesses contextos, seja de formação das novas gerações nas comu-
nidades ou de formulação e execução de seus projetos, em que se privi-
legiam conhecimentos e o entendimento indígena. Surgem grupos de 
pesquisa nas escolas indígenas (várias delas já contando com o ensino 
médio) e ligados a associações de base, em seus planos de gestão terri-
torial ou manejo ambiental, em vários de seus aspectos (peixes, animais, 
florestas, cultivares, dentre outros). Muitas ações em educação escolar in-
dígena na região têm valorizado a pesquisa de temáticas relevantes, mais 
que as disciplinas, na construção curricular e político-pedagógica. 
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13

Manejo do Mundo visa, ao mesmo tempo, conexões das pesquisas 
indígenas e conjuntas no rio Negro com debates mais globais e colabora-
ção em discussões relevantes nos dias de hoje, com novas parcerias.

***

Manejo do Mundo é assunto abrangente. Inclui experiências co-
tidianas e rituais das comunidades ao longo do ciclo anual, no manejo 
apropriado dos peixes, animais da terra, aves, insetos, das atividades da 
agricultura, pesca, caça e coleta, das doenças de cada tempo. Compre-
ende diversos procedimentos cerimoniais e cotidianos, em diferentes 
aspectos: o calendário astronômico (passagem das constelações), classi-
ficações de diversidade, observação dos ciclos de vida, da fenologia das 
plantas, práticas de uso de lugares. Diz respeito também a uma série de 
comportamentos relativos à formação do corpo e da pessoa, práticas de 
processamento e consumo alimentar, procedimentos de proteção e pre-
venção de doenças.

Inclui ainda o manejo ambiental tal como está sendo conduzido 
hoje pelas associações indígenas e seus parceiros, relacionado aos pei-
xes, recursos florestais e agroflorestais, através de discussões coletivas em 
encontros ou oficinas, diagnósticos e acordos intercomunitários. Nesses 
contextos são elaborados planos de manejo, bem como metodologias 
de monitoramento de indicadores com as comunidades. Aqui há o cru-
zamento entre duas perspectivas: uma mais estritamente indígena, se-
gundo a qual cabe à sociedade mediar sua relação com os outros seres 
e gentes, seja através de procedimentos rituais e xamânicos, seja através 
de restrições no uso de locais ou moderação no consumo e nos compor-
tamentos relativos à formação do corpo e da pessoa. A outra visão, mais 
ocidental, concebe o meio ambiente como recursos, mais ou menos es-
cassos, a serem usados adequadamente a partir de certos critérios eco-
nômico-ecológicos. 

Algumas iniciativas de pesquisa desenvolvem a prática do registro 
diário da vida comunitária e das práticas de manejo, com ênfase na obser-
vação dos ciclos de vida (e das águas). Esse material, elaborado por uma 
rede de pesquisadores indígenas, é sistematizado, resultando em uma 
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descrição e análise dos ciclos anuais a partir das concepções indígenas. 
Essa pesquisa mostra a abrangência do sistema indígena de classificação, 
delineando-se correlações com a questão mais global das mudanças cli-
máticas.

Há ainda pesquisas sobre conhecimentos-práticas indígenas de 
manejo do mundo (míticos, cerimoniais e cotidianos), revelando diver-
sas possibilidades de aproximação entre conhecedores mais velhos e ex-
perientes e os mais jovens, como lideranças, estudantes, pesquisadores, 
professores; homens e mulheres; entre as diferentes sub-regiões, como 
cabeceiras, comunidades sede de missões e cidades, inclusive. Várias des-
tas pesquisas colocam em debate os modos e a eficácia dos registros des-
tes saberes.

A bacia do rio Negro, por sua posição de ambiente muito particu-
lar da bacia Amazônica, também é foco de pesquisas que não trabalham 
diretamente com os conhecimentos indígenas. Essa publicação também 
abre espaço para a comunicação de algumas destas pesquisas, que se so-
mam aos conhecimentos relevantes para a valorização destas paisagens, 
compreensão de aspectos outros desses ecossistemas e seu manejo de 
uma forma sustentável.

***

Essa publicação não é completa, há várias outras iniciativas em 
curso que não foram aqui relatadas - e que poderão vir a formar um se-
gundo volume. Estas comunicações de pesquisa estão longe de esgotar 
o assunto da pesquisa intercultural e multidisciplinar na região. A maioria 
delas refere-se a pesquisas em andamento, que não alcançaram resulta-
dos conclusivos. Um conjunto delas está associado a atividades de moni-
toramento de ciclos de vida ou processos de manejo que podem ser per-
manentes ou de longo prazo, e devem continuar. Como grande parte das 
pesquisas faz parte de programas de formação das escolas indígenas em 
diferentes níveis - e do futuro ensino superior -, geralmente desdobram-
se e aprofundam-se com as novas gerações de estudantes, na relação de-
les com os conhecedores de cada povo indígena, em suas comunidades, 
e em sua experiência com as sociedades nacionais.
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INTRODUÇÃO

RIO NEGRO

A bacia do rio Negro ocupa uma área total de cerca de 70 milhões 
de hectares (incluindo o rio Branco) e é a maior bacia de águas pretas 
do mundo. Compartilhada por quatro países (Brasil, Colômbia, Venezuela 
e Guiana), concentra os maiores índices pluviométricos da Amazônia e 
provê importantes serviços ambientais para a região e para o país. Nos 
cenários futuros da Amazônia sob os efeitos das mudanças climáticas, a 
região do rio Negro aparece como uma das mais preservadas.  

Apresenta grande diversidade socioambiental. Uma visão de con-
junto transfronteiriça indica que a bacia do rio Negro concentra o maior 
mosaico de terras indígenas e áreas protegidas da Amazônia. Os povos 
indígenas que tradicionalmente aí habitam têm direitos coletivos e go-
vernança sobre a maior parte da extensão da bacia. Na parte brasileira da 
bacia são 36 povos indígenas e 41 terras indígenas reconhecidas oficial-
mente, além de formações florestais únicas, em parte protegidas por 25 
Unidades de Conservação federais e estaduais. 
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Na região do médio e alto rio Negro, a população indígena é majori-
tária, chegando a mais de 90% no município de São Gabriel da Cachoeira. 
O número e a extensão de Terras Indígenas e Unidades de Conservação 
deverá crescer nos próximos anos, com o processo em curso de ordena-
mento territorial do médio e baixo rio Negro.

O alto rio Negro, parte brasileira, corresponde majoritariamente às 
cinco terras indígenas demarcadas e homologadas em 1998, somando 
10,6 milhões de hectares em extensão contínua. Além dessas, há a TI Ba-
laio (reconhecida oficialmente em dezembro de 2006), localizada no eixo 
da estrada que liga a cidade de São Gabriel da Cachoeira a Cucuí e parte 
da TI Yanomami. Ainda em fase de identificação pela Funai, encontra-se a 
TI Marabitanas Cué-Cué, situada na margem esquerda do rio Negro acima 
de São Gabriel. Com a regularização dessas TIs, mais de 90% da extensão 
do município de São Gabriel da Cachoeira passa a ser Terra Indígena. A 
população não-indígena dessa parte da bacia concentra-se na sede do 
município de São Gabriel da Cachoeira, localizada à margem esquerda do 
rio Negro, abaixo da foz do rio Uaupés. 

Os povos indígenas residentes nessas terras compartilham ca-
racterísticas socioculturais e pertencem às famílias linguísticas Tukano 
Oriental (Kubeo, Desana, Tukano, Miriti-tapuya, Arapaso, Tuyuka, Makuna, 
Bará, Siriano, Karapanã, Wanano, Yuruti e Pira-tapuya), Arawak (Tariano; 
Baniwa, Kuripako, Warekena e Baré) e Maku (Hupda, Yuhupda, Nadeb e 
Dow). Ocupam cerca de 700 comunidades e sítios estabelecidos ao longo 
dos rios Negro, Uaupés, Tiquié, Papuri, Içana, Aiari, Xié e seus afluentes, 
perfazendo uma população total de cerca de 30 mil pessoas. Os grupos 
Tukano e Arawak são ribeirinhos e agricultores, ao passo que os grupos 
Maku, mais móveis e explorando recursos mais dispersos, ocupam áreas 
interfluviais entre os rios Uneuixi e Uaupés.

A região caracteriza-se por uma enorme variedade de microe-
cossistemas, bem como por uma restrição generalizada de nutrientes 
(oligotrofia). Possui formações florestais de terra firme, igapós (florestas 
inundadas) e campinarana, esta última também conhecida como caa-
tinga do rio Negro, um tipo de vegetação peculiar à região. A caatinga 
do rio Negro é predominante na região e seus solos são extremamente 
ácidos, arenosos e lixiviados (spodosolos). As comunidades indígenas 
estão geralmente localizadas nas regiões de ocorrências de matas de 
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terra �rme, cujos solos permitem o aproveitamento agrícola. Por este 

motivo, há grandes extensões de terras no interior das áreas indígenas 

que são pouco habitadas. 

Historicamente, a bacia do rio Negro é uma região de colonização 

antiga, com presença ibérica desde o século XVIII. A violência desse pro-

cesso levou ao abandono e despovoamento drástico do baixo e médio 

rio Negro. Mais recentemente, os patrões da borracha e outros produtos 

do extrativismo foram sucedidos por missionários salesianos nas pri-

meiras décadas do século XX, como principal agência externa entre os 

índios da região. Depois do auge do projeto educacional e catequético 

salesiano entre as décadas de 50 e 60, seguiu-se um período de deca-

dência, que culminou com o fechamento dos internatos. As comunida-

des em torno das missões persistiram. Destaca-se atualmente Iauaretê, 

no Uaupés (fronteira com Colômbia), fundada em 1929. Durante cinco 

décadas recebeu alunos de cerca de oitenta comunidades indígenas do 

alto Uaupés e do Papuri. Com o fechamento dos internatos, ao �nal da 

década de 80, assistiu a um rápido crescimento demográ�co, impulsio-

nado pela concentração de famílias que chegavam para manter seus 

�lhos na escola. A população atual de Iauaretê é de cerca de três mil 

pessoas, de mais de oito grupos étnicos distintos.

INTRODUÇÃO
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Proteções das malocas (casas cerimoniais). Basawiseri 

wanoare makañe wederige

Calendario ecológico. La selva, los animales, los peces, 
el hombre y el río, en cada época del año

¿Que ha signi% cado la selva para nosotros?
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PROTEÇÕES DAS MALOCAS  
(CASAS CERIMONIAIS)
BASAWISERI WANOARE MAKAÑE WEDERIGE

Pao Domingos Valle1

Os velhos conhecedores do calendário ecológico realizam 
benzimentos de proteção conforme as épocas próprias 
para certos trabalhos, e para proteção de doenças do 
tempo. Na cerimônia de cada época, quando não se benze 
adequadamente - bem especificado o que pode vir a atingir 
a pessoa no tempo definido para cada etapa de trabalho -, 
a pessoa pode sentir-se doente e com sua alma ou coração 
agitado. Nós velhos contamos as épocas através das 
constelações, mas atualmente sabemos bem os nomes dos 
meses também.

VERÕES PARA ROÇAR E DERRUBAR ROÇA DE MATA VIRGEM

Uma sequência de verões ocorre entre julho e dezembro ou janeiro, 
aproximadamente. São verões apropriados para fazer roça, trabalhos da 
roça que devem ser acompanhados por benzimentos de proteção. Cada 
verão é estimado para fazer uma parte do trabalho de preparo da roça de 
mata virgem. Assim, o velho conhecedor prepara o benzimento de prote-
ção para começar a fazer roça, no verão que acontece geralmente em julho. 
Depois desse benzimento, inicia-se em agosto o trabalho de roçar a mata 
virgem. Os mais rápidos terminam em um mês. Alguns fazem esse traba-
lho em mutirão. Depois de roçar o mato baixo, começa a derrubada dos 
paus grandes, que demora um ou dois meses. Pode levar dois a três meses 
no total, para roçar e derrubar uma roça. Tem que trabalhar sempre sob os 
benzimentos de proteção, que o benzedor prepara.

O velho conhecedor Pao Domingos Valle fez esse relato em tuyuka, diretamente a Poani José Barreto Ramos 
(professor no ensino médio na Escola Tuyuka e morador da comunidade de São Pedro ou Mõpoea), numa 
ocasião em que visitou Bellavista com uma turma de alunos. Posteriormente, enquanto debatia o calendário 
ecológico tuyuka com seus alunos em 2008, José Ramos incentivou alguns deles (Porõ Leonçon Meira e Suniã 
Jonas Prado Barbosa) a transcreverem a fala do velho Domingos, que havia sido registrada em fita cassete. Esta 
transcrição em tuyuka foi publicada em 2009 no Caderno de Pesquisa (Saiñamasiripũ p. 34-35), volume sobre 
o calendário anual tuyuka, Bureko Watotire, que compõe uma série de volumes editados em parceria pelo ISA 
e associações de base do rio Tiquié. Posteriormente, João Fernandes Prado Barbosa fez uma tradução desta 
fala, a partir do texto transcrito pelos alunos, que foi então organizada para esta publicação pela pesquisadora 
associada do Instituto Socioambiental, Flora Dias Cabalzar.

1 Conhecedor Tuyuka, morador da comunidade de Bella Vista no alto rio Tiquié colombiano.
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Elaborado por alunos do ensino médio da Escola 
Tuyuka, mostra o ciclo ritual anual no alto Tiquié

YUABASA E O VERÃO PARA CAÇA E PESCA ANTES DO VERÃO PARA 
CAPTURA DE RÃ2

Terminando os verões para fazer roça, ainda tem outros verões: 

como verão para caçar e pescar oferecendo dabucuri (festa de ofereci-

mento de alimentos) de caça e pesca, ou verão para captura de rã.

2 Sobre o calendário ritual tuyuka, sequências de festas que acontecem ao longo do ano, ordenação das 
épocas de verões e enchentes ao longo do ano, ver também o livro: Casas de Transformação. Origem da 
vida ritual Utapinopona-Tuyuka (Wiseri Makañe Niromakañe), publicado em parceria pela AEITU e pelo ISA 
em 2005.
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Ao amanhecer do dia após muito trabalho de derrubada da roça, 
nesse novo período de descanso após muito trabalho, o benzedor volta 
a combinar uma festa. Combina o preparo do caxiri, e a organização de 
caçarias e pescarias para consumo no final da festa, depois do caxiri. O 
benzedor planeja esse novo período de descanso, com a dança do Yua-
basa (dança do calango pequeno).

No preparo da festa Yuabasa, antes do dia da colheita de mandioca 
para preparo de caxiri, faz um benzimento neutralizando perigos de todas 
as portas da maloca (e do universo), prevendo e evitando que as pessoas 
adoeçam. Através do benzimento, protege de acidentes ofídicos que po-
dem acontecer quando as mulheres forem à roça ou carregar lenha. Faz 
esfriar todos os instrumentos de trabalho, como terçado, instrumentos de 
aço, e assim evita efeito violento do seu calor. Depois desse benzimento, 
as mulheres vão colher mandioca para fazer o caxiri, já se sentindo segu-
ras para fazer esse trabalho sem medo de adoecer. 

Já no dia dessa festa celebrada antes do verão, durante o caxiri, ele 
faz outros benzimentos para esconder as pessoas da gente da mata [para  
evitar que pessoas sejam vistas, e assim agredidas, pela gente da mata], e 
em seguida inicia a dança do Yuabasa. Durante essa festa é feita a cerimô-
nia de benzimento sobre o trabalho realizado, e planejados novos traba-
lhos. Ali, comendo ipadu, entoa-se o trabalho da roça, afirmando o que já 
trabalharam: que o trabalho terminou bem conforme pensado nos benzi-
mentos anteriores. Os benzedores dirigem as atividades de preparo dessa 
festa com uma entoação cerimonial, dizendo: “todos terminamos de fazer 
nossa roça e agora podemos passear”. Enquanto isso, o baya ou mestre de 
danças realiza primeiro a dança do Yuabasa; depois, à meia-noite, emen-
da com a dança do Yukubasa, que segue até amanhecer. Enquanto eles 
dançam, o benzedor está benzendo todas as portas dos verões, os verões 
que passaram e os próximos verões: amplia sua proteção aos próximos 
verões, que virão. Faz cerimônia de proteção para o próximo verão, quan-
do estarão na caçaria e pescaria , assim como do verão seguinte, quando 
estarão na captura de rã. 

VERÃO DA QUEIMADA DA ROÇA E DA DANÇA DO PEIXE

Vem então outro verão para queimada da roça. No amanhecer, 
após queimada da roça, realizam Dança do Peixe (Waibasa) tomando vi-
nho de pupunha. Atualmente isso é realizado ao entrar o mês da Páscoa, 
uma semana antes da festa de Ramos. É quando se faz os benzimentos 
e proteções sob a Casa de gente peixe, no momento em que estão cele-
brando dança do peixe (Waibasa). Vem então o mês de abril, de festa de 
Ramos e da Páscoa.
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ENCHENTE DAS PLÊIADES (ÑOKOATERO)

Junho já é tempo da subida da preguiça (wunuburekori), da enchen-
te de Ñokoatero. Até essa enchente, todos já acabaram de fazer queima-
da de suas roças. Nessa enchente acontece subida de preguiça, a dança 
cerimonial que se faz é Hiãbasa (dança de lagarta-do-cunuri). Quando se 
dança Hiãbasa, realiza-se antes várias celebrações. Kamokabasa é dança-
do de dia, e à meia noite emenda com Hiãbasa. Tem que benzer de novo 
as proteções para trabalhos e doenças, pois todos já terão terminado de 
queimar suas roças. Agora ele benze preparando onde vão acontecer os 
plantios de maniva: o benzedor esfria as roças antes do plantio. Aqui já vai 
começando outra época.

DANÇAS DAS CASAS DE FRUTAS E ÉPOCAS DE ENCHENTES

Depois acontece uma série de dabucuris de Casa de frutas: quando 
as frutas amadurecem acontecem as danças e Casas de festa. Na época 
em que as frutas estão caindo, época de enchentes, época enchentes de 
meia água. Então são realizados os dabucuris de frutas silvestres como o 
buriti, na época de caída de fruta buriti. Os benzedores praticam benzi-
mento específico de cada Casa de fruta silvestre. E fazem do gosto deles, 
revezando cerimônias de dança. Aproveita para fazer dabucuri do jeito 
que quiser.

A dança Ikiga é a dança que costumavam realizar ao fazer dabu-
curi de carne de animais e peixes, isso é realizado durante esse período. 
Hauãbasa também é celebrado nessas Casas. Assim como Umua basa , 
que eles dançam de dia e à noite continuavam com a dança Yuabasa. Vão 
revezando essas danças. De dia se realiza a dança que foi escolhida, como 
Umuabasa, Kamokabasa, Ñasabasa, Dasiabasa. De noite, emenda com 
outra dança. 

VOLTA TUDO NOVAMENTE DO COMEÇO

Finalizando essas épocas e cerimônias de Casas de frutas silvestres, 
com finalização dessas épocas, recomeçam as atividades de fazer roça. 
Tudo volta normalmente, recomeçando atividades de fazer roça. Como 
foi explicado no início, volta a acontecer a mesma coisa no outro ano, a 
mesma coisa no outro ano. É a única maneira de realização. Não se falha 
nada no outro ano, e na enchente ocorre como aconteceu antes. Aqui 
termina a explicação.
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CALENDARIO ECOLÓGICO 
LA SELVA, LOS ANIMALES, LOS PECES, EL HOMBRE Y EL RÍO,  
EN CADA ÉPOCA DEL AÑO

Ignacio Valencia1

Para nosotros es costumbre seguir las constelaciones, para medir el 
tiempo y lo que va sucediendo en cada época del año. Por eso nuestros an-
cestros miraban las constelaciones, y decían en qué época estában y qué 
época venía, y de acuerdo a eso, sabían qué estaba sucediendo en la selva, 
con los animales, los peces, el hombre y el río. ¿Cuándo hay en la selva 
abundancia de frutales silvestres, especies comestibles y no comestibles? 
¿O de animales comestibles y no comestibles? ¿O de peces comestibles y 
no comestibles? Con su conocimiento, el hombre da un manejo adecuado 
al territorio, para que toda la selva funcione en equilibrio.

Para empezar con lo que vamos a tratar en este relato, ubiquémo-
nos en el presente. Estamos en la mitad del ciclo de verano o Época de 
Verano de Chontaduro - Hota ~Kiba. La Constelación Pléyades - ~Yokoaro, 
es visible al atardecer, en la posición del sol a las dos de la tarde; cuan-

do esta constelación esté más cerquita al 
horizonte, empezará la época de invierno, 
también llamada Ka hue.

Por las constelaciones grabadas en 
el cielo, sabemos cómo funciona nuestro 
calendario tradicional, para eso las deja-
ron bien definidas nuestros creadores. Las 
mas importantes y conocidas son la Cons-
telación Gusano Jaguar (Escorpión), luego 
sigue -Siorihi- (Orión) y ~Yokoaro (Pléya-
des). Cuando todas estas constelaciones 
se oculten, vendrá la época de invierno.

A medida que las constelaciones se 
van ocultando, ocurren las diferentes cre-
cientes del río. Primero vendrá la Creciente 
de Gusano Jaguar, cuando se oculta ~Ia Yai. 

Narrador: Ignacio Valencia. Traducción y Transcripción: Tarsicio 
Vanegas (Investigador y líder comunitario etnia Itana), Comu-
nidad de Santa Isabel, Río Pirá-Paraná, marzo de 2007, ACAIPI. 
Sistematización y revisión de estilo: Equipo asesores FGA. 

1 He Gu, Etnia Makuna.
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Después, sigue el  invierno de ~Yokoaro Hue, y por  último, el  invierno de 
Siorihi. Pero vienen muchas otras constelaciones de menor importancia. Las 
más importantes son las constelaciones indicadas en este relato, y todos es-
tos inviernos son los que marcan la gran época de invierno.

Hablando de verano, en lo que va corrido de este año, el primer ve-
rano que pasó hace algunos días, fue el Verano de Guama - ~Bede ~Kiba. 
Terminó ese verano y hubo un intermedio de contados días de lluvias. 
Pasó eso, y ahora está empezando otro verano que se llama Verano de 
Pupuña - Hota ~Kiba;  por eso es que está haciendo calor en estos días. 
Este verano se alargará un tiempo más. Mientras esto sucede ¿Qué pasa 
en la selva, en la tierra y en los ríos?

Durante este tiempo de verano, todos los animales de diferentes 
especies están en el momento de reproducción. Cuando hacemos cura-
ciones y prevenciones - ~wadore - para estas épocas, es  también para 
decirles a los animales que alisten sus crías para que puedan alimentarse 
de las cosechas de los frutales silvestres que están en proceso de madu-
ración; al iniciar la época de invierno, estarán listas para el consumo de 
humanos y animales. 

Cuando termine este verano, vendrá la época de invierno. La primera 
creciente del agua en el río será la correspondiente a la Constelación de 
Gusano Jaguar, que siempre se adelanta a la Constelación de ~Yokoaro. Du-
rante este tiempo habrá ritual de prevención de diferentes enfermedades, 
para que nadie se muera, aunque se enferme. El ritual se conoce como Iye 
Koere, purificar los cuerpos de la grasa consumida con los alimentos.

En esta época, la Vasija o Cuya Espiritual, ubicada en el espacio, se 
volteará boca abajo para que toda el agua contenida en ella, caiga so-
bre la tierra. A la vista real, son nubes que después producen lluvia. Todo 
esto, se conoce como Iye Sahari. Lo que estaba filtrado en ese “Platón Es-
piritual”, se mezcla con agua, haciendo que las especies que hay sobre la 
tierra reciban agua mezclada con grasa. Por eso se hace ritual de purifica-
ción al entrar en la época de invierno.

Esas grasas, al caer en la tierra, se convierten en enfermedades que 
molestan la salud de la gente; por eso es importante hacer el ritual de 
prevención. A partir de la prevención de esta época, también se anticipa 
la prevención para las crecientes de las constelaciones siguientes.

Mientras que esto sucede, las crías de los animales ya caminan, los 
trepadores trepan acompañados de sus hijos, las aves vuelan en compa-
ñía de sus polluelos. En el primer invierno volarán aves, cuyos huevos se 
reventaron anticipadamente, y ya en la mitad de la época de invierno, 
todos saldrán a volar.

En el río también sucede lo mismo; en el primer Invierno de Jaguar, 
habrá piracemo de los primeros peces que empezaron a tener huevos, 
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por haberse alimentado de las primeras cosechas de frutales silvestres. 
También llegan las primeras ranas y hormigas. Cantan las ranas Tuha, co-
rrespondientes a esta primera creciente.

En la siguiente creciente del río, que corresponde a la Constelación 
de Siorihi, habrá otro piracemo. Esta ya es la última creciente donde todas 
las especies terminarán su ciclo de reproducción. Así, todos los ciclos re-
productivos están ordenados para cada especie. Todo esto se llama Cre-
ciente de Verano - ~Kiba hue - o Gran Creciente - Hue biki.

Cuando llega el invierno, los frutales silvestres se maduran, hay 
abundancia de siringa, también de juansoco, para que se alimenten los 
churucos, los cafuches, los cerrillos y muchas otras especies de menor ta-
maño, que consumirán del suelo las pepas durante esta época. Para ellos 
es que viene la abundancia de  los frutales silvestres y las curaciones que 
se hacen para todos ellos. Es decir, que el invierno brinda todo para la ali-
mentación de muchas especies de animales, incluyendo al hombre.

Sin embargo, es difícil precisar en qué momento hay abundancia 
de cada una de las especies animales y vegetales, porque en todas las 
épocas siempre hay producción de frutales silvestres, para que los anima-
les y el hombre se alimenten.

SIN ENFERMEDADES, GUERRAS NI HAMBRE

Así que son el espacio y el tiempo, los que brindan todo, sin que na-
die les ordene. Nosotros, los ~Kubua, sólo somos los que regulamos esto 
para que todo funcione de manera correcta, sin enfermedades, guerras 
ni hambre, para sobrevivir en un mundo donde nadie puede detener el 
curso de rotación y traslación de Nuestra Tierra - ~Bakarikiro -, ni cambiar 
su comportamiento.

Por eso decimos que nosotros caminamos por el camino indicado 
por nuestros creadores los Ayawa, con los mismos elementos y normas 
que dejaron ellos, y nos alimentamos de acuerdo a lo que ellos indicaron. 
Por eso nos sentimos muy contentos de nuestro territorio, compartiendo, 
viviendo y utilizando lo que nuestros Creadores nos indicaron utilizar.

Para cada especie hay métodos de manejo adecuados, según los 
conocimientos elevados de nuestros creadores, así que no hay que bus-
car cada día nuevas cosas y nuevas ciencias, porque sería como no estar 
contento con lo que ya está hecho; no falta nada por agregar. Y entre más 
buscamos, más vamos destruyendo nuestra propia existencia. Eso es lo que 
están haciendo nuestros hermanos menores, los llamados occidentales.

Para nosotros, el tiempo y el espacio brindan todo; todas las espe-
cies vivientes tienen asegurada la alimentación. En ningún momento de 
su vida, a los animales y a los humanos les debe faltar la comida, no hay 
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día que pasen sin alimentarse. Para los animales, los frutales silvestres; 

para el hombre, los animales y los frutales son el pan de cada día. Así vi-

ven sobre la tierra.

Para los animales y peces, las cosechas y los frutales silvestres son 

la base de su reproducción. Por ejemplo, los peces comen pepas que con-

tienen aceite o grasa, y esa grasa es el elemento, que una vez consumido, 

en corto tiempo se convierte #nalmente en huevos, y de esta manera, se 

reproducen peces mediante el acto de piracemo. Todos los animales rastre-

ros, trepadores y aves, hacen lo mismo. Durante un tiempo comen bastante 

pepa, su carne se llena de grasa, y con el apareamiento, ayudan a que esta 

grasa se convierta en huevos o crías, y de esta manera, se reproducen.

Pensando en las épocas de poca producción de frutales, muchos 

animales tienen diferentes maneras de guardar su alimentación; cuando 

la época de abundancia culmina, se alimentan de lo poco que guardaron 

durante la cosecha. Esto sucede en la mitad de la época de invierno. Es 

Calendario del Pirá-Paraná
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decir, que los árboles dejan de producir, y luego empiezan a florecer. En 
este tiempo es escasa la alimentación para los animales y peces. Casi no 
se observan animales, a diferencia de la época de frutales silvestres.

Antes de empezar la Época de Gusano - ~Ia Rodo -, crecen algunos 
frutales y pepas, como anticipantes, es decir, que son los que van a ayudar 
a crecer las producciones que vienen  después. Ya cuando entra la Época 
de Gusano, se da la primera cosecha del árbol wahi; quedan visibles los 
frutos, porque los gusanos  consumen todas las hojas, únicamente dejan-
do el fruto.

Esta cosecha es la que va a reventar y madurar en los primeros días 
de esta época, en el primer Verano de Gusano, que es la que marca el final 
de la época de invierno, y anuncia el inicio de la Gran Época de Verano.

A este tiempo, se le conoce como Riahiari ~kiba. Se traduce como 
“tiempo en que el río comienza a mermar el cauce de sus aguas por unos 
días”, por eso se llama Riahiari. Ria,  término que se refiere al río y al agua; 
hiari, indica que los caños afluentes botan agua a su vertiente río, tam-
bién debemos entenderlo como tiempo de sequía, aunque no es sequía 
completamente;  ~kiba, sabemos que es verano. Viendo todo lo que suce-
de en este tiempo, se llama Riahiari ~Kiba.

Este verano no dura muchos días. A veces hace verano de dos a 
cuatro días, pero con mucho calor; luego vuelve el aguacero. En este pe-
queño verano, se revienta, como ya dije, el wahi, para que lo aprovechen 
ciertos animales comestibles, como cafuches y otros. Estos animales apa-
recen en esos días, y cuando la primera pepa se acaba, también desapare-
cen estos animales; sólo quedan los rastros de ellos. Los animales también 
desaparecen, al igual que la primera producción. Algunos animales tam-
bién tienen su primera cría para alimentarse de los frutos de la primera 
cosecha. Cuando ésta se acaba, ya viene la época donde todos los árboles 
frutales florecen en mucha cantidad. Esto sucede al inicio y en la mitad de 
la Época de Gusano. Muchas veces el Calendario Ecológico tiene el com-
portamiento en desorden, puede ser antes, después o a mediados.

También las aves están en período de apareamiento, para que al 
final de la Época de Gusano, después de haber reventado los huevos, los 
pichones sean secados con el calor del sol. Mientras que sucede esto, el 
hombre indígena busca crías de algunas aves para domesticarlas, y poste-
riormente, sacar plumas y elaborar material de danza. Aves como el paujil, 
sobretodo, y varias especies de mochileros y guacamayas. Estas especies 
están en período de incubación, en este momento se pueden sacar las 
crías y darles de comer las pepas. Aquí podemos entender que el verano 
que seca el río -Riahiari ~Kiba -, es antes de la Época de Gusano. Es decir, 
que en esta pequeña época, es donde florecen todas las especies de fru-
tales silvestres para crecer en la época final de verano.
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En este tiempo el río pierde su cauce, en las orillas de los caños y 
ríos se escuchan ranas - ~Boa Daró. Se dice que ellas anuncian con su can-
to que el río está bajando y finaliza la época de invierno, empezando la 
época de verano. Estas ranas son importantes para la naturaleza, mientras 
que el hombre no indígena ni siquiera reconoce que ellas hacen parte del 
funcionamiento del calendario ecológico.

Más que nadie, más que el hombre, son los animales los que cono-
cen mejor el funcionamiento del tiempo. En cambio el hombre sigue sólo lo 
que sucede a la vista real. Al ver que todo esto ocurre, nosotros los ~kubua, 
hacemos curación y prevención, para acordar espiritualmente con ellos, 
que nosotros los humanos también hacemos parte de los animales, porque 
nos alimentamos de ciertas especies de frutales silvestres, al igual que ellos. 
Para eso, primero prevenimos enfermedades, y en segundo lugar, hacemos 
curaciones para que los frutales no traigan enfermedades, cuando éstos 
sean consumidos por los hombres. A esto se deben los rituales que se reali-
zan durante esta época, sobre todo para prevenir las enfermedades, y curar 
las especies para el consumo humano; sean frutales, animales y peces.

Empezando la Época de Gusano, que es donde los frutales florecen, 
siempre hay que realizar los rituales de prevención y curación - ~wadore 
herika keare. ~Wadore se refiere a la prevención, y herika keare, a la cura-
ción de productos de frutales silvestres de yuruparí. El sentido de decir 
Hé-rika es el siguiente: he = Yuruparí, rika= frutales silvestres;  he, pode-
mos entenderlo también como selva o monte. He, también es un instru-
mento sagrado importante para ciertos rituales de curación y prevención, 
dando cumplimiento a las órdenes de los creadores para el manejo del 
mundo. Ese poder del yuruparí domina la selva, y el conocimiento para su 
manejo, se adquiere mediante la visión de yagé y yuruparí. 

Así es que funciona el calendario ecológico y nadie podrá ni ordenar 
ni destruir lo que ya está dado desde el principio. Y así es, así es que pasa, 
porque desde el principio de la creación, fueron los mismos animales prota-
gonistas de historias de origen, acompañados por los Ayawa, en diferentes 
acontecimientos. Por eso, ellos conocen muy bien cuándo hay producción 
de frutales y cuándo no hay, cuándo hay que criar hijos y cuándo no. Ellos 
son más inteligentes que nosotros, por algo habitan en la selva.

Generalmente, ellos conocen bien la producción de sus alimentos, 
por eso ellos siempre viven pendientes de las producciones. Mientras que 
nosotros, los humanos, vivimos dentro del terreno tumbado y debajo del 
techo. No sabemos cuántas especies de frutales silvestres se están produ-
ciendo encima. Ellos sí saben bien. Tentativamente entramos al monte y 
miramos frutales y pepas comestibles que están sobre el camino no más. 
El resto del camino, más allá, es de los animales, y no sabemos dónde hay 
más palos cargados de frutos.  
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Nosotros cogemos poquita cantidad y compartimos con la familia. 
A veces hay palos grandes que son difíciles de subir y los tumbamos; no 
a todos los árboles. Cuando se tumban, no se recoge totalmente todo, el 
resto que queda es para regenerar, ya que dentro de poco tiempo vuelven 
a crecer nuevos árboles. La misma naturaleza va sembrando con el paso de 
las épocas y el tiempo. Por eso, sabemos que los nuevos palos no se pueden 
tumbar, para eso tenemos la técnica de cómo coger frutos de los árboles 
jóvenes y los cogemos subiendo al árbol y cortando las ramas que tengan 
más frutos. El resto de las ramas, se deja para que produzcan en la época si-
guiente. De esta manera se regula el uso y el manejo de la riqueza forestal.

Puede ocurrir el caso de que en alguna época no haya producción de 
las especies de frutales que deberían estar listas en ese momento. En caso 
de que esto así suceda, los ~kubua ayudamos a que en la próxima época 
haya abundancia y buena cosecha, con curaciones a la naturaleza, como 
abonando y fertilizando la tierra para que haya buena producción. Esa es la 
única tarea que nuestros creadores nos dejaron a nosotros los ~kubua.

Hablando de los animales y de las especies de alimentos que cada 
grupo de ellos consumen, son ellos los que deciden cuáles son los frutos 
o pepas  adecuados para su alimentación. Así se alimentan a su gusto, 
compartiendo con las nuevas crías. A cada frutal le corresponde alimen-
tar a una especie de animal. 

Entre todos los demás animales que tienen establecida su alimen-
tación, hay unos animales que no tienen límite de consumo. Todo lo que 
hay en el suelo lo pueden consumir. Esos son los cafuches y cerrillos. Ellos 
no escogen qué frutal les corresponde. Todo lo que produce, o lo que hay 
sobre la tierra, para ellos es comida; por eso consumen todas las especies 
de frutas, pepas, lombrices, peces y muchos otros alimentos; así se ali-
menta el grupo de los cafuches.

De esta manera, sabemos que los indígenas estamos conectados 
con el mundo animal y vegetal, incluyendo el mismo espacio donde vivi-
mos. Este es el propio método que tenemos para el manejo de nuestro te-
rritorio. Sabiendo y practicando nuestro conocimiento ancestral (~kubua 
baseri keti oka), por ahora decimos, que mientras los ~kubua estemos 
vivos, el manejo seguirá vigente. Para que este conocimiento tenga la 
seguridad de seguir vigente, estamos construyendo y fortaleciendo este 
manejo con este trabajo de investigación, que es sumamente importante 
para las generaciones futuras.

Por otra parte, nuestros ancestros, en los tiempos pasados, tuvieron 
un asentamiento no permanente para no acabar con los recursos naturales, 
así que por temporadas vivían en un lugar, y después, cambiaban y busca-
ban otros lugares. De esta manera se enrastrojaba donde antes vivían, y 
después, el espacio volvía a recuperar los árboles. Así, volvían los animales.
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Actualmente estamos asentados en comunidades, creando nuevas 
necesidades y haciendo uso inadecuado de los recursos naturales. Con esta 
investigación, buscamos fortalecer el Manejo Tradicional y recuperar los re-
cursos; los recursos perdidos. Eso es lo que estamos construyendo hasta 
ahora, yo creo que si ponemos en práctica los conocimientos, y también 
aplicamos los conocimientos occidentales, todo va a salir a adelante.

Por eso vemos en los rastrojos muchos frutales como ~yobi, toa y 
muchas otras especies. Así que todo lo que hemos sacado del monte para 
comer mientras que vivimos en un lugar, las semillas que se botaron, vuel-
ven a crecer y esto nunca se pierde. Por eso debemos cuidar los cultivos 
de nuestros rastrojos, porque son herencias para nuestros descendien-
tes. En medio de todos estos alimentos, vivimos un tiempito y morimos, 
dejando que los que vienen después, coman también de los frutos que 
comieron los abuelos. Esto es lo que hoy estoy trasmitiendo a los que 
quieren asumir el papel de ~kubu. Nosotros los ~kubua no sembramos fí-
sicamente, pero con nuestro conocimiento, con la ayuda de la naturaleza, 
sembramos espiritualmente, por medio de los rituales que realizamos en 
cada época.

De esta manera funciona el sistema ambiental en el territorio. Todo 
esto está conectado con el espacio, la tierra, la vida humana, animal y la 
vegetal. Esto es importante tenerlo presente, para que valoremos nuestro 
plan de manejo ancestral del medio ambiente. 

Los frutales silvestres no están por estar no más, sino que tienen su 
objetivo, que es alimentar a los animales, peces y humanos. Por eso, cada 
especie sabe qué clase de frutales va a consumir. No todo lo que comen 
los animales, lo comemos los humanos. No todo lo que come el humano, 
lo comen los animales. En esto, más que todo funciona el equilibrio. 

Los animales terrestres y acuáticos tienen relaciones continuas. 
¿Pero de qué manera? Por ejemplo, el güio tiene relaciones sociales con 
las águilas. Las sabaletas, jacos y guaracús, se relacionan con tintines, 
guaras y lapas. Los pajaritos con sardinas, y muchos otros güios salen 
convertidos en águilas. Muchas veces, las especies comunes que pes-
camos, salen del agua convertidos en animales cuadrúpedos. Por eso, 
cuando uno ve frutales en las orillas de los ríos, los mismos peces se 
convierten en animales terrestres y salen a recoger pepas del monte. El 
güio, convertido en águila, caza churucos y otros trepadores. Funciona 
de esta manera.

Todo lo que acabamos de decir, son las relaciones que tenemos. 
Digamos que los recursos forestales cumplen un papel importante para 
la vida. Por eso, cada época tiene una finalidad que le corresponde rege-
nerar. Para eso es necesario que hagamos buenas curaciones, sin pensar 
en maldades; así cuidamos de las relaciones que tenemos.
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¿QUE HA SIGNIFICADO LA SELVA  
PARA NOSOTROS?

Maximiliano Garcia Rodriguez1

Saludos a todos, en este espacio simplemente quiero hacer una pe-
queña reflexión acerca del pensamiento indígena makuna2 con relación a 
la naturaleza y al cambio climático. Lo primero que quiero decir es que toda 
sociedad humana tiene un pensamiento, tiene una historia propia; cuando 
se investiga y se profundiza sobre esta historia, se cuenta con la sabiduría. 
Todo lo que existe en el planeta Tierra tiene una historia de origen…

Muchos pueblos indígenas han conservado su historia y la han prac-
ticado en su relación con la naturaleza desde mucho tiempo atrás. Yo soy un 
indígena makuna de la parte baja del río Pirá-Paraná, entonces ¿que ha sido 
la naturaleza para nosotros?; ¿que ha significado la selva para nosotros? La 
selva ha existido desde hace mucho tiempo, antiguamente no había mu-
cha gente, la selva estaba más bien solitaria, todo se conservaba bien dice 
la historia, y la gente vivía tranquila. Esta historia llego a un punto nuevo, a 
un momento de cambio en el que el indígena y la selva empezaron a tener 
contacto con otras sociedades que tenían una visión totalmente diferente, 
y ahí empezó la interferencia, o por lo menos en nuestro caso. 

El pueblo Makuna, vive en su territorio ancestral localizado en la 
parte baja de la cuenca del río Pirá-Paraná, territorio que actualmente co-
linda por el oriente con la frontera de Brasil, está muy cerca de la fronte-
ra colombo-brasilera y es un punto muy estratégico pues, alrededor del 
territorio de nosotros está la Serranía de Taraira, el área que comprende 
esta serranía es ahora compartida por estas dos naciones; entonces voy 
a referirme a esta historia: cuando se establecieron los límites por esta 
zona entre Colombia y Brasil, el manejo tradicional de esta serranía que 
es sitio sagrado muy importante para nosotros quedó dividido, fue como 
se hubiera puesto una barrera…

Antiguamente no había interferencia, de ninguna clase; este lugar 
sagrado se conservó integro durante mucho tiempo, brindando, gracias 
a la mediación de los payes, muchas cosas buenas para la gente, brindó 

Esse texto é uma adaptação de fala do Maximiliano Garcia em Letícia (2009), durante encontro da CANOA 
(Coordenação e Aliaça do Noroeste Amazônico); a fala foi transcrita e o texto revisado por Melissa Oliveira 
(ISA) e Nelson Ortiz (FGA) (nota do editor).

1 Makuna do Pirá-Paraná. 
2 En Colombia, los grupos indigenas denominados Makuna se reconocen a si mismos como Gente de Agua 
(Ide Masa) descedientes del ancestro mítico Ide Jino (Anaconda de Agua) (Nota del editor).
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un clima y un ambiente sano para la gente, brindó alimentos, peces, 

frutas, permitiendo así que la gente aprendiera lecciones importantes 

para cuidar el territorio. Este es un lugar muy sagrado que se utiliza se-

gún nuestro conocimiento tradicional para dar vida a los animales, para 

regenerar la oferta ambiental de alimentos que requiere la población 

humana del territorio; según nuestra comprensión este sitio es funda-

mental también para recrear nuestra cultura ya que es la fuente espiri-

tual del poder que le permite a la gente adquirir los conocimientos para 

hacer sus danzas, sus rituales; sí, es así, porque este lugar hace parte 

de nuestro Sistema de Manejo del Mundo; nuestros chamanes invoca-

ban las “Bancas de Conocimiento” de estos lugares para predeterminar 

la profesión u o�cio tradicional de toda nuestra gente, así se bendecía a 

los futuros maloqueros, danzadores, curadores de niños, curadores de 

diferentes tipos de enfermedades. Esos lugares, esos circuitos de sitios y 

serranías son la base del conocimiento de las sociedades del Pirá-Paraná 

y también de nuestros hermanos tukano, tuyuka, y todos lo que habita-

mos en la región del Uaupés.

Salto Golondrina (~Bidoi) - Andorinha em português - en el alto Pira, maloca 
ancestral de ~Robi ~Kubu
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Entonces en la actualidad que está pasando? Nosotros tenemos ya 
la influencia de mucha gente de afuera, y algunos años atrás empezó la 
explotación minera ahí en este sitio, en Taraíra, afectando negativamen-
te toda el área de influencia de nuestro sitio sagrado más importante, la 
Cachivera Yuisi, llamado actualmente La Libertad, donde todos nosotros 
nos originamos. 

Entonces se devastó esta serranía con maquinarias, grandes des-
trucciones se llevaron a cabo en esos lugares, hasta impedir que nues-
tra propia gente tuviera acceso. La explotación minera no hace parte de 
nuestra cultura; debido a que unos pocos mineros llegaron allí, se volvió 
difícil controlar esa situación y además ya no había esa consciencia tran-
quila, no había esa consciencia de que se estaba obrando bien. Entonces 
se destruyó toda esa serranía, se hicieran exploraciones en busca de oro, 
se saquearon las riquezas de ese lugar, se dinamitaron piedras, y a partir 
de eso los sabedores paye empezaron a quejarse entre ellos; sí, entonces 
a partir de eso el clima de esta región se empezó a desequilibrar, la gente 
se empezó a perder el pensamiento de manejo adecuado.

Entonces ahora pues, estamos en eso, sigue la explotación minera 
y lo poco que queda de estas serranías se sigue explotando y así hasta el 
momento. Para nosotros los lugares sagrados juegan un papel muy im-
portante en el manejo de las épocas y de la biodiversidad de nuestros 
ecosistemas… hay una época buena para cultivar, una para tumbar, por-
que nosotros no tumbamos en cualquier momento, y así con todo… 

Entonces aunque existe mucha diversidad de especies, todo tiene 
una misma raíz energética, espiritual; los animales son múltiples, pero la 
raíz es una sola, si se arranca la raíz de un gran árbol todo el árbol se mue-
re y asi todos sus frutos y no se generan más semillas. Lo mismo pasa aquí: 
si se despedazan los sitios sagrados, que son considerados los generado-
res de energía, generadores de vida, se secan los ríos, se secan los caños, 
se mueren los peces; si se mueren los peces no hay comida para la gente; 
sí se despedazan los sitios sagrados se afectan los sabedores y grupos hu-
manos que están relacionados espiritualmente con esos lugares, aunque 
no vivan en sus inmediaciones.

Los lugares de origen están repartidos en todo el territorio, pueden 
estar muy lejos de donde uno vive, pero se mantiene conexión espiritual 
con esos lugares porque así lo dejaron los creadores. Los lugares sagrados 
fueron dejados para que el hombre viva, para que la vida continúe, hacen 
parte de la unidad, de la integridad de la Tierra en general, para que el 
hombre pueda sembrar y vivir en armonía con la naturaleza; entonces 
cuando se socava un sitio sagrado, por ejemplo relacionado con la agri-
cultura, con la fertilidad del suelo, se vienen los animales a comer la yuca 
de las chagras, se vienen los insectos a comer la coca, en fin… esto es lo 
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que está pasando, todo lo malo está ocurriendo simplemente por el mal 
manejo de los sitios sagrados.

Nosotros ya no somos las mismas personas que vivían a 200 años 
atrás, nosotros ya conocemos otras realidades, otros tipos de pensamien-
to, conocemos otro tipo de vida, y la vida de nosotros es muy diferente 
a la de hace 150 o 200 años atrás; sí, nosotros ya no estamos solos, ya 
estamos en contacto con otras sociedades que tienen pensamientos muy 
diferentes de los que nosotros teníamos de la naturaleza antiguamente, y 
de ahí es de donde se derivan los problemas.

Nosotros consideramos que este territorio y la naturaleza que allí se 
encuentra es nuestra. ¿Quién podría decir que no es así? Entonces… para 
que se conserve la naturaleza es importante que los gobiernos de cual-
quier parte del mundo se den cuenta de la realidad: que hay unos pueblos 
en el Amazonas con un pensamiento y con una visión diferente y que eso 
se tiene que respetar, porque desde tiempos inmemoriales esto ha sido 
así; según nuestro conocimiento, historia y pensamiento todo este territo-
rio es nuestro, esta es la vida de nosotros, nosotros solamente queremos 
vivir en paz con la gente, con el territorio, respetando los ríos… este terri-
torio es de nosotros y de nadie más. El pensamiento científico o espiritual 
del hombre no deviene solo, está basado en su cultura; el hombre con su 
ciencia ha logrado viajar hasta la luna, nosotros espiritualmente viajamos 
hasta el sol, viajamos hasta la profundidad de la tierra, hasta allí llega nues-
tro pensamiento… Entonces esta es la preocupación de nosotros hoy en 
día: conservar los recursos naturales, porque hoy en día se destruyen de-
bido a que hay mucho interés por la plata, y el gobierno, los gobiernos, no 
quieren perder esto, pero sin embargo todos necesitamos vivir. Hoy en día, 
vemos atrocidades ambientales, por ejemplo para la construcción de car-
reteras. Queremos que los gobiernos respeten la tierra; queremos vivir con 
las otras sociedades vivas, acatando las normas ancestrales y entendiendo 
que esta es la única forma de conservar los recursos, la tierra.

En ACAIPI – Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales 
Indígenas del río Pirá-Paraná –, estamos diseñando programas de educa-
ción diferenciada, donde involucramos contenidos del calendario ecoló-
gico cultural; estamos investigando sobre las épocas, los sitios sagrados y 
el buen manejo del territorio; la idea es formar personas con consciencia 
del respeto a los recursos naturales. En ACAIPI también queremos seguir 
conectándonos con otras organizaciones indígenas para trabajar juntos 
sobre estos temas, para que entre todos defendamos esta selva. 
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CICLOS DE VIDA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Floresta e clima. Saber indígena e ciência

Manejo ambiental e pesquisa do calendário anual 

no rio Tiquié

Calendário astronômico do médio rio Tiquié. 

Conhecimentos para a educação e manejo

Visões baniwa sobre as mudanças climáticas
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FLORESTA E CLIMA
SABER INDÍGENA E CIÊNCIA

Antonio Donato Nobre1

“Os brancos pensam que a floresta foi posta sobre o solo 
sem qualquer razão de ser, como se estivesse morta. Isso não 
é verdade. Ela só é silenciosa porque os espíritos xapiripë 
detêm os entes maléficos e a raiva dos seres da tempestade.”

Davi Kopenawa

Em 2001 participei de um evento em Manaus, patrocinado por vá-
rias organizações indígenas e outras instituições, que propunha um diá-
logo entre povos nativos e outros atores no tema das mudanças climáti-
cas2. Minha palestra, que veio depois da do Philip Fearnside, tencionava 
apresentar uma compreensível visão científica do papel da floresta nas 
mudanças climáticas3. Falei sobre a fotossíntese, como as árvores seques-
tram gás carbônico, como a planta o utiliza, seu efeito na atmosfera e o 
efeito no clima. Mostrei fotos, gráficos coloridos, fiz paralelos e me virei do 
avesso para que a audiência, composta em grande parte por pessoas sem 
treinamento científico, pudesse compreender aqueles conhecimentos. 
No debate que se seguiu os cientistas foram duramente atacados. Um in-
dígena, em tom irritado, afirmou que os cientistas pensavam que sabiam 
algo, mas que na verdade não sabiam nada. Os índios é que possuíam o 
saber da floresta. Que porque os cientistas tinham satélites achavam que 
podiam ver tudo, mas que não viam nada, eram os olhos dos índios atra-
vés dos olhos dos espíritos, que viam tudo. Sua intervenção foi seguida 
por outras, em tom semelhante e inflamado.  Senti aos poucos o sangue 
ferver nas veias. Reconheci que o esforço para comunicar a ciência tinha 
fracassado. Tomei do microfone e pedi a palavra. Comecei contando do 
meu bisavô paterno, Mané Nunes, que saiu de uma tribo indígena em Mi-
nas Gerais e se casou com minha bisavó, que era negra. O branco da mi-
nha pele era a diluição européia da minha familia, mas que viera somente 
mais tarde. Portanto, me orgulhava de minhas raízes nativas e, com 1/16 

Este texto inspira-se na sensível sabedoria de Davi Kopenawa Yanomami, mas de modo mais geral, encam-
pa uma modalidade de diálogo entre conhecimentos indígenas e aquele dos cientistas acadêmicos, sobre 
o manejo do mundo.

1 Antonio Donato Nobre é pesquisador pleno do INPA, representante institucional no INPE
2 Fórum Indígena Amazônico sobre Mudança Climática, COIAB, COICA, FOIRN, CIR, CNS, INPA, IPAM, IPAAM, 
IBAMA, GTZ, GREENPEACE, SEDUC/AM, FEPI, CPT, CIMI, UFRJ, TNC, PDPI PDA/PPG-7, Aliança Amazônica, 
Museu Nacional 
3 Trocas de carbono da floresta com a atmosfera e beneficios para populações indígenas.
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de sangue indígena correndo nas veias, me sentia parente de todos na-
quele auditório. Continuei dizendo que havia vindo em paz e que não me 
parecia justo sofrer tais ataques. Depois fui ao cerne da questão: pergun-
tei se os indígenas sabiam como ligar a fumaça que sai do escapamento 
de um automóvel com a alimentação das folhas nas árvores. No silêncio 
que se seguiu percebi que poderíamos finalmente começar um diálogo 
sincero e produtivo. Fiz então um apelo para que nos dispuséssemos a 
aprender uns com os outros, que precisávamos nos unir pelo bem comum 
e pela salvação da floresta. Expressei vontade de aprender com os índios, 
ver com olhos dos espíritos, e voluntariei para ensinar o que soubesse da 
ciência dos brancos. A conversa a partir daí foi boa, e para aquele peque-
no grupo foi quebrado o gelo entre as duas visões de mundo.

Com este relato pessoal introduzo a linha filosófica deste texto. Não 
somente novos paradigmas de saber são necessários para a civilização 
global, mas precisamos de tradução de visões e de culturas, de diálogo 
que pressupõe humildade e de receptividade entre os saberes estabele-
cidos. A ciência, através da tecnologia e das engenharias, consagrou-se 
nos sistemas mundiais de poder, e tem enorme prestígio e influência. O 
saber indígena goza de respeito cultural e projeta uma importante aura 
de valor, mas infelizmente apenas é percebido e compreendido por pou-
cas pessoas, tendo quase nenhuma influência sobre as ações humanas 
que estão transformando o planeta. Sam Johnston, da Universidade das 
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Nações Unidas, afirmou na Cúpula Mundial dos Povos Indígenas sobre 
Mudança Climática4: “O mundo tem que prestar mais atenção às opiniões 
das comunidades indígenas e à sabedoria do conhecimento ancestral”. 
Então, seguindo este conselho e dando continuidade àquele fugaz diálo-
go iniciado em 2001, comento trechos selecionados da sabedoria ances-
tral indígena sobre a floresta e o clima, sabiamente expressos pelo Davi 
Kopenawa no prefácio do livro Urihi A, a Terra-Floresta Yanomami5.

“Se a floresta fosse morta, as árvores não teriam folhas brilhantes. 
Tampouco se veria água na terra. As árvores da floresta são belas 
porque estão vivas, só morrem quando são cortadas e ressecam. 
É assim. Nossa floresta é viva, e se os brancos nos fizerem desa-
parecer para desmatá-la e morar em nosso lugar, ficarão pobres e 
acabarão sofrendo de fome e sede.”

Somente vida resulta em brilho que enche os olhos. Folha que 
morre torna-se fosca, e imediatamente inicia sua decomposição. Com os 
olhos de peixes ou de gente ocorre o mesmo, o brilho some momentos 
após o passamento. A biologia, a fisiologia, a bioquímica e outros campos 
de estudo descrevem em detalhe cada vez maior os processos na base 
da vida, mas a vida em si, essa essência dinâmica e mutável que produz 
brilho e gera encantamento, continua sendo um mistério para a ciência. 
O professor Edward O. Wilson, famoso estudioso das formigas e da bio-
diversidade, propos existir uma afinidade da humanidade para com o 
mundo natural, e que todo ser humano tem programado em si um ina-
to respeito pela vida6. Não obstante, a materialista cultura ocidental, que 
se tornou base filosófica da tecno-civilização global, tende a ignorar sua 
própria essência viva, e com isso tornou-se ignorante das consequências 
de seus atos no mundo. Os povos indígenas cultivaram e passaram de pai 
para filho um eficiente bom senso existencial, aprendido escutando seus 
espíritos e na observação e na vivência da natureza, essa magnificiente 
obra de conforto e estabilidade que a própria vida criou no mundo ao 
longo de bilhões de anos. Portanto, em suas culturas originais os índios 
são guardiões ativos de um conhecimento sofisticado e vital para a coe-
xistência e evolução de tudo que é e quer permanecer vivo.

“As folhas e as flores das árvores caem e acumulam-se no chão. É 
o que dá cheiro e fertilidade à floresta. Esse perfume desaparece 

4 Anchorage, Alaska, 2009.
5 Albert. B. et al., 2009.
6 Wilson, E.O., 1984.
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quando a terra se torna seca demais, e os riachos se retraem nas 
suas profundezas. É o que acontece quando se corta e queima as 
grandes árvores, como as castanheiras, as sumaúmas e os jatobás. 
São elas que atraem a chuva. Só tem água na terra quando a flores-
ta está com boa saúde.”

A epopéia científica no esclarecimento da reciclagem de nutrien-
tes em florestas tropicais remonta à descoberta do papel dos nutrientes 
minerais no desenvolvimento das plantas pelo alemão Justus Liebig. A 
obtenção do entendimento precário sobre nutrientes no solo e seu papel 
no crescimento das plantas coincide com as famosas explorações natura-
listas da Amazônia por Humboldt no século 19. Na visão incompleta de 
Liebig, o viço das plantas dependeria dos nutrientes minerais fornecidos 
pela fertilidade dos solos. Então o jardim do Éden encontrado na Amé-
rica tropical deveria resultar de solos fertilíssimos. Mas paradoxalmente, 
aqueles eram talvez os mais pobres solos do mundo em nutrientes mine-
rais. Somente da metade para o final do século 20 começa a ser explicado 
que a fertilidade da floresta é resultante de extraordinária capacidade de 
reciclagem na eficiente decomposição de seus próprios detritos e pode-
rosa filtragem da água da chuva. Um punhado de material do folhiço no 
chão da floresta, onde opera a fertilidade natural, tem mais organismos 
decompositores e recicladores que a população da China. Não muito tem-
po atrás fora descoberto que os nutrientes minerais nas poeiras do deser-
to do Saara atravessam o oceano Atlântico nos ventos de oeste7, sobre a 
Amazônia são lavados da atmosfera pela chuva torrencial e depois são 
fornecidos às raízes pela esponja de fungos filtradores no estômago da 
floresta. Sim, o brilho das plantas precisa de nutrientes, mas é a vida em 
sua miríade de formas, criatividade engenhosa e paciência de milênios 
que consegue inventar tão elegantes sistemas de nutrição à distância.

Os riquíssimos perfumes da floresta são compostos orgânicos vo-
láteis liberados por plantas e outros organismos numa variedade de situ-
ações. Namoro, defesa de ataques, convite para o banquete são apenas 
algumas das múltiplas funções destes mensageiros químicos. Mas a liga-
ção mais extraordinária, implícita na descrição do Davi Kopenawa, é com a 
água e com o ambiente. Os compostos voláteis têm papel crítico na prote-
ção das folhas contra o calor do sol. Também são antioxidantes liberados 
no ar para remover poluentes perigosos, como o ozônio e outros óxidos 
de nitrogênio e enxofre. Este papel de ativas vassourinhas químicas expli-
ca porque o ar da floresta é saudável, o ar mais limpo da Terra, superando 
em pureza o ar de áreas remotas no Pacífico ou na Antártida. Desempe-

7 Koren, I. et al., 2006.

10020-parte2_36a75_AF4.indd   41 3/29/10   11:17 PM



42

CICLOS DE VIDA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

nham assim papel equivalente aos antioxidantes que ingerimos, só que 
na forma gasosa, para toda a comunidade e para o mundo, uma vitami-
na C generosa e democrática. Recentemente, diversas pesquisas feitas no 
projeto LBA se depararam com um papel ainda mais surpreendente para 
os perfumes da floresta, a formação de nuvens e a promoção de chuvas 
copiosas. A Amazônia foi apelidada pelos meteorologistas deste projeto 
como um “oceano verde”, porque seu ar é tão limpo de sujeiras quanto o ar 
do oceano azul. Mas são as partículas que iniciam a formação de gotas no 
ar por condensação de vapor de água. Chove muito pouco no oceano azul, 
então por que chove tanto no oceano verde da Amazônia? Os compostos 
orgânicos voláteis, como terpenos e isoprenos, entre centenas de outros, 
quando estão lá em cima na atmosfera, oxidam e formam partículas orgâ-
nicas finíssimas, com grande afinidade pela água. Atraem assim o vapor de 
água e este condensa-se em sua superfície formando a gota, muitas gotas 
formam a nuvem. O oceano verde supre uma quantidade limitada destas 
partículas para o ar. Relativamente poucas partículas junto com enorme 
quantidade de vapor de água, este fornecido na maior parte pela transpi-
ração das árvores, as gotas formadas crescem grandes e pesadas. É a base 
do aguaceiro vespertino que mantém toda a floresta viva e brilhante. 

“Quando ela está nua, desprotegida, Mofokari, o ente solar, queima 
os igarapés e os rios. Ele os seca com sua língua de fogo e engole 
seus peixes. E quando seus pés se aproximam do chão da floresta, 
ele endurece e fica ardendo. Nada mais pode brotar nele. Não tem 
mais raízes e sementes na umidade do solo. As águas fogem para 
muito longe. Então, o vento que as seguia e nos refrescava como 
um abano se esconde também. Um calor escaldante paira em to-
dos os lugares. As folhas e flores que ainda estão no chão ressecam 
e encolhem. Todas as minhocas da terra morrem. O perfume da 
floresta queima e desaparece. Nada mais cresce. A fertilidade da 
floresta vai para outras terras.”

O desmatamento destrói o oceano verde, extingue o mecanismo ela-
borado e eficiente de promoção de chuvas via os compostos orgânicos volá-
teis. Remove as árvores, a fonte abundante de vapor de água para a atmosfe-
ra, deixando o ar mais seco, e injeta quantidade excessiva de partículas no ar, 
pela poeira do solo e pela fuligem das queimadas. Muitas partículas e pouco 
vapor têm o efeito de matar as chuvas, formam-se nuvens dissipativas que 
não precipitam no verão e nuvens destrutivas, carregadas de gelo e eletrici-
dade no inverno. No oceano verde a evaporação abundante da água era um 
resfriador que produzia conforto, mas a falta de água nas áreas destruídas 
faz com que a inclemência do sol equatorial seja tranformada em calor es-
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caldante. Esse é o processo da desertificação. Todos os nutrientes que antes 
participavam na festa da vida estão agora reduzidos a cinzas, mesclados na 
areia do deserto. E o violento vento das tempestades, que os espíritos xapi-
ripë não mais deterão, carregarão de fato esta fertilidade para outras terras, 
como no Saara, que um dia já teve florestas tão verdes quanto as nossas.

“Ela não se decompõe. É graças a seu sopro úmido que as plantas 
crescem. Quando estamos muito doentes, em estado de espectro, 
ele também ajuda na nossa cura. Vocês não vêem, mas a floresta 
respira. Olhem para ela: suas árvores estão bem vivas e suas folhas 
brilham. Se ela não tivesse sopro, as árvores estariam secas. Esse so-
pro vem do fundo da terra, lá onde repousa seu frescor. Ele também 
está em suas águas.”

Descoberta ainda mais recente, a floresta não faz somente sua pró-
pria chuva, ela também traz o vento de longe, vento esse que carrega para 
dentro do continente a fonte primordial da vida, a água evaporada do oce-
ano. Sem este vento bombeado pela floresta os continentes seriam áridos. 
Inspirados pela Amazônia e baseados na compreensão básica de como ope-
ra a natureza, dois físicos russos, Viktor Gorshkov e Anastassia Makarieva, 
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Modelo baseado em resultados do LBA: Claeys et. al, 2004; Andreae et al., 2004; 
Marengo et. al, 2004
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descobriram como a floresta é vital neste ciclo da água8. Por conta de sua 
altura, forma e arquitetura, as árvores são evaporadores muito eficientes. 
Uma árvore grande chega a transpirar mais de 300 litros de água num dia, 
uma quantidade que somada para toda Amazônia resulta num rio voador 
de vapor que transporta mais água do que o portentoso rio Amazonas. O 
que eles descobriram é que o vapor de água colocado pelas folhas no ar em-
purra o ar para o lado, aumentando a pressão ali. Depois, lá em cima onde 
fica mais frio e onde estão atuando as partículas de condensação, o ar úmi-
do perde vapor que volta a formar água líquida nas gotas, sumindo da parte 
gasosa, diminuindo assim a pressão. Essa diminuição da pressão promovida 
pela condensação da água proveniente da floresta é como um aspirador 
que suga o ar da superfície para cima, mantendo a evaporação e as chuvas. 
Como o ar sugado da superfície precisa ser reposto, a sucção se transmite 
horizontalmente pelas terras até o oceano, formando assim a bomba bióti-
ca que faz os ventos soprarem de longe, trazendo a água do oceano para 
dentro do continente. Aí, a floresta que trouxe os ventos úmidos e as chuvas 
se beneficia alegremente, devolvendo mais água e seus perfumes para o ar, 
permitindo e favorecendo mais vida, num ciclo virtuoso infindável. 

“A terra da floresta possui um sopro vital, wixia, que é muito longo. 
O dos seres humanos é muito menor: vivemos e morremos depres-
sa. Se não a desmatarmos, a floresta não morrerá.”

Em novembro de 1992, um grupo congregando mais de 1.500 cien-
tistas saídos do topo da lista de maiores da ciência, publicou um apelo 
intitulado Alerta dos Cientistas do Mundo para a Humanidade:

“Os seres humanos e o mundo natural estão em rota de colisão. 
Atividades humanas infligem danos severos e frequentemente ir-
reversíveis ao ambiente e a seus recursos vitais. Se não reavaliadas, 
muitas das nossas práticas correntes colocam em sério risco o futu-
ro que queremos para a sociedade humana, e assim podem alterar 
o mundo vivo de tal forma que este será incapaz de dar suporte 
para a vida da forma que conhecemos. Mudanças fundamentais 
são urgentes se quisermos evitar a colisão que nosso presente cur-
so irá trazer... Não temos mais que uma ou algumas décadas antes 
que a oportunidade de desviar as ameaças que enfrentamos agora 
venha a se perder e as perspectivas para a humanidade venham a 
ficar imensuravelmente diminuídas. Se uma vasta miséria humana 
precisa ser evitada e se o nosso lar global neste planeta não pode 

8 Makarieva et al., 2007.
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ser irremediavelmente mutilado, exige-se uma grande mudança 
em nossa atitude com relação à Terra e sua vida.”

Apesar deste e outros alertas partirem da ciência, infelizmente a ar-
rogância e a imaturidade ao longo dos últimos séculos de desenvolvimen-
to reducionista permitiram e estimularam a humanidade a extrapolar os li-
mites da vida, e com isso levar o planeta a uma crise espantosa. Mas dentro 
da própria evolução do conhecimento científico, com a recente reconexão 
das disciplinas, começa a emergir a poderosa verdade singela, de respeito 
à vida, que a civilização tecno-materialista esqueceu e que agora terá que 
reaprender. E neste particular os povos indígenas têm muito a ensinar. 

Quando pela primeira vez escutei a declamação (porque também 
é um poema) deste texto do Davi Kopenawa, em dezembro de 2006, fui 
acometido por forte emoção e enorme assombro. Como era possível que 
os Yanomami, que do meu conhecimento nunca desmataram extensiva-
mente suas florestas nem desenvolveram pesquisas científicas como nós 
fazemos, soubessem das consequências do desmatamento, das ligações 
entre os aromas e as chuvas, entre tantos outros avançados saberes que 
têm? Encontrei o Davi um tempo depois e lhe perguntei diretamente, 
como sabiam tais coisas, se para a ciência chegar próximo a este conheci-
mento eram necessárias décadas de suor, milhares de cabeças pensando, 
supercomputadores calculando, laboratórios analisando, satélites image-
ando. A singela resposta dele foi aproximadamente: “os sábios espíritos 
da floresta nos ensinaram e nós não nos esquecemos.” Se existe um cami-
nho mais curto, da síntese do saber e do respeito pela complexidade da 
vida, quanto poderemos evoluir como civilização global quando reapren-
dermos a humildade e re-habilitarmos a receptiva intuição? 
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APRESENTAÇÃO

Em 2005 foi realizado um conjunto de reuniões e oficinas de ma-
nejo ambiental em diversos locais do médio e alto rio Tiquié, envolven-
do a participação expressiva de lideranças e moradores das comunida-
des, inclusive do lado colombiano. Considerando projetos e atividades 
que vêm sendo desenvolvidos no Tiquié há pelo menos dez anos, que 
envolvem associações de base regional e escolares, em parceira com o 
ISA, esses encontros consolidaram um enfoque no manejo ambiental. 
Essas discussões convergiram, deixando claro, a partir da perspectiva 
indígena, a multiplicidade de fatores associados à dinâmica dos ciclos 
de vida e à história de relações, tanto de ordem biológica quanto socio-
cosmológica.

A pesquisa do calendário, do ponto de vista dos pesquisadores in-
dígenas mais jovens, é uma maneira de dar sentido às práticas de manejo, 
e fonte de conhecimentos e aprendizado com os mais velhos. De modo 
mais geral, permite entender a relação dos povos do alto rio Negro com 
seu meio ambiente, as práticas e conhecimentos envolvidos. Mais do que 
isso, pode ser uma via para explorar interfaces entre conhecimentos indí-
genas e ocidentais.

A compilação dessa comunicação foi feita por Aloisio Calbazar. As informações sobre calendário foram gera-
das na relação entre conhecedores e pesquisadores indígenas.

1 Antropólogo do Programa Rio Negro do ISA.
2 Conhecedor tukano, coordenador dos agentes indígenas de manejo ambiental da ACIMET, atual presi-
dente dessa associação.
3 Conhecedor tukano Hausirõ da comunidade de S. José.
4 Conhecedor tukano Ñahuri do médio Tiquié.
5 Agente indígena de manejo ambiental do médio Tiquié (ACIMET e AEITY).
6 Agente indígena de manejo ambiental do alto Tiquié (ATRIART).
7 Ensino médio da Escola Tuyuka.
8 Engenheiro agrônomo do Programa Rio Negro do ISA.
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CONTEXTO

Em tukano - a língua franca e mais falada no Tiquié - pode-se tradu-
zir meio ambiente por mari katiri pati, literamente “nosso mundo de vida”9, 
que expressa uma concepção de mundo formado por seres que têm vida 
e que participam de um âmbito de relações comuns. As narrativas de ori-
gem reforçam essa idéia, relatando uma identidade inicial entre os seres. 
Outro aspecto dessa ontologia é a concepção de que a diferenciação en-
tre seres, e da humanidade em relação aos outros seres - por exemplo, da 
humanidade em relação aos peixes - não é perene, havendo frequentes 
transformações e instabilidades: peixes que se transformam em animais 
ou cobras para buscar comida em terra; peixes em macacos para colher 
frutos das árvores da beira e assim por diante; pessoas que têm sua alma 
roubada pela Gente-Peixe. A própria origem da humanidade é relatada 
como ocorrendo em duas fases, uma de transformação de pássaros em 
peixes no Lago de Leite, e outra de peixes em gente nos buracos de trans-
formação, situados em várias cachoeiras do rio Uaupés e seus afluentes.

Tradicionalmente, os povos Tukano realizam um ciclo anual de ceri-
mônias de proteção do povo da maloca ou da comunidade. Tratam-se de 
festas com cantos conduzidos pelo baya (o mestre de cerimônias) e con-
sumo de caxiri, caapi, ipadu e várias outras substâncias rituais, em que os 
kumua (ou básera, os benzedores) fazem os benzimentos de proteção da 
sua maloca ou comunidade, chamados wanõare (em tuyuka). Queimam 
breu e cera de abelha para proteger a maloca e seu entorno. A cerimônia 
atualiza os sentidos das substâncias rituais, relembra e revive os conhe-
cimentos dos antigos. Tais proteções da maloca e seus moradores se es-
tendem por alguns meses depois de cada ritual. Os velhos conhecedores 
acompanham o movimento das constelações (wametire), associadas aos 
ciclos das frutas silvestres, flutuações dos rios, vida e reprodução dos pei-
xes e animais, das roças e plantios. Considerando esses ciclos, eles mar-
cam as cerimônias de proteção, que podem ser pensadas como rituais de 
manejo do meio ambiente na medida em que buscam manter todo esse 
movimento do mundo e seus ciclos.

Esse ciclo cerimonial e anual de festas foi simplificado, ou abando-
nado parcial ou totalmente em boa parte das comunidades da bacia do 
Uaupés, mantendo-se nesses casos as proteções individuais mais discretas 
ou benzimentos de cura em geral, nascimento e primeira menstruação. O 
conhecimento e observação dos ciclos ou calendário, por outro lado, man-
tém-se atual e há interesse dos jovens em entendê-lo em sua abrangência. 

9 Essa tradução foi proposta em oficina de menajo ambiental em São José II, com participação expressiva 
de moradores tukano e desana de seis comunidades do médio Tiquié.
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As referências astronômicas e 
aos ciclos de vida estão pre-
sentes no dia a dia do trabalho, 
informando a prática cotidiana 
na agricultura, pesca, coleta, 
caça, viagens e festas. Também 
são relevantes nas iniciativas 
recentes de manejo de recur-
sos no âmbito comunitário e 
inter-comunitário (associati-
vo). É o caso do manejo dos 
peixes, atualmente em discus-
são no rio Tiquié, dentre outras 
iniciativas nesse sentido.

COMO É FEITA A PESQUISA DO CALENDÁRIO

De+nida a prioridade no manejo ambiental por parte de associa-
ções indígenas do rio Tiquié, inclusive no âmbito da cooperação com 
a parte colombiana (através dos encontros de CANOA - Cooperação e 
Aliança no Noroeste Amazônico), um dos passos que se seguiram foi for-
mar grupos de trabalho, com vistas a desenvolver atividades de registro, 
monitoramento e pesquisa sobre o calendário astronômico, ecológico e 
socioeconômico no médio e alto rio Tiquié. As pesquisas sobre calendário 
já vinham sendo realizadas no Pirá-Paraná e, em alguns de seus aspectos, 
nas escolas indígenas do Tiquié.

Mas é a partir de 2005 que se formam dois grupos de pesquisa: o 
primeiro no médio Tiquié, envolvendo quase todas as comunidades do 
trecho entre Serra de Mucura e Santa Luzia, a Escola Tukano Yupuri (AEITY) 
e a Associação das Comunidades Indígenas do Médio Tiquié (ACIMET); o 
segundo grupo, no alto Tiquié, envolvendo a Escola Tuyuka (AEITU) e a 
Associação das Tribos Indígenas do Alto Rio Tiquié (ATRIART). Em ambos 
os casos, participam os agentes indígenas de manejo ambiental (AIMAs), 
alunos na última etapa (4º ciclo) do ensino fundamental e do ensino mé-
dio, professores, coordenadores das associações, além dos conhecedores 
mais velhos. Alguns encontros e o+cinas reuniram esses dois grupos de 
pesquisa, que partilham os mesmos instrumentos e metodologias, e têm 
a mesma interface com a equipe do ISA. 

Os AIMAs compunham no início um grupo de vinte e dois pes-
quisadores representando dezesseis comunidades, em geral, jovens 
cursando o ensino médio, vinculados às escolas e associações indíge-

Centro de pesquisa em São Pedro
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nas. Todos participam de um 

programa de intercâmbio 

de conhecimentos através 

de o#cinas realizadas por 

essas associações e escolas. 

Atualmente, são quarenta os 

agentes indígenas de mane-

jo ambiental.

Entre 21 e 24 de maio 

de 2008, foi realizado na ma-

loca da comunidade de Hena, 

no alto Pirá-Paraná (Colôm-

bia), um encontro entre pes-

quisadores indígenas desse 

rio e do Tiquié, especi#ca-

mente sobre metodologias e 

conhecimentos relacionados às pesquisas sobre calendário. Houve inte-

resse especial, por parte dos pesquisadores do Tiquié, no ciclo ritual anual 

praticado no Pirá-Paraná e sua associação com o calendário ecológico e 

socioeconômico.

O ISA e as associações formaram três centros de pesquisa, que 

seguem com programas de atividades permanentes. Estão situados 

nos diferentes trechos do rio Tiquié: em Pirarara, São José e São Pe-

dro (os dois últimos junto a sedes de escolas indígenas). Contam com 

infraestrutura de energia (solar), informática e equipamentos diver-

sos, viabilizando que tanto os agentes indígenas de manejo ambien-

tal, quanto estudantes e professores do ensino médio aí desenvolvam 

suas pesquisas. 

No caso da pesquisa do calendário, o instrumento básico é o diá-

rio de anotações, no qual cada um registra um conjunto de observações, 

conforme detalhado abaixo. 

Calendário: 1) chuva: muito ou pouco, horário; 2) rio: se está subindo ou 

descendo ou parado, muito ou pouco; 3) nome da estação na língua in-

dígena; 4) frutas (cultivadas e da <oresta) e <ores: quais estão maduras 

e já estão sendo consumidas, por pessoas, peixes e animais; 5) ciclo dos 

peixes (e dos animais): subida, piracemas, quando está formando ovas, 

quando está mais gorduroso etc.; 6) fenômenos como revoada de saúva, 

piracema de rãs, aparecimento de lagartas comestíveis.

Comunidade: 1) refeições comunitárias; 2) notas sobre resultados de ca-

çaria e pescaria; 3) roças: derrubadas, queima, plantio; 4) caxiris e festas;  

Centro de pesquisa em São José
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5) construções e outros trabalhos das famílias ou comunitários; 6) visitas 
de outras pessoas à comunidade; 7) viagens de pessoas da comunidade.

Segue-se exemplo do texto de um diário10, de AIMA do médio Ti-
quié, que registra observações do clima, nível do rio, acontecimentos na 
comunidade e atividades de caça e pesca na família.

02 de maio
Às 2h da madrugada a chuva começou, parou às 9h. Ao meio dia eu 
fui pescar no igapó do Wamukarerã. Às 13:30h baixou uma voadei-
ra. Às 15:30 subiu um barco da prefeitura, que foi deixar merenda 
escolar para as comunidades. Voltei às 17:45h, pesquei dois botea 
nitimaritira [aracu-riscado, Leporinus agassizii] e um dihpari [araripi-
ra, Chalceus macrolepidotus] com caniço. Às 18h fizemos oração da 
tarde e nesse dia o rio Tiquié secou pouquinho. Às 19:15h meu pai 
foi focar pacas no igarapé Merewasa e voltou aqui meia noite, ele 
matou uma paca e um jacaré. A paca pesou 6 kg e o comprimento 
do jacaré é de 123 cm.

03 de maio
Amanheceu nublado e às 7h fizemos oração; às 9h fui pescar no iga-
pó do Ñumuratuhkũ. Depois que fui na pescaria, chegaram os en-
fermeiros de S. José II em Cunuri. Voltei às 16h, pesquei um botea 
nitimariti e dois mhuawirã [espécie de jacundá, Crenicichla cf lenticu-
lata] com caniço. Nesse dia o rio Tiquié encheu pouquinho. Às 7:45h 
fui focar paca no igarapé Wehkuya, nessa noite eu não vi paca, só 
jacaré, só que não matei ele. Voltei aqui às 10:20h da noite.

Alguns AIMAs são regulares em suas anotações diárias, permitin-
do entender as estratégias de busca de alimentos (especialmente pesca 
e caça) no âmbito do grupo doméstico, no decorrer de alguns anos; ou 
ainda, como essas atividades cotidianas variam de acordo com o calen-
dário anual, o ciclo de vida dos peixes, animais, as épocas de frutas e 
assim por diante.

Os dados das observações e registros diários feitos pelos AIMAs es-
tão sendo sistematizados coletivamente, visando uma descrição de cada 
ciclo anual de acordo com o calendário astronômico e a classificação 
tukano e tuyuka das estações. São adotados dois procedimentos: reda-

10 Os pesquisadores indígenas escrevem em português, tukano e tuyuka, dependendo formação que 
tiveram. Aqueles provenientes das escolas indígenas preferem escrever em suas próprias línguas.
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ção de texto em tukano ou tuyuka, 
resumindo o ciclo das estações e 
sua descrição; e elaboração de uma 
linha do tempo, que contém um grá-
&co do nível do rio, nome da estação. 
Um primeiro exercício foi realizado 
para o período entre junho de 2006 e 
maio 200711, repetido nos dois anos 
seguintes. Parte das informações re-
lativas a chuvas e nível do rio, foi re-
presentada gra&camente. Tendo essa 
referência para todo o ano, foram 
correlacionadas as estações e dados 
sobre os ciclos de vida das plantas, 
peixes, animais, acontecimentos nas 
comunidades. 

Na seção seguinte, é apresen-
tado um exemplo, referente ao perío-
do da constelação de Jararaca (Aña), 
com algumas referências ao seguin-
te, da constelação do Tatu (Pamõ). 
O propósito é indicar possibilidades de conciliar conhecimentos e meto-
dologias diversos, indígenas e ocidentais, para descrever e monitorar o 
ciclo anual no rio Tiquié - e por extensão, em todo o rio Negro. 

AÑA, JARARACA

Segundo o Sr. Miguel Azevedo, tukano Hausirõ de São José no mé-
dio rio Tiquié (11/07/07): 

“Quando cai a constelação Aña [jararaca, arraia ou, na língua geral, 
boiaçu], os peixes estão com mais gordura, ainda estão começando a 
formar a ovada. Antigamente faziam pari grande para cercar boca de 
lagos e poços e pegar os peixes. Eles não resistem ao timbó, morrem 
logo. Quando está caindo japurá-do-rio, eles comem e &cam gordos. 
Nesse tempo eles sobem, estão gordurosos. Os primeiros aracus [gê-
nero Leporinus] que sobem são chamados pũri wai (peixes-folhas). 
Essa gordura vai se transformando em ovos. É como se estivessem 
em menstruação ou iniciação - comparando com as pessoas. 

11 Publicado em tukano, ver próxima comunicação desse livro. Foi publicado em tuyuka o ciclo de 2008.

Oficina de sistematização de informações 
dos diários dos AIMAs, em São José
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No tempo de Aña, eles não comem, pois estão jejuando, assim 
como fazemos depois do ritual de iniciação. No verão tinguijavam, 
cercando os poços e lagos, matavam quando estavam com ovos. 
Nessa ocasião acontece uma primeira piracema, na primeira en-
chente de Aña (Aña Siaõka, lit. facho de jararaca), só para preparar 
os locais onde vão se reproduzir, que são suas malocas. Por isso se 
diz que quando coloca matapi nesses locais, é como uma cobra 
grande esperando para comer. 
Esperam nova enchente; no tempo de Pamõ (constelação de tatu) fa-
zem piracema mesmo, começam a desovar. Só depois desse período 
é que os peixes vão começar a pegar a isca, aqueles que já desova-
ram. Desovam em partes, primeiro os mais maduros, depois formam 
de novo. Continuam desovando até Ñokoatero (constelação de plê-
iades), quando ocorrem as últimas piracemas. No rio de água branca 
tem aracu-riscado [Leporinus agassizii], aracu-três-pintas [Leporinus 
friderici]; no de água preta, aracu-umari [Leporinus sp.], aracu-de-pau 
[Leporinus klausewitzi]. Esses fazem piracema logo de manhã, depois 
das nove horas. Os outros fazem à tarde, depois das três, até de noite.
Passada essa época, os peixes vão descendo o rio, coletando frutas, 
tempo de patiduhka, wai bia (lit. pimenta de peixe), wai suĩ, mipi 
(açai-do-igapó). Eles aparecem na superfície para comer, nos iga-
pós. Não estão comendo, estão juntando frutos para o chefe deles. 
Muitos peixes descem: o aracu-riscado vai mais longe, o de três-
pintas e umari vão perto. Pacus, pirandiras, pirapucu, piabas vão 
juntos, akoanu [gênero Curimatella], pirõapoapĩ [Iguanodectes spi-
lurus]... Descem para fazer dabucuri para Wai Deyu (cobra grande, 
personagem mitológico). A maloca principal dele é Temedawi, situ-
ada pouco acima de Santa Isabel, onde apareciam como gente”. 

Os peixes formam um coletivo emblemático nessa região, na me-
dida em que estão associados à Gente-Peixe (ver Cabalzar, 2005). O ciclo 
de vida dos peixes, ou de algumas espécies (de aracu, sobretudo) que 
migram por esse rio, constitui como que um fio condutor que dá consis-
tência a vários outros ciclos (flutuações no nível do rio, formação dos iga-
pós, frutas da beira-rio e dos igapós, modalidades de pescaria associadas, 
festividades).

Segundo os gráficos feitos a partir das observações diárias dos 
agentes indígenas de manejo ambiental, o período de novembro e de-
zembro corresponde ao momento em que a constelação Aña (jararaca) 
está caindo, sendo considerado o início do ano para os povos Tukano do 
rio Tiquié. É quando acontece a enchente da jararaca, aña poero, e os pei-
xes começam a fazer as primeiras piracemas. Os Tukano chamam essas 
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primeiras piracemas de wai ñekoe poero, concebidas como o momento 
em que se dá o preparo e limpeza das malocas da Gente-Peixe para o 
ciclo de festas que se inicia. 

As observações também indicam que esse período do ano é carac-
terizado por um regime de chuvas e estiagens bastante irregular, haven-
do variações pronunciadas de ano a ano. O calendário tukano dá conta 
dessa flutuação aplicando uma terminologia flexível. Repiquetes entre-
cortados por dias de verão podem ser distinguidos de acordo com a par-
te da constelação que está “caindo” no horizonte no começo da noite. Os 
Tukano dizem que se ouve um estrondo, como um trovão, quando uma 
constelação “cai” (poero dihase): é sinal de chuvas e enchente. 

As constelações de Aña (jararaca) e de Yai (onça) são as mais exten-
sas. “Com exceção da constelação de Yai (onça), todas as outras que fa-
zem parte do ciclo principal de constelações não fogem de uma distância 
angular média de 20º a 30° em relação ao Equador Celeste nas latitudes 
do médio e alto Tiquié” (Cardoso, 2007: 48). A constelação de Aña é forma-
da por diversas partes: Aña siõka (facho de Aña); Aña 
dupoa (cabeça); Aña nimaga (bolsa de veneno); Aña 
ñemeturi (fígado); Aña opu (corpo); Aña diepa (ova); 
Aña pikorõ (rabo). Em 2006, por exemplo, três partes 
da constelação foram empregadas para nomear três 
repiquetes que aconteceram a partir do dia 22 de no-
vembro, separados por veranicos (kumataro). 

Os agentes indígenas de manejo ambiental do médio Tiquié des-
creveram assim a estação da constelação Aña: 

“Essa estação é o período de amadurecimento de algumas frutas, 
como umari, sorva, pupunha, cucura, açaí, wahpekarã, bueri, nitĩa-
dukaperi, diawe (jenipapo do rio), essas últimas quatro são alimen-
to dos peixes. Todos os animais sobem comendo dessas frutas. Os 
cupins começam a revoar, durante a chuva mesmo. As cabas vão 
catando esses cupins para alimentar seus filhotes. 
Nesse tempo, os peixes não comem as iscas dos pescadores. Esse 
fenômeno é explicado pelos mais velhos, que afirmam que os pei-
xes entram no ânus da jararaca. Antes dessa enchente é o período 
em que as jararacas desovam. Ouve-se muitas trovoadas, zoando 
forte. É sinal que os trovões estão espocando os ovos da jararaca, 
por isso nesse tempo aparecem jararacas em qualquer lugar, mes-
mo em locais limpos e próximos das casas. São perigosas, porque 
estão protegendo as crias. Os benzedores (kumua) fazem proteção 
para evitar seu ataque. As jararacas têm sua origem na maloca do 

22-30 Aña siõkha poero 
01-12/12 Aña duhpoa poero 
13-22 Kumataro 
23-30 Aña pihkorõ poero 

ENCHENTES DA CONSTELAÇÃO  
DE ANÃ (JARARACA) EM 2006
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céu, no parika dos pajés, por isso seu veneno é tão forte, e pode 
matar na hora. 
Depois que termina a enchente de jararaca, vem o período de quei-
mar roças. O verão de ingá (mere kuma), que dura aproximadamen-
te uma semana (em 2007, foram cinco dias), no final de dezembro. 
É possível queimar roçado de capoeira. O rio seca devagar e os ven-
tos são mais fortes.
Nesse tempo, o aracu-três-pintas (nitiperitira) começa fazendo pira-
cema bem cedo; nas outras enchentes eles já fazem mais tarde, entre 
três e quatro horas da tarde. Juntam-se na beira do rio, nas cachoeiras; 
só os machos zoam, nadando junto com a fêmea; nesse momento 
ela vai desovando, ao mesmo tempo que o macho. O aracu-riscado 
(nitimaritira) faz piracema no estirão do rio grande, à noite, em lugar 
cerrado alagado na beira do rio (turĩ pamõ). Quando começa enchen-
te de Aña é que caem muitos barrancos na beira do rio. 
Nesse tempo também algumas aves começam a cantar, como 
inambu, mutum e urumutum; esse último, especialmente quando 
os umaris estão caindo. Nessa ocasião, quem vai andar no mato 
não pode chamar os nomes uns dos outros, senão à noite vão imi-
tar seus nomes, o que é sinal de mau-agouro. É a fêmea que faz isso, 
e leva as pessoas a adoecerem.
Nessa enchente a subida de piabas quase não acontece mais, a 
maior parte já subira na enchente de Sio Yahpu (cabo de enxó). 
Todos os cardumes sobem antes da enchente de pamõ (tatu). De-
pois de iniciadas em aña, as piracemas seguem acontecendo nas 
enchentes de tatu, osso de tatu, jacundá, camarão e onça, quan-
do se encerram. Nesse mesmo período, manivaras, saúvas, cupins 
e outros insetos comestíveis (mehkã diarã, ñamika diarã, uhpisika 
diarã, kaka diarã, biaporã diarã, duhsa diarã, buhtua diarã) fazem 
revoadas; os daracubis12 (bapa) sobem nos paus e se alojam nas 
bromélias e samambaias das árvores, salvando-se da enchente dos 
igapós. Várias frutas caem no rio e são alimento dos peixes”. 

PERSPECTIVAS

Essa é uma pesquisa de longo prazo, que faz parte da formação em 
pesquisa dos AIMAs e estudantes de nível médio das escolas indígenas. 
A proposta é sua continuação e disseminação por comunidades situadas 
em diferentes partes da bacia do Tiquié e, quando possível, em outras re-

12 São espécies de minhocas que vivem no solo dos igapós, muito valorizadas pelos pescadores.
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giões do rio Negro. Algumas metodologias estão sendo aperfeiçoadas, ao 
mesmo tempo em que se busca realizar oficinas de trabalho e supervisão 
mais permanentes, e a instalação de novas estações meteorológicas ao 
longo desse rio (atualmente existem duas do CPRM e ANA). 

A curto prazo, está sendo elaborada uma publicação em português, 
comparando três anos de registros (2006, 2007 e 2008), além de descre-
ver o calendário astronômico e dos ciclos de vida de um modo geral. Está 
em fase de elaboração um projeto discutindo os conhecimentos dos po-
vos Tukano, aqueles gerados no âmbito dessa pesquisa, e o debate sobre 
as mudanças climáticas; uma das idéias é realizar um filme sobre um ci-
clo anual, a partir de um registro audiovisual exaustivo; outra, a publica-
ção de alguns diários de AIMAs na íntegra, evidenciando a riqueza desse 
modo de registro, promovendo a circulação destes saberes, e ampliando 
os debates pedagógicos em curso nas escolas indígenas da região.
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CALENDÁRIO ASTRONÔMICO  
DO MÉDIO RIO TIQUIÉ
CONHECIMENTOS PARA EDUCAÇÃO E MANEJO

Hausirõ Vicente Vilas Boas Azevedo1; Melissa Oliveira2; Seribhi 
Dario Alves Azevedo3; Ũremiri José Vilas Boas Azevedo4; Walmir 

Thomazi Cardoso5; Cornélio Lobo Gonçalves6; Ũremiri Ramiro 
Paz Pimentel7; Suegu Antonio Nascimento Azevedo7; Suegu 
Manuel Aguiar Azevedo8; Yupuri Zenilton Caldas Azevedo9

A pesquisa sobre calendário astronômico, ecológico, socioeconô-
mico e ritual do médio Tiquié vem sendo realizada desde 2005 por mem-
bros das associações AEITY (Associação Escola Indígena Tukano Yupuri) 
e ACIMET (Associação das Comunidades Indígenas do Médio Tiquié), em 
parceria com a equipe Tiquié do Programa Rio Negro do ISA, contando, 
desde novembro do mesmo ano, com consultoria em astronomia de Wal-
mir Thomazi Cardoso da PUC-SP e SBEA.

A AEITY e a ACIMET juntas abrangem um amplo território do mé-
dio rio Tiquié, que vai desde a comunidade Serra de Mucura (Oanu) 
até Santa Luzia (Buhkurã Batha), e inclui comunidades do igarapé Cas-
tanha. Estas comunidades são ocupadas por aproximadamente 550 
pessoas (Censo DSEI, 2009), predominantemente tukano e seus cunha-
dos e esposas desana, mas também por famílias miriti-Tapuya, hupda, 
yuhupda e tuyuka. 

Algumas pessoas participaram de modo mais direto na coordenação da pesquisa e na organização das 
publicações a ela associadas. Entretanto, a pesquisa foi realizada pelo conjunto de alunos, professores, 
pais, mães, lideranças e AIMAs, das comunidades que compõem a AEITY e a ACIMET, com orientação dos 
conhecedores Ahkuto Mariano Azevedo, tukano; Ahkuto Jovino Neves Pedrosa, tukano; Kumarõ Guilherme 
Azevedo, tukano; Gui Maximiano Aguiar, desana; Mirupu Armando Macedo, desana; Ñahuri Miguel Azevedo, 
tukano; Suegu Ernesto Caldas Azevedo, tukano; Yupuri Feliciano Azevedoẽ, tukano; Ũremiri Aprígio Azevedo, 
tukano; além do já citado Ũremiri José Vilas Boas Azevedo, tukano. Também contribuíram com a pesquisa 
durante suas participações em oficinas de astronomia: os conhecedores Porõ Guilherme Tenório e Witõmani 
Paulo Lima, ambos tuyuka da AEITU; Yupuri Jovino Pena, tukano, da AEITYPP; e Kisibi Durvalino Moura 
Fernandes, desana, 3TIC (Três Tribos Indígenas do igarapé Cucura). 

1 Assessor pedagógico indígena (API) pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) do Município de São 
Gabriel da Cachoeira. Foi coordenador da AEITY entre 2005 e 2008.
2 Antropóloga da equipe do rio Tiquié do Programa Rio Negro do ISA.
3 Pesquisador da Associação Escola Indígena Tukano Yupuri (AEITY).
4 Conhecedor da AEITY.
5 Pesquisador associado do ISA. É pesquisador, físico e planetarista da Pontifícia Universidade Católica  
(PUC) de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira para o Ensino da Astronomia (SBEA).
6 Agente Indígena de Manejo Ambiental (AIMA).
7 Professor na Associação Escola Indígena Tukano Yupuri (AEITY).
8 Conhecedor e coordenador da ACIMET.
9 Aluno do ensino médio da Escola Tukano Yupuri e pesquisador.
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A AEITY foi fundada no ano 2000 com o objetivo de construir uma 
experiência de educação escolar indígena específica voltada para os inte-
resses dos membros das comunidades locais. A ACIMET foi fundada em 
seguida, com o intuito de promover o manejo sustentável dessa região. 
Estas associações envolvem um grande grupo de atores nos projetos e ati-
vidades: alunos, professores, pais, mães, capitães, agentes de saúde, velhos 
conhecedores e os AIMAs - agentes indígenas de manejo ambiental.

A pesquisa chamada na língua tukano Nikã kumari wasetisere keose, 
surgiu a partir da preocupação das lideranças em promover momentos 
de ensino-aprendizagem dos conhecimentos tukano e desana sobre as-
tronomia e sua articulação a uma concepção de manejo ambiental que 
relaciona o movimento das constelações a outros ciclos da natureza e da 
vida social. Em parte, esta pesquisa foi inspirada pelo contato que mem-
bros da coordenação da AEITY tiveram com os calendários produzidos 
pela ACAIPI10 em processos de “investigación” realizados em parceria com 
profissionais da FGA11, que se deu durante encontro de CANOA12 ocorrido 
na comunidade tuyuka Moõpoea em abril de 2005.

AS CONSTELAÇÕES E O MANEJO DO MUNDO

A visão tukano de manejo é complexa e abrangente e inter-re-
laciona vários aspectos da vida e do mundo. As constelações têm sido 
há muito tempo foco do interesse e da descrição de estudiosos que es-
creveram sobre estes grupos, estando presentes em textos produzidos 
por indigenistas, missionários, antropólogos e mais recentemente nas 
publicações realizadas pelos próprios conhecedores indígenas. Entre as 
obras que fazem referência às constelações podemos destacar: Koch-
Grünberg (2009; 2005), Couto de Magalhães (in: Rondon, 1955), Bruzzi 
da Silva (1962), Hugh-Jones (1979; 1982); Reichel-Dolmatoff (1997), Ri-
beiro e Kenhíri (1987), Diakuru e Kisibi (2006), AEITU (2005; 2009), Car-
doso (2007) e AEITY e ACIMET (2008). Os Tukano observam que ao lon-
go de um ciclo anual, as constelações por eles identificadas realizam 
um movimento leste-oeste, que os astrônomos chamam de movimento 
diurno da Esfera Celeste. Os Tukano e Desana do médio Tiquié atribuem 
grande importância ao movimento e ao ocaso das constelações (seu 
desaparecimento aparente no horizonte oeste), concebendo-o como 
marcador da ocorrência de invernos ou enchentes, designados como 
poero (enchente de rio). Os invernos levam os nomes das constelações 

10 Associación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Pirá-Paraná.
11 Fundación Gaia Amazonas (FGA).
12 Cooperação e Aliança no Noroeste Amazônico.
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que estão “baixando” ou “caindo” em determinada época. Por exemplo, 
o inverno que ocorre na época da constelação Aña (Jararaca), é chama-
do Aña poero (enchente da Jararaca), o que ocorre na época em que a 
constelação de Yai (Onça) está se pondo é chamado Yai poero (enchente 
da Onça). 

O ocaso de cada constelação ou de parte dela é associado à ocorrên-
cia de um período de chuvas, que pode ser curto ou longo, dependendo 
da sua extensão. As enchentes do corpo da onça e do corpo da jararaca são 
longas e correspondem a grandes partes destes animais representados no 
céu. Partes pequenas das constelações (barba da onça, por exemplo) rela-
cionam-se a invernos (no sentido empregado aqui) curtos. Os invernos são 
intercalados por verões curtos ou mais longos, chamados kuma, ou wetiro 
(vazante do rio). Os verões mais longos são nomeados de acordo com ou-
tros fenômenos como o tempo de determinada fruta, ou do aparecimento 
de certo animal, assim temos o verão de ingá, o verão de pupunha, o verão 
de umari, o verão de lagartas. Já os pequenos verões muitas vezes recebem 
o nome da constelação vigente ou que está no ocaso.

Os invernos e verões coincidem com a ocorrência de uma série de 
fenômenos naturais (variações no nível do rio, subida e piracema de pei-
xes, floração, frutificação, revoada de saúvas, manivaras, subida de ani-
mais do mato), que por sua vez estão associados à realização de ativida-
des econômicas (roça, pesca, caça, coleta de frutas) e rituais (benzimentos 
para doenças de cada época e festas cerimoniais)13. A inter-relação entre 
todos estes ciclos de fenômenos constitui um calendário astronômico, 
ecológico, socioeconômico e ritual.

A CONCEPÇÃO E A REALIZAÇÃO DA PESQUISA:  
UM PROCESSO MULTIAUTORAL

Por se tratar de uma pesquisa intercultural e interdisciplinar seus 
objetivos, caracterização, metodologia e até mesmo resultados foram 
sendo delineados aos poucos, de acordo com a interação, as intenções, 
os conhecimentos e especialidades dos múltiplos atores envolvidos. 

Ao procurar os parceiros do ISA, as lideranças tinham algumas 
idéias sobre o que queriam fazer, entre as quais: identificar e registrar as 
constelações e o ciclo das mesmas para os Tukano e Desana; registrar os 
mitos de origem de cada uma das constelações; e pesquisar os fenôme-
nos que ocorrem na natureza na época que cada constelação “baixa” no 
horizonte. Para isso queriam reunir os velhos conhecedores locais, mas 
também contar com o apoio de um especialista em astronomia.   

13 Procedimentos rituais de proteção e cura realizados pelos kumua (benzedores).
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Em novembro de 2005, a partir da mediação feita por antropólo-
gos do ISA, chegou pela primeira vez à comunidade São José no médio 
rio Tiquié, sede da AEITY, o físico e planetarista Walmir Thomazi Cardoso. 
Realizava-se a 1ª Oficina de Astronomia Tukano, com foco na identifica-
ção das constelações tukano e desana e em seus mitos de origem. O tra-
balho que passou a ser desenvolvido nas comunidades, sob orientações 
desse pesquisador e apoio de Melissa Oliveira, seguiu algumas técnicas 
de identificação de constelações e passos de pesquisa coerentes com 
a astronomia cultural (Cardoso, 2007), levando-se em conta caracterís-
ticas locais do desenvolvimento das relações entre as comunidades e 
o céu, pensado de maneira abrangente. Povos diferentes olham o céu 
noturno e diurno, estrelas, planetas, eventos periódicos, nuvens, chuva 
e outros tantos fenômenos de maneira diversificada. A astronomia cul-
tural se ocupa desses estudos, e suas relações com a ciência formalizada 
na academia. 

Ao longo da oficina, foram criadas algumas estratégias, contando 
com sessões noturnas de observação do céu e identificação das conste-
lações e padrões no céu. Para isso, inicialmente se utilizou cartas celes-
tes (mapas do céu) para localização das principais associações entre as 
estrelas, que poderiam ser constelações inteiras ou mesmo partes delas; 
ou ainda indicadores conhecidos como asterismos, que não chegam a 
ser considerados como constelações. As Plêiades, na cultura greco-roma-
na, por exemplo, não são consideradas como uma constelação, mas um 
grupo de estrelas que servem como indicadoras de fenômenos, porque 
constituem um aglomerado de estrelas visível em praticamente todas as 
regiões da Terra. É comum estarem associadas às chuvas ou a alterações 
climáticas sazonais, pelos mais diversos povos. O mesmo vale para as Três 
Marias (cinturão de Órion na cultura greco-romana) e a foice ou parte da 
cabeça da constelação do Leão, usando referências antigas mediadas 
pela cultura da Europa ocidental.

Durante o dia, inicialmente, usamos cartas celestes para identi-
ficação de prováveis asterismos e partes de constelações. Essas cartas 
celestes de papel se mostraram insuficientes para a identificação prin-
cipalmente porque não traziam referências de natureza observacional 
para os participantes. Partiu-se então para o uso de projeções feitas a 
partir do aplicativo “Observatório Astronômico” (versão em português 
do aplicativo – Starry Night)14. As projeções numa tela improvisada e 
narrações de mitos das constelações greco-romanas e de outros povos 

14 Usamos uma versão do Starry Night desenvolvida para língua portuguesa. Há muitos programas como 
esse, disponíveis aos interessados. A sugestão é que se utilize, por exemplo, o programa Stellarium encon-
trado em www.stellarium.org. O aplicativo em questão é livre de direitos autorais; pode ser usado, bastando 
que sejam citadas as finalidades educativas a que se destina.
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serviram de estímulo para a identificação das constelações indígenas 
pelos participantes mais experientes.  Durante as noites de céu aber-
to, os participantes se reuniam para observar o céu com a orientação 
dos velhos conhecedores, que mostravam as constelações, diziam seus 
nomes e, algumas vezes, contavam histórias. No dia seguinte, as conste-
lações eram revistas e os conhecedores as apontavam no céu para Wal-
mir, mostrando-as com mais exatidão; também apontando na tela sua 
localização e as estrelas que as compunham, o mesmo servindo para os 
asterismos. Foram feitas comparações entre as identificações feitas na 
tela de projeção e outras feitas por narradores durante a noite, haven-
do variações notáveis em alguns casos; em outros, praticamente não 
houveram alterações significativas entre os narradores15. Foram essas 
variantes narrativas que estimularam a técnica do uso de cadernos de 
observação do céu, descrita adiante.

No caderno de constelações (Ñohkoa kahse bueri turi), os alunos 
de 3º e 4º ciclo da Escola Tukano Yupuri ficaram responsáveis por realizar 
observações do céu em suas comunidades, ao menos uma vez por mês, 
acompanhados por um conhecedor. Desenhavam no caderno as conste-
lações presentes no céu no horário aproximado de 20h30min. O objetivo 
era dispor de uma descrição mais rica, com variantes das constelações em 
cada um dos contextos e comunidades16, que poderiam inclusive ser usa-
das em pesquisas futuras. Para essa técnica de cadernos de observação, 
havia que se garantir uma escala no céu, similar entre os observadores 
diversos. Foi usada uma antiga técnica, adotando as mãos como instru-
mentos de medidas angulares rudimentares (Cardoso, 2007, p. 142-4). As 
medidas angulares são feitas sem o uso direto de um instrumento sofisti-
cado ou a noção de grau, suas divisões e múltiplos, baseando-se no fato 
de que, salvo exceções, as mãos e os braços mantêm proporções correla-
tas. Com o braço esticado e as mãos espalmadas é possível olhar no céu 
um ângulo aproximado de 20º entre os dedos polegar e mínimo. Com a 
mão fechada, o punho mede um ângulo aproximado de 10º e assim por 
diante. Os ângulos são aproximados e podem chegar a valores de até um 
grau ou meio grau, dependendo das distâncias entre estrelas. Além disso, 
foram representadas referências na superfície da Terra, dos locais de ob-
servação. Os estudantes precisavam se preocupar em ver o céu no mesmo 
horário e, muito aproximadamente, da mesma localização para perceber 

15 Na tese produzida por um dos autores do presente artigo (Cardoso, 2007) as constelações identificadas 
por praticamente todos os narradores, associadas aos fenômenos climáticos, foram chamadas de conste-
lações do “ciclo principal”. Na construção do “calendário dinâmico” criado, as constelações do ciclo principal 
têm uma importância central porque estão diretamente associadas aos invernos e verões.  
16 Note-se que aqui não há qualquer tentativa de se chegar a uma única descrição das constelações, mas 
justamente de fazer o caminho contrário, mostrando a complexidade do tema e suas possibilidades de 
investigação futura. 
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as mudanças nos aspectos do céu, mês a mês. Pedia-se que, como obser-
vadores, representassem as localizações e todos os dados considerados 
relevantes que tinham à disposição. 

Tentou-se, dessa maneira, manter uma escala, nem sempre respei-
tada pelos jovens observadores do céu, mas muito útil. Nos cadernos de 
observação foram representados códigos de distâncias angulares usando 
uma legenda, mas muitos usaram esses códigos para mostrar as distâncias 
entre as constelações e não entre as estrelas de uma mesma constelação. 
Seja como for, esses cadernos de observação do céu foram importantes 
referências para a pesquisa, uma vez que os alunos realizaram as obser-
vações e registros ao longo de um ano inteiro. Além disso, nessa mes-
ma época, junto com os professores Ũremiri Ramiro Paz Pimentel, Suegu 
Antonio Nascimento Azevedo e Melissa Oliveira do ISA, eles organizaram 
uma tabela a partir do registro diário dos fenômenos que ocorriam na 
época de ocaso de cada uma das constelações.

Na segunda oficina de astronomia, realizada no mês de agosto de 
2007, os cadernos de constelações foram retomados. Os alunos haviam 
observado e registrado algumas constelações através de desenho a cada 
mês, anotando no quadro o ciclo anual das constelações na sequência 
em que realizaram o ocaso. A partir desses registros, foi definido um ciclo 
de constelações tukano e desana. Os conhecedores distinguem, dentre 
elas, algumas que consideram “constelações-chefe”, as “mais importan-
tes”: Aña (diaso) (Jararaca riberinha), Pamo (Tatu), Mhuã (Jacundá), Dahsiu 
(Camarão), Ñohkoatero (Conjunto de estrelas), Sioyahpu (Cabo de enxó), 
Waikahsa (Jirau de peixe), Yhe (Garça). Questionados sobre o que carac-
teriza uma constelação como “importante” ou “chefe”, dizem que são “as 
maiores”, e cujo ocaso está relacionado “às grandes chuvas”; ou seja, sua 
importância está relacionada à sua extensão e à sua associação com a 
época de inverno.

As constelações identificadas, as estrelas que as compõem em 
comparação com o céu greco-romano, e a sequência de seu ocaso ao 
longo do ano, foram relacionadas com as referências internacionais da 
União Astronômica Internacional (IAU- sigla em Inglês) (Cardoso, 2009, 
p.129-30).

Após definir a sequência de constelações, ou um ciclo de conste-
lações, passamos a nos preocupar com os outros ciclos naturais e sociais 
associados a este. Foi elaborado um calendário circular que pudesse dar 
conta de representar estes movimentos.

Para a construção do calendário nos baseamos nos dados das ob-
servações diárias dos fenômenos realizadas pelos alunos durante o se-
mestre, nos cadernos de observação, ou resumidos em tabelas na forma 
de matriz. A partir destas informações, com a participação dos conhece-
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dores mais velhos, sintetizamos as categorias utilizadas, criando um novo 
grupo de categorias cuja tradução aproximada é: constelações, estado do 
tempo [meteorológico], fases da lua, nível do rio, floração, tempo de fru-
tas, aparecimento de caça, subida e piracema de peixes, revoadas, animais 
do ar e dabucuris. Cada uma destas categorias passou a constituir um 
círculo ou anel do calendário. Os participantes se dividiram em grupos e 
passaram a preencher cada círculo ou aro do calendário com sequências 
de fenômenos de acordo com a ordem em que ocorrem e de acordo com 
seus registros. 

É importante salientar aqui que, em vez dos calendários serem fei-
tos de maneira mais tradicional, com sequências de círculos estáticos, op-
tamos por representar cada uma das categorias na forma de uma volvele, 
isto é, como um calendário dinâmico, com movimentos circulares tendo 
o horizonte como referência (Cardoso, 2007, p.269-92). Desta primeira ex-
periência de sistematização resultaram diversos calendários produzidos 
com base nas informações das quais dispunham. 

Concomitante à elaboração dos calendários, os conhecedores mais  
velhos formaram um grupo à parte no qual conversaram sobre origem de 
constelações, do sol, da lua, do arco íris e dos eclipses, que apresentaram 

Tukano Português
Área de referência 
do céu dos não índios

Mês do calendário juliano-gregoriano em 
que a constelação está se pondo no rio Tiquié 
(aproximado)

Mhuã Jacundá Estrelas do Aquário Fevereiro: início a meados do mês.

Dahsiu Camarão
Estrelas do Aquário,  
principalmente

Fevereiro: início a meados do mês.

Yaí Onça
Estrelas da Cassiopéia e Perseu, 
principalmente

Março: até primeira quinzena (barba e início da 
cabeça da onça); segunda quinzena de março (corpo 
da onça). Rabo da onça se põe até meados para final 
de abril, bem junto das plêiades.

Ñohkoatero
Conjunto  
de estrelas

Plêiades Abril: meados para o final do mês.

Waikhasa Jirau de peixes Hyades
Abril/Maio:  final do mês de abril até meados de 
maio.

Sioyahpu Cabo de enxó Órion Maio: meados para final do mês.

Yhé Garça Cabeleira da Berenice Agosto e setembro: se põe toda a constelação.

Aña Jararaca Escorpião/ Sagitário
Novembro: meados desse mês, eventualmente até 
dezembro.

Pamo Tatu Águia/ Golfinho Dezembro.
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posteriormente ao público. Conversaram também sobre as doenças que 
aparecem na época de cada constelação e os benzimentos que devem 
então ser realizados, para proteção e para cura de doenças. Estes conhe-
cimentos foram sistematizados através de um calendário, feito com apoio 
dos professores. 

No mês de julho de 2008 foi realizada uma última oficina de astro-
nomia no âmbito deste projeto, com foco na elaboração de um calendá-
rio circular único por parte de todos os participantes. Foram revisadas as 
categorias que vinham sendo utilizadas, chegando a um novo número de 
círculos ou anéis: 1. Constelações que descem ao longo de um ano; 2. Es-
tações do ano: invernos e verões e condições meteorológicas observa-
das; 3. Movimentos dos peixes: subida, piracema e descida; 4. Épocas de 
aparecimento de animais de caça e do ar; 5. Épocas de floração e frutifi-
cação; 6. Épocas de surgimento de doenças e realização de benzimentos; 
7. Fases da lua. Para cada círculo, revisamos as sequências das espécies ou 
fenômenos em questão, relativos aos anos de 2006 e 2007, contando com 
grande participação dos conhecedores. Os AIMAs também enriqueceram 
o processo, contribuindo com informações dos detalhados diários de 
observações socioeconômicas e ecológicas, que vêm escrevendo desde 
2005 em pesquisa paralela, no âmbito das discussões sobre manejo am-
biental na bacia do rio Tiquié. Chegamos então a um novo calendário.

CONSTRUINDO CONHECIMENTOS: RESULTADOS DESTA PESQUISA

Os resultados desta pesquisa são oriundos de um processo singular 
que reuniu participantes de diversas etnias (tukano, desana) e especiali-
dades (conhecedores, cientistas), e devem ser concebidos em sua multi-
plicidade; não podem ser definidos sob o rótulo de “conhecimento puro” 
ou “definitivo”. Ao mesmo tempo, as constelações identificadas foram en-
contradas em fontes da primeira metade do século 20, o que mostra que 
não se trata de um conhecimento desenvolvido puramente no período 
da investigação (Cardoso, 2007).

Um grande esforço foi realizado para sistematizar e organizar co-
nhecimentos levantados de modo paralelo nas oficinas de astronomia, 
nas atividades intermediárias desenvolvidas pelos alunos da Escola Yu-
puri, e nas pesquisas conduzidas pelos agentes indígenas de manejo am-
biental (AIMAs), também com o objetivo de elaborar e publicar materiais 
didático-pedagógicos para circular entre as comunidades. 

Seribhi Dario Alves Azevedo, aluno do magistério indígena e então 
estagiário da Escola Tukano Yupuri17, dedicou-se durante os anos de 2007 

17 Dário é atualmente secretário da Escola Yupuri.
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e 2008 a escutar as gravações das oficinas, selecionar os mitos de origem 
de constelações então contados, transcrevê-los e digitá-los18, contando 
com apoio de Melissa Oliveira. Os AIMAs, com apoio de Aloisio Cabalzar, 
realizaram vários encontros para sistematizar informações dos seus diários 
de campo, representando-as através de gráficos e textos que versavam 
sobre os fenômenos ecológicos, atividades econômicas e acontecimen-
tos sociais, que ocorriam sob a égide de cada constelação e nas épocas 
de verão, ao longo dos ciclos anuais de 2006 e 2007. Também realizaram 
uma entrevista com conhecedores como Manuel Aguiar Azevedo, tuka-
no, sobre as ocorrências de um ciclo anual. Walmir Cardoso trabalhou ao 
lado da designer Renata Alves, na representação das constelações tukano 
e desana no céu greco-romano. A este material foram agregadas ilustra-
ções das constelações realizadas durante a 2ª Oficina de Astronomia com 
giz sobre papel cartão preto, e dos fenômenos que ocorrem em um ciclo 
anual realizadas pelos alunos de 3º e 4º ciclo da Escola Tukano Yupuri.

Todo este material resultou na revista Marĩ kahtiri pati kahse uku-
ri turi, publicada na língua tukano numa parceria entre AEITY, ACIMET, 
FOIRN e ISA, que apresenta as narrativas mitológicas de origem das cons-

18 Wagner Luís Lélis, secretário anterior da escola, realizou uma parte das digitações destes mitos.

Publicação em tukano sobre o calendário
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telações; a descrição de um ciclo anual feita por Manuel Aguiar e a des-
crição destes ciclos feita pelos agentes indígenas de manejo ambiental. A 
partir desta publicação foram produzidos cartazes com o ciclo de cons-
telações tukano e desana em duas versões, uma na língua tukano e uma 
em português.

Outro importante resultado desta pesquisa é a tese de Walmir Tho-
mazi Cardoso, intitulada “O céu dos Tukano na Escola Yupuri. Construindo 
um calendário dinâmico”, de 2007. O autor abordou aspectos da astrono-
mia tukano a partir dessa experiência aqui relatada, principalmente as téc-
nicas usadas na identificação e descrição dos ciclos de constelações dos 
Tukano do médio Tiquié, e seus resultados. Exibiu a proposta de aplicação 
dos conceitos de volveles para a dinamização dos calendários circulares.

Uma segunda revista sobre esta temática está sendo editada. Será 
impressa na língua portuguesa, e visa discutir e analisar, em perspectiva 
multidisciplinar, as informações manejadas junto com os pesquisadores 
indígenas do médio e do alto rio Tiquié, enfatizando as diversas moda-
lidades de co-autoria. Esta publicação contará também com textos de 
autores da ACAIPI e Gaia sobre pesquisas realizadas na região do Pirá-
Paraná, na Colômbia.

Entre 2008 e 2009 o aluno da Escola Yupuri, Zenilton Caldas Aze-
vedo, realizou a transcrição e digitação de outras narrativas registradas 
durante as oficinas de astronomia, entre as quais os mitos de origem da 
Via Láctea. Com ilustrações do mesmo aluno, este material será publicado 
ainda este ano como um complemento à revista. Todas as narrativas fo-
ram traduzidas para o português por Cornélio Lobo, desana, por Vicente 
Villas Boas Azevedo, tukano, fundador da AEITY e API, e Damásio Caldas 
Azevedo, tukano, professor do Ensino Médio da Escola Tukano Yupuri, e 
poderão ser publicadas futuramente. 

PERSPECTIVAS

Com o objetivo de divulgar os resultados desta pesquisa para o pú-
blico mais amplo, pretende-se organizar o material já acumulado durante 
estes anos e realizar uma exposição itinerante sobre astronomia tukano, 
em Manaus e São Gabriel da Cachoeira. Um seminário sobre conhecimen-
tos astronômicos de grupos indígenas nas terras baixas da América do Sul 
abrirá a exposição, reunindo conhecedores, pesquisadores indígenas e pes-
quisadores não indígenas da astronomia, antropologia e áreas afins, com o 
objetivo de promover uma troca de conhecimentos sobre esta temática.  

No Tiquié, esta pesquisa continua sendo desenvolvida principal-
mente pelos AIMAs, que continuam registrando diariamente informações 
sobre os ciclos anuais, e sistematizando-as periodicamente com  apoio de 
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assessores do ISA, Aloisio Cabalzar e Pieter Van der Veld. A longo prazo, 
estes dados deverão ser utilizados como base para comparações, feitas 
sob orientação dos conhecedores mais velhos, das ocorrências entre di-
ferentes ciclos anuais, de onde será possível inferir, entre outras questões, 
possíveis mudanças ambientais nesta região. 

Lideranças da AEITY e da ACIMET têm grande interesse em conti-
nuar aprofundando conhecimentos sobre ciclos rituais, principalmente 
através de intercâmbios com conhecedores tuyuka do alto rio Tiquié, e 
conhecedores da região do Pirá-Paraná na Colômbia.
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Visões baniwa sobre as mudanças 
climáticas

Adeilson Lopes da Silva1, Orlando Fontes2, 
Juvêncio Cardoso3, Irineu Laureano Rodrigues4

ApresentAção

Grande parte do bem-estar das populações indígenas depende di-
retamente de ciclos e processos que podem estar sendo alterados pelas 
mudanças climáticas. Para além da garantia dos seus direitos territoriais, 
os povos indígenas atualmente também se vêem diante da necessidade 
de empreender novas lutas que lhes garantam uma atmosfera mais sau-
dável. Sem essa atmosfera saudável, extensão fundamental dos polígo-
nos demarcados sobre a terra firme, será difícil continuar a manutenção 
de ciclos e processos que vêm sendo vivenciados desde tempos imemo-
riais. Sobre eles foram sendo construídas e refinadas diversas práxis que 
orientam a vida: as pescarias, as caçadas, o preparo do solo e plantio das 
roças, as colheitas, a navegação, bem como toda uma gama de rituais que 
orientam uma interação mais saudável e equilibrada dos indivíduos e dos 
grupos com o cosmos.

Incorporar visões indígenas sobre esse assunto é hoje fundamen-
tal. Estes povos, em sua longa história de ocupação da região, são de-
tentores de uma memória profunda dos ciclos e transformações pelas 
quais o mundo vem passando. Monitoram de perto, por seguidas ge-
rações e olhares muito atentos de especialistas treinados, ciclos que, a 
contar pelas informações que dominam o ambiente científico, tendem 
a se alterar nas próximas décadas e exigir que os que deles dependem 
busquem se adaptar. 

Os Baniwa hoje se encontram especialmente interessados em mo-
nitorar as mudanças no comportamento fenológico (das fases de vida) 
das espécies de árvores de suas florestas, das manivas e demais plantas 

Este texto resulta das reflexões conduzidas pelos Baniwa sobre mudanças climáticas, aqui introduzidas e 
organizadas por Adeilson Lopes, da equipe do rio Içana do Programa Rio Negro do ISA.

1 Ecólogo, que vem participando de debates com os Baniwa no sentido de reunir visões e entendimentos 
sobre as implicações das mudanças climáticas para a bacia do rio Negro. 
2 Orlando Andrade Fontes tem 21 anos e é natural da comunidade de Ucuqui Cachoeira, alto rio Aiari. Neto 
de um dos principais velhos conhecedores tradicionais baniwa. É aluno do 2º ano do 5º ciclo do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento baniwa e Coripaco – Kálikattaadapa – CEPDEK, nome que se dá ao Ensino 
Médio Integrado Baniwa.  
3 Juvêncio tem 25 anos e é professor de Ciências na EIBC & CEPDEK.
4 Irineu Laureano tem 36 anos e é o representante do Içana na atual diretoria da FOIRN.
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cultivadas em suas roças, e nas alterações que podem advir no comporta-
mento dos peixes, ambos muito importantes para sua cultura e seguran-
ça alimentar. Essa atenção redobrada será fundamental para reorientar 
ou ajustar suas práticas e técnicas às novas condições ambientais resul-
tantes das mudanças climáticas. 

Outro debate importante que as mudanças climáticas trazem, diz 
respeito ao fato de que os povos indígenas do rio Negro são hoje de-
tentores de enormes extensões de florestas altamente preservadas e que 
figuram cada vez mais como objetos de valor numa sociedade cada dia 
menos florestada, e disposta a pagar para preservá-las, junto com os ser-
viços que as florestas promovem.

Uma possível compensação pelos serviços ambientais, ou socioam-
bientais, prestados pelas florestas e comunidades do rio Negro poderá se 
transformar numa fonte importante de apoio para levar adiante suas experi-
ências de adaptação às mudanças climáticas e de promoção de um modelo 
de desenvolvimento mais sustentável para essa região. Ao mesmo tempo, 
poderá valorizar e preservar a relação que esses povos e comunidades vêm 
mantendo entre si e com os ecossistemas da região há vários séculos. 

Para isso, vale nos mantermos atentos ao que diziam alguns co-
nhecedores indígenas reunidos no I Seminário “Impactos das mudanças 
climáticas sobre Manaus e a bacia do rio Negro”, realizado no período de 
18 a 20 de março de 2008, na cidade de Manaus, e organizado e promo-
vido pelo ISA, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável – SDS 
e Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA: “Para os indígenas 
do rio Negro, frente às mudanças climáticas, é necessário um ambiente 
saudável, onde haja animais, a água esteja correndo normalmente, exista 
uma agricultura sustentável e os nossos conhecimentos tradicionais re-
conhecidos, valorizados e fortalecidos”.

QUESTÕES E DESAFIOS IMPOSTOS PELAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Na sequência são pensados questões e desafios que as mudanças 
climáticas impõem atualmente para os povos indígenas do rio Negro. Or-
lando Fontes e Juvêncio Cardoso elaboram estas reflexões abaixo a par-
tir da seguinte questão: O que diz o mito sobre as mudanças climáticas? 
Também introduzem a questão das mudanças relacionadas ao calendário 
astronômico e a confrontos com os “brancos“. Juvêncio Cardoso5 elabora 
sínteses do pensamento do jovem baniwa do médio Içana nesta última 

5 Texto elaborado pelo Juvêncio Cardoso (ex-aluno e atual professor na EIBC). Com a colaboração de Armin-
do Brazão (OIBI), Laurentino Pereira (pesquisador), Laureano da Silva, Mário José, Fernando José (Conhece-
dores tradicionais), Adeilson Lopes da Silva (Assessor / ISA).
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década, sobre vários temas que têm chamado a atenção e causam preo-
cupação na sua região. Irineu Laureano debate a questão do pagamento 
por serviços ambientais e seu impacto para os povos indígenas.

O mito: Na mitologia baniwa existiram dois heróis: Ñapirikoli e Kowai. 
Existiu um tempo em que esses dois heróis detentores de conhecimentos 
viviam em mundos à parte, Ñapirikoli neste mundo e Kowai no alto do 
céu. Depois de muito tempo Kowai desceu a este mundo, aparecendo 
secretamente para três crianças que moravam com Ñapirikoli. Quis trei-
ná-los para passar da fase de adolescência para a fase adulta, porém isso 
exigia um jejum, ao qual essas crianças iniciantes não resistiram. O tempo 
de jejum estabelecido pelo Kowai, de três estiagens, foi quebrado com os 
iniciantes comendo a fruta que não podiam comer. Assim  Kowai, bravo, 
se transformou em um grande monstro e comeu essas crianças. 

Em vingança Ñapirikoli matou Kowai pelo fogo. Quando foi queima-
do, no instante da morte, ele disse: “Nesta terra deixarei o meu corpo-ma-
terial, no sentido de tudo o que ocupa espaço e sabedoria-conhecimento 
para coisas boas e coisas ruins. Para cada um existe regra especifica de 
uso e usufruto: normas sagradas e regras comuns para sua utilização. E se 
o homem desconhecer e utilizar o meu corpo-material sem consciência, 
sem saber quem são e como devem ser utilizados, poderá em minha vin-
gança sofrer consequência ou até destruir a humanidade”. 

Podemos interpretar esse parágrafo desta outra forma: ”Mudanças 
climáticas são resultado de ação humana sobre a terra”, que são consequên- 
cias do mau uso e aproveitamento de bens, ou seja, atividades humanas 
ambientalmente degradáveis.

Os Baniwa já conheciam e respeitavam as regras para usos de re-
cursos de acordo com normas orientadas pelo herói-mítico. Mas parte 
dessas regras de uso foi perdida ou desvalorizada ao longo da coloniza-
ção. O homem branco que surgiu com suas invenções e descobertas, com 
o passar do tempo passou a dominar a natureza. Utilizou os elementos 
naturais para o chamado “desenvolvimento humano” sem conhecer seu 
efeito. Assim essa utilização foi organizada de forma exagerada e o desen-
volvimento humano para o “bem estar” foi, em certa medida, excludente. 
Diante dessas atividades percebemos hoje que o planeta tem sofrido vá-
rias consequências e mudanças. 

Visão atual e futura sobre calendário astronômico: O conhecimento 
sobre astronomia e constelações para o povo baniwa já tinha sido trans-
mitido pelos heróis míticos para que através deles pudessem orientar-se 
e acompanhar os fenômenos da natureza. Isso foi uma ordem significati-
va para o povo. Os heróis orientavam sobre os ciclos das constelações e 
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lunar com seus respectivos fenômenos e seus significados (época de flo-
rescimento das árvores, de abertura de nova roça, de plantio, de colheita, 
de caçaria, boa época para pescar, época de tanajura e assim por diante), 
sobre os benzimentos para curar doenças, para fazer com que caças e pei-
xes aparecessem mais, sobre como respeitar os lugares sagrados e outros 
milhares de coisas e valores culturais para o bem estar dos Baniwa.

No mundo atual, as constelações não mudam suas posições, conti-
nuam as mesmas e com mesmos significados. Mas quem muda é o tempo, 
fazendo os fenômenos influenciados pelas constelações não acontece-
rem no período certo. E isso, atualmente, faz o povo baniwa se preocu-
par, porque não consegue mais acompanhar os ciclos de constelações 
do calendário astronômico, de acordo com os fenômenos ecológicos e 
econômicos. Em resumo, essa alteração no calendário poderá alterar as 
vidas do nosso mundo. 

O que os mais velhos têm falado: “O mundo está mudando, o compor-
tamento de seres e fenômenos da natureza estão acontecendo bem dife-
rente de tempos atrás”. Quando se faz conversa com as pessoas de muitas 
comunidades do médio Içana sobre a situação do mundo de hoje, a prin-
cipal frase que os mais velhos falam é essa. 

Os Baniwa têm o seu próprio modo de viver, entender e interpre-
tar o mundo e de acompanhar os fenômenos da natureza. Para entender 
o que acontece no mundo existem vários indicadores naturais, que eles 
acompanham, como a época de floração e frutificação das plantas, época 
de chuva e verão, época de piracema de peixes, ciclo lunar e de constela-
ções e outros acontecimentos. Os mais velhos contam que tempos atrás 
o modo de viver das pessoas era bem diferente de hoje, tinham tempo de 
sair para pescar, caçar e coletar frutas longe da aldeia, onde acampavam 
entre dois a cinco dias ou mais. Usavam pouco instrumento do não índio, 
como o motor de popa, arma de fogo, rabeta, malhadeira, entre outros. 
Eles se preocupavam apenas com as atividades para subsistência e ma-
nutenção familiar. 

O relato oral dos mais velhos conta que atualmente muitos fenôme-
nos da natureza não acontecem mais na época certa. Vários fatores am-
bientais não combinam mais com outros que acontecem na natureza. É 
evidente que a cada ano que passa há diminuição de recursos pesqueiros 
(peixes não fazem mais piracema boa como acontecia tempos atrás). Ani-
mais terrestres (existia um período em que aparecia muito porco-do-mato, 
macaco, caititu, paca), aves (existia também a época em que dava muito 
carará, mutum) e até o comportamento das pessoas era bem diferente.

Também as chuvas ou estiagens não acontecem na época certa. 
Muitas vezes acontece ao contrário, onde era a época de muitas chuvas, 
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elas não acontecem mais, e assim os rios não enchem. E onde era a épo-
ca de muita estiagem, não acontece normal por interferência de chuva, 
assim as pessoas não conseguem queimar suas novas roças. Quando dá 
verão, ele vem muito forte e muitas vezes chega a matar as plantas das 
roças (plantio novo de mandioca, pimenta, e outras); quando aumenta a 
pluviosidade vem muita água, que acaba deixando o solo muito úmido e 
assim também as novas plantas morrem. 

As principais mudanças apontadas no relato oral dos mais velhos 
hoje se referem às épocas de floração e frutificação de plantas que, des-
reguladas, já chegam a acontecer duas vezes por ano, o caso mais citado 
é o umari. Este fator pode ser entendido como efeito da elevação de tem-
peratura, o que eleva rapidamente a Unidade Térmica Acumulada (UTA) 
da planta para ela se reproduzir. Os outros casos são as épocas de aconte-
cimentos das primeiras enchentes de rio onde, normalmente, acontecem 
períodos de reprodução de várias espécies de peixe. Esses fenômenos 
não acontecem mais na época certa. Essa questão de reprodução anor-
mal de peixe pode ser influência da elevação da temperatura da água, 
que acaba fazendo com que o órgão reprodutor do peixe fique pronto 
muito cedo, porque a temperatura acelera o seu desenvolvimento. Nesse 
caso, em qualquer chuva comum que caia o peixe já vai se reproduzir, fora 
da época em que o pescador esperava. E quando chega a época das boas 
piracemas, elas não acontecem mais.

Interferência no trabalho das mulheres: É notável hoje em dia, no compor-
tamento de mulheres baniwa, a interferência da elevação da temperatura e 
do calor do sol durante o dia, no verão. Quando vão para as roças, normal-
mente, elas saem cedo de casa, para garantir que elas exerçam atividade 
quando o calor do sol ainda está fraco. Ou fazem atividades na roça de ma-
nhã cedo e , quando o calor do sol fica forte, saem da roça e fazem outras 
atividades no mato, em lugar sombreado de árvores, e quando o calor do 
sol diminui na metade da tarde, retomam as suas atividades na roça.

Uma etapa de evolução do mundo: Uma história interessante sobre mu-
dança climática relata como os velhos enfrentaram e conseguiram esca-
par dela no passado. Hoje podemos enxergar marcas desse fenômeno 
registradas no rio Aiari, afluente do rio Içana, ali mesmo nas proximida-
des do local de origem do povo Baniwa. Neste local, na camada do solo, 
aparece bem essa marca do fogo que queimou o mundo no passado. Ela 
aparece como cinzas, pedaços de carvão, pedaços de pau antigos numa 
camada de barranco na beira do rio, a mais ou menos cinco metros de 
profundidade. Existe uma primeira camada do primeiro fogo, e a um me-
tro de altura existe uma segunda camada, do segundo fogo.
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Como os antigos superaram 
esse desafio?: Segundo rela-
to mítico, “ali vinha o anun-
ciador Poopeéli, curupira me-
nor, comunicando aos povos 
que o mundo iria pegar fogo. 
Ele estava indo em direção ao 
poente do sol, para uma serra 
alta cujo nome em baniwa é 
Maponheepani, e essa serra 
talvez possa ser a Cordilheira 
dos Andes, onde Poopeéli di-
zia que, na época, seria o úni-
co lugar que não queimaria, 
onde poderiam se salvar do 
fogo. Mas ele ainda disse que, 
quem tivesse condição de ca-
var um buraco na terra para 
escapar, poderia fazer isso, 

pois o fogo iria atingir somente os elementos superficiais da terra. E os 
que não tinham condição de fazer isso poderiam segui-lo a este destino, 
essa serra para onde ele seguia. Quando os povos receberam aquele reca-
do, eles se organizaram por aldeia para cavar um buraco onde escapariam 
do fogo. Receberam esse recado antes do fogo chegar e tiveram tempo 
de preparar esse buraco, coletar frutas e juntar alimentos em fartura para 
consumir durante o fenômeno. Então, no momento em que vinha o fogo, 
eles só fizeram entrar no buraco e tapar a entrada. Passaram dias lá dentro. 
Até  a fumaça do grande incêndio passar bem. Quando o mundo se nor-
malizou, eles saíram do buraco, continuaram a viver e se adaptaram em 
um novo mundo que encontraram”.

Os velhos relatam que existe um único lugar que não queimou no úl-
timo incêndio, que fica na proximidade da comunidade de Jaukaná, na ca-
beceira de igarapé Mainiali, que deságua próximo da comunidade de Boa 
Vista. Dizem que lá ainda existem árvores de tronco enorme, cipó grande, 
entre outras megadiversidades de espécies vegetais daquele tempo que, 
atualmente, são raras.

E nós da geração de hoje?: Desse mesmo modo que ocorreu no passa-
do, nós, da geração de hoje, podemos procurar solucionar e superar os 
problemas que vêm aí, causados pelas mudanças climáticas, e nos adap-
tarmos nessa nova situação complexa do mundo que vamos encontrar 
daqui para frente.

Ilustração: Laurentino Pereira Valêncio, 
comunidade de Arapasso, médio rio Içana.
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Mudanças cliMáticas e pagaMento por serviços aMbientais6

Para as pessoas que necessitam da natureza para sobreviver se tor-
na bastante preocupante quando se fala de mudanças climáticas, que 
se tornam cada dia mais visíveis na natureza. Com isso o calendário eco-
lógico que sempre foi guia das atividades para os povos indígenas não 
funciona mais, acaba afetando o ciclo reprodutivo dos animais, peixes e 
insetos, ou seja, toda biodiversidade. Isso afeta diretamente a vida coti-
diana dos povos indígenas, por causa do tal desenvolvimento dos países 
ricos, enquanto os povos indígenas continuam preservando a natureza 
como vieram fazendo há milhares de anos, de acordo com a cultura de 
cada povo. Mas há pessoas que não têm consciência de que a natureza 
que nos dá o meio para sobreviver está sendo destruída, sem medir qual 
é o impacto que está sendo causado ao planeta. Apesar de tudo o que já 
aconteceu, de grandes catástrofes por causa da mudança climática, não 
conseguem enxergar isso, apesar da natureza já ter se vingado matando 
milhares de pessoas com a sua própria força, através de grandes enchen-
tes, furacões e outros fenômenos. Não sabem o motivo desses fatos cho-
cantes que acontecem no planeta. 

Hoje algumas pessoas de todo o planeta começam a se organizar 
com objetivo de conscientizar a população para começar a reduzir a emis-
são de dióxido de carbono para o espaço. Será que vai valer à pena esse 
esforço?  

Sou muito pessimista nesse sentido, porque os grandes empresá-
rios multinacionais dos países desenvolvidos e em desenvolvimento não 
vão querer reduzir a produção de petróleo, por exemplo, e outras ativida-
des maiores emissoras de CO2, porque só querem o lucro. Por isso é que 
agora estão inventando o tal de Pagamento de Serviços Ambientais - PSA, 
crédito de carbono, uma forma de negar a redução, porque eles acham 
que pagando crédito de carbono, podem continuar a sua produção sem 
afetar o seu lucro. E como fica a negociação dos países para reduzir 40% 
até 2020 e 80% até 2050? Será que com 20% de emissão as grandes em-
presas multinacionais vão ficar satisfeitas com a sua produção? Qual é a 
política dos governantes dos países para investimento na energia limpa, 
que pode ser a solução? 

Como visão indígena, não acredito nas negociações que os paí-
ses estão fazendo para redução de emissão de dióxido de carbono de 
acordo com o que estão prevendo. Enquanto isso não for uma visão 
de grandes empresas, ficará impossível, e quem sofre com isso são os 
povos indígenas.

6 Reflexão elaborada por Irineu Laureano.
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CICLOS DE VIDA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Durante o I seminário “Impactos das mudanças climáticas so-
bre Manaus e a bacia do rio Negro”, tivemos a oportunidade de discu-
tir e apontar os principais impactos de mudanças climáticas, aqueles 
que mais afetam os povos indígenas no meio em que vivem:

1. Mudança nos ciclos naturais relacionados às constelações.
2. Variação na intensidade e frequência das enchentes.
3. Encurtamento do verão dificultando implantação de roçado.
4. Esquentamento excessivo dos dias.
5. Desmoronamento das margens e assoreamento do rio.
6. Aumento do acúmulo das folhas no chão da floresta.
7. Mudança na época de revoada de insetos, piracema e floração.
8. Escassez de peixe.
9. Desaparecimento de praias.

Na ocasião, foram feitas as seguintes propostas para enfrentar 
as mudanças climáticas:

1. Realizar um encontro regional para discutir sobre o calendário 
socioeconômico, ecológico e astronômico aprofundar as per-
cepções locais sobre mudanças climáticas, sendo promovido 
pela FOIRN, ISA e órgãos governamentais.

2. Difundir e criar espaços para debater questões relacionadas  
com mudanças climáticas nas comunidades, escolas e associa-
ções locais.

3. Procurar mecanismos de compensação por serviços ambientais 
prestados por comunidades indígenas (ex: criar um modelo de 
bolsa floresta adaptado às comunidades indígenas).

4. Fomentar parcerias entre instituições de pesquisa locais (ex: 
INPA, universidades etc.) e as escolas e comunidades indígenas 
para ajudar na formação de pesquisadores indígenas e disse-
minar informações que ajudem as comunidades a entender e 
monitorar os impactos dessas mudanças no clima local.

5. Identificar in loco as áreas mais vulneráveis às mudanças climáti-
cas locais e criar um programa permanente de monitoramento 
dessas mudanças.

6. Implantar uma rede de estações meteorológicas e réguas de 
medição de nível de água do rio.

7. Garantir a participação indígena nas instâncias de discussão e 
tomada de decisão relacionadas ao tema de mudanças climáticas.
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visões baniwa sobre as mudanças climáticas

8. Pautar o uso dos recursos destinados a combater os impactos 
das mudanças climáticas a partir de um planejamento participa-
tivo que garanta reconhecimento das demandas e prioridades 
das associações e comunidades indígenas locais.

9. Elaborar projetos que visem minimizar os impactos das mudan-
ças climáticas locais.

10. Direcionar os recursos obtidos em compensação por desmata-
mento evitado e pagamento de serviços ambientais para um 
fundo que viabilize a implementação do “Programa Regional 
de Desenvolvimento Indígena Sustentável – PRDIS”, elaborado 
pela FOIRN.

11. Reconhecer e demarcar, com urgência, as áreas de terras indíge-
nas na bacia do rio Negro.
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Pesca no Tiquié

Inventário das espécies de peixe do rio Tiquié

Pesca em Iauaretê, rio Uaupés. Censo socioeconômico 

e pesquisa de opinião

Investigación participativa sobre la actividad de cacería 

de subsistencia, comunidad indígena de Santa Isabel 

(Vaupés, Colombia)

Padrões de uso da vida silvestre entre os Baniwa. 

Sustentabilidade da caça no médio rio Içana
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PESCA NO TIQUIÉ
Pieter-Jan van der Veld1, Aloisio Cabalzar2, Maria Hildete 

Marinho Araujo3, Agripino dos Santos4, Alberto Marques4, 
Aldo Sampaio4, Amarildo Paz Pedrosa4, Claudionor Pimentel 

Barbosa4, Cornélio Lobo Gonçalves4, Dario Azevedo Rezende4, 
Dario Domicio C. Azevedo4, Dionisio Mesquita4, Gabriel Prado 

Barbosa4, Genésio Fernandes Araujo4, Ismael de Souza4, Ismael 
dos Santos4, João Bosco Marques4, João Bosco Reis Massa4, 

João Pedro Lima Azevedo4, João Sebastião Sampaio4, Jocí 
Gomes de Jesus4, Joel P. Paz4, José Maria Barbosa Ramos4, 

José Maria C. Barreto4, José Maria Villega Ramos4, José Penha 
Pimentel4, Lenildo Aguiar Azevedo4, Lucas Alves Bastos4, 

Marciel C. Fernandes4, Marcilio Marques Dias4, Marcio Paulo F. 
Meira4, Marcos M. Pedrosa4, Marcos Rezende Barbosa4, Mateus 

Gomes Macêdo4, Orlando Massa Moura4, Osmar Carlos 
Rezende Azevedo4, Osvaldo F. M. Fontes4, Paulo Abreu Lobo4, 
Reginaldo Pena4, Rogelino Azevedo4, Salvador Peixoto Lobo4, 

Sergio Bastos Alves4 

APRESENTAÇÃO

Este estudo da pesca do rio Tiquié consiste em duas pesquisas 
participativas complementares. O objetivo é entender melhor a pesca 
naquele rio, alcançando uma visão mais abrangente sobre a crescente 
escassez de peixe, conforme relatado pelos pescadores nos encontros 
de manejo. Além de esclarecer sobre a atual situação da ictiofauna no 
rio Tiquié, as pesquisas devem criar indicadores de monitoramento e 
fornecer informação necessária para subsidiar as discussões sobre ma-
nejo de peixe. 

Na “Pesquisa de opinião sobre a pesca no Tiquié” executada em 
2009, os Agentes Indígenas de Manejo Ambiental – AIMA (um grupo de 
pesquisadores indígenas ligados às associações locais) entrevistaram os 
pescadores do rio Tiquié. Já a pesquisa “Acompanhamento da Pesca do 
Tiquié” começou em 2005 e deve terminar em 2010. Nessa pesquisa os 
AIMA e voluntários de diferentes comunidades registram suas próprias 
pecarias. O longo período de observação deve mostrar as flutuações 
anuais da captura. 

1 Engenheiro agrônomo do Programa Rio Negro do ISA.
2 Antropólogo do Programa Rio Negro do ISA.
3 Assistente de pesquisa do ISA.
4 Agentes indígenas de manejo ambiental, cada um é ligado a uma das doze associações indígenas da 
bacia do Tiquié. 
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CONTEXTO

Os rios da floresta amazônica são divididos em três grupos: rios de 
água branca (embora eles tenham mais a cor de café com leite), rios  
de água clara e rios de água preta. O Tiquié pertence à ultima categoria.  
A água preta é muito ácida e pobre em nutrientes, o que dificulta a pro-
dução de plâncton. Como consequência, o rio Tiquié tem baixa biomassa 
de peixes, embora seja rico em diversidade. 

Existem três ecossistemas importantes na bacia do rio Tiquié: as flo-
restas de terra firme, os igapós (florestas periodicamente inundadas du-
rante as enchentes do rio) e as campinaranas, também conhecidas como 
caatingas do rio Negro. Somente o primeiro ecossistema serve para agri-
cultura e é aqui que os indígenas fazem suas roças de mandioca brava. 
Os igapós, por sua vez, são importantes para a ictiofauna. Durante as en-
chentes, os peixes entram na floresta para se alimentar de frutas e insetos 
que ali se encontram. As campinaranas são florestas que crescem em solos 
arenosos, extremamente ácidos e pobres em nutrientes. A água preta se 
forma nas campinaranas. No alto Tiquié se encontra mais terra firme, pro-
pícia para fazer roça (mas a pesca é difícil), resultando em uma densidade 
populacional relativamente alta, com maior proximidade entre as comu-
nidades. No baixo Tiquié, por outro lado, há pouca terra firme, mas muito 
igapó. A pesca é mais abundante, mas falta terra para o cultivo da man-
dioca. A densidade populacional é baixa, com distâncias grandes entre as 
comunidades. No médio Tiquié se observa uma situação intermediária.

Os povos do rio Tiquié desenvolveram várias estratégias para vi-
ver com seus solos e rios de baixa produtividade. Existe um sistema de 
troca entre as diferentes etnias e regiões do Tiquié, a densidade popula-
cional é baixa, as comunidades são pequenas e a agricultura é baseada 
na mandioca brava, que pode ser cultivada em solos pobres. Existe uma 
tecnologia tradicional sofisticada para extrair os componentes tóxicos da  
mandioca brava e de outras plantas venenosas. Também existem muitos 
métodos de captura de peixes. 

É possível dividir as várias etnias do rio Tiquié em dois grupos: os 
povos Tukano5, índios ribeirinhos que falam idiomas da família linguística 
Tukano Oriental; e os Maku6, que falam idiomas da família linguística de 
mesmo nome. Os Tukano são pescadores e agricultores, e têm uma longa 
história de contato com os “brancos”. Muitos deles têm uma fonte de renda 
como professor, soldado, aposentado e outros. Embora em geral o modo 

5 Refere-se a todos os povos da família linguística Tukano Oriental. No Tiquié os principais (mais numerosos) 
são os Tukano, os Desana e os Tuyuka. 
6 Maku é considerado um termo pejorativo, mas ainda assim é usado para indicar os falantes dessa família 
linguística. No Tiquié, estão presentes os Hupda e os Yuhupda.
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de vida dos Tukano do Tiquié seja autossuficiente, eles usam muitos produ-
tos industrializados como redes, anzóis e terçados. Os Maku são “os índios 
da floresta”, habitam mais no interior da floresta de terra firme e as cabe-
ceiras dos igarapés, ou moram temporariamente nas aldeias dos Tukano. 
Há maior mobilidade entre os Maku, que vivem mais da caça e têm roças 
menores, assim como menos contato com a sociedade nacional (e menos 
acesso aos produtos industrializados, algo que vem mudando rapidamen-
te). Entre os Tukano e os Maku também existe um sistema de troca de bens 
(produtos da floresta por produtos do rio, das roças de mandioca ou indus-
trializados obtidos pelos Tukano) e mão-de-obra (os Maku frequentemente 
trabalham nas roças dos Tukano). São raros os casamentos entre os dois 
grupos. Atualmente, a vida de muitos Maku é mais parecida com a dos ín-
dios ribeirinhos tukano, incluindo uma maior dependência das pescarias.

Na bacia do Tiquié, a principal fonte de proteína vem da pesca. A 
caça e a captura de insetos são apenas um complemento na dieta local, 
a contribuição dos animais domesticados (principalmente galinhas) é pe-
quena, e o conteúdo proteico das plantas da região é muito baixo. A base 
da dieta indígena é peixe com produtos da mandioca, o primeiro fornece 
as proteínas e o segundo fornece os carboidratos. 

Além de sua importância alimentar, o peixe tem um significado 
cosmológico (ver Cabalzar, 2005). No começo, a humanidade era gente-
peixe (wai masa). Uma parte de wai masa se transformou e tornou-se a 
humanidade, outra parte permaneceu nos rios, formando os peixes. 

Nesse contexto não é uma surpresa que o peixe seja um assunto 
importante na agenda das associações indígenas do rio Tiquié. Duas or-
ganizações, a ATRIART (Associação das Tribos Indígenas do Alto Rio Tiquié) 
e a ACIMET (Associação das Comunidades Indígena do Médio Tiquié), es-
tão organizando oficinas anuais para discutirem um plano de manejo dos 
peixes do rio Tiquié. A ATRIART também está fazendo piscicultura, com 
peixes nativos, açudes com barragens de terra e equipes técnicas indíge-
nas; a piscicultura vem compondo parte do currículo de algumas escolas 
indígenas da região. A ACIMET está executando um plano de manejo dos 
lagos, deixando alguns deles com pesca restrita, para verificar se a popu-
lação de peixes se recupera. 

LOCALIZAÇÃO

O rio Tiquié se encontra na região da bacia do rio Negro, na Terra In-
dígena Alto Rio Negro, que fica no noroeste da Amazônia Brasileira e tem 
fronteiras com Colômbia e Venezuela. O Tiquié é um afluente do Uaupés, 
que por sua vez deságua no rio Negro, um dos maiores afluentes do Ama-
zonas. O Tiquié é extenso (ca. de 374 quilômetros) e tem suas nascentes 
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em território colombiano, drenando uma extensão de cerca 5.700 km2. 
Tem quatro afluentes extensos e povoados: Umari, Castanha, Cunuri e Ira, 
dentre vários igarapés menores.

METODOLOGIA

Pesquisa de opinião sobre a pesca no Tiquié
Entre os meses de maio e agosto de 2009, 39 pesquisadores indí-

genas realizaram uma pesquisa de opinião sobre a pesca com homens 
e jovens, acima de dez anos de idade, em 57 comunidades do rio Tiquié 
(que conta com um total de 73). A população total do rio Tiquié é de 
aproximadamente 4500 pessoas. Desse total, 1391 são homens com ida-
de acima de dez anos (segundo dados do DSEI-RN de 2008). Podemos 
afirmar com certa segurança que quase todos são pescadores, variando 
apenas a frequência com que vão pescar. Em geral, professores e outros 
assalariados dedicam pouco tempo a essa atividade. Foram entrevistados 
529 pescadores, ou seja, ca. de 38% da população. A pesquisa atingiu em 
mesma proporção, populações Tukano Orientais e Maku – considerando 
que a população Maku soma cerca de um terço do contingente Tukano 
Oriental na bacia do rio Tiquié. 

A ficha utilizada na pesquisa de opinião, em sua primeira parte, 
identifica o pescador segundo sua comunidade, etnia e dados pessoais. 
Isso permite elaborar comparações exaustivas entre diferentes comuni-
dades e trechos de rio, aproximando-nos, assim, de uma compreensão 
mais detalhada das diferentes situações. A pesquisa também reuniu in-
formações sobre os instrumentos e métodos de pesca, especialmente em 
relação ao uso das malhadeiras, consideradas como um dos fatores de 
grande impacto sobre a população de peixes. Há perguntas sobre a fre-
quência das pescarias, lugares de preferência da pesca, a distância entre a 
comunidade e o lugar da pesca, comércio, espécies capturadas e diferen-
ças de captura durante um ano. Os pescadores foram também solicitados 
a expressar se a pescaria era satisfatória, se achavam que os peixes esta-
vam diminuindo em quantidade ou tamanho, e qual sua opinião sobre 
escassez e o que poderia ser feito para reverter essa situação.

Acompanhamento da pesca do Tiquié
A pesquisa “acompanhamento da pesca” ainda está em andamento. 

Nessa pesquisa, um grupo de pescadores indígenas tem anotado a pro-
dução de suas pescarias. Esse grupo é formado por AIMA e voluntários, os 
primeiros trabalhando mais direta e sistematicamente com os assessores 
do ISA. Os AIMA recebem uma bolsa de pesquisa, enquanto os voluntários 
recebem alguns itens de troca (anzóis, sabão, pilhas, tabaco e outras coisas), 
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como incentivo por sua participação na pesquisa. Todos os pesquisadores 
recebem um caderno de fichas, uma fita métrica para medir o tamanho do 
peixe, e um relógio para anotar o tempo da pescaria. Alguns AIMA recebem 
também balanças para medir o peso de cada espécie capturada.

A pesquisa começou em 2005, ainda de forma experimental. Os 
AIMA foram instruídos a acompanhar o maior número possível de pes-
cadores, e os dados eram anotados em planilhas de Excel. Depois de al-
gum tempo, ficou claro que a metodologia deveria ser aprimorada. Cada 
AIMA passou a anotar somente sua própria pescaria e/ou de um parente 
próximo (pai, irmão, cunhado) que estivesse morando na mesma casa. 
Foi contratado um consultor para elaborar um banco de dados. E uma 
vez identificadas várias dificuldades dos pescadores no registro da pesca, 
as técnicas de pesquisa foram adaptadas para lidar com isso. Tudo levou 
tempo, e pode-se dizer que os primeiros dois anos corresponderam a um 
período de debates e aprendizagens mútuas; apenas a partir de 2007 os 
dados podem ser considerados mais confiáveis. Esses três anos são o alvo 
da primeira análise. 

Todas as comunidades que têm um grupo de pesquisadores são 
visitadas duas ou três vezes por ano por assessor do ISA, para verifica-
ção das informações, discussão das mesmas e aprimoramento do regis-
tro. Além disso, os AIMA têm períodos de treinamento em metodologia 
de documentação, matemática instrumental (como ler balanças e outros 
instrumentos de medição), interpretação dos dados e elaboração de grá-
ficos, dentre outras técnicas e metodologias de pesquisa. O AIMA, por sua 
vez, devem acompanhar os voluntários de sua comunidade.

No livro das fichas, os pesquisadores anotam a cada pescaria seu 
nome, comunidade e etnia, a data, o horário do começo e do fim, o tipo 
de ambiente (rio, lago, igapó etc.) e o nome do lugar. Também são ano-
tados os nomes na língua indígena de cada espécie pescada, as medidas 
de comprimento e peso (para aqueles que possuem balança) e os ins-
trumentos de pesca usados. Quando tem muitos peixes de uma mesma 
espécie, o pesquisador tira uma amostragem para indicação das medidas 
de tamanho e peso da espécie. 

Os livros de fichas são reunidos e levados para São Gabriel da Ca-
choeira, onde são digitalizados em um banco de dados. 

RESULTADOS

Pesquisa de opinião sobre a pesca no Tiquié
Um quinto do total dos pescadores entrevistados (20%) diz vender 

peixe, mas poucos (4%) o fazem com alguma regularidade – mais do que 
seis vezes ao ano. Significa que a venda de peixe é uma atividade margi-
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nal e pontual, não sendo um fator relevante no manejo dos peixes. Há 
diferenças por trecho de rio. O comércio regular é uma atividade mais 
importante no baixo Tiquié e em seu afluente, o igarapé Cunuri. No baixo 
Tiquié e no Cunuri se encontram muito igapós e lagos, o que favorece a 
produtividade da pescaria. 

Estão em minoria aqueles (21%) que vão fazer pescarias distantes, 
em locais mais piscosos e onde habita pouca gente. Entre eles, apenas 
um quarto o faz com regularidade (pelo menos quatro vezes ao ano). Um 
aspecto a ser mencionado aqui é uma diferença na comparação entre 
os dados tukano e maku. Entre os primeiros, apenas 2% têm a prática de 
pescar em locais distantes da comunidade com regularidade, enquanto 
entre os Hupda e Yuhupda são 6%. Esse resultado é coerente com a maior 
mobilidade das populações maku, por um lado, e com o fato de uma 
proporção significativa de entrevistas ter sido feita em Nova Fundação e 
Igarapé Taracuá, comunidades muito grandes para os padrões hupda, o 
que demanda viagens mais longas em busca de alimentos.

Na questão geral sobre quais são os instrumentos mais utilizados, 
destacam-se os anzóis (veja gráfico abaixo), principalmente com caniço 
ou só com linha. O segundo conjunto mais empregado é justamente o 
das redes, que inclui, além de malhadeiras, os puçás. Em seguida, apa-
recem os instrumentos de arremesso, como zagaia, arco e flecha e ar-
pão. Por último, estão armadilhas tradicionais como o jequi e o matapi, 
e os venenos, como o timbó, pouco citado. A pesquisa mostra que o 
contato com os brancos mudou significati-
vamente a metodologia de pesca, afinal an-
zóis e malhadeiras são produtos industriais. 
Existe aqui uma diferença entre os Tukano e 
os Maku, os últimos usam mais instrumen-
tos tradicionais, usados pelos Tukano como 
segunda ou terceira opção. Mesmo assim, 
também no caso maku, os anzóis são os ins-
trumentos mais utilizados.

Mais da metade dos entrevistados 
(56% do total) possui malhadeira7; desses, 
quase a metade (44%) diz possuir apenas 
uma. Os outros possuem duas (20%) ou três 
(19%), sendo exceção aqueles que têm mais 

Anzóis Instrumentos de arremesso
Rede Armadilhas

INSTRUMENTOS DA PESCARIA
Primeira escolha do pescador

84%

9%6%1%

7 Do total dos entrevistados, 56% confirmaram possuir uma ou mais malhadeiras. Muitos dos entre-
vistados, 37%, não responderam essa pergunta. Somente 6% dos entrevistados confirmaram que eles 
não têm malhadeira. Isso pode indicar que a porcentagem de pescadores com malhadeira é bem mais 
alta que 56%.
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de quatro (17%). Quanto mais fechada é a malha – há aquelas de um dedo 

ou menos –, mais nociva, pois captura peixes muito pequenos, ou alevi-

nos ainda nas primeiras fases de vida. Foram recenseadas 106 malhas de 

um dedo, 151 de dois, 220 de três, e 105 de quatro. 

Outra pergunta foi sobre a frequência das pescarias. Aproxima-

damente um quinto dos pescadores vai diariamente à pesca, enquanto, 

no outro extremo, um quinto vai apenas uma vez por semana ou até 

menos. A metade deles &ca na média, pescando de duas a três vezes 

por semana.

A grande surpresa da pesquisa de opinião foi nas respostas à per-

gunta: como está a pesca para você? Trata-se de uma pergunta geral, sem 

diferenciação entre estações do ano, entre um ano e outro, ou fatores am-

bientais cíclicos. Como pode ser visto no grá&co ao lado, 44% dos pesca-

dores consideram a pesca boa ou muito boa, enquanto 47% disseram ser 

razoável e apenas 7% avaliaram como ruim ou muito ruim.
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Completando a avaliação 
que fazem dos resultados de 
suas pescarias, foi perguntado 
se o que pescam é suficiente 
para o sustento da família. O re-
sultado surpreende, com 83% 
respondendo sim.

Existem diferenças gran-
des entre as regiões do Tiquié, 
como mostra o mapa ao lado. 
As regiões onde há mais pesso-
as que consideram a pescaria 
insuficiente são Pari-Cachoeira 
e abrangência (Médio Tiquié 
III), o Alto Tiquié, o igarapé Ca-
bari e a região de Cucura/Nova 
Fundação. Pari-Cachoeira e 
Nova Fundação são áreas de 
missões, comunidades onde 
a densidade de população é 
bem maior que nas comunida-
des tradicionais. No alto Tiquié 
e seu afluente Cabari, onde não 
existem grandes igapós e la-
gos, a produtividade das pes-
carias é baixa.

Razoável Ruim Muito ruim
Boa Muito boa

COMO ESTÁ A PESCA

40%

7%4%2%

47%

A PESCA É SUFICIENTE PARA O 
SUSTENTO DA FAMÍLIA?

83%

17%

Sim
Não

A PESCA É SUFICIENTE PARA O 
SUSTENTO DA FAMÍLIA?
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Há indicações inequívocas 
de um declínio na produção da 
pesca na bacia do Tiquié. Uma 
das interrogações finais do ques-
tionário propunha aos pescado-
res uma comparação, conside-
rando um período aproximado 
de cinco anos, do tamanho e 
quantidade de peixe. O resultado 
segue no gráfico ao lado.

Esses dados indicam a 
pressão pesqueira crescente e 
seu impacto sobre a população 
de peixes. Mostram a necessi-
dade de um manejo sustentá-
vel e de acordos de pesca entre 

as comunidades indígenas, sob o risco de uma redução mais acentua-
da, com consequências socioambientais mais graves.

Em relação ao manejo dos peixes, a pesquisa de opinião também re-
colheu sugestões para o manejo adequado dos peixes e melhoria da pes-
ca. Essa foi uma questão aberta, cuja resposta era escrita pelo pesquisador 
indígena. As propostas reunidas são convergentes com o que vem sendo 
conversado nos encontros de manejo. Indicam que dois fatores principais 
estão alterando a estabilidade das relações entre essas populações indíge-
nas e os peixes: mudanças na tecnologia da pesca e crise na transmissão dos 
conhecimentos tradicionais – especialmente dos benzimentos. Alguns des-
ses benzimentos, que antes eram de uso mais restrito a poucos kumua espe-
cialistas, têm relação direta com a saúde e reprodução dos peixes. É o caso 
daquele que acompanha o primeiro banho do recém-nascido. Hoje, com 
seu uso menos controlado ou mais disseminado entre homens adultos, há 
mais casos de “contaminação xamânica” do rio e afastamento dos peixes.

O fator mais citado e que parece importar mais hoje em dia são as 
malhas de nylon: 30% disseram que se deve controlar ou não usar mais 
malhadeiras. O uso de venenos dissolvidos na água, como timbó e ou-
tros, são práticas antigas, mas de acordo com apenas 2% dos entrevista-
dos também deve ser evitado ou controlado. Atividades como piscicultu-
ra ou avicultura foram sugeridas por 16% dos entrevistados. Em seguida, 
14% sugerem que se deva “fazer benzimentos bons para os peixes”. 

Acompanhamento da pesca do Tiquié
A pesquisa “acompanhamento de pesca” está em fase de verifica-

ção das informações acumuladas no banco de dados. Em março de 2010, 

COMPARAÇÃO DOS PEIXES HOJE E CINCO ANOS ATRÁS

0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

88%

12%

83%

17%

Os peixes diminuíram
em tamanho?

Os peixes diminuíram
em quantidade?

Sim
Não

10020-parte3_76a121_AF4.indd   86 3/30/10   1:10 AM



87

PESCA NO TIQUIÉ

a pesquisa já registrava a pesca de 166 pescadores em 39 comunidades. 
Desses 166 pescadores, 65 são pesquisadores que anotam a sua própria 
pesca e a de seus parentes próximos. Os pescadores pertencem a oito 
etnias diferentes: Bará, Desana, Hupda, Miriti-tapuya, Tukano, Tuyuka, Ye-
bamasa e Yuhupda. Já foram digitadas mais de doze mil fichas. 

Também foram identificados 267 peixes diferentes em nível de gê-
nero e/ou espécie, compreendidos em 34 famílias e 9 ordens.

PERSPECTIVAS

Pesquisa de opinião sobre a pesca no Tiquié
A pesquisa de opinião sobre pesca foi feita em 2009. Ainda falta 

realizar algumas análises, especialmente as que exploram as diferenças 
entre os povos Tukano e os Hupda-Yuhupda; e as diferenças entre as co-
munidades-missão e as comunidades tradicionais. Além de informação 
sobre pesca, as entrevistas também coletaram dados sobre a caça. Um 
segundo relatório integrará essas novas análises. 

Acompanhamento da pesca do Tiquié
O primeiro relatório, previsto ainda para 2010, deverá esclarecer a 

produtividade de cada trecho de rio e do rio Tiquié em geral, as flutuações 
entre as diferentes estações (enchentes e secas), as flutuações entre os anos, 
o tempo que os pescadores dedicam à pesca, os métodos de pesca e a pro-
dutividade de cada um, as espécies mais pescadas e muitas outras informa-
ções. Provavelmente, não será possível definir se a produção da pesca está 
mesmo em declínio, o que exigirá um período maior de monitoramento.

No âmbito do plano de manejo dos peixes da bacia do Tiquié, a 
idéia é repetir essas pesquisas periodicamente, gerando assim um indica-
dor para aferir os resultados das medidas de manejo. Estas informações 
poderão subsidiar várias outras instâncias de ação e reflexão envolvendo 
conhecedores indígenas e não indígenas.
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INVENTÁRIO DAS ESPÉCIES  
DE PEIXE DO RIO TIQUIÉ 

Flávio C. T. Lima1

A bacia do rio Negro é uma das maiores sub-bacias da bacia 
amazônica, drenando aproximadamente 700.000 km2 (Goulding et al., 
2003). É reconhecida como uma das áreas de maior riqueza em espécies 
de peixes de toda a bacia amazônica. Goulding et al. (1988), após uma 
amostragem intensiva de peixes nas porções média e baixa da bacia do 
rio Negro, registrou 450 espécies de peixe, estimando que a diversidade 
real de peixes desta bacia poderia chegar a 700 espécies. Mais de vinte 
anos depois, ainda estamos longe de possuir uma estimativa adequada 
da diversidade de peixes da bacia do rio Negro. Há muitos motivos para 
esse estado insatisfatório de conhecimento. Em primeiro lugar, o conhe-
cimento taxonômico ainda bastante limitado de uma considerável par-
cela da ictiofauna sul-americana impede identificações seguras de gran-
de parte dos peixes presentes na bacia do rio Negro. Em segundo lugar, 
boa parte dessa bacia permanece desconhecida ictiologicamente, em 
consequência tanto de sua inacessibilidade, como pela falta de recursos 
para inventários faunísticos. O principal avanço na exploração ictiológi-
ca da bacia do rio Negro nos últimos vinte anos deu-se com as coletas 
extensivas realizadas por ictiólogos americanos e venezuelanos na por-
ção venezuelana da bacia do rio Negro que, no entanto, corresponde a 
menos de 5% da área da bacia do rio Negro (Goulding et al., 2003). Muito 
mais trabalho de campo é necessário ser feito nas porções brasileira e 
colombiana da bacia, até que se possa considerá-las bem amostradas. 
Em particular, a bacia do alto rio Negro, acima das corredeiras de São 
Gabriel, é virtualmente desconhecida ictiologicamente. Há hoje, contu-
do, uma notável exceção a esse quadro geral de falta de conhecimento 
ictiológico no alto rio Negro: os peixes do rio Tiquié, um tributário no rio 
Uaupés no Brasil.

O RIO TIQUIÉ E SEUS PEIXES

O rio Tiquié é um tributário da margem esquerda do rio Uaupés, 
com suas cabeceiras situadas no sudeste da Colômbia, no departamento 
de Vaupés. O Tiquié possui aproximadamente 374 quilômetros, dos quais 

1 Ictiólogo, pesquisador do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. 
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321 em território brasileiro e o resto 

na Colômbia (Cabalzar et al., 2005). O 

rio Tiquié atravessa o limite oeste do 

escudo guianense, uma antiga uni-

dade estrutural geológica de rochas 

cristalinas. O embasamento, contu-

do, encontra-se exposto em apenas 

algumas poucas cachoeiras e corre-

deiras na porção superior do rio, es-

pecialmente em território brasileiro, 

perto da fronteira com a Colômbia. 

Boa parte dos trechos médio e su-

perior do rio, mostra certo grau de 

controle estrutural. Os trechos de rio 

controlados estruturalmente são em 

geral aproximademente retilíneos, 

e frequentemente apresentam mu-

danças abruptas de orientação do ca-

nal do rio, demonstrando um ajuste 

do rio ao embasamento. Boa parte do 

médio e baixo rio Tiquié, no entanto, 

atravessa planícies aluviais, através 

das quais o rio meandra extensiva-

mente, formando lagos de meandros 

abandonados relativamente grandes. 

A parte inferior da bacia do rio Tiquié 

possui extensas planícies inundáveis, 

cobertas com +orestas de igapó que, 

dependo do tipo de margem (erosi-

va ou depositiva), possui estágios de 

sucessão +orestal distintos. As por-

ções superiores do rio Tiquié, que 

não estão sujeitas à migração lateral 

do canal do rio, estão cobertas com 

+oresta de terra 6rme ou +oresta de 

campinarana, o último tipo vegeta-

cional sendo mais aberto, crescendo 

sobre solos arenosos e com um dos-

sel mais baixo do que +orestas de ter-

ra 6rme típicas. 

Como muitos outros tributá-

rios da bacia do rio Negro, o rio Tiquié 
Desenhos de peixes do gênero 
Acestrorhynchus do rio Tiquié 
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pode ser classificado como sendo um rio de água preta. Entretanto, embo-
ra análises químicas detalhadas de suas águas não estejam disponíveis, é 
possível afirmar que ele não é um rio de água preta típico, como são, por 
exemplo, os rios Uaupés ou Negro. Em sua porção média, o rio Tiquié rece-
be um tributário relativamente grande, o igarapé Castanha, que se encai-
xa na categoria de rio “semi-barrento” (“semi-muddy”) como definido por 
Goulding et al. (2003), ou seja, um rio carregando uma considerável carga 
de sedimento ao longo de todo o ano, mas não com uma carga sedimen-
tar comparável àquela dos rios que atravessam as bacias sedimentares 
da Amazônia ocidental. Abaixo da confluência com o igarapé Castanha, 
o rio Tiquié adquire uma tez leitosa. Ele só volta a ser um típico rio de água 
preta próximo à sua foz no rio Uaupés, após a confluência de um grande 
tributário de água preta, o igarapé Ira. 

Quanto aos seus peixes, o rio Tiquié foi por muito tempo comple-
tamente desconhecido ictiologicamente. A primeira coleção de peixes 
realizada na região consistiu em alguns poucos lotes de peixes pequenos 
(basicamente Characiformes) coletados pelo entomólogo José Cândido 
de Melo Carvalho na comunidade indígena de Pari-Cachoeira em 1949, 
que foram depositados no Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ). 
Durante o começo da década de 60, o ictiólogo belga Jean-Pierre Gosse 
e o rei Leopold da Bélgica coletaram peixes em duas localidades no rio 
Tiquié que foram depositados no Institut Royal des Sciences Naturel-
les de Belgique (IRSNB). Estas coleções, no entanto, receberam pouca 
atenção dos ictiólogos e poucos artigos científicos foram publicados, 
citando espécimes obtidos nessas expedições (veja Cabalzar et al., 2005 
para um resumo).

O primeiro amplo levantamento da ictiofauna da bacia do rio Tiquié 
começou em 2000, quando o Instituto Socioambiental (ISA), o Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), e a Federação das Orga-
nizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) iniciaram um projeto em cola-
boração, de inventário da diversidade de peixes e do conhecimento indí-
gena sobre ela no alto rio Tiquié (i.e., o trecho do rio compreendido entre 
Pari-Cachoeira e a fronteira com a Colômbia). Três expedições de campo, 
cada uma com a duração de aproximadamente três semanas, foram con-
duzidas durante os anos de 2000, 2002 e 2004. A coleta de peixes na re-
gião foi realizada conjuntamente com pescadores tukano e tuyuka, que 
empregaram redes de espera, puçás, anzóis e linha, armadilhas e ictiotó-
xico (timbó). Um total de 148 espécies de peixes foi amostrado na área. 
A maior riqueza em espécies (141) foi encontrada abaixo da cachoeira do 
Caruru. Entre a cachoeira do Caruru e uma cachoeira menor, a cachoeira 
da Pedra Curta, 111 espécies foram encontradas. Acima da cachoeira da 
Pedra Curta, 102 espécies de peixes foram encontradas. Diversas espécies 
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de peixes foram citadas como ocorrendo no alto rio Tiquié, mas não foram 

coletadas durante o estudo. A maioria das espécies não coletadas consis-

tiu de peixes encontrados em baixas densidades ou só esporadicamente 

no alto rio Tiquié, sendo mais comuns abaixo de Pari-Cachoeira (Cabalzar 

et al., 2005). Algumas espécies de peixes desconhecidas da ciência foram 

descobertas ao longo do estudo: Moenkhausia diktyota Lima & Toledo-

Piza (2001), Creagrutus tuyuka Vari & Lima (2003), Corydoras tukano Britto 

& Lima (2003), Callichthys serralabium Lehmann & Reis (2004), Jupiaba po-

ekotero Zanata & Lima (2005) e Knodus tiquiensis Ferreira & Lima (2006). 

O alto rio Tiquié, no entanto, representa apenas 96 quilômetros 

do curso total do rio Tiquié (43 dos quais em território brasileiro). Suas 

porções média e inferior representam 278 quilômetros do curso do rio. 

Assim, a maioria da bacia do rio Tiquié ainda necessitava ser coletada ic-

tiologicamente. Para preencher essa lacuna, um levantamento da diversi-

dade de peixes na porção média e inferior da bacia foi iniciado em 2006. 

Dois peixes tumuape (em tuyuka), coletados nas proximidades da 

comunidade de Fronteira no alto rio Tiquié
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Duas viagens de campo, cada uma com duração de aproximadamente 
três semanas, foram realizadas, entre agosto/setembro e novembro. Pei-
xes foram amostrados na sua porção média, na área das comunidades 
indígenas de São José e Cunuri, e ao longo de seu principal tributário, o 
igarapé Castanha. Na porção média-inferior do Tiquié, a coleta de peixes 
foi realizada nas comunidades indígenas de Pirarara-Poço e Serra de Mu-
cura. Coleções foram realizadas nos diferentes tipos de habitats aquáticos 
existentes na região: canal do rio, tributários menores de diversas ordens 
de tamanho e lagos de meandros abandonados. Um total de 224 espé-
cies de peixes foi coletado durante essas expedições. Desse total, 116 (52 
%) não haviam sido coletadas no alto rio Tiquié e assim representaram 
novos registros para a bacia. A maioria dessas espécies consiste em pei-
xes amplamente distribuídos na bacia amazônica, ou ao menos através 
das bacias dos rios Negro/alto rio Orinoco, e que não haviam sido regis-
trados na porção superior do rio Tiquié por sua raridade ou total ausência 
nesse trecho de rio. Ao menos quatro espécies coletadas durante essas 
expedições constituem-se em espécies desconhecidas da ciência, uma 
das quais já foi batizada cientificamente - Hemigrammus yinyang Lima 
& Sousa (2009) – enquanto que as outras três aguardam uma descrição 
formal: dois pequenos caracídeos (Hyphessobrycon sp. 2 “dimórfico” e Mo-
enkhausia sp. 1 “falso tumuapé”) e um calictídeo (Corydoras sp. “Desana”). 
Algumas espécies desconhecidas cientificamente, que já haviam sido co-
letadas no alto rio Tiquié, foram coletadas também no seu médio e baixo 
curso, e puderam ser finalmente descritas – Astyanax ajuricaba Marinho 
& Lima (2009), Hypostomus sp.n. Hollanda Carvalho, Lima & Zawadzki (no 
prelo) e Gymnotus sp.n. Maxime, Albert & Lima (no prelo). Outra desco-
berta importante foi o registro na bacia do rio Tiquié de diversas espécies 
conhecidas anteriormente apenas de rios da bacia amazônica ocidental, 
como Acestrorhynchus heterolepis (Acestrorhynchidae), Gymnocorymbus 
thayeri, Brachychalcinus nummus (Characidae), Cetopsis parma (Cetopsi-
dae), Ageneiosus vittatus e Centromochlus perugiae (Auchenipteridae). Isso 
possivelmente indica que a bacia do rio Tiquié, ou, mais provavelmente, 
uma parte dela, é relacionada historicamente com a bacia do rio Japurá/
Caquetá, o rio mais próximo drenando a Amazônia ocidental, com o qual 
o rio Tiquié possui um extenso divisor de águas.

Combinando as listas de peixes coletados em ambos os inventá-
rios, um total de 262 espécies de peixes está registrado para a bacia. Ape-
sar de a riqueza em espécies de peixe do trecho médio/inferior do Tiquié 
ser claramente superior àquela do trecho superior (224 vs. 148 espécies, 
respectivamente), um total de 39 espécies foi registrado apenas no seu 
alto curso. Algumas das espécies registradas até o momento apenas para 
o alto rio Tiquié são, na verdade, amplamente distribuídas na bacia ama-
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zônica e sua aparente ausência do trecho médio/inferior é muito prova-
velmente apenas um resultado de artefato de coleta (e.g., Hoplerythrinus 
unitaeniatus, Nannostomus marginatus, Brycon melanopterus, Megalechis 
thoracatha e Gymnorhamphichthys rondoni). Entretanto, algumas espécies 
altamente reofílicas que ocorrem em regiões de corredeiras e cachoeiras, 
que não foram coletadas no médio/baixo rio Tiquié, como Characidium 
cf. declivirostre, Tometes makue, Pseudolithoxus cf. nicoi, Creagrutus tuyuka 
e Knodus tiquiensis, são muito provavelmente restritas à porção superior 
da bacia. Estimamos que a bacia do rio Tiquié possa abrigar mais que 300 
espécies de peixes. Pretendemos concluir o inventário de peixes do rio 
Tiquié com uma terceira expedição de coleta ao trecho médio /inferior do 
rio Tiquié, programada para o segundo semestre de 2010.
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PESCA EM IAUARETÊ, RIO UAUPÉS
CENSO SOCIOECONÔMICO E PESQUISA DE OPINIÃO

André Martini1; Geraldo Veloso Ferreira2; Bernadette Araújo3; 
Carlos André Chaves Moreira4; Charles Paiva Lima4; 

Dácio Jesus Teixeira Almeida4; Edvaldo Barreto Cordeiro4; 
Euclides Almeida da Cunha4; José Adair Almeida Vargas4; 

Júlio César Trindade da Cunha4; Ladilson Fontoura Freitas4; 
Sérgio Andrade Nascimento4

APRESENTAÇÃO

Esta pesquisa parte da necessidade de enfrentar o problema da es-
cassez de peixes na região de Iauaretê, diagnosticado na década de 90 do 
século passado, por meio de uma pesquisa de opinião realizada durante 
o processo de demarcação da Terra Indígena Alto Rio Negro. 

Diferentemente de um enfoque técnico (estudo de estoques pes-
queiros versus demanda de consumo), este trabalho pretende captar as 
indagações indígenas sobre o fenômeno, tendo como base sua própria 
cosmologia, e assim mapear as dificuldades e contradições enfrentadas 
pelas pessoas em uma realidade de vida urbana, com alta concentração 
populacional (cerca de 3.000 habitantes) e de convívio multiétnico.

Os dados obtidos permitirão conhecer melhor as modificações no 
padrão de consumo e produção de alimentos (dependência de produtos in-
dustrializados x produção de subsistência), a manutenção e a criação de no-
vas redes de comensalidade (partilha de alimentos), a emergência de uma 
rede de comercialização de pescado no povoado e os principais pontos de 
pesca utilizados atualmente pelos moradores, cruzando esses pontos com 
as narrativas de origem, que prescrevem regras rituais e formas apropriadas 
de relação com os mesmos. A partir destes dados, será gerada uma publi-
cação que ajude a subsidiar um amplo debate público em Iauaretê sobre a 
relação entre as pessoas, os peixes e as entidades espirituais dos rios.

Este texto foi escrito por André Martini (ISA) e Geraldo Veloso Ferreira (CEPI) a partir dos relatórios mensais 
escritos pelos pesquisadores indígenas e dos debates envolvendo o Conselho Gestor de Projetos de Iauare-
tê: Domingos Lana, da COIDI; Bernardette Araújo, da Escola São Miguel; Geraldo Veloso, do CEPI; Israel Vieira, 
da Estação de Piscicultura e Guilherme Maia do CERCI; Arlindo Maia, gerente da Estação de Piscicultura de 
Iauaretê ;Adriano de Jesus e Pedro de Jesus, do Centro de Revitalização da Cultura Koivate. Agradecemos à 
Aloisio Cabalzar pelas sugestões e orientação na composição deste texto. 
1 Antropólogo do ISA.
2 Professor da Escola Estadual Indígena São Miguel e Coordenador do Centro de Pesquisadores Indígenas 
de Iauaretê (CEPI).
3 Gestora da Escola Estadual Indígena São Miguel.
4 Alunos do ensino médio da Escola Estadual Indígena São Miguel, e pesquisadores Indígenas do CEPI.
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CONTEXTO

Iauaretê é um núcleo urbano indígena, formado a partir da insta-
lação de uma grande missão salesiana nas primeiras décadas do século 
XX. Conta com 2.659 habitantes, pertencentes a 15 grupos étnicos dis-
tintos (Tariana, Tukano, Pira-tapuia, Desana, Wanano, Arapaso, Hupda, 
Baré, Tuyuka, Kubeo, Miriti-tapuia, Baniwa, Carapanã, Barasana e Bará), 
pertencentes a três famílias linguísticas distintas: Maku, Tukano e Arawak 
(Andrello, 2006). Essa grande concentração populacional encontrou seu 
auge no *nal da década de 80, com o fechamento dos internatos salesia-
nos, que mantinham as crianças na maior parte do ano afastadas de seus 
pais, que permaneciam habitando suas comunidades de origem.

Essa realidade particular de Iauaretê confronta com o modelo de 
socialidade rio-negrino, descrito em diversos trabalhos etnográ*cos re-
alizados na região do noroeste amazônico desde a década de 60 (Gol-
dman, 1963; Jackson, 1983; S. Hugh-Jones, 1979; C. Hugh-Jones, 1979; 
Århem, 1981; Chernella, 1982; Cabalzar, 2008, entre outros): pequenos 
grupos de irmãos e suas mulheres morando numa casa coletiva (wi’i, em 
tukano), controlando segmentos de territórios e trechos de rios, viven-
do de maneira semi-autônoma, interligados através de redes de troca 
de alimentos, especialidades rituais (artesanato, canoas, peças cerimo-
niais) e troca de mulheres. 

Povoado de Iauaretê
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Do ponto de vista da relação com outros entes (caça, pesca, ex-
tração de matérias vegetais e minerais) - o que reduzimos aqui à glosa 
“manejo” -, imperava uma noção de troca entre sujeitos sociais, que en-
volvia a mediação xamânica, principalmente em determinados trechos 
considerados “casas sagradas” ou “lugares de transformação” (pamiri wi’i, 
em tukano)5.  Ou, como sugere Descola (1998; 2002), onde as mesmas 
regras que ordenam a vida social ordenam a relação das pessoas com a 
natureza.

No entanto, conforme argumenta Andrello (2006), seria um erro 
considerar que Iauaretê é produto do impacto de realidade exterior à 
cosmologia e à socialidade indígena. Antes, como bem demonstra o au-
tor, a “cidade do índio” também foi moldada por uma ativa busca por 
novos objetos, afecções e talentos que ampliassem sua inserção,  seu 
poder político e de negociação e sua compreensão do mundo dos bran-
cos. O mesmo se replica em um processo de diferenciação interna entre 
os grupos étnicos e suas subdivisões: agregando esses conhecimentos 
dos brancos, novas possibilidades de relação foram abertas, daí o con-
ceito particular de “civilização” que certos grupos indígenas de Iauare-
tê operam para contrastar-se com grupos de outras regiões (Andrello, 
2006: 20-21; 414-424).

Aplicando este argumento à atividade da pesca, cujo produto é 
certamente o alimento mais valorizado pela população indígena do rio 
Negro, alguns sibs (sudivisões do grupo étnico) Tariana que guardam o di-
reito sobre as melhores porções de terras férteis (Andrello, 2006; Oliveira 
e Andrello, 2007) também controlam os pontos de pesca com  armadilhas 
que, segundo diversos autores (Chernella, 1982; Cabalzar, 2005; Martini, 
2008), requer um conhecimento técnico e ritual especializado vedado a 
outros grupos. Portanto, a rápida incorporação do aparato de pesca “dos 
brancos” - principalmente as malhadeiras (redes de pesca confecciona-
das em nylon)-, sua larga disseminação e uso indiscriminado são apon-
tados por diversas pessoas como alguns dos principais problemas que 
têm restringido ainda mais o acesso ao pescado em Iauaretê, área cuja 
característica natural (ausência de igapós e lagos onde os peixes adultos 
se alimentam) já limitava a atividade pesqueira.

Esse quadro pode explicar porque um dos primeiros projetos de-
mandados pelas lideranças indígenas de Iauaretê foi a implementação da 
criação artificial de peixes no povoado. Em conjunto com a FOIRN e com 
apoio da Fundação Moore, em 2001 foi construída uma estação de pis-
cicutura para produção de peixes endógenos, utilizando técnicas e ins-
trumentos científicos voltados para a reprodução artificial de animais em 

5 Para uma descrição atualizada da importância simbólica da relação com os peixes, cf. Cabalzar, 2005.
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cativeiro. Sua finalidade era oferecer, ao mesmo tempo, uma alternativa  
econômica e de segurança alimentar que deveria ser adaptada ao contex-
to econômico, ambiental e ictiológico da região. Foi a primeira atividade 
de manejo ambiental do Programa Rio Negro do Instituto Socioambien-
tal no povoado, que envolveu a formação de seis técnicos indígenas com 
apoio do CEPTA6/Pirassunga, São Paulo, e com a posterior incorporação 
ao quadro de assessores, especialistas que fornecessem treinamento e 
acompanhamento contínuo dessas atividades.

É preciso que se diga que este experimento cosmopolítico de 
síntese entre novos talentos, habilidades, afecções e objetos dos bran-
cos e a manutenção de uma estética da produção cotidiana da vida (C. 
Hugh-Jones, 1979; Overing, 1989) e da própria construção da pessoa (S. 
Hugh-Jones, 2002) condizentes com o ideal cosmológico rio-negrino, 
muitas vezes foi colocado em xeque e reavaliado. Tais problemas podem 
ser observados nas “novas etnografias do Rio Negro”, como nos trabalhos 
de Lasmar (2005) e Andrello (2006). Estas preocupações se manifestaram 
principalmente com relação à modificação do comportamento das pes-
soas, em especial dos jovens, tanto no que tange à relação entre gera-
ções, quanto passando pelo tratamento interno e entre os grupos étnicos 
que convivem em realidades urbanas.

Andrello (2006: 277-283) identificou um movimento autodeno-
minado de “revitalização cultural” iniciado por lideranças tradicionais de 
sibs de alta hierarquia Tariana e Tukano residentes no povoado, com o 
objetivo de “organizar Iauaretê”, ou seja, recompor uma esfera de relações 
entre as pessoas que obedecesse ao ideal cosmológico regional, o que in-
cluía o re-estabelecimento das normas de comportamento e tratamento 
entre as pessoas – e, assim, o prestígio destes grupos de alta hierarquia. 
Desse movimento surgiram duas associações indígenas em Iauaretê, o 
Centro de Revitalização das Culturas Indígenas de Iauaretê (CERCI) e o 
Centro de Revitalização da Cultura Koivate, que implicou na reconstrução 
de duas malocas (wi’i) no povoado7, onde foram retomadas atividades 
rituais, principalmente danças tradicionais da região. De acordo com de-
poimento de Guilherme Maia, Tukano Oié presidente do CERCI, este mo-
vimento se fez necessário “porque os jovens estavam sendo totalmente 
absorvidos pela educação escolar [de base Salesiana], pelos programas 
de TV e pelos filmes dos brancos”. Esse movimento ganhou força, gerou 
a publicação de pelo menos três livros (M. Maia & Tiago Maia, 2004; Car-

6 Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais.
7 Ao longo do tempo, este movimento de revitalização cultural ganhou apoio de diversas organizações 
governamentais e não-governamentais, principalmente do IPHAN, do PDPI/MMA, do PRN/ISA e da Saúde 
Sem Limites (SSL). Para entender melhor a relação entre os conhecedores tradicionais e assessores, princi-
palmente com relação à publicação dos volumes “Narradores Indígenas”, consultar Andrello, 2010.

10020-parte3_76a121_AF4.indd   97 3/30/10   1:11 AM



98

PEIXES E ANIMAIS

valho, G. Maia; L. Maia, M. Menezes & R. Athias, 2004; G. Maia, L. Maia, F. 
Garcia, 2009), e culminou com o registro da Cachoeira de Iauaretê como 
Patrimônio Imaterial Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Oliveira & Andrello, 2007) e o repatriamento de muitos 
ornamentos de dança (basa-busa) que estavam no Museu do Índio, em 
Manaus (Martini, Ms.). 

Como já afirmava C. Hugh-Jones em 1979, e fica claro neste volume, 
os ciclos de vida dos homens e mulheres se conectam decisivamente aos 
ciclos de vida de todos os outros entes que povoam o universo, desde as 
constelações do céu, os ciclos dos peixes e de animais até o florescimento 
das plantas. Portanto, foi uma questão de tempo até que este movimento 
de “revitalização cultural” fosse apropriado pelas diversas redes sociais de 
Iauaretê, incluindo a Estação de Piscicultura e a Escola Estadual Indígena 
São Miguel e que, assim, parte da discussão passasse pela reavaliação da 
relação com outros entes, principalmente na caça e na pesca, da forma 
como vêm sendo praticadas hoje em dia no povoado. De acordo com 
diversas versões colhidas pelos pesquisadores do CEPI em Iauaretê, estes 
comportamentos desregrados na relação com os peixes e animais têm 
causado um aumento de doenças, advindas principalmente de retalia-
ções xamânicas das entidades protetoras dos peixes e animais (cobras 
d’água) e espíritos da floresta (Martini, 2008: 29-49).

Partindo deste movimento político de “revitalização cultural” e das 
questões colocadas pelos desafios de síntese entre os conhecimentos 
ocidentais e tradicionais, aconteceu um movimento aglutinador de algu-
mas redes políticas do povoado: em primeiro lugar, com assessoria do 
PRN/ISA, a equipe da Estação de Piscicultura de Iauaretê, a Coordenadoria 
das Organizações Indígenas do Distrito de Iauaretê (COIDI) e a Federação 
das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) elaboraram um proje-
to chamado “Manejo Pesqueiro em Iauaretê”, apresentado em 2007 para 
o PDPI/MMA e aprovado em 2008, que cria condições econômicas para 
acolher as mais variadas perspectivas sobre o fenômeno da “escassez de 
peixes” na região. Depois, em conjunto com a Escola Estadual Indígena 
São Miguel (EEISM), o PRN/ISA criou o Centro de Pesquisadores Indígenas 
de Iauaretê (CEPI), responsável pela pesquisa ora apresentada. Juntas, es-
tas instituições criaram o Conselho Gestor de Projetos de Iauaretê, que se 
reúne regularmente para tratar de temas relacionados à gestão do proje-
to PDPI, debater os dados gerados pela pesquisa do CEPI e pelas oficinas 
de conhecimentos tradicionais patrocinadas pelo Projeto PDPI (Martini, 
Veloso & Maia, 2009).

A montagem da estrutura física do CEPI e da equipe de pesqui-
sadores indígenas foi coordenada por Ivo Fontoura, Tariana de Iauare-
tê, Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Recife; 
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Geraldo Veloso, Tukano, Mestre em Educação pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo e Bernadette Araújo, Pedagoga, Gestora da 
Escola São Miguel. O questionário da pesquisa, contendo ao todo oito 
páginas, foi elaborado por essas pessoas com auxílio de Andrello (na 
ocasião, coordenador adjunto do PRN/ISA e, atualmente, professor do 
PPGAS/UFSCAR8; Aloisio Cabalzar, antropólogo do PRN; Adeilson Lo-
pes da Silva, ecólogo do PRN; Camila Barra, antropóloga do PRN; Fer-
nando Freitas Vicente, administrador de empresas (na ocasião, Gerente 
de Projeto do ISA) e André Martini, Antropólogo do PRN. Para elaborar 
questões sobre sazonalidade da pesca, concepção local de estações e 
questões relativas ao parentesco, contamos ainda com o apoio de co-
nhecedores tradicionais da região, dentre eles, Guilherme Maia (CERCI) 
e Adriano e Pedro de Jesus (Koivate).

Antes do estabelecimento da forma final do questionário, Ivo Fon-
toura coordenou, em conjunto com dez pesquisadores do CEPI, 15 dias de 
testes na comunidade São Miguel, uma das mais tradicionais de Iauaretê. 
As sugestões dos moradores e dos pesquisadores indígenas modificaram 
o formato e parte das questões do formulário. 

Em seu formato final, o questionário sobre população e pesca em 
Iauaretê se compõe da seguinte maneira:

A primeira parte inclui um censo populacional e econômico do povo-
ado, com informações sobre etnias, escolaridade, origem e idade dos mem-
bros do grupo doméstico. Na parte de economia, foram obtidos dados sobre 
as fontes de renda (trabalho remunerado, comércio de produtos industriali-
zados e de produtos familiares – como farinha, frutas e peixes); recebimento 
de auxílio ou pensões do Estado; e informações sobre a contratação e saldo 
de empréstimos consignados, novidade surgida com a inauguração do Ban-
co Postal e instalação de empresas de crédito em Iauaretê.

Na segunda parte do questionário, foram levantadas informações 
sobre a atividade da pesca de maneira geral: se o entrevistado pratica 
atividades de pesca; quais os instrumentos de pesca que utiliza; se possui 
armadilhas tradicionais na região de Iauaretê; quais espécies de peixe são 
mais e menos capturadas durante o ano.

Estas informações são posteriormente detalhadas em uma planilha 
que abarca a sazonalidade dos ciclos dos rios da região, dividida em quatro 
macro-categorias: seca/verão; cheia/inverno; vazante e época das pirace-
mas. Esse detalhamento inclui questões sobre o uso de venenos de pesca, 
benzimentos (basesehé em tukano) e auto-regulação no uso de malhadei-
ras. Por último, procurou-se saber o nível de consciência dos entrevistados 
quanto ao risco xamânico que envolve a pesca em lugares ritualmente 

8 Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo.
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demarcados (pamiri wi’i – casas de transformação), habitação dos espíritos 
guardiões dos peixes e/ou reservatório de venenos espirituais.

A terceira parte do questionário foi destinada a mapear o consu-
mo e circulação de peixes entre os grupos domésticos no povoado de 
Iauaretê, incluindo questões como o número de vezes por semana que o 
peixe é consumido em cada uma das macro-categorias de sazonalidade; 
o consumo absoluto em quilogramas/mês de pescado; quais as pessoas 
da grade de parentesco/compadrio com quem o entrevistado consome, 
oferece e recebe o pescado.

Dentro desta sessão, existem ainda perguntas sobre o comércio de 
peixes em Iauaretê: se o grupo doméstico compra ou vende pescado e 
qual a origem do pescado vendido/comprado, que permitirão mapear, 
pela primeira vez, essa rede de comércio emergente no povoado.

A última parte do questionário se dedica a apreender a percepção 
dos entrevistados sobre o que chamamos “mudanças climáticas”, prin-
cipalmente com relação aos ciclos dos rios e de reprodução dos peixes, 
bem como registrar as hipóteses levantadas por eles para explicar estes 
fenômenos.

MÉTODO

Antes da realização do período de entrevistas, as lideranças das dez 
comunidades que compõem Iauaretê foram avisadas, através de carta cir-
cular assinada pelos Coordenadores do Projeto, André Martini e Geraldo 
Veloso, sobre o tipo de trabalho que seria desenvolvido e o que se pre-
tendia com ele.

Orientados por Geraldo Veloso, Coordenador do CEPI, os alunos 
pesquisadores entrevistaram os homens considerados “chefes do grupo 
doméstico” de cada casa dos dez bairros (ou comunidades) que com-
põem o povoado de Iauaretê. Para isso, dois métodos foram usados: em 
um primeiro momento, os pesquisadores entrevistaram os moradores 
nas comunidades que habitavam. Em um segundo momento, o coorde-
nador da pesquisa organizou jornadas coletivas de trabalho, em especial 
para realizar as entrevistas nas comunidades da margem direita do Uau-
pés (São Pedro, Santa Maria e Fátima).

Estes períodos de entrevistas se estenderam entre os meses de 
março a novembro de 2009. Nesse meio tempo, a coordenação do pro-
jeto verificava o preenchimento dos questionários e, quando necessário, 
demandava a re-entrevista dos grupos domésticos que não completaram 
todas as etapas do questionário. Além disso, foram realizadas jornadas de 
entrevista em casas que, na ocasião do primeiro trabalho, estavam vazias 
em virtude da característica alta circulação dos moradores da região que 
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passam temporadas fora, seja em São Gabriel da Cachoeira ou em suas 

comunidades de origem ao longo dos rios Uaupés e Papuri.

Em novembro de 2009 os dados da pesquisa, principalmente refe-

rentes ao número de casas e famílias, foram comparados com os dados 

obtidos pelos censos regulares realizados pelo Distrito Sanitário Especial 

Indígena (DSEI), para que houvesse o mínimo de margem de erro, ou seja: 

para garantir que todas as residências fossem mesmo visitadas pelos pes-

quisadores do CEPI. 

Os dados reunidos neste questionário serão inseridos em um ban-

co de dados eletrônico, que será compartilhado entre a Escola São Mi-

guel, o Centro de Pesquisadores Indígenas de Iauaretê, a Coordenadoria 

das Organizações Indígenas do Distrito de Iauaretê, a Federação das Or-

ganizações Indígenas do Rio Negro e o Programa Rio Negro do Instituto 

Socioambiental, sendo facultado a todos o direito do uso desses dados 

em pesquisas futuras.

A estas entrevistas, somam-se observações escritas pelos pesquisa-

dores indígenas em seus diários de campo, que abrangem desde o diálo-

go com os entrevistados até a percepção dos próprios alunos a respeito 

das mudanças sociais e ambientais na região do povoado. Estes diários 

serão digitalizados e, assim como o banco de dados da pesquisa, compar-

tilhados entre os parceiros envolvidos.

Pescador Miguel de Jesus mostrando jequi, instrumento de pescaria
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RESULTADOS ESPERADOS

De maneira geral, o que se espera é que os dados da pesquisa ve-
nham subsidiar as discussões no âmbito do processo político de “revitali-
zação cultural”, levado a cabo pelas lideranças políticas e intelectuais da 
região de Iauaretê, principalmente no que tange à elaboração de um novo 
equilíbrio político entre a ênfase em obter conhecimentos científicos e 
da vida dos brancos e uma abertura e acolhimento, por parte de organi-
zações governamentais e não-governamentais, dos princípios sociais e 
culturais que caracterizam a realidade indígena no noroeste amazônico, o 
que, dentre outros fatores, tem apoiado a reafirmação cultural na região.

De maneira específica, os dados levantados apresentaram um pa-
norama demográfico e socioeconômico de Iauaretê atualizados, o que 
pode ajudar a direcionar políticas públicas e subsidiar as reivindicações 
por parte do movimento indígena organizado para a melhoria da quali-
dade de vida na região.

Com relação ao manejo ambiental, espera-se que este primeiro 
diagnóstico da relação dos homens com os rios e os peixes de Iauaretê 
ajude as lideranças políticas, intelectuais indígenas e não-indígenas, a 
pensarem soluções para o problema da pesca, fomentando um processo 
de repensar tais relações naquele espaço.

Por último e não menos importante, os dados levantados poderão 
servir de subsídio para o detalhamento, através de novas pesquisas de-
senvolvidas por pesquisadores indígenas e não-indígenas, de algumas 
questões relevantes no que tange às relações entre pessoas - e destas 
com animais e outros entes - em um contexto urbano. 

Além do banco de dados eletrônico, com capacidade de gerar re-
latórios que cruzem os dados da pesquisa, está prevista para 2010 a pu-
blicação de um livro para ampla circulação, tanto na região de Iauaretê 
quanto na rede de parceiros que envolve organizações governamentais, 
não-governamentais, universidades e centros de pesquisas no Brasil.
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INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA SOBRE LA 
ACTIVIDAD DE CACERÍA DE SUBSISTENCIA 
COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA ISABEL (VAUPÉS, COLOMBIA)

Jorge Gonzalez1, Tarcisio Vanegas2, 
Fabio Valencia3 e Ignacio Valencia4

PRESENTACIÓN

El presente estudio sobre cacería de subsistencia desarrollado en 
la comunidad indígena de Santa Isabel, rio Pira-Paraná (Vaupés, Colom-
bia) pretende contribuir al entendimiento de la compleja relación que 
los grupos étnicos Itano y Makuna tienen con su entorno, a través de la 
descripción y análisis de las formas tradicionales y actuales del uso de la 
fauna de cacería.

Esta investigación fue abordada de manera participativa con los 
habitantes de la comunidad, desde la formulación del problema, el di-
seño metodológico, el registro de la información y su posterior análisis, 
de forma tal que los resultados obtenidos sirvieran de elementos bási-
cos para el diseño e implementación de alternativas de uso y manejo 
de sus recursos naturales dentro del marco del desarrollo del Plan de 
Vida de ACAIPI (Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales 
Indígenas del Pira-Paraná ) y de igual manera aportaran a la construc-
ción de los planes de estudio del proyecto educativo institucional de 
su escuela comunitaria.

Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) caracterizar socio-cultu-
ralmente la cacería de subsistencia en la comunidad de Santa Isabel y des-
cribir los tipos de usos, representaciones y percepciones que los cazadores 
tienen acerca de la fauna; 2) describir las técnicas y métodos actuales de ca-
cería; 3) determinar la composición y distribución temporal de las especies 
cazadas y su aporte en biomasa; (4) evaluar cuantitativamente algunos pa-
rámetros y variables relacionados con la actividad de cacería; y 5) analizar 
los cambios que ha sufrido la actividad de cacería, identificando elementos 
que aporten al plan de manejo local de los recursos faunísticos.

1 Biólogo investigador, asesor Fundación Gaia Amazonas.
2 Investigador indígena etnia Itano, participo en la formulación de la investigación participativa, recolección 
de información, procesamiento y análisis de los resultados. 
3 Investigador indígena etnia Makuna, participo en la formulación de la investigación participativa, recolec-
ción de información y procesamiento de resultados.
4 Medico tradicional etnia Makuna, curador de yurupari, principal informante.
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CONTEXTO

La percepción que se tiene en occidente acerca del uso y métodos 

de cacería de subsistencia entre comunidades indígenas han cambiado de 

un extremo a otro. Primero fue la imagen del noble salvaje ecologico (Alcorn, 

1993), bajo la cual eran considerados como conservacionistas naturales. Pos-

teriormente, cuando los impactos de la caza de subsistencia aumentaron y 

empezaron a ser documentados, algunas hipótesis se examinaron para tra-

tar de probar que los indígenas no exhibían tal ética conservacionista y que 

en cambio actuaban de tal manera que pudieran maximizar los bene$cios 

a corto plazo independientemente de las consecuencias sobre las poblacio-

nes animales (Alcorn, 1993; Mena et al., 2000; Robinson y Bennett, 2004).

Estudios sobre el impacto de la cacería efectuados por comunida-

des indígenas en poblaciones silvestres, señalan que a largo plazo, ésta 

produce una declinación notoria, pudiendo llevar a muchas especies de 

aves y mamíferos a extinciones desde lo local a lo global (Hart, 2000; Pe-

res, 2000a; Robinson y Bennett, 2004), y por lo tanto concluyen que la 

cacería de subsistencia no es sostenible (Bennett y Robinson, 2000; Hill et 

al.,1997; Mena et al, 2000; Peres, 2000a, b).

Sin embargo, generalizar juicios a priori sobre el manejo que los 

pueblos indígenas hacen de la fauna silvestre, basados en comporta-

Pintura de acutivaia de Feliciano Lana (artista desana)

©
 F

E
L

IC
IA

N
O

 L
A

N
A

10020-parte3_76a121_AF4.indd   105 3/30/10   1:11 AM



106

PEIXES E ANIMAIS

mientos particulares a algunas etnias, es arriesgado y desconoce la hete-
rogeneidad de las culturas y la realidad que las rodea.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio comprende el territorio perteneciente a la co-
munidad indígena de Santa Isabel (00° 07’ 06,7” S 70° 11’ 14,7” O), que 
abarca alrededor de 313 km2. Se encuentra localizado a lo largo del cur-
so medio del caño Komeña, afluente del río Pirá-Paraná, al sur del depar-
tamento del Vaupés, y pertenece al gran resguardo indígena del Vaupés, 
parte oriental. 

La comunidad de Santa Isabel está conformada por 138 personas, 
distribuidas en 23 familias (Foto 1). Los grupos étnicos predominantes 
son Makuna o Gente de Agua (ide ~basa), y los Itanos o Gente de Yiba 
(yiba ~basa) pertenecientes a la familia lingüística Tukano Oriental. De 
acuerdo a Cayón (2002), estos dos grupos son unidades exogámicas di-
ferentes que están vinculadas por parentesco mítico, ya que cada uno 
de ellos posee un territorio propio y unos instrumentos sagrados de 
Yurupari.

METODOLOGÍA

En Abril de 2006 iniciamos la fase de campo con una reunión comu-
nitaria en la cual se definió de manera participativa que la investigación 
se hiciera en conjunto con el grupo de investigación propia del territorio 
itano, el cual adelanto en el marco de la formulación del plan de manejo 
ambiental de ACAIPI investigaciones sobre origen de los grupos étnicos 
que habitan el Pira Paraná, rutas de poblamiento ancestral del territorio y 
definieron el calendario ecológico cultural entre otros. 

En reuniones periódicas (n=15, una cada semana) con los sabedo-
res de la comunidad y mediante entrevistas no estructuradas, recopila-
mos información sobre tres temas principales: 1) Origen de los animales 
de cacería; 2) aspectos ecológicos e historia natural de la fauna de caza 
y, 3) aspectos socioculturales de la cacería (artes, técnicas, restricciones). 
Estas entrevistas fueron grabadas en lengua makuna y posteriormente 
transcritas y traducidas al español por el grupo de investigación del te-
rritorio itano. 

Los registros de cacería fueron realizados por un grupo perma-
nente de cazadores de 13 de los 23 núcleos familiares que conforman la 
comunidad, durante el periodo comprendido entre el 12 de abril 2006 y 
el 10 Marzo 2007. Para tal fin cada una de las familias conto con un cua-
derno, un lápiz y un lapicero para el registro de información concerniente 
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a la faena, una cinta métrica de 1,50m para la toma de algunas medidas 
morfométricas de las presas, y una balanza (dinamómetro) de 50 kg para 
determinar el peso de los animales capturados.

Los datos básicos provienen de los registros familiares diarios de 
cacería en los cuales se incluía información sobre: fecha, hora de salida, 
objetivo, especie cazada, sexo, peso, lugar de cacería, técnica y arma 
usada, actividad que realizaba la presa, animales observados o sus ras-
tros y en qué lugares, cazadores y hora de llegada. Para determinar si 
existían diferencias significativas entre la frecuencia del número de in-
dividuos cosechados o biomasa capturada, en función de cada una de 
las variables de análisis (captura mensual, número de cazadores, áreas 
de caza, armas, técnicas de cacería, usos de las especies cazadas y ho-
ras empleadas en cada jornada) empleamos pruebas de ji cuadrado 
con un nivel de significancia del 95% en todos los casos. Determina-
mos el esfuerzo de caza (horas invertidas en cada faena/ número de 
cazadores) y calculamos la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) en 
términos de biomasa capturada por el total de horas invertidas en las 
faenas (kg/h), tomando cuatro unidades de esfuerzo (un cazador, dos 
cazadores, tres cazadores y más de tres cazadores) con el propósito de 
diferenciar el éxito de la captura a partir del número de cazadores por 
jornada (Rodríguez, 1992).

RESULTADOS

Aspectos socio culturales de la cacería
Para los indígenas del territorio itano, los animales y las plantas son 

concebidos como gente, tienen vida y se comportan de igual manera que 
los humanos. Habitan en malocas que tienen sus dueños y estas casas o 
lugares de origen son sitios sagrados generalmente asociados a salados, 
raudales o cerros. De acuerdo a los mitos de origen, en un principio los 
primeros seres que habitaron el territorio tenían la capacidad de transfor-
mase en animales y a su vez los animales en gente. 

De esta manera a los animales desde su origen mítico, les fueron 
conferidas ciertas cualidades que son sus armas y defensas y de las cuales 
el hombre debe tener pleno conocimiento para su adecuado manejo y 
para posibilitar su consumo sin que le produzca ningún tipo de enferme-
dad. El encargado de retirar estos poderes a los animales una vez estos 
han sido cazados es el paye, el cual debe devolverlos al sitio o casa de ori-
gen de cada animal para asegurar de esta manera la reproducción futura 
de la especie, y la buena salud de la gente.

Las actividades de cacería cotidianas no requieren de curaciones 
chamánicas especiales y pueden desarrollarse por cualquier persona 
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sin importar su edad, o su profesión. Caso contrario sucede cuando se 

trata de cacerías con #nes rituales, en las que el chaman debe prevenir 

accidentes y enfermedades y curar la caza. Para que: “todo salga bien,… 

se reza con tabaco para el baile…para que tengan suerte los cazadores…” 

(Ignacio Valencia). De igual manera, la caza en sitios restringidos, como 

los salados, debe ser negociada por el chaman con sus dueños espi-

rituales y evitar de esta manera castigos sobrenaturales que pudieran 

recaer sobre la comunidad.

El éxito o fracaso en las excursiones de caza no depende solamente 

de la disponibilidad del recurso en un área determinada o de la pericia 

del cazador en el uso de su arma o una técnica en particular. Si no que 

por el contrario, éstas se ven afectadas por diversos factores: algunos de 

ellos tienen que ver con las conductas del cazador y con los cuidados de 

los instrumentos de cacería, otros con la manera en que los chamanes 

realizan sus curaciones y de igual forma los sueños como imágenes pre-

monitorias relacionadas con las faenas de caza.

El incumplimiento de las restricciones alimenticias durante los 

procesos de aprendizaje tradicional o después de la participación en un 

ritual, hacen que el cuerpo del cazador se cubra de “grasa”, es decir de 

elementos dañinos para el espíritu, y esto es percibido por los animales 

Pintura de veado por Feliciano Lana (artista desana)
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que fácilmente se dan cuenta de la presencia del cazador y huyen con ra-
pidez. Las mujeres en menstruación también afectan a las armas de caza, 
por esta razón una vez que a la mujer le pasa el sangrado y regresa a la 
maloca después de su primer baño, los hombres deben sacar todos los 
instrumentos masculinos incluyendo las armas, antes de que la mujer in-
grese a la maloca. 

Percepciones del estado de la fauna de caceria:

“Los animales del monte no se acaban… nunca se van acabar… 
no es que se estén acabando, es que se están yendo más lejos para 
poder vivir tranquilos, sin que los molesten…los animales ya co-
nocen las armas y saben huir…si el cazador falla o el animal se va 
herido ellos aprenden que es peligroso estar cerquita de la gente.” 
(Ignacio Valencia)

Los sabedores consideran que la abundancia de los recursos de-
pende del conocimiento y manejo chamanístico y no del acto preda-
torio de los cazadores, o del uso equilibrado o indiscriminado de los 
recursos.

Sin embargo, cuando preguntamos si existían diferencias entre la 
disponibilidad del recurso faunístico actual con respecto al pasado, res-
pondieron de forma generalizada que anteriormente era mucho más fá-
cil volver con un animal cuando se salía de cacería, se empleaba menor 
tiempo y no había que recorrer grandes distancias.

Para explicar estas diferencias argumentaron que las principales 
causas eran el aumento en la población, los asentamientos en comuni-
dades de forma permanente, el uso de nuevos instrumentos de cacería 
(escopetas), el incumplimiento por parte de la población en las normas 
y restricciones tradicionales relacionadas con los alimentos, y los cui-
dados durante las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo de los 
niños y las niñas en cada una de las épocas del ciclo anual. Por su parte, 
los sabedores identificaron como la principal causa de los cambios en 
la abundancia de los animales la forma en que los chamanes están cu-
rando el mundo. 

Análisis cuantitativo del uso de la fauna de cacería
Durante los 328 días de registro, se capturaron un total de 48 es-

pecies de fauna de caza, de las cuales 24 correspondieron a mamífe-
ros, 22 a aves y dos a reptiles, representando sólo una pequeña fracción 
de las especies potencialmente cazables reconocidas por los Makuna. 
Del total de 330 individuos capturados, 210 fueron mamíferos (63,6%), 
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102 aves (30,9%) y 18 reptiles (5,5%); Las especies con mayor frecuencia 
de caza fueron: Lapa (Cuniculus paca) 24,24%; Guara (Dasyprocta spp) 
14,24%; Tucanes (Ramphastos spp) 6,06%; Pava (Penelope jacquacu) 
5,15%; babilla (Caiman sp.) 5,15%; waicoco (Callicebus torquatus) 3,33%; 
tintin (Myoprocta spp) 3,03%; cajuches (Tayassu pecari) 3,03%; gallinetas 
(Tinamiformes) 3,03%; y ratones espinosos (Echymidae spp) 3,03%. Al 
analizar cada uno de los grupos taxonómicos que aportaron al retorno 
de cacería en términos de biomasa cosechada, fueron los roedores los 
que mayor representación tuvieron no sólo en peso, sino también en 
número de individuos cazados, de acuerdo con la tendencia de cace-
ría reportada en otros lugares del Neotrópico (Vickers, 1991; Sarmiento, 
1998; Rodríguez y van der Hammen, 2003).

En Santa Isabel, las armas de fuego (escopeta) reportaron el ma-
yor número de capturas y representaron la mayor cantidad de bioma-
sa cosechada. Las excursiones diurnas o nocturnas de las diferentes 
unidades de esfuerzo usando escopeta fueron más exitosas cuando 
ésta estaba conformada por un solo cazador, y estuvo igualmente 
relacionado con las presas y las áreas de caza. Así, la lapa (Cuniculus 
paca) fue la especie más cosechada durante el tiempo de estudio y 
sus capturas se realizaron con mayor frecuencia en áreas asociadas a 
cursos de agua, seguida por la guara (Dasyprocta sp.), más relacionada 
a espacios como las chagras y armas como el machete, de igual ma-
nera sus capturas se realizaron con mayor frecuencia a través del uso 
de perros. 

El éxito en las faenas de cacería estuvo más relacionado con el nú-
mero de cazadores por jornada que con el tiempo invertido por estos. Así 
los mayores valores de captura por unidad de esfuerzo lo obtuvieron los 
cazadores que salían de cacería en solitario, independientemente del tipo 
de arma o técnica empleada.

La actual preferencia de los cazadores por el uso de armas de fuego 
ha desplazado el uso tradicional de armas como la cerbatana, el arco y las 
trampas; esta situación, contrario a lo que podría pensarse y como ocurre 
en otras regiones, ha contribuido a disminuir la presión de cacería en el 
territorio itano, debido a que es común que la munición, la pólvora y los 
fulminantes escaseen o sean de difícil acceso.

El mayor porcentaje de capturas se realizó en las áreas asociadas 
a cursos de agua, ya que las especies de mayor aporte como la lapa tie-
nen hábitos semiacuáticos y es en las riberas de los ríos que puede ser 
cazada con mayor facilidad en las noches. De igual forma la comunidad 
aprovecha los espacios de cultivo (chagras) o los rastrojos como fuente 
de alimento, ya sea por los remanentes de cultivo o como lugares po-
tenciales de caza. 
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PERSPECTIVAS

Para determinar la sustentabilidad de la cacería de subsistencia en 
la comunidad de Santa Isabel es necesario continuar con el monitoreo 
de autoconsumo de fauna silvestre y realizar estudios que evalúen as-
pectos relacionados con la biología y ecología de las especies sobre las 
cuales existe mayor presión de cacería (Cuniculus paca, Dasyprocta spp. 
y Ramphastidae spp.); como también para las especies de mayor tamaño 
que tuvieron poca representatividad (Tapirus terrestrIs, Artiodactyla spp. 
y primates).

Es importante continuar realizando análisis sobre el manejo de la 
fauna silvestre en la comunidad de Santa Isabel que involucren ciclos mul-
tianuales, implementando metodologías participativas que se vinculen al 
proceso educativo que se está llevando en la zona, como por ejemplo con 
proyectos pedagógicos de monitoreo de la cacería.

Los lineamientos para un plan de manejo de la fauna de cacería en 
el territorio itano, deben incluir el fortalecimiento del sistema tradicional, 
es decir, retomar las practicas de manejo del territorio en cuanto a sitios 
sagrados y realización de rituales en cada una de las épocas que corres-
ponda. 

Sumado a lo anterior, es importante motivar a la comunidad para 
que cumpla con las recomendaciones de los médicos tradicionales, es-
pecialmente las relacionadas con restricciones alimenticias. Debido a 
dichas restricciones, anteriormente los niños, las mujeres y los jóvenes 
iniciados no consumían carne de monte y suplían sus necesidades pro-
teicas con sardinas, peces pequeños, hormigas y hongos, entre otros, 
por lo que el consumo de especies de vertebrados de gran tamaño (las 
más susceptibles a la extracción por cacería) estaba regulado y limitado. 
Actualmente las dietas no se cumplen, por lo que la presión de caza ha 
aumentado.

Otro aspecto importante son las chagras y la diversidad de cultivos 
sembrados. Aquellas familias que cuentan con pocas chagras, poca di-
versidad de especies cultivadas, o que no realizan un adecuado manteni-
miento de los cultivos, son familias que debido a la escasez de alimentos 
básicos aumentan el esfuerzo de cacería o de pesca para suplir sus reque-sus reque-
rimientos, generando un circulo vicioso dado que el tiempo que emplean 
en largos desplazamientos en busca de cacería o pesca dejan de invertirlo 
en la preparación del terreno para la chagra y así año tras año. Por el con-
trario, las familias que tienen suficiente comida cultivada, aprovechan las 
cosechas de los frutos de cada época, las subiendas de los peces, la abun-
dancia de hormigas, ranas, gusanos y hongos con dietas diversas que se 
reflejan en una presión de caza más baja.
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COMPOSICIÓN DE LA CAPTURA (NÚMERO DE INDIVIDUOS) A LO LARGO DE UN CICLO ANUAL (ABRIL DE 
2006 A MARZO 2007) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL, RÍO PIRÁ-PARANÁ, VAUPÉS, COLOMBIA

Especie Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Total
Cuniculus paca 7 4 5 3 10 18 3 1 7 7 15   80
Dasyprocta spp. 1 6 8 4 3 3 5 6 2 5 4   47
Ramphastos sp.     1 10 4 3     2       20
Penelope jacquacu 2 2     1 1   2 2 5 2   17
Caiman sp. 1   1   2 1     1 4 4 3 17
Callicebus torquatus spp. 2 2 1 1 2       1 2     11
Echimydae spp.         5 1 2 1     1   10
Myoprocta spp.   1   2 1       1 3 2   10
Tayassu pecari   2 2 5   1             10
Tinamus guttatus     1 1       1   3 2 2 10
Cebus apella   3 2   3     1         9
Tamandua tetradactyla     2 4   1           7
Ortalis guttata     5         2       7
Psophia crepitans         2         2 3   7
Dasypus spp.   1 3 1                 5
Mitu tomentosum       3           2     5
Pipile cumanenses 1   1   1     1 1       5
Tinamus major       1         2 1 1   5
Sciurus igniventris 1     1       1   1     4
Deroptius accipitrinus     1 3               4
Odontophorus gujanensis       2       2       4
Crypturellus variegatus           1 1   1     3
Pteroglossus azara 1   1 1               3
Cyclopes didactylus         1   1           2
Tapirus terrestres         1 1             2
Pecari tajacu           2             2
Nothocrax urumutum       1         1     2
Ramphocelus carbo       2               2
Aotus spp.           1             1
Cabassous sp.               1         1
Cacajao sp.                 1       1
Coendu prehensilis 1                       1
Lagothrix lagothrichia     1                 1
Leopardus pardalis 1                       1
Mazama spp.                     1   1
Myrmecophaga tridactyla       1               1
Nasua nasua       1                 1
Puma concolor           1             1
Saguinus inustus                   1     1
Crax alector           1             1
Crypturellus soui               1         1
Heliornis fulica 1                       1
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Especie Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Total
Leptotila rufaxilla         1               1
Mesembrinibis  
cayennensis

              1       1

Mycteria americana                 1     1
Pteroglossus pluricintus 1                     1
Xipholena punicea     1                   1
Podocnemis spp.             1           1
Total general 18 23 26 43 51 34 14 17 25 39 35 5 330
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Caçador coripaco com paca em Barcelos, alto Içana
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PADRÕES DE USO DA VIDA SILVESTRE 
ENTRE OS BANIWA
SUSTENTABILIDADE DA CAÇA NO MÉDIO RIO IÇANA

Whaldener Endo1,2,4, Carlos A. Peres2, George H. Rebêlo1, 
Eliseu R. Baniwa3, Glenn H. Shepard Jr.1, Rita C. G. Mesquita1

Quando comparada a outras regiões da bacia Amazônica, o alto rio 
Negro pode ser visto como uma área de baixa produtividade, com seus 
rios de águas pretas, seus solos arenosos e a comum ocorrência da ve-
getação denominada campinarana ou caatinga amazônica, uma paisa-
gem florestal tipicamente encontrada em áreas de solos de areia branca, 
lixiviados e pobres em nutrientes (Anderson, 1981). Essas características 
sugerem uma maior dificuldade no estabelecimento de populações hu-
manas na região, que dependam dos recursos naturais locais para sua 
subsistência, e evidenciam a necessidade da busca de uma maior com-
preensão das relações existentes na interação entre essas populações hu-
manas e os recursos utilizados, visando assim assegurar a conservação do 
bem estar de seus povos e a preservação das populações das espécies de 
plantas e animais ali exploradas. 

Uma ampla variedade de recursos naturais renováveis vem sendo 
utilizada há milênios por populações humanas em florestas neotropicais 
(Roosevelt, 1994) e continuam sendo de grande importância para inúme-
ros povos indígenas e não-indígenas que habitam essas florestas. Dentre 
as diversas atividades extrativistas praticadas, a caça de animais se desta-
ca como sendo, possivelmente, a atividade de maior abrangência (Fa e Pe-
res, 2002). Apenas no estado do Amazonas, estima-se que cerca de 3,5 mi-
lhões de vertebrados sejam abatidos anualmente para consumo humano 
(Bennet e Robinson, 2000) e por volta de 150 mil toneladas de carne de 
mamíferos silvestres sejam consumidas todos os anos na Amazônia (Fa e 

O estudo foi realizado com recursos do CNPq e da Fapeam, através do projeto “Sustentabilidade Ecológica 
e Social da Produção e comercialização do Artesanato de Arumã (Ischnosiphon spp.) no Alto Rio Negro”. 
Contou com apoio de toda a equipe do projeto, do Instituto Socioambiental, dos moradores das aldeias 
estudadas, e de Nivaldo Paulino, essencial durante todo o período de estudo. Eliseu R. Baniwa apoiou como 
integrante do programa de aprendizado da Escola Baniwa-Coripaco Paamáli. Através do programa “Jovem 
Cientista Amazônida”, participou do estudo durante todo o processo de coleta de informações em campo 
com informações importantes sobre a cultura baniwa e a paisagem da região.

1 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Departamento de Ecologia.
2 University of East Anglia; School of Environmental Sciences.
3 Escola Indígena Baniwa Coripaco Pamáali.
4 E-mail: neotropical@gmail.com
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Peres, idem). Os animais capturados são utilizados principalmente como 
alimento, mas diversos grupos humanos continuam a utilizá-los também 
para diferentes fins culturais, como na utilização dos subprodutos da caça 
para a elaboração de vestimentas, adornos e produtos medicinais den-
tre outros, além da captura de filhotes para domesticação. A atividade 
também possui seu próprio valor intrínseco, sendo bastante valorizada, 
definindo o papel masculino em sociedades tradicionais e, desta forma, 
moldando e fortalecendo as relações sociais.

Ainda que a atividade da caça de subsistência por populações 
indígenas tenha sido realizada de forma aparentemente sustentável, 
como mostra a persistência destas populações caçadas, mesmo com 
o longo histórico de pressão que sofreram, mudanças que vêm ocor-
rendo nos trópicos tendem a levar à fragilização da manutenção destas 
populações e, consequentemente, das próprias populações humanas 
que dependem destes recursos. O crescimento demográfico humano 
nestes locais, a mudança nos hábitos de caça com o incremento de no-
vas tecnologias, o surgimento ou intensificação da comercialização de 
produtos oriundos da caça e a diminuição e fragmentação das áreas na-
turais são exemplos de fatores que podem levar ao agravamento desse 
problema. Além dos efeitos diretos da atividade de caça nas populações 
de animais predados, o comprometimento das populações de animais 
caçados pode também levar ao desmantelamento de todo um ecossis-
tema onde essas espécies estão inseridas, através do rompimento dos 
serviços ecológicos fornecidos por elas, como o consumo e dispersão 
de sementes e as interações interespecíficas com outros animais, fun-
ções sem as quais profundas mudanças na estrutura da comunidade de 
plantas e animais poderão ocorrer. Considerando a grande importância 
da questão apresentada e das peculiaridades existentes na região do 
rio Negro, realizamos um estudo focado nestes aspectos, restringindo 
nossas atenções à região do rio Içana e suas florestas de campinarana e 
aos povos Baniwa ali estabelecidos.

O estudo foi realizado durante os meses de novembro e dezembro 
de 2003 e julho a dezembro de 2004, na região do médio rio Içana, nas 
aldeias situadas ao longo desse trecho do rio, entre Santa Rosa, a jusante, 
e Aracu-Cachoeira, rio acima, um total de oito aldeias estudadas. Foram 
entrevistados os caçadores das aldeias participantes do estudo, para aná-
lise da composição da caça abatida e de outras informações relacionadas 
a esta atividade. Três dessas comunidades foram selecionadas para que 
fosse feito um acompanhamento diário do abate de caça durante o tem-
po de estudo, para uma análise do nível de consumo.

Os resultados mostraram que os Baniwa possuem algumas parti-
cularidades que permitem distingui-los de outros povos. Uma caracte-
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rística que rapidamente se evidencia é a grande preferência pela ativi-
dade da pesca, levando a caça a uma categoria secundária. De fato, esse 
estudo preliminar da obtenção de caça indica um consumo diário baixo 
de proteína proveniente dos animais caçados, algo em torno de 23 gra-
mas de carne por indivíduo, um valor abaixo da média registrada para 
outras populações humanas rurais existentes na Amazônia (Ojasti, 1996; 
Bennet e Robinson, 2000). Corroborando a popular visão dos Baniwa 
como bons pescadores, esses resultados indicam uma menor impor-
tância deste recurso alimentar quando comparado com o proveniente 
da pesca, algo que também pode ser constatado na baixa frequên cia 
desse tipo de alimento nas refeições coletivas comumente realizadas 
nas comunidades, onde os peixes assim como os diversos produtos de-
rivados da mandioca estão quase sempre presentes. Em 78 refeições 
coletivas presenciadas neste estudo, a caça esteve presente em apenas 
nove, enquanto o peixe foi consumido em 77, e alimentos provenientes 
da mandioca, como o matsókaa e o peéthe, foram consumidos em todas 
as refeições registradas.

É razoável a4rmar que a pouca abundância de animais nas 5orestas 
da região seja um dos principais motivos que levam à baixa intensidade 
de caça registrada. Ainda que diferentes estudos já tenham registrado na 

Área de estudo 
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Amazônia valores de biomassa da comunidade de vertebrados terrestres 
de médio e grande porte próximos de 2000 kg/km2 (Glanz, 1982; Peres, 
Endo et al., 2010), o estudo realizado no médio Içana estimou um valor de 
biomassa agregado das populações destas espécies de animais em flo-
restas de campinarana por volta de 200 kg/km2 (Endo, dados não publica-
dos), semelhante apenas a algumas áreas de pressão de caça intensa em 
outros tipos de vegetação na Amazônia (Peres, 2000). Fica claro, portanto, 
que a caça de subsistência na região do rio Içana apresenta uma alta re-
lação custo-benefício para o caçador, isto é, um longo tempo de desloca-
mento e procura para a obtenção de algumas poucas presas potenciais, 
levando-o à busca, portanto, de recursos alimentares que proporcionem 
uma maior taxa de retorno, como ocorre com a pesca.

Apesar da baixa taxa de colheita de animais praticada pelos Baniwa, 
o acompanhamento realizado nas comunidades do Içana mostrou uma 
ampla gama de espécies de animais abatidos, chegando a 26 espécies, um 
valor que deve aumentar com a realização de monitoramentos de caça 
mais prolongados na região. Essa grande variedade, que contempla di-
ferentes espécies de mamíferos, aves e répteis, abrange animais de dife-
rentes portes, incluindo espécies pequenas (< 1 kg), como cutiaras (Myo-
procta pratti) e inambus pequenos (Crypturellus spp.). A alta diversidade de 
espécies caçadas e a dominância de espécies de médio e pequeno porte 
evidenciam ainda mais a baixa abundância das populações de espécies 
de animais de grande porte que são, quase invariavelmente, espécies de 
maior preferência dos caçadores (Jerozolimsky e Peres, 2003). Um alto aba-
te de espécies pequenas pode ser resultado da dificuldade do caçador em 
realizar caças seletivas e direcionadas a espécies de grande porte. O censo 
de animais nas florestas de campinarana da região do Içana mostrou, de 
fato, que as populações das espécies de animais de maior preferência pe-
los caçadores são pouco densas (Endo, dados não publicados). É o caso das 
populações dos grandes primatas (Alouatta, Lagothrix), queixadas (Tayas-
su pecari) e caititus (Pecari tajacu). Algumas espécies de grande porte, no 
entanto, como o mutum-do-norte (Pauxi tomentosa) e os veados (Mazama 
spp.) puderam ser encontrados em populações com densidades relativa-
mente altas. De certa forma, isso é algo que pode ser visto no próprio perfil 
de abate de animais realizado pelos Baniwa, onde podemos encontrar, por 
exemplo, uma frequência relativamente alta de mutuns.

O estudo revelou ser a paca (Agouti paca) a espécie silvestre mais 
consumida pelos Baniwa. Esta espécie representou mais da metade do nú-
mero de animais abatidos nas comunidades monitoradas. Essa preferên-
cia pode ser explicada, em parte, por uma abundância possivelmente alta 
da população desta espécie. Um fator, porém, que deve influenciar nes-
sa preferência, é a associação da caça de pacas com a atividade da pesca 
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noturna, frequentemente rea-

lizada pelos Baniwa. Pacas são 

animais que possuem uma es-

treita associação sazonal com 

corpos d’água, sendo frequen-

temente encontrados próximo 

às margens dos rios e igarapés, 

locais intensivamente acessa-

dos pelos Baniwa para a ob-

tenção de peixes, favorecendo, 

portanto, o abate oportunísti-

co desta espécie de animal. 

Os Baniwa utilizam tra-

dicionalmente a zarabatana, 

feita principalmente com o 

estipe da paxiubinha (Iriartella 

setigera), e utilizando dardos 

com veneno, ou mawakó-

lia, que possibilitam o rápido 

abate do animal caçado, de-

pendendo da qualidade do 

veneno produzido. Apesar da 

longa tradição de uso desse 

tipo de instrumento, o estu-

do mostrou que os Baniwa se 

apropriaram das tecnologias 

mais recentes para a obtenção 

de caça, con+nando os instrumentos tradicionais de caça a um segundo 

plano. Apesar de a zarabatana ser encontrada com maior frequência do 

que as espingardas nas moradias baniwa (58 zarabanas contra 28 espin-

gardas presentes nas aldeias estudadas em um total de 91 familias/476 

indivíduos entrevistados), o fato é que a espingarda já pode ser vista em 

virtualmente todas as comunidades visitadas no médio rio Içana, e se 

transformou na principal ferramenta utilizada para a obtenção de caça. 

Enquanto a espingarda, de acordo com as entrevistas feitas com os ca-

çadores, foi responsável por ca. de 54% do total de animais abatidos, a 

zarabatana respondeu por apenas 21% dos casos, sendo o restante dos 

animais capturados de outras formas (cachorro, terçado ou sem o uso de 

instrumentos de caça). O que se constata é que a zarabatana é usualmen-

te utilizada apenas para a obtenção de mamíferos e aves arborícolas de 

pequeno ou médio porte, como o macaco prego (Cebus apella), o carará 

(Anhinga anhinga) e o jacú (Penelope jacquacu), não tendo sido consta-
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Crianças baniwa aprendendo a utilizar a zarabatana
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tado o uso de zarabatana para o abate das espécies maiores, como os 
porcos do mato, veados e anta. A utilização de cachorros, por sua vez, 
foi realizada principalmente para a captura de roedores terrestres como 
a cutia (Dasyprocta fuliginosa) e a cutiara. O fato de a espingarda ser um 
instrumento de obtenção das espécies de maior porte, que geralmente 
possuem uma taxa de crescimento intrínseco natural menor do que a das 
outras espécies pode, portanto, estar favorecendo uma maior fragilização 
das populações exploradas. 

Em termos gerais, a sustentabilidade do manejo das populações 
silvestres para consumo humano na região estudada pode estar favore-
cida pela baixa frequência na atividade de caça demonstrada, seu caráter 
oportunista e o comércio incipiente de carne de caça, evidenciado pela 
quase inexistência de regatões e pelo alto custo de deslocamento até São 
Gabriel da Cachoeira, o centro urbano mais próximo. No entanto, devido 
à baixa abundância das populações exploradas, é possível afirmar que 
as mesmas tendem a ser naturalmente vulneráveis a uma intensificação 
da atividade de caça na região, merecendo assim uma atenção especial. 
Adicionalmente, o aumento demográfico relativamente alto constatado 
na região, bem como o incremento gradativo de renda proveniente da 
popularização do comércio de artesanato, por exemplo, também devem 
ser vistos com cautela, já que poderão intensificar significativamente ati-
vidades exploratórias na região, através da aquisição de mais material 
de caça (espingardas, munição) e de deslocamento (motores “rabeta” e 
motores de popa), expandindo ou intensificando as áreas frequentadas 
pelos caçadores. Por fim, os conhecimentos especializados entre os Ba-
niwa, acumulados ao longo de inúmeras gerações, estão relacionados 
com os ecossistemas da bacia do Içana e com a sustentabilidade no ma-
nejo dos recursos da região. A gradativa perda da fina arte da preparação 
de veneno de boa qualidade para utilização nos dardos de zarabatana, 
hoje privilégio de alguns poucos Baniwa, e o consequente desuso deste 
instrumento favorecendo o apelo de sua substituição pela espingarda 
é um exemplo das mudanças que vêm ocorrendo também no âmbito 
destes conhecimentos.
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RELATO DA MINHA EXPERIÊNCIA DE 
PESQUISA NO RIO IÇANA

 
Armindo Feliciano Miguel Brazão1

INTRODUÇÃO

Minha experiência com pesquisa teve início como articulador político 
da Organização Indígena da Bacia do Içana (OIBI), que formulou um termo de 
parceria para o desenvolvimento da pesquisa de arumã em 2001, com o INPA 
e ISA, envolvendo os pesquisadores Glenn Shepard e Maria Nazareth Ferreira 
da Silva. O primeiro objetivo da pesquisa era realizar um levantamento das 
comunidades que trabalhavam com arumã, para responder questões que o 
projeto Arte Baniwa nos trouxe, sobre a sustentabilidade ou não da produ-
ção de cestaria baniwa para comercialização.

Poderíamos apontar esta como uma primeira fase da pesquisa de 
arumã, que foi realizada em três comunidades: Santa Rosa, Tucumã e Trin-
dade, todas localizadas no médio rio Içana. O que fizemos primeiramente 
foi articulação com cada comunidade para ter a autorização de pesquisa 
(anuência), que tinha como principal objetivo acompanhar as áreas onde 
as pessoas das comunidades retiravam arumã, onde sempre cortavam as 
touceiras de arumã, explicando que a proposta era verificar se esta área 
iria se recuperar, e como.

Para comparação, procuramos um local de arumãzal virgem, onde 
fizemos o levantamento das touceiras de arumã: medição (comprimento 
e grossura), quantidade de cana numa touceira e quantidade de touceiras 
na área marcada. Realizamos um levantamento da quantidade de canas 
que tem numa touceira virgem não cortada, para comparar com as tou-
ceiras de arumã que foram cortadas, e no futuro fazer um estudo de com-
paração, e então ter a resposta se a recuperação é total ou parcial. 

Para tanto, foi estipulado como método de pesquisa a definição de 
uma trilha de 50 x 1 metro, para quantificar as touceiras maduras, brotos, 
jovens e mortos. Por exemplo, se tivesse 25 touceiras numa trilha de 50 x l 
metro, calculávamos quantas destas 25 touceiras eram maduras, quantas 

Texto elaborado em abril de 2009, com base no relatório da experiência de pesquisa de Armindo F. M. 
Brazão entre os anos 200l a 2008.

1 Baniwa nascido em 1973 em Tucumã Rupitá, médio rio Içana. Fundador e atual diretor da Organização 
Indígena da Bacia da Içana – OIBI; desde 2005 assumiu o papel de coordenador de uma equipe de pesqui-
sadores baniwa dedicados ao estudo de paisagens do Içana. É um exímio botânico baniwa e já atuou em 
diversas incursões de pesquisas interculturais no Içana.
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eram brotos, quantas touceiras jovens 

e quantas touceiras mortas (Ver Box. 

Tabela: Regeneração em touceiras com 

indícios de corte).

Nesta pesquisa a minha atividade 

era mais de apoio, abrindo caminho, pu-

xando $ta e depois conferindo; essa foi 

minha primeira atividade no campo de 

pesquisa. Mas não era para eu fazer esta 

atividade, fui indicado apenas para ser 

guia do barco dos pesquisadores; por 

ter interesse em ajudar, eu saía com eles 

para as atividades em campo, e foi assim 

que comecei a aprender quais são as ati-

vidades de pesquisa no campo.

Aprendi que o processo da pes-

quisa no arumãzal virgem iniciava-se 

com a de$nição do local para fazer o 

experimento de corte; ao encontrar-

mos várias touceiras fazíamos o corte 

de algumas canas, por exemplo: se a 

touceira tem cincos canas cortamos duas; se tem oito cortamos três; se 

tem doze cortamos seis e assim por diante. Tem uma touceira que corta-

mos todas as canas e tem touceira que, de nove canas, cortamos sete. Para 

essa atividade era muito importante a observação, pois o objetivo era ve-

ri$car quais touceiras iriam dar mais brotos, se a touceira que cortamos 

menos ou aquela que quase cortamos todas. O resultado, após obser-

vação e acompanhamento, é que deste experimento de corte nenhuma 

touceira morreu, todas produziram broto. Essa foi a primeira experiência 

sobre corte de arumã (Ver Box. Experimento de corte de arumã).

Ao mesmo tempo da pesquisa com a planta arumã, Glenn também 

realizava entrevista com alguns artesãos das comunidades, perguntando 

qual artesanato que produzem. O povo das comunidades respondeu que 

sabem produzir vários tipos de artesanato, mas produzem mais o tipiti, que 

é mais usado – quase diariamente. O tipiti e a peneira são essenciais na 

vida de um Baniwa, por isso todo homem da comunidade deve aprender a 

tecer tipiti e peneira. Outras questões também faziam parte da entrevista: 

Quantas canas levam para produzir um tipiti? Quanto tempo o tipiti dura?  

Qual artesanato que tem maior durabilidade? Balaio, urutu e cumatá são 

artesanatos que servem para deixar a massa de mandioca e farinha depois 

de pronta; para isso que serve estes produtos. Este foi outro tipo de pesqui-

sa, que também acompanhei, e percebi que as informações das entrevistas 
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em muito colaboravam para pensar sobre a pesquisa que fazíamos com as 
plantas de arumã, pois conversando com os artesãos tínhamos as informa-
ções de quantidade e do uso desta planta, mais detalhado.

Ao passar do tempo em que ganhei experiência participando des-
ta pesquisa, aprendendo na prática e um pouco de teoria, fui crescendo; 
até chegar ao momento em que passei a fazer parte da equipe, como 
pesquisador.

Em 2002, passo a participar da pesquisa de arumã como bolsista do 
INPA, sob a orientação de Rita Mesquita e Glenn Shepard e com o grupo 
de pesquisadores: Adeilson Lopes da Silva, Fabiana dos Santos e Souza, 
Juliana Menegassi Leoni e Aldenora Lima de Queiroz. Eu não esperava ser 
reconhecido como pesquisador: apesar de todo o meu empenho, sentia 
falta de maior domínio da teoria. 

EXPERIMENTO DE PLANTIO DE TOUCEIRA DE ARUMÃ

Dando continuidade ao que chamo de segunda fase da pesquisa, de-
mos início aos experimentos de plantio de touceira de arumã. Nesta fase a 
equipe aumentou, chegaram novos pesquisadores, que na época estavam 
fazendo suas pesquisas de mestrado no INPA. Seus professores Glenn She-
pard e Rita Mesquita trouxeram quatro alunos para realizar as pesquisas que 
iriam observar a sustentabilidade da produção de cestaria. Não foi somente 
a equipe de estudantes do INPA que aumentou, pois também foram incluí-
dos mais pesquisadores indígenas; nesta época esse nome não era comum, 
mas fiz parte da primeira equipe de pesquisadores indígenas, junto com Iri-
neu Laureano, Arcindo Brazão e Moisés Luis da Silva.

As atividades nessa fase da pesquisa eram muitas e apesar de já 
ter tido uma experiência anterior, essa foi muito importante, pois não era 
somente um curioso, já fazia parte da equipe de pesquisadores. 

Iniciamos o trabalho definindo duas espécies de touceiras: a de 
arumã branco e a de arumã de folha vermelha e canas finas. Os expe-
rimentos de plantio foram com essas duas espécies, para verificar qual 
delas crescia mais satisfatoriamente. Daí surgiu uma dúvida sobre a expe-
riência de plantio, pois havia um jeito específico de cuidar do arumã para 
o plantio, desde a hora de tirar as touceiras, lavando bem e cortando toda 
a raiz: algo que eu nunca tinha visto os Baniwa fazerem. Procuramos um 
local para o plantio, medimos a área e o espaçamento entre as touceiras, 
para poder plantar de acordo com a medida, até preencher a área mar-
cada. Plantamos as duas espécies para fazer o estudo comparativo e ter a 
informação de qual touceira iria produzir broto mais rápido.

A conclusão a que chegamos, após todo o processo de observação 
e de experimento, é que a espécie de arumã de folha vermelha produziu 
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Experimento de plantio  
de arumã em solo arenoso da 
comunidade de Juivitera,  
médio Içana, em 2002 e 2005

o broto mais rápido do que arumã branco, por ser mais resistente. Quan-

do ele nasce no mato dura mais tempo, produz em maior quantidade, e 

mesmo quando #ca velho ele ainda serve para produzir, o que não acon-

tece com o arumã branco, pois quando a planta envelhece, sua cana, por 

ser #na, não tem muito uso; não são resistentes e morrem rapidamente. 

Por esse motivo, a produção é maior com o arumã de folha vermelha, 

principalmente para tipiti, balaio e urutu grande que são materiais que 

precisam aguentar maior peso. Mas através das entrevistas nas comuni-

dades, identi#camos que o arumã branco é mais utilizado na fabricação 

de produtos para comercialização, para geração de renda. 

Ao apresentar essas informações nas comunidades, as pessoas vi-

ram a importância da pesquisa, e um dos resultados foi o início do mane-

jo de arumã na roça, feito pelos artesãos. Nossa pesquisa os ajudou muito 

na exploração de arumã na natureza, para não explorarem o arumã sem 

manejo. O manejo do arumã na roça era feito por alguns artesãos, e como 

a pesquisa mostrou o resultado positivo e divulgou na região, esta prática 

passou a ser mais comum.

O manejo veio a colaborar com os artesãos, que plantam o arumã 

na capoeira velha, e a manutenção é fazer a limpeza ao redor da touceira. 

Com o manejo também foi possível ver que a touceira plantada na capo-

©
A

D
E

IL
S

O
N

 L
O

P
E

S
 D

A
 S

IL
V

A
/I

S
A

, 2
0

0
2

A
D

E
IL

S
O

N
 L

O
P

E
S

 D
A

 S
IL

V
A

/I
S

A

10020-parte4_122a203_AF4.indd   127 3/30/10   1:43 AM



128

PAISAGENS FLORESTAIS E AGROFLORESTAIS

eira produz maior quantidade de cana do que a que está em mata virgem. 
A touceira da capoeira produz entre 50 a 60 canas, enquanto a do mato 
produz entre 8 a 10.

Deste modo concluímos a pesquisa concordando com o que os ar-
tesãos nos falaram no início: que o arumã não vai acabar, que enquanto 
existir Baniwa vai existir arumã. Porque todo ano abrem uma nova roça, 
e quando a roça vira capoeira, vem o arumã. Onde tem capoeira velha, 
sempre tem arumã maduro (Ver Box: Ciclo socioambiental do arumã; Am-
bientes e estrutura populacional do arumã).

Nós também fizemos três experimentos de plantio: muda, cabeça e 
touceira, para ver qual seria o que produzia com mais resultado.

Experimento de plantio de cabeça de arumã - Iniciamos esse experi-
mento porque, durante a pesquisa, vimos que é na cabeça do arumã que 
tem raiz. Nossa hipótese era de que, se plantássemos a cabeça do arumã, 
a touceira cresceria mais rápido, e confirmamos nossa idéia. No monitora-
mento desses plantios de cabeças verifiquei que o broto nasceu mais rápido 
do que em relação ao plantio das touceiras. Uma informação importante é 
que este experimento foi feito na cabeceira do igarapé e não na capoeira.

Experimento de plantio de muda - A proposta deste experimento 
surgiu da demanda de um Baniwa que estava envolvido com o projeto 
Arte Baniwa, por ser morador de uma comunidade arenosa no trecho de 
igapó, um lugar onde não tem muita terra firme, e o trecho que tem não é 
apropriado para a produção de arumã. Terra muito arenosa não produz o 
arumã. Com dificuldade de conseguir arumã para produzir as encomen-
das, tinha que se deslocar para outra comunidade, onde tem terra firme.

Como possibilidade de resolver o seu problema, fez o experimento 
de plantio de muda de arumã. Tempos depois, no acompanhamento do 
experimento, verifiquei que o plantio estava dando certo, já se formando 
uma touceira bem grande, o que nos levou a aumentar o plantio. Aquela 
touceira parecia como uma touceira da terra firme: o local do plantio foi na 
cabeceira do igarapé, onde tem um pouquinho de terra firme e solo pre-
to. Como resultado, podemos dizer que quando queremos plantar, melhor 
plantar as mudas e não a touceira bem lavada e com raiz cortada.

Tivemos mais um benefício da pesquisa, pois este artesão produziu 
muitas dúzias de artesanato para o projeto Arte Baniwa. E também uma 
conclusão, a de que se neste momento os artesãos não estão plantando 
o arumã, é porque não há necessidade; mas a pesquisa mostra que se 
quiser plantar, os experimentos provam que é possível. Atualmente só 
é preciso fazer manejo do arumã na própria natureza, pois cada vez que 
uma roça vira capoeira velha, lá terá o arumã para o artesão.

Na capoeira, se tiver 20 touceiras, sendo que cada touceira tem 10 
canas, totaliza 200 canas para produzir artesanato. O tipiti de tamanho 
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normal leva 12 canas, o maior leva 15 ou18 canas. Uma peneira dura um 
ano e para fazê-la é necessário entre 20 ou 25 canas. Sendo que uma cana 
tem 2,5 metros de comprimento, para produzir uma peneira de 60 centí-
metros você utiliza uma cana dividida em dois pedaços. Os artesãos esco-
lhem as canas boas, as mais grossas, escolhem para poder cortar, não sai 
cortando de qualquer jeito (Ver Box: Estimativa do orçamento anual de 
arumã para uso doméstico).

Outro resultado positivo da pesquisa, na avaliação dos velhos, é de 
que ela ajudou a divulgar o conhecimento aos mais jovens, que aprende-
ram como manejar o arumã. Porque é o manejo de arumã que garante o 
material que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, que nossos avós e nossos 
pais usavam, e que até agora nós também usamos.  

Entretanto, nos dias atuais, o tipiti, balaio e urutu são muitas das ve-
zes desvalorizados pelos jovens, que preferem utilizar materiais industriali-
zados. No lugar da peneira de arumã estão usando tela; no lugar de balaio e 
urutu estão usando bacia de alumínio ou bacia de plástico. Com a substitui-
ção destes materiais estamos deixando de produzir, por isso o jovem não 
sabe mais produzir estes artesanatos. O tipiti é o único material que não 
tem como substituir, não existe nenhum produto de branco que o subs-
titua, e se o homem baniwa quiser casar, com certeza vai precisar de tipiti 
para poder preparar farinha e beiju. Apesar de não termos deixado de usar 
o tipiti, os outros materiais correm o risco de só serem feitos como produtos 
de comercialização, produzidos somente para geração de renda, renda esta 
que vai ser usada para comprar tela, bacia de plástico e alumínio. 

PESQUISA DE PLANTA COSMÉTICA

Tendo essa experiência com a pesquisa de arumã, parti para uma 
nova pesquisa, referente às plantas de uso cosmético entre os Baniwa. 
Neste período já sabia que o início da pesquisa tem que ser feito medindo 
a área, para então identificarmos as plantas que são de uso cosmético. 
As áreas mediam em torno de 20m x 20m ou 50m x 20m; e a pesquisa se 
concentrava em torno de cinco plantas cosméticas: maapani, padzooma, 
toporooda, wiitto e waliwaapo.

Wiitto é uma planta que ocorre nas paisagens de caatinga, em solo 
arenoso.  Padzooma é uma planta utilizada como sabão, conhecida pe-
los nossos antepassados; deixa o rosto bem brilhoso, como se tivéssemos 
passado óleo de cabelo no rosto, mas é um brilho natural, que fica para 
sempre. Também tem uso medicinal, sendo indicada para a lavagem do 
estômago. Waliwaapo é uma planta encontrada nas paisagens do tipo ca-
atinga, terreno arenoso. É uma planta bem cheirosa, parece um perfume 
do mato. Os velhos dizem que ao cair das flores, solta muito cheiro.
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Sobre a metodologia, o experimento iniciou verificando se as plan-
tas morrem quando raspamos uma parte do caule, nas plantas: padzooma, 
toporooda e maapani, que são encontradas na terra firme. 

Foram vários experimentos: i) derrubamos a planta para raspar o 
caule. Porque derrubamos? Para ver se o toco reproduziria; ii) raspamos 
todo o caule para ver se ele ia recuperar; iii) raspamos uma parte do caule 
para ver se recuperava mais rápido ou para ver se não morreriam. Esses 
foram os experimentos que nós fizemos com as três plantas. 

Com a planta wiitto, encontrada na caatinga (terra arenosa) e que 
chega ao máximo em 2,5 metros de altura, o experimento foi através da 
coleta de folhas: i) coletamos todas as folhas de uma planta; ii) coletamos 
as folhas de dois galhos; iii) quebramos alguns galhos de uma planta, para 
ver se reproduzia com o galho quebrado.

No acompanhamento, verificamos que nenhuma planta morreu e 
continuaram produzindo suas folhas naturalmente. Inclusive as plantas 
derrubadas produziram mais galhos e ramos e estão produzindo bem.

Com a waliwaapo coletamos as folhas e deixamos passar dois dias 
e duas noites para coletar as folhas caídas: o objetivo era verificar quantas 
folhas caem durante um dia. A coleta ocorria sempre às 6 horas da tarde; 
e para verificar a quantidade de folhas que caía à noite, coletávamos às 6 
horas da manhã. 

A PESQUISA DE PAISAGENS

A partir da experiência anteriormente relatada, assumi o papel de 
coordenador de um grupo de pesquisadores indígenas no estudo das pai-
sagens baniwa. Não só pelo aprendizado técnico como pesquisador indí-
gena, mas por ter desenvolvido a competência de identificar as plantas. 

A metodologia de pesquisa partiu da abertura de trilhas, sendo 
que medimos uma área de 50 x 5m, e daí partimos para identificação das 
plantas que ocorrem em cada paisagem baniwa; para isso medimos de 
cada planta, o CAP e o DAP, coletamos amostras (galhos saudáveis) das 
plantas e prensamos para levar ao herbário do INPA, para identificação.

A melhor coleta é no período em que as plantas estão com as frutas 
ou com a flor, estas também foram coletadas.

Assumi o papel de formação dos pesquisadores indígenas e, 
como objetivo, busquei dividir com o grupo de sete pesquisadores os 
meus conhecimentos referentes à pesquisa. Destaco que o fato de po-
der explicar em nossa língua baniwa, fez com que a equipe apreendesse 
rapidamente, formando uma boa equipe que realizou um trabalho de 
pesquisa com grande quantidade e, principalmente, com grande quali-
dade das informações.
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Reunimos mais de 300 nomes de diferentes paisagens que os Ba-
niwa reconhecem, mas o estudo da composição florestal foi feito em 
cerca de 100 tipos de paisagens, reunindo as descrições das plantas e 
características do solo. Para tanto, cada pesquisador abriu uma trilha atrás 
da sua comunidade, de 100, 200 ou 300 metros. 

Esta pesquisa foi realizada em sete comunidades: Mauá Cachoeira, Jan-
dú Cachoeira, Tucumã Rupitá, Bela Vista, Tarumã, Arapaço, e Juivitera.  Sendo 
que há um pesquisador por comunidade, cada pesquisador teve como objeti-
vo identificar as paisagens e plantas que compunham as trilhas por detrás da 
sua comunidade. Para isso, foi estipulado que, de 20 em 20 metros na trilha, 
seria colocada uma plaqueta na planta que ali se encontrava, de forma aleató-
ria, mas que garantisse um registro representativo da diversidade do Içana.

O pesquisador tinha que identificar as paisagens em nome baniwa. 
No caso, a pesquisa foi realizada em três tipos de área: terra firme, caatin-
ga e igapó, visando como meta comparar se a terra firme é igual à área 
de caatinga. Fizemos também pesquisa na área de igapó e na região dos 
lagos, onde é difícil achar terra firme. 

Todas as informações foram organizadas durante os encontros de 
formação dos pesquisadores, um esforço conjunto de sistematizar os dados 
referentes à terra firme, caatinga e igapó. Cada paisagem tem características 
próprias, diferentes da outra. Paisagem da terra firme não é como a paisa-
gem da caatinga e nem se compara com a paisagem do igapó e lagos. 

Por exemplo, umari, bacaba e uacu são plantas encontradas na ca-
atinga. Molongó e wará, na terra firme. Cada tipo de paisagem tem suas 
características próprias. A terra firme tem plantas muito maiores do que 
a caatinga, mas o igapó também tem plantas grandes. Mesmo a caatin-
ga que tem plantas maiores, seu tamanho nem chega perto daquele das 
plantas de terra firme. Pela diversidade é que cada tipo de paisagem tem 
importância, em cada uma existem recursos bons para uso. Mesmo que 
as caatingas não sejam férteis para cultivo da maniva, é onde são encon-
tradas as madeiras para construção de casas.

A importância da terra firme não se discute, é onde plantamos nossas 
roças e onde está o melhor solo para cultivar nossos alimentos. É na terra 
firme que abrimos roça para alimentar nossas famílias, e também encontra-
mos madeiras boas para construir canoas, remos e para construção de casas. 
Se não existisse a terra firme eu acho que nós não viveríamos, todos nós.

Por isso nós, indígenas baniwa, não derrubamos a floresta sem ter 
como usar bem, porque sabemos que os nossos filhos, os nossos netos 
vão precisar daquela terra para poder viver bem, saudáveis e comendo seu 
beiju com os filhos, como nós vivemos antes deles. Mas não quer dizer que 
nós não usamos a floresta: derrubamos para fazer roça e plantamos por 
até cinco anos, depois o local é deixado, por mais cinco ou seis anos. 
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Vejam bem, uma vez nós fomos a um igarapé onde morava o meu 
finado avô, uma área de terra firme; quando passamos naquele local não 
dava mais para reconhecer o lugar onde eles moraram. Se não me falas-
sem que ali era a roça do meu finado avô, eu não reconheceria, porque 
hoje é uma mata virgem. Não tem sinal de que um dia teve roça, que um 
dia foi uma capoeira.

Por isso afirmo que nós sabemos preservar a floresta onde estamos 
vivendo. Podem viajar o rio Içana inteiro e não irão encontrar um local 
sequer, aberto como um deserto, o que encontrarão é a floresta. 

Arumã: um recurso socioAmbientAl

Adeilson Lopes da Silva1, Rita de Cássia Guimarães Mesquita2, 
Glenn Harvey Shepard Jr.3, Fabiana dos Santos e Souza4, 

Armindo Feliciano Miguel Brazão5, Arcindo Feliciano Miguel 
Brazão6, Moisés Luis da Silva6, Irineu Laureano Rodrigues6, Pieter-

Jan van der Veld7, André Fernando8, Carlos Alberto Ricardo9

A pesquisa “Sustentabilidade Ecológica e Social da Produção e Co-
mercialização do Artesanato de Arumã (Ischnosiphon spp.) no Alto Rio Ne-
gro” - Projeto Arumã10 - mobilizou uma equipe de pesquisadores baniwa, 
antropólogos, biólogos, ecólogos e agrônomos ligados à OIBI/FOIRN, ISA e 
INPA no sentido de reunir subsídios científicos e técnicos para a produção e 
comercialização sustentável de artesanato de arumã confeccionado pelos 
Baniwa do rio Içana. Durante dois anos esta equipe implantou e acompa-
nhou uma série de experimentos e levantamentos de campo e, nesta ses-
são, são apresentados alguns dos resultados das pesquisas, que ilustram 
vários trechos do relato do pesquisador baniwa Armindo Brazão.

Arumã, nome de origem tupi, refere-se a um conjunto de espécies 
de ervas do gênero Ischnosiphon (marantáceas) que ocorre amplamente 
nos trópicos úmidos da América. Todas as espécies de Ischnosiphon são 

1 Ecólogo do ISA, realizou sua pesquisa de mestrado no INPA como parte do Projeto Arumã.
2 Bióloga do INPA, coordenadora da pesquisa.
3 Antropólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), coordenador adjunto da pesquisa.
4 Ecóloga da SECT/AM, foi bolsista DTI da equipe.
5 Pesquisador Baniwa que fez parte da equipe como bolsista de pesquisa.
6 Pesquisadores Baniwa.
7 Agrônomo do ISA, responsável pelas experiências iniciais com plantio de arumã.
8 Presidente da OIBI e representante baniwa na FOIRN, atualmente vice-prefeito de São Gabriel, foi um dos 
idealizadores do projeto Arte Baniwa e ajudou a formatar a pesquisa e a mobilizar a equipe de pesquisadores.
9 Coordenador do Programa Rio Negro do ISA, foi um dos idealizadores do projeto Arte Baniwa e ajudou a 
formatar a pesquisa e a mobilizar a equipe de pesquisadores.
10 Esse estudo foi financiado pelo programa de agricultura familiar do CNPq no período de janeiro de 2002 
até meados de 2004 (Projeto CNPq processo 521001/01-3), e posteriormente pela FAPEAM.
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ervas com rizoma (caule subterrâneo) que produzem conjuntos de caules 
aéreos (talos), comumente denominados de touceiras. O arumã ocorre em 
manchas, denominadas arumãzais, geralmente em terrenos úmidos ou 
semi-alagados; algumas espécies também colonizam áreas com perturba-
ção natural e/ou humana. Fibras retiradas de várias espécies botânicas de 
arumã são utilizadas por diversos povos indígenas e ribeirinhos como ma-
téria-prima para a fabricação de utensílios domésticos e artesanato deco-
rativo, especialmente cestaria (Ribeiro, 1980; Vilhena-Potiguara et al., 1987; 
Balée & Gély, 1989; Milliken et al., 1992; Ribeiro, 1995; Ricardo & Martinelli, 
2000). Na bacia do Içana, os Baniwa utilizam principalmente duas espécies 
para a confecção do artesanato: Ischnosiphon aruma, em baniwa poapoa 
kantsa, e Ischnosiphon obliquus, em baniwa halepana (Hoffman, 2001).

Ciclo socioambiental do arumã
Tanto nas suas funções econômicas 

(preparação de alimentos de mandioca) 
e sociais (divisão do trabalho entre os gê-
neros), quanto nas suas funções ecológi-
cas (regeneração em roças), o arumã tem 
papel central no ciclo produtivo baniwa, 
criando uma espécie de feedback positivo: 
os homens baniwa derrubam floresta para 
abrir a roça, roça onde as mulheres pro-
duzem mandioca e que resulta na rege-
neração secundária de florestas, roça que 
produz arumãzais que, por sua vez, são 
explorados pelos homens para produzir 
artefatos de arumã, artefatos estes utiliza-
dos pelas mulheres no processamento da 
mandioca, para o qual é preciso derrubar floresta para fazer roça. Assim, 
o arumã não é simplesmente um recurso “natural”, mas sim um recurso 
socioambiental cujo manejo sustentável dependerá de um entendimen-
to das complexas interdependências entre processos ecológicos e huma-
nos (Shepard et al., 2004). 

Ambientes e estrutura populacional do arumã
Os gráficos na página seguinte demonstram como capoeiras abertas 

afetam a estrutura populacional do arumã, fazendo com que uma maior 
proporção de touceiras adultas (a e d), onde se encontram os talos apropria-
dos para o artesanato, se estabeleça no ambiente. Os ambientes de floresta 
mais fechada inibem o amadurecimento dessas plantas, sobretudo da espé-
cie halepana.

CICLO SOCIOAMBIENTAL DO ARUMÃ

Domínio feminino
Domínio masculino

ca
poe

ira floresta

meiosocial

alimentos

artesanato

arumã

meioambiente
Shepard et al., 2004.
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AMBIENTES E ESTRUTURA POPULACIONAL DO ARUMÃ
Efeito de diferentes tipos de ambiente sobre as proporções (%) de touceiras adultas, jovens e plântulas em relação ao total 
de touceiras encontradas na área. As espécies são I. arouma nos gráficos de (a-c) e I. obliquus (d-f).
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Shepard, et al., 2004.

Poapoa
51 touceiras com indícios 
de corte (total 1800 m2)

165 talos cortados
70 talos maduros

Halepana
111 touceiras com indícios 
de corte (total 1000 m2)

418 talos cortados
227 talos maduros

Silva, 2004.

Regeneração em touceiras com indícios de corte
A relação entre o número de talos cortados e de talos maduros, para 

todas as touceiras observadas com indícios de corte em seis áreas amostradas 
está representada na Tabela. As touceiras 
de arumã tipo halepana observadas con-
seguiram repor com talos maduros (227) 
pouco mais da metade dos talos cortadas 
(418). Já as de arumã poapoa consegui-
ram repor com talos maduros (70) pouco 
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menos da metade dos talos cortados (165). Como os artesãos geralmente 
retiram todos os talos maduros no momento do corte, os resultados indicam 
que as touceiras exploradas não conseguem repor os talos cortados em cer-
ca de 2-3 anos, período durante o qual os talos cortados permaneceram vi-
síveis e conectados à touceira nos experimentos. Se a touceira individual de 
arumã for considerada a unidade de manejo, a prática de retirar 100% dos 
talos maduros não seria sustentável nos primeiros três anos após o corte: ou 
os artesãos deveriam retirar uma quantidade menor dos talos maduros de 
uma touceira, ou teriam que esperar mais de três anos para que a touceira 
reponha a quantidade de talos maduros retirados.

Entretanto, os artesãos não retiram talos maduros de todas as tou-
ceiras de um arumãzal num só evento de coleta, e ao mesmo tempo, o 
arumãzal continua produzindo novas touceiras através de germinação e 
crescimento vegetativo. Quando se considera o arumãzal como um todo, 
e não as touceiras individuais como unidade de manejo, os dados da pes-
quisa sugerem uma situação mais favorável para a sustentabilidade. Por 
exemplo, em 2 capoeiras foram registrados 115 talos cortados de poapoa 
e 108 talos maduros.  Em outras duas, 397 talos cortados de halepana e 
301 talos maduros. Assim ambos os arumãzais apresentam um número 
de talos maduros prontos para serem explorados, equivalente a aproxi-
madamente 90% (poapoa) e 75% (halepana) do número de talos retira-
dos nos últimos 2-3 anos.

Experimento de corte de arumã
Os experimentos de monitoramento da recuperação das touceiras 

após o corte foram estabelecidos em sete comunidades do Içana: São 
José, Santa Rosa, Juivitera, Tucumã, Jandu, Mauá e Trindade e acompa-
nhadas principalmente pelos pesquisadores indígenas da equipe. Foram 
feitos 4 tratamentos para simular o impacto provocado pela extração dos 
talos das touceiras nas duas espécies de arumã utilizadas pelos baniwa e 
coripaco. Os tratamentos foram: 1. Nenhum corte (controle); 2. Corte de 
25% a 33% dos talos maduros; 3. Corte de 50% a 66% dos talos maduros; 
4. Corte de 100% dos talos maduros.

Os tratamentos de corte tiveram um impacto estatisticamente sig-
nificante sobre o número de brotos produzidos após um ano e três meses 
para poapoa (F= 9.768, p= 0.0001) e para halepana (F = 6.101, P = 0.0001), 
e o tratamento 2 foi o que menos impactou a produção de brotos em 
ambas as espécies.

O tratamento 2 (25% a 33% de corte dos talos maduros) apresen-
tou, após um ano e meio de acompanhamento, um aumento na velo-
cidade de regeneração da touceira, até mesmo superior ao tratamento 
controle (sem corte). 
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IMPACTO DA EXTRAÇÃO DE TALOS SOBRE A PRODUÇÃO DE BROTOS  
Diferentes intensidades de extração de talos maduros e impacto sobre a produção de brotos nas touceiras 
de Ischnosiphon arouma, poapoa (esquerda) e Ischnosiphon obliquus, halepana (direita)
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IMPACTO DA EXTRAÇÃO DE TALOS MADUROS SOBRE A PRODUÇÃO TOTAL DE TALOS   
Diferentes intensidades de extração de talos maduros e impacto sobre a produção total de talos nas touceiras 
de Ischnosiphon arouma, poapoa (esquerda) e Ischnosiphon obliquus, halepana (direita)
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Estimativa do orçamento anual de arumã (poapoa) para uso doméstico
Entrevistas realizadas com artesãos de diferentes comunidades for-

neceram dados sobre o número estimado de talos de arumã necessários 
para fabricar diferentes objetos, tanto de uso doméstico quanto comer-
cial. As informações sobre a vida útil de diferentes objetos utilitários per-
mitiram estimar o orçamento anual de arumã (200-700 talos/ano) para 
uso doméstico de uma família.

Souza, 2006.
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Objeto Nome Baniwa Talos 
por peça

Peças 
por ano Talos por ano

tipiti tirolipi 12-18 4-10 50-180
aturá tsheeto 0* 10-20 0*
paneiro dzawithida 0* 5-15 0*
abano kadoitsipa 10-20 4-6 40-120
peneira fina (beiju) dopitsiẽ 15-20 2-6 30-120
peneira grossa (farinha) olopema, dopitsi matsokapoka 10-12 1-4 10-50
urutu (grande, para massa de mandioca) oolooda 25-50 1-2 25-100
urutu (pequeno, para sabonete, anzol, etc.) oolooda 5-10 0.5-2 0-20
balaio walaya 15-30 0.5-1 10-30
cumatá tiroli 15-30 0.5-2 10-60
objetos e embalagens, miscelâneas (pirimitsiarona, wepone...) 5-40
Uso total de arumã por família 200-700 talos/ano
Comunidade de 10 famílias 2000-7000 talos/ ano

*Aturás e paneiros são feitos de outros materiais, como cipó e miolo de arumã.
Shepard, el al., 2004.
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TRILHAS TUYUKA 
UM ESTUDO DAS PAISAGENS FLORESTAIS  
DO ALTO TIQUIÉ 

Márcia Barbosa Abraão1, Paulo Néri Lima2, 
João Bosco Azevedo Rezende3, Guilherme Pimentel Tenório2, 

Marcos Resende. Barbosa4, Maria Aparecida Marques Tenório4, 
Gabriel Prado Barbosa4, Dulce Maria Barreto Tenório4, Odilon 
Barreto Rezende4, Aloisio Cabalzar5, Pieter-Jan van der Veld6, 

Márcio Paulo Fernandes Meira4, João Bosco Marques Resende4, 
Renato Barreto Rezende4, José Lima3, Mario Meira4, 

João Batista Meira4, Lenilza Marques Ramos4, Alcimar 
Sander Azevedo Rezende4

APRESENTAÇÃO

O projeto “Diversidade etnoecológica no rio Tiquié: paisagens flores-
tais Tuyuka” é um projeto de pesquisa participativa das paisagens encon-
tradas na região de ocupação tuyuka do alto rio Tiquié. Iniciou-se em 2005 
com o estudo de quatro trilhas de seis quilômetros cada, que partem de 
três comunidades da região (Cabalzar et al., 2006), que fazem parte da Es-
cola Indígena Utapinopona-Tuyuka. 

Os objetivos do projeto são: 1) disponibilizar métodos apropriados 
para a descrição etnoecológica das paisagens florestais existentes no alto 
rio Tiquié; 2) aprimorar, com os pesquisadores indígenas, técnicas de re-
presentação das paisagens florestais; 3) debater sobre a toponímia das 
paisagens florestais na região tuyuka do alto rio Tiquié; 4) envolver os alu-
nos da Escola na pesquisa participativa e monitoramento ambiental de 
seu território; 5) fazer um inventário florestal.

A pesquisa foi executada pela Escola Indígena Utapinopona-Tuyuka em conjunto com o Instituto Socioam-
biental (ISA), com financiamento do Programa Jovem Cientista Amazônida – JCA da Fundação de Amparo a 
Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e Fundação Moore. 

1 Geógrafa com mestrado em ecologia, pesquisadora associada ao ISA.
2 Conhecedor tuyuka, bolsista FAPEAM.
3 Professor do ensino médio da Escola Tuyuka.
4 Pesquisador indígena, bolsista FAPEAM no ensino médio da Escola Tuyuka.
5 Antropólogo do Programa Rio Negro do ISA.
6 Engenheiro agrônomo do Programa Rio Negro do ISA.
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Desenho do perfil da capoeira na casa  
de apoio à pesquisa de São Pedro

CONTEXTO

A bacia do rio Negro apre-
senta enorme diversidade am-
biental e social, no entanto, é 
uma das regiões menos estuda-
das da Amazônia. Até o momen-
to inexiste um levantamento 
re$nado das $to$sionomias que 
recobrem o território do alto rio 
Negro. O principal estudo reali-
zado data de 1976 e as informa-
ções cartográ$cas disponíveis 
em escala 1:250.000 indicam a 
predominância das campina-
ranas ombró$las *orestadas e, 
em menor proporção, *orestas 
ombró$las densas de terras bai-
xas, *orestas ombró$las abertas 
de terras baixas e *orestas om-
bró$las abertas submontanas 
(RADAMBRASIL, 1976). Porém, 
estudos que vêm sendo desen-
volvidos com a participação de conhecedores e pesquisadores indíge-
nas indicam que a diversidade de habitats e paisagens é signi$cativa-
mente maior do que o já inventariado.

As populações locais construíram seus conhecimentos ecológicos e 
da biodiversidade ao longo de gerações, conhecimento este que tem pa-
pel fundamental para o estudo cientí$co, conservação e uso racional dos 
recursos (Diegues et al., 2001). É preciso reconhecer que as populações 
locais devem exercer um papel ativo nos processos de pesquisa, compar-
tilhando, com os cientistas, os respectivos métodos de reconhecimento e 
classi$cação de habitats e espécies.

A Escola Tuyuka tem contribuído amplamente, nos últimos dez 
anos, para o desenvolvimento de políticas públicas da educação escolar 
indígena diferenciada na região, e para o fortalecimento da cultura in-
dígena. Também vem assegurando a permanência de crianças e jovens 
em suas comunidades, enquanto volta-se ao fortalecimento da língua 
tuyuka, à aprendizagem de seus conhecimentos, e à abordagem também 
através da pequisa, dos conhecimentos não indígenas que julga necessá-
rios à melhoria das condições de vida nas comunidades. 

Em 2005 foi implantado o ensino médio na Escola, com a pro-
posta de envolver e preparar os alunos para que cada um deles possa 
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assumir trabalhos em suas comunidades, voltados à pesquisa, mane-

jo socioambiental, gestão de conhecimentos, dentre outros. Os estu-

dantes são motivados a desenvolver atividades e pesquisas de acordo 

com seus próprios interesses e com acompanhamento de professores 

e assessores/pesquisadores. Essa pesquisa sobre as trilhas está inseri-

da nesse contexto, sendo que os alunos de ensino médio são os pes-

quisadores do projeto sendo orientados, em sua execução, por conhe-

cedores mais velhos e outros membros da equipe de pesquisa (do ISA 

ou associados).

LOCALIZAÇÃO

Essa pesquisa foi desenvolvida entre comunidades tuyuka do alto 

rio Tiquié, Terra indígena do Alto Rio Negro, no município de São Gabriel 

da Cachoeira. O rio Tiquié é o mais extenso e populoso dos tributários do 

Uaupés, com 374 km de extensão desde as suas nascentes na Colômbia. 

No lado brasileiro é habitado por aproximadamente 3300 pessoas dos po-

vos Maku (Yuhupdu e Hupdu), Tukano Oriental (Tukano, Desana, Tuyuka, 

Miriti-tapuia, Bará) e Makuna (Yebamasa) (Cabalzar et al., 2005). Os Tuyuka 

são um povo de aproximadamente 1.100 pessoas, com um pouco mais 

da metade delas vivendo no Brasil. Estão concentrados principalmente 

na bacia do rio Tiquié, no trecho alto. 

A comunidade São Pedro é a sede de Escola Tuyuka e +ca acima da 

cachoeira Caruru, mais ou menos a quinze quilômetros da fronteira com 

a Colômbia. Outras comunidades que são ligadas à Escola são Cachoeira 
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Comprida e Fronteira, que !cam a montante de São Pedro, e a comunida-

de Assunção, no igarapé Onça, a%uente da margem direita do alto Tiquié. 

As trilhas estudadas partem dessas comunidades (duas delas de São Pe-

dro, uma de Cachoeira Comprida e outra de Assunção).

MEDOTODOLOGIA

A pesquisa destas quatro trilhas buscou integrar os referenciais te-

óricos e métodos da etnoecologia e ecologia. Para sistematizar a tipolo-

gia das paisagens %orestais, segundo o conhecimento tuyuka, apoiou-se 

nas premissas da etnoecologia propostas por Toledo (1991). Buscou-se 

tanto a valorização do conhecimento tuyuka entre jovens pesquisadores, 

quanto desenvolver competências numa ampla gama de conhecimentos 

teóricos e práticos adequados à execução do projeto e descrição das pai-

sagens %orestais (Perrenoud, 1999). Foram adotados métodos de inven-

tários incluindo entrevistas, medições, observação, representação, com-

posição de textos, sistematização, análise, interpretação e manutenção 

de banco de dados. 

Os pesquisadores e os moradores de!niram em cada comunidade 

uma trilha já existente e que fosse mais representativa das paisagens do lo-

cal. Nesta trilha mediam o terreno com uma trena, e a cada vinte metros nu-

meravam com etiquetas as árvores com DAP ≥ 5 cm, até alcançar 300 árvo-

res. Além disso, estimavam também a cada vinte metros a altura do dossel 

com uma vara de seis metros. As árvores foram numeradas com plaquinhas 

(≈ 2x4cm) obtidas de telhas de alumínio cortadas. O nome das árvores foi 

Desenho de perfil de trilha elaborado por alunos do ensino médio da Escola Tuyuka (2007)
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registrado em tuyuka, a partir do 

conhecimento de quatro conhe-

cedores mais experientes, sendo 

dois conhecedores por trilha.

Foram elaborados per!s 

das paisagens inventariadas 

nas quatro trilhas. Durante 

as medições na trilha, os pes-

quisadores observavam a pai-

sagem, elaboravam croquis 

e faziam anotações gerais da 

mesma para depois desenhar 

o per!l. Cada trilha inventaria-

da foi representada em papel 

cartaz branco, escala 1:2000, 

onde um centímetro corres-

ponde a vinte metros no ter-

reno. No per!l buscou-se re-

presentar a paisagem da trilha 

incorporando a variação topo-

grá!ca do terreno, a altura das 

árvores e feições especí!cas, 

como raízes escoras, epí!tas e 

cor do tronco das árvores.

A extensão total das tri-

lhas inventariadas no terreno variou dependendo da comunidade, pois 

em algumas trilhas havia áreas de roças ou capoeiras muito jovens im-

possibilitando o registro de árvores com DAP≥ 5 cm. Nessas áreas, os pes-

quisadores interrompiam as medições, retomando-as nos trechos (ores-

tados, até alcançar o registro de 300 árvores plaqueadas.

Os pesquisadores também representaram no per!l, a distribuição 

e a frequência das paisagens (orestais identi!cadas nas quatro trilhas. 

Para isto, primeiro foi necessário identi!car em campo com conhecedores 

mais experientes, cada paisagem de cada trilha, nomeando-as. Simulta-

neamente, os pesquisadores registravam o trecho em metros, corrrespon-

dente a cada informação dos conhecedores mais velhos. A informação 

sobre cada paisagem foi inserida no per!l em papel.  Medindo-se o início 

e o !nal das mesmas, com régua, foi possível calcular a porcentagem de 

cada paisagem na trilha.

Foram feitas entrevistas nas comunidades relacionadas ao histórico 

das trilhas e à toponímia tuyuka das paisagens. Também foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas sobre cada um dos macro-tipos de paisa-

Anotações para descrição do perfil de 
capoeira na trilha de São Pedro antigo para 
Garabó. Alunos do ensino médio da Escola 
Tuyuka: Gabriel, Dulce e Lenilza
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gens florestais tuyuka: terra firme7/mata virgem – yuku buku; igapó – bo-
areko, caatinga amazônica – tataboa; e capoeira – wiarige; buscando de-
tectar os tipos de paisagens florestais que existem no local, identificando 
dentre estes tipos, os de maior ocorrência e os considerados mais impor-
tantes pelos Tuyuka.

RESULTADOS

A classificação tuyuka das árvores e paisagens florestais é geralmen-
te representada por nomes compostos, onde uma palavra corresponde 
ao nome da árvore, e um sufixo indica o tipo de paisagem e a quantida-
de existente no local. Por exemplo, no caso do simiõgu, simiõ (uacú) é o 
nome de uma árvore, e o sufixo -gu indica tratar-se apenas de uma árvore 
de simiõ; já em simiõ-yuku, -yuku indica uma concentração de árvores de 
simiõ. No caso de paisagens com concentração de algum tipo de palmei-
ra, o termo muda para -wõri, como por exemplo mipĩ-wõri para o açaizal. 
Para os cipós é adicionado o sufixo –dari, como em dika-dari. A flexão de 
número (plural) em tuyuka pode ser indicada pelo sufixo – ri, como nos 
exemplos acima, ou pelo sufixo –a. 

Na definição tuyuka de paisagens, alguns sufixos são empregados do se-
guinte modo:

-tata(ri):  sufixo para paisagem de maior extensão em área úmida; por 
exemplo, wutatari (arumãzal)

-poa(ri):  sufixo para paisagem de menor extensão; por exemplo, muisõa-
poari (ubinzal - palha para cobertura de casa)

-du(ri):  sufixo para paisagem de maior extensão em área seca; por exem-
plo, pupiaduri (ucuquizal - fruta silvestre muito doce e apreciada)

-boa(ri):  sufixo para paisagem de maior extensão em geral; por exemplo, 
muiboa (caranazal).

As histórias das trilhas relatam os deslocamentos por elas, desde 
que as abriram e fizeram as suas roças em locais próximos, até os dias atu-
ais. Descrevem a dinâmica da paisagem florestal nas inúmeras vezes em 
que a vegetação teve que ser cortada para reabrir o caminho. O processo 
que envolve a sucessão no uso das capoeiras e roças que foram passando 

7 No alto rio Negro, o termo terra firme designa florestas ombrófilas densas não-alagáveis sob latossolos, 
em contraposição às florestas de igapó que são alagáveis e as campinaranas que ocorrem sob pdozóis. 
Estas áreas de terra firme também são distintas por seus solos propiciarem as melhores áreas agricultáveis. 
Os Tuyuka também chamam as áreas de paisagens florestais de terra firme pelo termo yukubukuro (lit. mata 
antiga, velha).
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de pais para filhos nestes percursos foi deixando marcas na paisagem flo-
restal, seja nas capoeiras em seus estágios sucessivos ou mesmo nas cla-
reiras. Também relatam histórias de caçadas, da flutuação populacional, 
da procura por árvores para construção de canoas, da extração de outros 
produtos, como palhas, cipós, sementes, frutos utilizados no dia-a-dia das 
comunidades. Além disso, os textos evidenciam a geografia do caminho, 
descrevendo os igarapés encontrados e os outros caminhos que partem 
da trilha principal. Pela dinâmica temporal da trilha é possível evidenciar 
a dinâmica das comunidades e seus moradores durante o período des-
crito.

Nas quatro trilhas das três comunidades foram medidos ao todo 
25.160 metros de trilha; foram registradas, numeradas e nomeadas em 
tuyuka 1200 árvores com DAP ≥ 5, todas elas tendo a altura estimada. 
Das 1200 árvores inventariadas foram detectadas 217 espécies com no-
mes tuyuka. As dez espécies de maior densidade, com excessão de uma 
com nome indefinido, foram: wapugu (91), tataboagu (46), pakanogu (44), 
totogu e minogu (42), dorehirigu (37), simiõgu (31), wasogu e wagu (28), 
boporigu (27) e waikaperigu (25). 

No inventário das trilhas foram identificados 69 tipos de paisagens flo-
restais, detalhando-se a toponímia tuyuka. Ao longo de cada trilha, além das 
paisagens florestais foram encontradas algumas áreas de wiariro (capoeira), 
wese (roça) e opatabe (clareira). As paisagens florestais que predominaram 
foram wapuyuku (cunurizal), wakarikawõri (patauazal), simiõyuku (uacuzal), 
pepoa (palha branca), meneyuku (ingazal), dore heri yuku. Estas paisagens 
ocorrem em todas as trilhas em maiores ou menores proporções.

PERSPECTIVAS

A pesquisa sobre as paisagens florestais no alto Tiquié continua. 
Atualmente, estão sendo pesquisadas no âmbito da Escola Utapinopona-
Tuyuka, as capoeiras e os caranazais do alto rio Tiquié, em profundidade e 
em escalas mais finas.  A Escola Tukano Yupuri, junto com a associação ACI-
MET, do médio Tiquié, estão no início de uma pesquisa dos igapós (flores-
tas que são inundadas durante os períodos das enchentes) e outras flores-
tas ciliares. A perspectiva é que essas pesquisas contribuam para a gestão 
territorial da terra indígena e para o manejo conjunto do rio Tiquié.
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APRESENTAÇÃO

Essa pesquisa está sendo realizada no ensino médio da Escola Indí-
gena Utapinopona-Tuyuka, em parceira com o Instituto Socioambiental5. 
O estudo do caranazal, que aconteceu em agosto e novembro de 2008 e 
em agosto 2009, justifica-se pela importância da folha do caraná como 
material de cobertura das casas, e por sua disponibilidade limitada no alto 
Tiquié, o que tem gerado interesse em discutir seu manejo atual nas comu-
nidades. A metodologia de pesquisa foi concebida através de discussões 
entre o agrônomo do ISA, os professores, alunos e conhecedores tuyuka. 

CONTEXTO

O caraná, Mauritia carana Wallace, é também conhecido como buri-
tirana ou miritirana, em outras partes do Brasil. O caraná é bastante pareci-
do com a palmeira buriti (ou miriti), Mauritia flexuosa. É uma palmeira com 
um estipe (tronco) solitário que pode chegar a quinze metros de altura, 
com um diâmetro de 30 a 50 cm. A copa de uma palmeira adulta possui de 
seis a doze folhas. A forma da folha é palmada (dupla palmada) e a folha 
serve para cobrir o telhado das malocas, casas e outras construções. 

Os conhecedores tuyuka mais velhos contribuíram com a informação etnobotânica, traduções e 
orientação dos alunos, em colaboração com os professores. Os alunos e professores do ensino médio 
debateram com os conhecedores os procedimentos de manejo, as características e história de uso do 
caranazal em estudo, os objetivos da pesquisa, fizeram as medições no campo e as análises posteriores. 
Alguns alunos fizeram desenho do perfil dessa paisagem florestal. O assessor do ISA orientou alunos e 
professores sobre questões teóricas e metodológicas relevantes ao levantamento e à análise dos resulta-
dos, e redigiu essa comunicação.

1 Professor da Escola Indígena Utapinopona - Tuyuka.
2 Conhecedores tuyuka do alto Tiquié.
3 Engenheiro agrônomo do ISA.
4 Aluno do ensino médio da Escola Indígena Utapinopona-Tuyuka. 
5 É apoiada pela Fundação Moore, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e 
Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas (PDPI).
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O caraná não tem uma distribui-

ção uniforme na Terra Indígena Alto 

Rio Negro, essa palmeira ocorre so-

mente em algumas partes da caatin-

ga do rio Negro. Em muitos lugares é 

escasso, consideradas as necessidades 

da população - o que leva a um certo 

controle da extração, a alguns con�i-

tos e à alternativa de coletar em locais 

distantes da comunidade. Existem ou-

tras palmeiras que podem ser usadas 

para cobertura das casas, mas são me-

nos duráveis que as folhas do caraná. 

O caranazal é uma sub-unidade 

do ecossistema conhecido como cam-

pinarana, caatinga do rio Negro ou 

caatinga amazônica. A caatinga nesse 

caso não é o bioma característico do 

nordeste brasileiro, mas uma vege-

tação ombrofílica crescendo em solo 

arenoso oligotró�co. Na geomorfolo-

gia, podemos de�nir o caranazal como 

fazendo parte de uma peneplanície de areia. Essa peneplanície faz parte de 

uma unidade geomorfológica chamada Planalto Rebaixado da Amazônia 

Ocidental. A topogra�a é plana. O terreno do caranazal não é exposto a inun-

dações, mas o lençol freático �ca perto da superfície.

LOCALIZAÇÃO

A comunidade de Cachoeira Comprida ou Yoariwa é uma das co-

munidades tuyuka ligadas à Escola. Na área dessa comunidade são en-

contrados caranazais importantes. Um deles, localizado na cabeceira do 

igarapé Waya (Waya pote maka muiboa), foi escolhido para a primeira 

pesquisa dos caranazais. O caranazal foi georreferenciado, registrando 

uma distância de 4,24 quilômetros da comunidade (direção 200°). 

METODOLOGIA

Nas discussões introdutórias com os conhecedores, foram reconhe-

cidas sete categorias de desenvolvimento do caraná, considerando-se os 

seguintes aspectos: a presença ou não de tronco, a altura e a produtivida-

de (desenvolvimento das folhas adequadas para coleta). 

Transporte de caraná para cobertura da maloca 

tukano de São José, em 2003
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CATEGORIAS DE DESENVOLVIMENTO DO CARANÁ (EM TUYUKA)

Nome (singular) (plural)

Peri wõga Metã wõriga
Primeiras fases de desenvolvimento

Mama masariwõ Mama masarẽ wõri
Pu serĩ tiriwõ Pũ serĩ tire Sem folhas maduras e sem caule
Oko sure yoariwõ Oko sure yoare Folhas maduras mas pequenas
Dokasuari sati Dokasuare satiri

Folhas adequadas em ponto de corte
Dokasuari wõ Dokasuare wõri
Pairi wôka Paka wõri Fase reprodutiva

Em campo, as sete categorias originais foram agrupadas em cinco, 
dada a coincidência entre alguns estágios de crescimento.

1. Metã wõri e mama masarẽ wõri: primeiros estágios de crescimento 
do caraná.

2. Pũ serĩ tire: palmeiras maiores, mas ainda sem folhas que possam ser 
utilizadas.

3. Oko sure yoare: palmeiras cujas folhas podem ser coletadas, mas de 
qualidade inferior, sendo usadas somente na falta de outras maiores.

4. Dokasuari sati e dokasuari wõri são as palmeiras com as folhas boas, 
que são procuradas quando começa uma construção. Têm altura 
entre cinco a oito metros e três a cinco folhas. Do ponto de vista 
morfológico, trata-se de categorias distintas: o dokasuari sati ainda 
não tem tronco e é bastante parecido com o oko sure yoare (o está-
gio anterior); dokasuari wõ já tem um tronco baixo e coberto com 
fibras. A semelhança está no desenvolvimento das folhas. Durante 
a contagem das folhas, os conhecedores juntaram essas categorias, 
pois reconhecem mas não atribuem muita importância à diferença 
entre dokasuari sati e dokasuari wõ (à presença ou não de tronco). 
O importante é a produção de folhas, e nisto elas são iguais. O oko 
sure yoare, por sua vez, produz folhas de qualidade secundária, 
sendo tratado como categoria separada.

5. A última categoria é a pairi wõka. Uma palmeira dessa categoria tem 
um tronco alto, de dez a vinte e cinco metros, e uma circunferência 
na altura de peito de 60 ou 70cm. Ela tem entre cinco e sete folhas, 
que podem ser usadas na construção, embora a altura do tronco 
dificulte a safra. As folhas podem ser alcançadas e tiradas subindo 
na palmeira ou em uma árvore ao lado dela. Somente as palmeiras 
dessa categoria são reprodutivas (produzem sementes). 
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Foram implantados quatro transectos no caranazal, de 1000m2 

cada, e os caranás encontrados foram contados. Além da contagem do 

próprio caraná, a pesquisa registrou a %ora acompanhante do caraná. 

Das árvores encontradas nos transectos, foram anotados o nome in-

dígena, a circunferência, a altura, o tamanho do dossel e a posição no 

transecto.

Com o uso de um trado holandês (dutch auger) foram tiradas amos-

tras de solo de 20 em 20cm, e colocadas lado a lado sobre um saco de 

/bra branco. Em seguida, foi feita uma descrição dos horizontes do solo. 

A análise física foi feita em campo, não foram levadas amostras de solo 

para laboratório.

Além do levantamento %orestal e da pesquisa de solos, foi feito um 

experimento de corte. No manejo tradicional do caraná, sempre se deixa 

duas folhas, nunca cortam todas. Atualmente, os Tuyuka relatam que essa 

regra nem sempre é respeitada; algumas pessoas tiram todas as folhas 

ou só deixam uma, para obter mais rapidamente a quantidade de folhas 

desejada. O experimento testou o efeito de um corte total das folhas, e 

comparou esse corte radical ao corte tradicional.

Fernando Meira em caranazal  
de Cachoeira Comprida, em 2008,  
com planta dokasuari sati

O caraná em sua fase reprodutiva 
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RESULTADOS

O ambiente físico do caranazal pesquisado corresponde a um ter-
reno com relevo plano e drenagem imperfeita, porque o escorrimento é 
lento. O lençol freático fica perto da superfície, numa profundidade de 
40 a 60 cm (medições feitas em diferentes épocas do ano, com diferentes 
regimes da chuva). O primeiro horizonte do solo é formado pelo húmus 
com raízes, misturado com areia. Ele é bastante raso, entre 5 e 20cm. O 
horizonte abaixo é formado por areia. Esse solo é provavelmente um ne-
ossolo quartzarênico. 

Do total de 139 espécies encontradas 
na pesquisa, 71 plantas (51%) têm, ou tive-
ram alguma utilidade para os Tuyuka. Há 26 
plantas com frutas comestíveis, uma delas 
(o açaí-chumbinho Euterpe catinga) também 
produz palmito. Há sete plantas que são usa-
das como remédio no sentido convencional, 
em que líquidos são preparados com partes 
dessas plantas e tomados, ou parte da plan-
ta é esfregada na pele. Outras cinco plantas 
foram identificadas como remédio no senti-
do xamânico. Três delas são misturadas com 
a comida, substituindo a reza da proteção do 
kumu (benzedor). A fumaça de outras duas é 
usada pelo kumu para defumar um paciente, 
em seu procedimento terapêutico. Há treze 
plantas que são usadas na construção de ca-
sas e malocas, como madeira ou palha. Duas 
dessas treze plantas são também usadas para 
a construção de canoas. Há ainda 27 plantas 
com uma variedade de usos que torna difícil 
agrupá-las; elas aparecem como miscelânea 
no gráfico. Algumas têm várias utilidades, 
são multifuncionais e assim são agrupadas 
no gráfico: uma delas, por exemplo, produz 
frutas comestíveis e tem madeira para a cons-
trução. Quatro plantas não são mais usadas 
porque foram substituídas por produtos in-
dustrializados.

A planta dominante do caranazal é 
uma árvore chamada tataboagu, que forma 
praticamente a metade da composição flo-

USO DAS PLANTAS ENCONTRADAS 
NO CARANAZAL PELOS TUYUKA

49%
16%

9%
4%3%4%12%3%

Sem uso Xamanismo
Alimentação Múltiplo uso
Construção Miscelânea
Remédio Não mais usadas

COMPOSIÇÃO FLORESTAL DE  
0,4 HECTARE DO CARANAZAL
(o total de 4 transectos de 0,1 hectare)

51%

32%
8%5%

2% 2%

Tataboagu Mui
Outras espécies (134) Pũdokasõarigu
Dikada Umupikositigu
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restal (51%). A segunda árvore mais abundante é dikada (8%). Apro-
ximadamente um terço (32%) da composição florestal é formada por 
árvores com uma densidade baixa (que somam 1% ou menos da com-
posição florestal). Embora o ecossistema pesquisado seja chamado 
caranazal, o caraná perfaz somente 5% da sua composição. 

Podemos definir a estrutura do caranazal como um ecossistema 
com sub-bosque com espécies de até seis metros de altura, um dossel de 
seis a quinze ou vinte metros (dividido em um sub-dossel de seis a nove 
e outro de nove a quinze ou vinte). Os emergentes ficam acima de vinte 
metros, chegando até trinta e cinco metros de altura, tendo bastante va-
riação na estrutura, conferindo um alto grau de estratificação para este 
tipo de formação. O sub-bosque pode variar de mais aberto até denso, 
o dossel é fechado ou semi-aberto. A divisão sub-dossel e dossel não é 
sempre tão óbvia e a altura do limite de sub-dossel varia, as emergentes 
não estão sempre presentes. 

Nessa pesquisa, o caraná teve uma densidade populacional de ± 
1.200 indivíduos/ha. A densidade de caraná que está no estágio de re-
produção é de 13/ha. A densidade de caraná em fases que permitem a 
colheita relativamente fácil das folhas (dokasuari sati e dokasuari wõ, que 
são de boa qualidade) é de 33 pé/ha.

O gráfico abaixo mostra uma po-
pulação aparentemente estável, com um 
maior número de indivíduos nos está-
gios iniciais de desenvolvimento e uma 
declinação normal nos estágios seguin-
tes. O recrutamento parece garantido, 
sem indicações de uma população em 
declínio. 

Na área dos Tuyuka, o caraná é 
considerado um recurso escasso. A pes-
quisa aponta que, nesse caso, a escassez 
não é causada por uma diminuição da 
população do caraná ou da produtivi-
dade do caranazal, mas porque o cara-
nazal não produz folha suficiente para 
a demanda atual. Em outras palavras, 
a demanda cresceu e a produção ficou 
igual. A pesquisa sustenta a hipótese de 
que a escassez de caraná nessa região 
é causada pelas mudanças no manejo 
e no uso dessa palha para cobertura. 
A população indígena do Tiquié não 
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reside mais em malocas coletivas. Quando a maloca era um lugar de 

moradia, os habitantes faziam seus fogos nesse ambiente. A fumaça é 

crucial para a conservação do telhado, evitando a ação de insetos que 

consomem ou dani$cam a palha. Atualmente, cada grupo doméstico 

reside em casas separadas. Mesmo que o uso de folhas de zinco para 

telhado seja generalizado no Tiquié, usa-se o caraná para a cobertura 

de cozinhas anexas. Em vez de uma maloca, agora temos várias casas 

para serem cobertas. Além disso, cada comunidade tem sua palhoça ou 

maloca para encontros, reuniões, festas e para hospedar visitantes. Esta 

palha também é usada em alguns outros tipos de construção. O caraná 

dessas construções, cujos telhados não são expostos à fumaça, precisa 

ser trocado com maior frequência.

O experimento parece indicar que o corte radical (tirando todas 

as folhas) causa a morte de ¼ até  das palmeiras; e a recuperação das 

palmeiras sobreviventes do corte radical foi de 55%. As palmeiras que fo-

ram submetidas ao corte tradicional não amostram mortalidade. Quinze 

meses depois do corte, a recuperação das palmeiras de corte tradicional 

Construção da maloca de São Pedro, 2003
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foi de 65%. O experimento con!rma a sabedoria do manejo tradicional. 

Embora o corte radical resulte em uma colheita mais abundante das fo-

lhas em curto prazo, esse corte resulta em um impacto considerável na 

população e também resulta em uma recuperação mais lenta. O experi-

mento parece con!rmar a observação dos Tuyuka de que o tempo para 

uma população de caraná se recuperar depois da coleta é de dois anos.

Trabalho coletivo de construção de maloca envolve a 
colaboração entre comunidades vizinhas
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Para uso mais eficiente dos caranazais, a pesquisa apontou as seguintes 
recomendações:

1. Não derrubar caranás de idade reprodutiva, para obter folhas.
2. Tirar somente as folhas do caraná no estágio de desenvolvimento 

certo, não dos que ainda não estão desenvolvidos o bastante ou das 
palmeiras que estão em fase reprodutiva.

3. Sempre deixar no mínimo duas folhas por pé, não tirar tudo (manejo 
tradicional).

4.  Tentar aumentar o caranazal, transplantando mudas da categoria 
metã wõri / mama masarẽ wõri em campinaranas com pouco ou 
nenhum caraná. Não é necessário fazer mudas, há suficiente plantas 
jovens no caranazal.

5. Reservar áreas fixas de caranazal exclusivamente para a manutenção 
de malocas e outras construções existentes, conforme a capacidade 
de recuperação do caraná.

6. Definir um limite fixo de feixes que podem ser tirados por ano ou 
por períodos mais longos.

PERSPECTIVAS

Até o momento foi pesquisado apenas um dentre os vários cara-
nazais, com características diferenciadas, que existem no alto Tiquié. 
Os alunos que realizaram essa pesquisa se formaram em agosto de 
2009 no ensino médio na Escola Tuyuka. A coordenação e professo-
res decidiram dar continuidade à pesquisa com as novas turmas de 
ensino médio, e a nova equipe de pesquisa já começou em 2009,  um 
levantamento florestal de outro caranazal situado no igarapé Açaí, 
próximo à comunidade de São Pedro. Esse levantamento será concluí-
do em 2010 e possibilitará uma comparação entre os dois caranazais. 
Um pequeno grupo de alunos também está acompanhando o experi-
mento de corte, que não terminou. A população de caraná pesquisada 
ainda não está totalmente recuperada, e o tempo de recuperação é 
uma informação muito importante para a implantação de um plano 
de manejo dessa palmeira.

As conclusões da pesquisa podem servir como plataforma para 
uma discussão sobre o uso sustentável do caranazal e para a elaboração 
de um plano de manejo. Se as comunidades que atualmente exploram o 
caranazal Waya pote maka muiboa decidirem fazê-lo, será necessário rea-
lizar mais alguns transectos e medir a densidade de caraná para entender 
melhor as variações locais. 
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CAPOEIRAS TUYUKA
PROCESSOS DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERRAS DEGRADADAS

Marcus Vinícius Chamon Schmidt1, Pieter-Jan van der Veld2, 
Jose Barreto Ramos3, João Bosco Azevedo Rezende3, Odilon 

Barreto Rezende4, Renato Barreto Rezende5, Alexandre 
Azevedo Resende5, Aloisio Cabalzar5

APRESENTAÇÃO

Na Escola Tuyuka, uma escola diferenciada localizada no alto rio 
Tiquié, afluente do rio Uaupés na Terra Indígena Alto Rio Negro, ado-
ta-se um método de ensino através de pesquisas. Os alunos do ensino 
médio estão estudando as capoeiras para entender como a floresta se 
recupera, depois de ser derrubada e queimada para fazer roças. No rio 
Negro, os povos indígenas praticam desde tempos remotos a técnica de 
derrubada e queima para transformar as florestas primárias em roças de 
mandioca, além de várias outras plantas cultivadas simultaneamente 
nesses espaços. Depois de alguns anos, a roça vai sendo abandonada e 
a floresta volta a crescer. As florestas assim formadas são chamadas flo-
restas secundárias ou capoeiras, wiariro na língua tuyuka. Para entender 
como essas áreas se tornam aptas novamente para o uso agrícola, após 
vários anos de uso, faz-se necessário conhecer quais são as plantas que 
predominam nestes ambientes secundários e como são substituídas 
por aquelas árvores que são relacionadas aos estágios mais avançados 
da sucessão.

Esse foi o tema das oficinas realizadas dentro do Projeto Paisagens, 
que o Programa Rio Negro do ISA vem desenvolvendo junto com os alu-
nos, professores e conhecedores tuyuka, na região do alto rio Tiquié, com 
o apoio da FAPEAM – Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Ama-
zonas, da Fundação Moore e do PDPI – Projetos Demonstrativos dos Po-
vos Indígenas, do MMA.

Paticiparam das atividades de pesquisa alunos de ensino médio da Escola Tuyuka e mulheres agricultoras 
da comunidade tuyuka do Igarapé Onça. A redação final do texto foi de Marcus Schmidt.

1 Engenheiro Florestal, consultor do ISA.
2 Engenheiro Agrônomo do Programa Rio Negro do ISA.
3 Professor da Escola Tuyuka, comunidade São Pedro ou Mõpoea, alto Tiquié (AM).
4 Pesquisador indígena, comunidade Igarapé Onça ou Yaiñiriya, alto Tiquié (AM).
5 Antropólogo do Programa Rio Negro do ISA.
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PROCESSO DE RESTAURAÇÃO CONSIDERA CAPTURA E  
FIXAÇÃO DE CARBONO ORGÂNICO

Durante os levantamentos em uma capoeira já restaurada, foram 

discutidas algumas questões sobre o acúmulo de material orgânico nas 

%orestas e sua importância para os ambientes amazônicos, pois existem 

regiões com solos pouco desenvolvidos e formados a partir de areias se-

dimentares. Isso também contribui para a disponibilidade de nutrientes, 

necessários para o desenvolvimento das plantas. 

Os alunos aproveitaram a oportunidade das o(cinas para discutir 

o papel da fotossíntese no desenvolvimento da %oresta, o acúmulo de 

carbono orgânico e energia no sistema. Foi avaliado o processo inverso 

deste fenômeno, que consome todo este material orgânico que fora acu-

mulado no sistema %orestal e que, neste caso, teria demorado mais de 

quarenta anos para chegar neste estágio. A queima é o processo inverso 

desencadeado pelo uso do fogo, técnica utilizada com o manejo agrícola 

das “roças de coivara” ou por incêndios acidentais. Assim, tudo o que a 

Alunos estudam as plantas de uma capoeira nova (mama wiariro) – 
com o conhecedor Paulino Lima Tuyuka
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fotossíntese proporcionaria em acúmulo de material orgânico, retendo 
os nutrientes nesta camada mais estável, a queima consumiria em dois 
ou três dias. Estas questões foram discutidas com todos, avaliando que o 
tempo necessário de descanso das roças estaria diretamente relacionado 
a este processo de acúmulo. 

A técnica de restauração florestal deve considerar o retorno das 
funções ecológicas do sistema como um todo, incluindo a diversidade 
de recursos, as relações tróficas (interações inseto/planta e animal/plan-
ta), os nutrientes e a matéria orgânica. Só assim toda a energia perdida 
pelo uso excessivo dos recursos (roçar e queimar muitos anos sem dei-
xar descansar o tempo necessário), será restaurada e o ambiente voltará 
a ser produtivo.

MÉTODO DE CARACTERIZAÇÃO DAS CAPOEIRAS E DOS RECURSOS NATURAIS

O método empregado procurou representar algumas capoeiras 
com diferentes idades, desde as mais novas até as mais desenvolvidas, 
com estrutura típica de floresta. Os alunos representaram alguns está-
gios de desenvolvimento das capoeiras através de desenhos ou diagra-
mas de perfil estrutural, conforme a terminologia técnica. A represen-
tação das plantas considerando cores diferentes possibilitou classificar 
estes recursos conforme seu grupo ecológico, ou seja, plantas pioneiras 
nas fases iniciais e as secundárias ou primárias, que predominam nos es-

Comparação entre diferentes processos de restauração, segundo o tipo 
de manejo das roças de coivara
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tágios mais avançados. Os desenhos possibilitaram análises de como as 
plantas de diferentes estágios sucessionais acabam se substituindo com 
o passar dos anos.  

Com o apoio dos professores e do Sr. Paulino Lima, um dos co-
nhecedores que participam do projeto como bolsista pela Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM, todos os recur-
sos identificados no sistema tuyuka foram caracterizados conforme seus 
próprios conhecimentos. Nas primeiras oficinas, os alunos fizeram uma 
análise preliminar dos tipos de capoeira, testando uma abordagem mais 
livre de representação que permitisse descrever em maior profundida-
de as informações por eles percebidas. Durante a oficina realizada em 
março de 2009 (ver referências bibliográficas), foram realizados levan-
tamentos mais qualitativos, buscando-se a representação de algumas 
características relacionadas ao estágio sucessional, o histórico de uso, a 
localização na região da comunidade. As plantas mais características de 
cada uma destas capoeiras foram organizadas em três categorias, sendo: 
(i) cultivadas, (ii) plantas da capoeira e (iii) plantas da floresta primária. 
Estas receberiam cores diferenciadas, com objetivo de permitir uma lei-
tura imediata, a partir da organização destas informações nas “fichas de 
capoeira”. O objetivo destas fichas era o de explorar, junto aos alunos, 
uma maneira de representar informações ecológicas, que qualificasse as 
principais plantas que formam estes ambientes sucessionais, conforme 
a percepção dos próprios Tuyuka. Eles propuseram uma análise diferen-
ciada entre as plantas que são intencionalmente reproduzidas nos es-
paços agrícolas e as que se regeneram de maneira mais espontânea nas 
capoeiras iniciais, o que torna evidente o papel do manejo agrícola no 
desenvolvimento da floresta.

Inicialmente definimos que, além de classificar as plantas nas três 
categorias já consideradas na última oficina, realizaríamos uma avaliação 
mais livre permitindo que outras informações que eles definissem como 
sendo importantes seguindo a sua própria lógica, também pudessem ser 
representadas no papel. Entre as principais mudanças, decidiu-se con-
siderar a classificação das plantas da floresta primária em duas classes 
distintas, ou seja, plantas da floresta primária inicial (as que nascem pri-
meiro) ou final, aparecendo em verde claro e escuro, respectivamente. 
Para os ambientes finais da sucessão e as plantas da floresta primária que 
apareceriam num estágio mais tardio, poderia também se adotar a clas-
sificação entre iniciais e finais recebendo cores, azul claro para iniciais e, 
escuro, para finais. 

Como o objetivo deste levantamento era realizar uma avaliação 
mais qualitativa do ambiente e seus recursos, sem nenhum controle 
de área e apenas com estimativas visuais de tamanho e densidades, 
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REPRESENTAÇÃO DAS CAPOEIRAS  
E PESQUISA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL

ROTEIRO DE PESQUISA
Caracterização das capoeiras

Escola Tuyuka

1 Coleta de informações das capoeiras
 Nome em Tuyuka
 Nome do lugar na região
 Localização e coordenada geográfica (ponto do GPS)
 Tipo da terra (superficial)
 Dono da capoeira

 Histórico de manejo

2 Estrutura florestal – desenho do perfil esquemático
 Identificação das plantas em língua Tuyuka
 CAP (cm) – circunferência na altura do peito (1,3m)
 Diâmetro de copa (m)
 Altura total (m)

 Coordenada na parcela (m)

3 Sistematização e pesquisa de informações 
 ecológicas e culturais
 Registro fotográfico das plantas da capoeira
 Caracterização do grupo ecológico sucessional – 
 capoeira inicial, secundária ou da floresta madura
 Indicação do tipo de manejo empregado –  
 cultivada ou espontânea
 Pesquisa sobre os usos –  importância cultural,  
 histórias associadas
 Análise da biodiversidade – raridade ou  
 abundância das plantas, os tipos de animais, 
 pássaros ou insetos observados

os alunos aprofundaram a análise do 
ambiente, considerando também os 
aspectos dos animais identificados por 
eles a partir de visualizações ou pelos 
sons que produzem. Foram identifica-
dos oito tipos de pássaros, uma cigarra 
e uma rã.

Também foram sugeridos outros 
possíveis agrupamentos de plantas, e 
posterior representação em perfis es-
quemáticos, principalmente relaciona-
dos a seus usos pelos Tuyuka como ali-
mento, remédio ou na cultura material. 
Foi discutida também mais uma classi-
ficação, para plantas cuja estratégia de 
estabelecimento na floresta se relaciona 
diretamente à ação dos animais, seja na 
dispersão dos frutos, seja na das semen-
tes. Segundo os tuyuka, a cutia, cuti-
vaia e a paca, por exemplo, são grandes 
plantadoras de determinadas árvores 
frutíferas, contribuindo para a regenera-
ção destas na floresta. 

Caracterização quantitativa de  
uma capoeira inicial

Acompanhados dos professores 
e do Sr. Paulino, os alunos fizeram mais 
um reconhecimento das capoeiras da 
comunidade São Pedro. O objetivo era 
realizar uma avaliação mais detalhada 
das áreas agrícolas já no início da suces-

são secundária, onde a mandioca já havia deixado o sistema, permane-
cendo as plantas cultivadas e as que caracterizam este estágio inicial de 
capoeira. Em uma capoeira nova, relacionada aos estágios mais iniciais 
e classificada em língua tuyuka como mama wiariro, o levantamento se-
guiu os mesmos critérios, mas a análise considerou suas características 
próprias, por ser menos diversa, menos estruturada, e conter ainda muitas 
plantas cultivadas, principalmente pupunha, abacaxi e cucura (mapati). 

Foi selecionada uma capoeira em fase inicial, denominada de wiaya 
weori wiariro, que significa em tuyuka, capoeira onde acabou a colheita. Os 
alunos marcaram uma parcela amostral de 200m² com auxílio de trenas e 
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bússolas, que foi dividida em duas metades em sentido longitudinal, fa-
vorecendo a visualização de seus limites, perfazendo dois pedaços de 5m 
X 20m. Para a coleta dos dados estruturais, as atividades consideraram a 
identi$cação das plantas na língua tuyuka e o registro fotográ$co, a leitura 
das coordenadas, a medição do CAP (circunferência à altura do peito), a al-
tura total e a projeção de copa, os desenhos de per$l estrutural e croqui.

Em cada parcela eram identi$cadas e medidas todas as plantas 
com CAP ≥ 10 cm, de$nindo assim o diâmetro mínimo de inclusão. Todas 
as plantas que apresentavam CAP < que 10cm foram inventariadas em 3 
sub-parcelas 2m x 5m. Os alunos se revezaram nas funções, colaboran-
do com os que tiveram mais dúvidas. Ao $nal da coleta de informações, 
iniciaram-se as análises.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização qualitativa das capoeiras tuyuka
A técnica de caracterização de vegetação a partir do uso de dia-

gramas de per$s estruturais nos permite explorar em maior profundida-
de a distribuição das plantas em sentido vertical e horizontal. É uma téc-
nica visual que possibilita realizar avaliações do grau de cobertura das 
plantas em um trecho de 9oresta, permitindo comparações entre dife-
rentes formações. Este tipo de informação é fundamental para entender 
os processos de dinâmica 9orestal, e de como estas plantas aparecem 
na formação em momentos diferentes no processo de restauração 9o-
restal. O método favoreceu o intercâmbio de conhecimentos indígenas 
e não-indígenas, proporcionando análises que são fundamentais para 
compreender processos de restauração 9orestal e que, de outra forma, 
demandariam muitos anos de pesquisas sobre a ecologia destas plan-

Perfil estrutural de uma capoeira nova - mama wiariro - indicando plantas cultivadas em 
vermelho, de capoeira inicial em verde e da floresta primária em azul. A numeração está 
relacionada à ficha de sistematização de caracterização dos recursos
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tas. Essa ilustração dos resultados obtidos (ver página anterior) destaca 

as plantas cultivadas em vermelho, as características de capoeira na cor 

verde, e as do %nal da sucessão, ou primárias, em azul.

Cada recurso apresenta diferentes usos locais. Além das caracterís-

ticas relacionadas com a dinâmica de sucessão, os alunos e pesquisado-

res sistematizaram indicações sobre sua importância no manejo tuyuka 

a partir de usos relacionados com a alimentação, a construção de casa, o 

manejo da pesca, o artesanato e com os benzimentos. As relações tró%cas 

com a fauna também %caram evidentes, não apenas por representarem 

algum tipo de alimento, mas também pela importância destes animais na 

regeneração de alguns recursos. Sua condição de raridade ou abundân-

cia nas matas da região também foi analisada. Cada tipo de planta pode 

ocorrer em diferentes densidades na /oresta, as mais abundantes sendo 

mais favoráveis ao uso sustentável, enquanto que as mais raras estariam 

mais sujeitas a uma super-exploração, necessitando eventualmente do 

plantio nos ambientes que são mais favoráveis ao seu desenvolvimento.

Alguns indicadores de biodiversidade local também foram avaliados 

durante os levantamentos nas capoeiras, através do registro dos animais 

Estudante do ensino médio prepara desenho de perfil florestal
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que podiam ser vistos ou ouvidos. Cerca de sete tipos de pássaros foram 
identificados, além de alguns insetos e um tipo de sapo. O método revelou 
informações acuradas sobre a dinâmica e diversidade de recursos, que serão 
importantes para a adoção de estratégias de manejo para estes ambientes.

Caracterização quantitativa de uma capoeira inicial 
Resultados preliminares indicaram que 46,88% são plantas culti-

vadas no sistema agrícola, enquanto que 53,12% são características de 
capoeiras novas e ocorrem de modo espontâneo. Algumas destas plantas 
apresentaram maior dominância, caracterizando sua maior importância 
relativa nesta fase inicial de recuperação da floresta.

Parcela amostral utilizada para identificar a estrutura das plantas que ocorrem 
numa capoeira em fase inicial do tipo wiaya weori wiariro (capoeira onde acabou 
a colheita). Parcela 10 x 20m, CAP de inclusão (≥10 cm). Aluno: Poani José de 
Arimatéia Marques

O papel do manejo agrícola no enriquecimento das capoeiras
Durante o reconhecimento das capoeiras, as listagens das plantas 

foram organizadas por estratos, e alguns usos foram discutidos no local. 
Posteriormente foi produzida coletivamente uma listagem completa, 
com as informações coletadas por todos os alunos, observações dos pro-
fessores José Ramos, Matheus, do conhecedor Sr. Paulino e demais parti-
cipantes da atividade.
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Do total dos recursos inventaria-
dos na parcela, o gráfico demonstra 15 
plantas típicas da capoeira (sem culti-
vo), em 2 tipos (46,8%); 17 plantas cul-
tivadas, em 4 tipos (53,2%); e nenhuma 
planta típica da floresta primária (0%).

Existem muitas espécies de ár-
vores que são cultivadas nas roças e 
são importantes para a alimentação, 
caracterizando o sistema agrícola 
tuyuka. Destaque-se o cupuaçu (Theo-
broma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) 
K. Schum), o abiu (Lucuma caimito (Ruiz 

& Pav.) Roem & Schult), o açaí (Euterpe aleracea Mart.), o umari (Poraqueiba 
sericea Tul.), o mapati (Pourouma cecropiifolia Mart.), cacau (Theobroma 
cacau L.), pupunha (Bactris gasipaes, Kunth), baraturi (Theobroma bicolor 
Humb. & Bonpl.), o ipadu (Erythroxylum coca Lam. var. ipadu), caju (Ana-
cardium occidentale L), ingá de metro (Inga edulis Mart.), jenipapo (Genipa 
americana L.), entre outras. Estas plantas acabam influenciando decisiva-
mente na fisionomia das florestas da região, ao lado de outras plantas 
que apresentam diversos usos na cultura material destes povos. Trata-se 
de um sistema agroflorestal muito complexo, um modelo de uso susten-
tável das florestas desta região da Amazônia ocidental.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os desenhos elaborados, e a classificação das diferentes plantas em 
categorias definidas, são abordagens baseadas nos referenciais próprios 
dos alunos, que poderão ser retomadas e consideradas em inúmeras dis-
cussões futuras. No caso, os seguintes conceitos e temáticas foram privi-
legiados e muito trabalhados entre alunos, professores, conhecedores e 
assessores, sobretudo durante as oficinas e módulos do ensino médio da 
Escola Tuyuka. 

Descrição e caracterização da vegetação – trata-se de uma maneira de 
descrever a floresta, as árvores mais características, a importância, o uso 
de recursos, etc. É como colocar a floresta no papel; descrever e caracte-
rizar o que tem de mais importante. As oficinas proporcionaram análi-
ses qualitativas e quantitativas, explorando os aspectos mais descritivos 
segundo o sistema tuyuka de manejo ambiental, ao invés de explorar 
somente aspectos quantitativos. Para este estudo, foram considerados 
alguns parâmetros de análise, como:

PERCENTUAL DE PLANTAS CULTIVADAS VS 
TÍPICAS DE CAPOEIRA, SEM CULTIVO DIRETO

boteapugũ menegu sunaguusegu howõ osodigu
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•	 Classificação por tipologias de capoeiras: nas capoeiras selecionadas 
para pesquisa, considerou-se o sistema local de classificação de tipos 
vegetacionais, por caracterizarem estágios mais iniciais (mama wiari-
ro) e finais (yukuwima buku wiariro) da dinâmica de sucessão florestal.

•	 Dados secundários: para o estudo, foram pesquisadas informações 
relacionadas a cada capoeira, como o histórico de uso, a localização 
na paisagem local, o tipo de solo, o dono da roça e responsável pelo 
tipo de manejo a que a área fora submetida, bem como o ano da 
intervenção.

Dinâmica, grupos ecológicos sucessionais e estratificação – realizou-se 
a identificação das plantas em três categorias: cultivadas, características 
de floresta primária ou de capoeiras. Durante a elaboração dos desenhos 
e da legenda para cada um dos recursos, os alunos, juntamente com os 
professores e o conhecedor indígena tomaram a iniciativa de classificar 
as plantas em cinco categorias: capoeira inicial, capoeira final, primária 
inicial, primária final e cultivadas. Este refinamento sobre a dinâmica das 
plantas representa um conhecimento aprofundado sobre a autoecologia 
e sinecologia dos recursos agrícolas e florestais.

Estrutura da formação, estratificação – associou-se estes critérios de in-
clusão à estrutura vertical da formação, identificando as principais plantas 
nas cinco categorias assumidas, mas separando-as conforme a estratifica-
ção, ou seja, se ocorriam nos estratos superior, intermediário ou inferior 
da floresta. Estas informações são úteis na elaboração de sistemas agro-
florestais, por indicar os nichos de desenvolvimento das plantas, se mais 
adaptados ao sol ou à sombra.

Grau de abundância ou raridade – foi realizada uma análise de abun-
dância ou raridade de cada recurso. A partir dos conhecimentos dos mais 
experientes, as plantas foram analisadas conforme a ocorrência na região: 
segundo as plantas que são abundantes ou as mais raras e difíceis de se-
rem localizadas na floresta. Foram consideradas como frequentes as que 
aparecem em algumas localidades, mas podem ser difíceis em outras regi-
ões. Estas informações podem subsidiar planos de manejo, direcionando as 
ações para os recursos mais escassos, ou a priorização de projetos de uso 
sustentado para os mais abundantes.

Relações tróficas, importância para a fauna – alguns recursos apresenta-
ram importância para os animais e pássaros da floresta. Estes receberam a 
indicação como “alimento de fauna”. Apareceram também recursos que são 
plantados pelos animais da floresta. 
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Usos na cultura, biodiversidade e manejo – vários recursos, a quase 
totalidade, possuem usos dos mais diferentes tipos para os Tuyuka. Na 
listagem produzida pelos alunos, os recursos são utilizados como (i) 
veneno de peixe, (ii) alimento, (iii) alimento de fauna, (iv) alimento de 
peixe, (v) remédio, (vi) construção de casas, (vii) construção de canoas, 
(viii) tecnologia de caça, (ix) artesanato e (x) benzimentos. Os alunos 
registraram o resumo de 42 histórias ou mitos associados aos recursos 
levantados durante a amostragem das capoeiras, apresentando infor-
mações relevantes à implementação de experiências de restauração flo-
restal e recuperação das capoeiras, e na priorização de ações de manejo 
de recursos florestais.

PESQUISAS ENTRE AS MULHERES: PERSPECTIVAS

Durante outra oficina realizada com as mulheres da comunidade 
tuyuka do Igarapé Onça, observou-se que, dependendo da qualidade da 
terra, mais arenosa ou mais argilosa, ou da intensidade de manejo, se a 
área foi utilizada por dois, até três ciclos de plantio, a terra pode tornar-
se improdutiva, formando clareiras onde demora muitos anos para que 
a vegetação retorne. Isto acaba inviabilizando o uso destas terras por 
muitos anos. Nesta região, onde os solos são muito arenosos e existem 
muitas áreas de declive que costumam utilizar para a abertura das roças, 
foram observadas algumas capoeiras que não se regeneraram, forman-
do áreas abertas. 

Foram então consideradas algumas técnicas alternativas de limpe-
za das roças realizada pelas mulheres da comunidade. Ao invés de lim-
par toda a roça na mesma intensidade, foi discutida a possibilidade das 
plantas serem somente podadas, avaliando-se os impactos dessa prática 
no crescimento das manivas. Observou-se que realmente o trabalho da 
limpeza leva à eliminação de toda a regeneração. E analisou-se como isto 
acaba enfraquecendo todo o processo da restauração e contribui para 
a formação destas clareiras. No entanto, caso fosse realizada alguma ex-
periência nesse sentido, seria necessário evitar que o mato ficasse maior 
do que a maniva, sombreando a roça. “Isto seria bom apenas quando as 
manivas estivessem grandes”, concluíram as mulheres.

Durante visita a uma roça nova com manivas de cerca de 1m de altu-
ra, avaliou-se as plantas típicas de capoeira que ali estavam se regenerando. 
Junto com as mulheres, foi feito um levantamento das plantas que estavam 
crescendo junto com as manivas, já que ainda não havia sido feita nenhuma 
limpeza até aquele momento e toda a regeneração estava lá, facilitando a 
avaliação. Das 29 plantas que nascem espontaneamente nas roças após a 
derrubada, identificadas pela própria comunidade, 14 apresentam algum 
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tipo de uso para os Tuyuka. Discutiu-se sobre tipos de manejo que podem 

ajudar na regeneração, sem prejudicar o crescimento das manivas.

Todas estas questões relativas ao sistema agrícola merecem apro-

fundamento. Ainda assim, as mulheres do Igarapé Onça &caram de expe-

rimentar novas técnicas de limpeza de suas roças, evitando que a regene-

ração potencial seja totalmente eliminada durante as limpezas das roças. 

Ações deste tipo podem contribuir para que as capoeiras desta região, 

com solos muitos arenosos e declivosos, se recuperem em menos tempo, 

evitando uma super exploração. Várias famílias se propuseram a fazer ex-

perimentos nesse sentido, em um pedaço de suas próprias roças.
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Prof. José Ramos na casa de apoio à pesquisa da Escola 
Tuyuka, durante pesquisa das paisagens
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MANEJO FLORESTAL  
PARTICIPATIVO DA SORVA
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DO  BANCO TUKANO – KUMURÕ

Marcus Vinícius Chamon Schmidt1, Pieter-Jan van der Veld2, 
Aloisio Cabalzar3, Odilon Barreto Rezende4, Renato Barreto 

Rezende4, Tadeu Alves Bastos5, Vilmar Azevedo6 Miguel 
Azevedo, Celestino Rezende Azevedo, Tarcisio Borges, 

José Vilas Boas, Mariano Azevedo, Elias Sampaio, Clemente 
Fernando Azevedo7 Cornélio Lobo Gonçalves, Rogelino da 

Cruz Alves Azevedo, Lucas Alves Bastos8 

APRESENTAÇÃO

O inventário florestal da sorva (Couma utilis), utilizada na confec-
ção do banco tukano (kumurõ), é uma pesquisa participativa que tem 
como objetivo estudar a densidade, distribuição e a regeneração des-
sa árvore e avaliar qual o impacto da exploração desta madeira para 
a comercialização desse artesanato. Os resultados da pesquisa devem 
levar a recomendações para elaboração de um plano de manejo dessa 
matéria-prima que apresenta vários usos para os povos indígenas da 
região do alto rio Tiquié.

O projeto vem sendo realizado desde 2005 por uma equipe de 
técnicos indígenas, artesãos e voluntários das comunidades indígenas 
envolvidas, junto com assessores e consultores do ISA. A oficina realiza-
da em 2005, na comunidade de São José II, contou com a participação 
de representantes de 11 comunidades do baixo, médio e alto rio Tiquié, 
totalizando quase 30 pessoas, entre as quais destacaram-se os artesãos 
tukano, alunos e agentes indígenas de manejo ambiental. Foi nesta ofi-

A pesquisa foi desenhada e definida em oficina reunindo todos os autores, em 2005, no rio Tiquié. Os 
autores colaboraram, nas diversas etapas em campo, na coleta de dados. Outros artesãos de banco tukano 
do rio Tiquié e afluentes, agentes indígenas de manejo ambiental das associações ATRIART, AEITY e ACIMET, 
moradores das comunidades do médio e alto Tiquié e do igarapé Castanha também colaboraram. .A análise 
final dos dados e redação do texto foram feitas por Marcus Schmidt e Pieter-Jan van der Veld.

1 Engenheiro florestal, consultor do ISA.
2 Engenheiro Agrônomo do ISA.
3 Antropólogo do ISA.
4 Pesquisador indígena da Escola Tuyuka.
5 Pesquisador indígena da Escola Tukano Yepa Pirõ Porã, alto Tiquié.
6 Pesquisador indígena da Escola Tukano Yupuri, médio Tiquié.
7 Artesãos do banco tukano Kumurõ, conhecedores indígenas.
8 Agente Indígena de Manejo Ambiental (AIMA).
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cina que se iniciou a construção de 

um plano de manejo dos recursos 

�orestais utilizados na confecção 

do banco tukano, considerando os 

conhecimentos tradicionais destes 

povos. Foram realizados acordos 

entre os artesãos para garantir um 

melhor aproveitamento da madei-

ra, estimados os limites de acesso 

das principais áreas produtoras e 

iniciadas experiências de plantio 

em capoeiras e roças de algumas 

famílias. O inventário sempre acon-

teceu com uma equipe mista de 

pesquisadores indígenas: agentes 

indígenas de manejo ambiental, 

artesãos e voluntários das comu-

nidades. Os assessores não índios 

acompanharam os inventários �o-

restais, �caram responsáveis pelo 

treinamento dos pesquisadores 

indígenas, além de dar subsídios 

técnicos para a implementação do 

plano de manejo. 

CONTEXTO

A sorva (Couma utilis) é uma árvore de muitas utilidades. As frutas 

são comestíveis, de sabor agradável. Ocasionalmente a polpa é usada para 

sorvetes, sucos e cremes. O látex ainda é usado como matéria-prima na 

indústria de goma-de-mascar (chiclete), e já foi muito explorado nesta re-

gião entre as décadas de 1960 e 1970. Os métodos utilizados eram insus-

tentáveis e colaboraram para que hoje estejam mais raras ou distantes dos 

grandes rios ou das comunidades. No alto rio Negro, esse látex também é 

empregado na manutenção dos raladores de mandioca feitos de madeira 

pelos Baniwa, que são muito difundidos em toda a região. Sua madeira é 

utilizada para outras �nalidades, além da confecção dos bancos. 

Apesar da grande destruição causada pela exploração predatória 

para coleta de látex, ainda são encontradas, em algumas regiões, po-

pulações em melhor estado de conservação, que podem chegar a até 

mais de dez indivíduos adultos por hectare (FAO, 1987). A distribuição 

da sorva ainda não foi completamente delimitada, mas é conhecida sua 

Tronco de sorva no tamanho adequado 
para a fabricação do banco tukano
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ocorrência nas regiões entre Amazônia Central e Ocidental, até as áreas 
da fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia. As áreas de maior concen-
tração localizam-se nas proximidades de Manaus, alto rio Negro e Japu-
rá, sendo raramente encontrada na parte ocidental do Estado do Pará 
(FAO, 1987). 

As árvores crescem bem em solos pobres (oxisolos), em *orestas de 
terra +rme, com precipitação anual acima de 2000 mm. É observada uma 
maior ocorrência de sorveiras nas áreas baixas do relevo, por estarem di-
retamente associadas às terras mais úmidas, porém bem drenadas. 

Para o povo Tukano, a sorva tem um signi+cado especial, a madei-
ra é usada para a fabricação do banco kumurõ, esculpido em peça única 
de madeira e pintado com gra+smos tradicionais. O banco tukano tem 
signi+cado ritual e é um dos objetos mencionados (ao lado do suporte 
de cabaça, a cabaça, o porta-cigarro e a lança-chocalho) nas narrativas 
de origem, que deram forma e vitalidade ao próprio corpo dos primeiros 
seres humanos. Nos grande rituais e festas, é o assento dos benzedores 
(kumua) enquanto preparam as substâncias rituais, do mestre de cerimô-
nia (baya) e seus parceiros de dança e dos chefes da maloca. No cotidiano, 
é um objeto central na maloca, utilizado pelos mais velhos em suas con-
versas noturnas e quando estão benzendo. O kumurõ é usado em uma 
ampla rede de trocas que envolve os povos do noroeste amazônico, e que 
inclui também os raladores baniwa, aturás dos maku e outros. 
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Nos últimos anos a fabricação desses bancos esteve em declínio. 

Eram poucos os indígenas que sabiam fazer o banco, a maioria deles de 

idade avançada. Há alguns anos, alguns artesãos do rio Tiquié procuraram 

o ISA para melhorar e ampliar a venda do banco. Já existia, em pequena 

escala, o comércio desses bancos. Eles queriam um comércio em escala 

maior, com um preço mais justo, como alternativa de renda. 

Bancos tukano, processo de 
fabricação, durante oficina  

de artesãos na maloca de  
S. José, em agosto de 2009
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O trabalho de incentivo ao artesanato e comercialização dos ban-
cos tukano teve início em junho de 2002, quando foi realizada uma ofi-
cina com artesãos-mestres de três áreas do rio Tiquié, na comunidade de 
São Domingos, envolvendo dez comunidades de seu médio e alto curso. 
Nessa oficina, além de conversar sobre o banco, como é feito, sua impor-
tância e significados, os artesãos produziram bancos – a documentação 
desse trabalho gerou uma publicação (Cabalzar, 2003). 

A produção para o comércio, além de gerar renda em uma área 
onde existem poucas possibilidades econômicas, também serve como 
uma iniciativa de valorização dessa tradição artesanal de trabalho em 
madeira. Foram feitas várias oficinas dos artesãos para produzir bancos 
e discutir sobre a iniciativa. Nessas oficinas participaram jovens inte-
ressados em aprender a arte dos mais experientes. Por outro lado, a 
iniciativa levantou uma pergunta, “qual é o impacto ambiental dessa 
iniciativa?”

Essa preocupação foi assunto da terceira oficina, em 2005, com par-
ticipação de artesãos, lideranças indígenas e os assessores do ISA. Foi for-
mulado um plano de manejo da sorva. Entre outras medidas decidiu-se 
não derrubar árvores matrizes, evitar desperdiçar matéria-prima durante 
a produção de bancos, aumentar a área de exploração da sorva nas áreas 
mais distantes dos rios e fazer plantios experimentais.

Nos anos seguintes, algumas dessas medidas foram colocadas em 
prática. Artesãos começaram a plantar a sorva, em alguns casos com su-
cesso. A produção ficou mais eficiente, com menos desperdício de ma-
téria-prima, e os artesãos já estudam acordos para melhor aproveitar as 
toras. Pesquisas sobre as estratégias de regeneração nas capoeiras e no 
interior das florestas primárias foram iniciadas, sempre baseadas no co-
nhecimento técnico dos índios.

LOCALI AÇÃOZ

O inventário está acontecendo no rio Tiquié e em seus afluentes 
Castanha (Bukuya) e Onça (Yainiriya), na Terra Indígena Alto Rio Negro, 
fronteira com a Colômbia e a Venezuela. No Tiquié são três áreas pesqui-
sadas: (1) o trecho de seu médio curso, entre as comunidades de Serra 
de Mucura até Santa Luzia, com aproximadamente 52 quilômetros; (2) o 
trecho do alto Tiquié, entre as comunidades de São Domingos Sávio até 
Caruru Cachoeira, incluindo a comunidade Assunção no igarapé Onça, 
com aproximadamente doze quilômetros; (3) e o igarapé Castanha, que 
inclui a comunidade de Duhtura até Buraco de Cobra, com aproximada-
mente 35 quilômetros. Também foram pesquisadas trilhas que conec-
tam o alto Tiquié com o igarapé Castanha. 
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Cada uma destas sub-regiões tem suas próprias características, com 

diferenças socioambientais, na variedade de ecossistemas e por ser habi-

tada por diferentes povos, Tukano, Tuyuka, Hupda, Desana, Miriti-tapuya 

e outros. A maioria dos artesão desse rio está envolvida com o projeto 

de manejo e comercialização. No caso da região dos igarapés Castanha e 

Onça, apesar da alta ocorrência de árvores de sorva em tamanho de cor-

te, não se encontram artesãos, por ser área ocupada por povos que não 

têm a tradição de fabricá-los mas que, por outro lado, mantêm muitos 

laços matrimoniais e redes de trocas com os Tukano do Tiquié. O projeto 

considera o aumento da área de manejo da sorva, estimulando o uso sus-

tentável da matéria-prima do kumurõ na rede de troca entre as diferentes 

etnias que habitam esta região. 

METODOLOGIA

A pesquisa começou na terceira o*cina de banco tukano, em 2005, 

na comunidade de São José, médio Tiquié. O método empregado nessa 

o*cina considerou as seguintes ações:

Américo e Lucas Bastos ao lado de sorveira jovem, na 
comunidade de São Paulo no alto Tiquié, em 2009
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Levantamento da sorva, pesquisadores 
indígenas medindo o CAP

1. Discutir o sistema tradicional de uso das madeiras dos bancos, rea-

lizando uma análise das mudanças ocorridas, conceitos-chave em 

língua tukano e estratégias de conservação.

2. Realizar uma análise preliminar das matérias-primas para fazer o 

banco tukano, considerando sua disponibilidade nos diferentes 

ecossistemas da região e a pressão de uso pelos artesãos.

3. Discutir estratégias para economizar a sorva, visando maior aprovei-

tamento da matéria-prima.

4. Discutir estratégias para aumentar a sorva, considerando formas de 

plantio direto ou em mudas.

5. Discutir a ecologia da sorva, considerando o conhecimento dos arte-

sãos tukano e conhecedores indígenas tuyuka.

6. Elaborar mapas, visando identi&car as áreas de sorva em três regiões 

escolhidas: a região em volta de Pirarara no médio Tiquié, a região 

em volta de São José II no médio Tiquié e a região entre as comuni-

dades de São Domingos e São Paulo, no alto Tiquié.

7. Elaboração de um plano de manejo preliminar, no sentido de desen-

volver uma estratégia comunitária para a conservação dos recursos.

8. Realizar um levantamento florestal da sorva segundo as catego-

rias de tamanho definidas pe-

los artesãos tukano, nomeadas 

em sua língua, utilizadas por 

eles como critério de identifi-

cação dos diferentes tamanhos 

e utilizadas na seleção das 

árvores de corte. Estas classes 

representariam os diferentes 

estágios de desenvolvimento 

das árvores, sendo mudas, 

jovens, arvoretas, árvores adul-

tas para corte e as de maiores 

dimensões.

Nos anos seguintes foram 

feitos vários inventários flores-

tais preliminares, quando arte-

sãos e voluntários das comuni-

dades, junto com pesquisadores 

indígenas (AIMAs ou estudantes 

de ensino médio) e não-indíge-

nas (do ISA), passaram a mapear 

as sorvas encontradas com au-
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xílio de GPS. As sorvas foram classificadas e a CAP (circunferência a 
altura de peito) medida. 

Os artesãos estimam a quantidade de bancos que podem ser pro-
duzidos com cada sorveira e sua altura. Em 2009 eles começaram também 
a estimar o fuste. Além disso, fazem observações diversas, relacionadas 
principalmente à frutificação e regeneração. Estas informações, quando 
associadas à área de pesquisa, poderão indicar a densidade desta árvore 
nas diferentes regiões amostradas. Isto também poderá contribuir para 
a elaboração do plano de manejo, identificando as áreas potenciais para 
enriquecimento ou para uso dos artesãos. 

Em 2009 a pesquisa teve um novo impulso, com mais envol-
vimento dos pesquisadores indígenas e dois períodos de pesquisa 
envolvendo os técnicos e conhecedores indígenas com apoio de um 
engenheiro florestal. A discussão sobre um plano de manejo da sorva 
foi retomada através de encontros nas comunidades, novas áreas fo-
ram inventariadas e as experiências de plantio nas capoeiras e roças, 
avaliadas.

RESULTADOS

Classificação:
Depois das discussões 

durante a terceira oficina, fo-
ram concebidos cinco diferen-
tes estágios de crescimento da 
sorva, conforme a classificação 
tukano.

As primeiras três catego-
rias apresentam os primeiros 
estágios da vida da sorva, das 
plântulas até pequenas árvo-
res. Paikureku é uma sorva que 
tem o tamanho certo para ser 
derrubada para a confecção 
do banco. Keoroniku é uma 
sorva com o tamanho certo 
para a confecção do banco. Paiku é uma árvore enorme, produto-
ra de frutas. Por ser  considerada grande demais para fazer bancos, 
tem-se discutido a possibilidade de reservar estas árvores como pro-
dutoras de sementes, para ajudar na regeneração das plântulas ou 
para a frugivoria, a alimentação dos bichos floresta, conforme será 
discutido a seguir.

Classe de 
tamanho Altura do fuste CAP*

nepirise < 1 m sem medida
omaka > 1 m < 0,10 m
wimaku estimado ao pé da árvore > 0,10 m - CAP - < 0,70
paikureku estimado ao pé da árvore > 0,70 m - CAP - < 1,0 
keoroniku estimado ao pé da árvore > 1,0 m - CAP - < 1,8 m
paiku estimado ao pé da árvore > 1,8 m - CAP

MEDIDAS ADOTADAS PARA AS CLASSES DE TAMANHO 
CONSIDERADAS PELOS ARTESÃOS TUKANO

*CAP (Circunferência na Altura do Peito)
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Regeneração e dispersão
Segundo informações reunidas durante os encontros com os ar-

tesãos, a quantidade de frutos pode variar a cada ano, com picos de 

produção de quatro em quatro anos, mais ou menos, com amadure-

cimento na época do %nal do verão de pupunha (entre janeiro e feve-

reiro). Por outro lado, foram observadas frutas maduras e verdes em 

abril 2009. Parece que a sorva tem um período de fruti%cação bastante 

extenso e diverso, algumas árvores podem estar com frutas verdes en-

quanto outras já passaram seu período de fruti%cação. Como explicou 

o Sr. Clemente, um artesão tukano, “a sorva amadurece devagar, não é 

de uma vez não”.

Alguns animais procuram frutos de sorva para se alimentar, en-

tre os quais o macaco da noite (nukuawũ), macaco prego (ake), maca-

co barrigudo (emõ), macaco zog-zog (uau). A irara (wasõwiro) é a que 

mais come e poderia até ser considerada um dos mais importantes 

dispersores de sementes na floresta, mas para isto seria importante 

fazer um estudo de seus hábitos alimentares. Cutia (buu), anta (weku), 

paca (seme), tatu (pamo), porco-do-mato (yeseburo), queixada (yese-

susugu) e o rato-do-mato (bii) também se alimentam destes frutos. 

Pássaros como arara (maa) e papagaio (weko) procuram os frutos 
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quando ainda estão amadure-

cendo nos galhos das árvores. 

Os morcegos também buscam a 

sorva como alimento. Isto pode 

estar relacionado às caracterís-

ticas desses frutos, sendo gran-

des e de coloração verde escura 

a amarela quando maduros, o 

cheiro é atrativo e o gosto ado-

cicado. Estes aspectos estão re-

lacionados ao tipo de fruto que 

apresenta síndrome de disper-

são quiropterocórica, ou seja, 

a dispersão de sementes pelos 

morcegos (Fleming, Venable & 

Herrera, 1993).

Embaixo de algumas árvores grandes nascem muitas plântulas, 

mas que não prosperam na sombra destas matrizes. Estas plantas que 

permanecem na base da planta mãe, representam um fracasso repro-

dutivo, pois as características fenotípicas destes frutos, como a cor, chei-

ro e sabor adocicado teriam a função de atrair os animais dispersores, 

para que espalhem suas sementes em locais mais distantes da árvore 

mãe, o que evitaria a endogamia (Jansen, 1970).

Nas observações feitas durante os levantamentos de 2009 nas 

matas de dezessete comunidades, foram identi4cadas muitas mudas 

no pé de algumas árvores grandes, mas no estrato inferior das 5orestas, 

em geral, a regeneração era bastante escassa. Estes aspectos relaciona-

dos com o estabelecimento das plântulas necessitam de estudos mais 

aprofundados, no entanto os resultados preliminares já indicam que a 

sorva apresenta algum tipo restrição na sua regeneração. Durante todo 

o levantamento realizado nas áreas do alto e médio Tiquié, foram ob-

servadas muito poucas plantas jovens, o que indica certo desequilíbrio 

da sua população.

Densidade e perturbação
Em geral a sorva é uma árvore bastante rara no Tiquié, seja por-

que foi muito explorada há algumas décadas no período de extrativismo 

do látex, seja por um aspecto próprio da natureza dessa planta. Foram 

encontrados valores em torno de 0,25 árvores por hectare (próximo da 

comunidade São Domingos Sávio) e 0,5 árvores por hectare (próximo da 

comunidade Duhtura). Por outro lado, em alguns trechos do igarapé Cas-

tanha, foram encontradas densidades bem maiores. 

Semente de sorva brotando na mão de 
pesquisador indígena
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O gráfico de estrutura da po-
pulação não representa uma curva 
tipo  “J-invertido”9, o que indica tratar-
se de uma população em desequilí-
brio. Um projeto de comercialização 
terá um impacto considerável, se não 
forem tomadas as devidas providên-
cias para ajudar na regeneração, seja 
por plantios de enriquecimento, seja 
pelo melhor aproveitamento da ma-
deira, evitando-se desperdícios.

O gráfico representa o núme-
ro de sorveiras encontradas duran-
te os levantamentos, classificadas 
segundo as categorias de tamanho 
utilizadas pelos artesãos tukano e 
conhecedores tuyuka. Observa-se 
que a classe nepirise, que represen-
ta as plântulas e indivíduos jovens, 

com alturas menores que 1 metro, é extremamente rara se comparada às 
outras classes de tamanho. O mesmo pode ser dito da classe omaka, com 
alturas acima de 1 metro, mas com CAP menor que 0,10m.

A classe wimasepu, com 179 indivíduos, foi a mais abundante, po-
rém os resultados podem estar associados com o histórico de exploração 
do látex, ocorrido em décadas passadas, estas estariam entre os tama-
nhos de 0,1 até 0,70m CAP. Phaikureku que apresentou 47 árvores, repre-
senta os indivíduos maiores (0,71-1,0m), porém ainda não em tamanho 
de corte. Keoroniku (CAP entre 1,1m – 1,8m) é o tamanho ideal para a 
produção dos bancos tukano, e apresentou 79 indivíduos. Já phaiku, que 
representa as árvores maiores, acima do tamanho ideal para a confecção 
dos bancos, apresentou 24 indivíduos. Estes foram indicados para a pro-
dução de sementes e frutos, visto que a sorva tem importância para a 
fauna e para as populações locais.

O gráfico demonstra uma tendência de curva que representa po-
pulações em desequilíbrio. Este tipo de curva indica uma população que 
tem muito limitados os níveis de regeneração, e não seria indicada para 
projetos de manejo sustentado. Estes motivos justificam, aqui, atividades 

9 Um gráfico de estrutura de uma população saudável mostra um série de colunas (cada coluna representa 
um grupo de plantas em um certo estágio de crescimento) que, da esquerda para a direita, estão dimi-
nuindo em tamanho, dando a impressão de um J-invertido. Um gráfico que mostra esse padrão significa 
que sempre há um grupo mais jovem e mais numeroso que o grupo que representa a fase seguinte de 
crescimento. Em outras palavras, há mais jovens que velhas e a próxima geração está garantida.

Estrutura diamétrica da sorva na 
região do alto e médio rio Tiquié

ESTRUTURA DIAMÉTRICA - N=375 INDIVÍDUOS
17 COMUNIDADES INVENTARIADAS
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de plantio e melhor aproveitamento das madeiras abatidas, visando com-
pensar estes fatores que são limitantes para sua conservação (Stockdale, 
M. 2005). 

Árvores substitutas
No início da pesquisa e manejo da sorva, foram mencionadas cinco 

árvores com potencial para substituir a sorva como matéria-prima do banco 
tukano: wasoagu, tuupi poogu, weku duweku, wahpirĩ, bhua wapu. Nos anos 
seguintes foram coletadas mais informações sobre essas espécies, ou seja, 
foi feita uma avaliação das reais possibilidades de substituição da sorva por 
essas plantas para a confecção dos bancos. A madeira do tuupi poogu é muito 
mais leve que a madeira de sorva, apresentando quase 50% de sua densida-
de relativa; o weku duweku parece tão raro quanto a própria sorva e também 
tem um látex que queima; a madeira de bhua wapu é instável, com altera-
ções de umidade, podendo rachar. A árvore que parece ser a mais adequada 
como substituta é o wasoagu ou sorvinha, que já vem sendo utilizada por 
alguns artesãos e é abundante nas florestas de solos arenosos (campinaranas 
ou caatinga de rio Negro). Infelizmente, a floresta de campinarana quase não 
existe no alto rio Tiquié, trecho de rio onde a sorvinha não existe.

Elaboração do plano de manejo de sorva
As discussões entre artesãos, agentes indígenas de manejo, asses-

sores e consultores não-indígenas resultaram em uma proposta de plano 
de manejo. Algumas das recomendações são:
1. Controlar o uso de sorva nas áreas do alto, médio e baixo Tiquié, 

deixando as árvores grandes como porta-sementes, para evitar a 
extinção da espécie nas áreas próximas das comunidades.

2. Pesquisar onde tem sorva, no âmbito do plano de trabalho para os 
artesãos, AIMAs e dos planos de pesquisa das escolas indígenas des-
tas regiões, utilizando uma ficha única de levantamento e viabilizan-
do sua análise conjunta. 

3.  Tirar sorva das áreas não exploradas, mais distantes das comunida-
des em cujo entorno a sorva está mais explorada.

4. Tirar sorva de áreas pouco exploradas, como nos igarapés Pahsá, 
Castanha e Samaúma.

5. Controlar a coleta de sorva nas cabeceiras dos igarapés.
6. Os artesãos devem pôr em prática o plano de manejo, ao lado dos 

agentes de manejo ambiental e professores, debatendo-o nas escolas 
e reuniões comunitárias, para que todos o entendam e respeitem.

7. Dar continuidade ao inventário florestal da sorva por classes de 
tamanho, identificando as áreas de maior disponibilidade, prevendo 
um plano de manejo para cada região.
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8. Conversar com as comunidades sobre o aproveitamento das sorvas 
derrubadas na abertura de roças.

9. Coletar semente e plântulas para plantio nas capoeiras. 
10. Criar reservas para plantio de sorva em áreas de terra firme perto da co-

munidade, evitando que estas áreas sejam derrubadas para fazer roça.
11. Garantir acompanhamento técnico para o plantio e manejo da sorva.
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HERBIVORIA E ESPECIFICIDADE DE 
HABITAT DE ÁRVORES 
FLORESTAS DE CAMPINARANA E DE TERRA FIRME NO ALTO RIO NEGRO

Juliana Stropp1, Lourenço Ancieto2, Eliodoro Ramirez1, 
Romeu Brazão1, Peter van der Sleen2 e Hans ter Steege2 

APRESENTAÇÃO

Em florestas amazônicas, comunidades de árvores que crescem em 
condições ambientais contrastantes diferem em sua composição florís-
tica, mesmo quando localizadas geograficamente próximas (Terborgh e 
Andresen, 1998; Stropp et al., dados não publicados). Florestas de cam-
pinarana e de terra firme são reconhecidas por terem sua flora e caracte-
rísticas do solo distintas. Em florestas de campinarana, a disponibilidade 
de nutrientes é geralmente considerada um fator limitante para o cresci-
mento das plantas (Jordan e Buschbacher, 1987). Além da baixa disponi-
bilidade de nutrientes nestas florestas, herbivoria é também considerado 
um importante fator limitante (Janzen, 1974; Fine, Miller et al., 2006). Isto 
porque a produção de novas folhas a fim de compensar a perda de fo-
lhas causada por herbívoros, é dificultada pela baixa disponibilidade de 
nutrientes do solo. Em resposta a estas duas limitações, plantas tendem 
a encontrar um balanço entre quanto dos seus recursos devem ser in-
vestidos em crescimento e quanto em defesas químicas e físicas contra 
herbivoria (Coley e Kursar, 1996).

Já em 1974, Daniel Janzen propôs que a principal limitação para 
plantas crescerem em solos arenosos seria herbivoria, e não somente 
a limitação por nutrientes. No entanto, apenas recentemente esta hi-
pótese foi testada em florestas na Amazônia. Paul Fine e seus colegas 
(2004) conduziram um experimento de transplante de plântulas em 
florestas de campinarana e de terra firme na Amazônia Ocidental (pró-
ximo a Iquitos, Peru) e mostraram que espécies habitat especialistas 
de campinarana e de terra firme diferem em suas estratégias para ba-

Juliana Stropp elaborou o texto, concebeu e executou a pesquisa, coleta e análise dos dados. Lourenço An-
cieto, Eliodoro Ramirez e Romeu Brazão executaram a pesquisa, fizeram a seleção e identificação botânica 
das espécies (nomes botânicos em baniwa e coripaco), a seleção das áreas para instalação do experimento, 
manutenção do experimento e coleta de dados. Peter van der Sleen participou na coleta e análise de 
dados. Hans ter Steege, na concepção da pesquisa e análise de dados.

1 Grupo de Ecologia e Biodiversidade, Instituto de Biologia Ambiental, Universidade de Utrecht. Padualaan 
8, 3584 CH, Utrecht, Holanda.
2 Escola Indígena Baniwa Coripaco Pamáali, Terra Indígena do Alto Rio Negro. Médio rio Içana, São Gabriel 
da Cachoeira, Amazonas, Brasil.
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lancear o investimento em crescimento e em defesa contra herbivoria. 
Os resultados de Fine e seus colegas indicaram que, de fato, espécies 
de campinarana, por crescerem em ambientes com maior limitação 
de recursos, crescem mais devagar e investem mais em defesas con-
tra herbivoria. Já espécies de terra firme, que crescem em ambientes 
onde restrições por recursos são menos severas, crescem mais rápido 
e investem menos em defesa contra os herbívoros (Fine, Mesones et 
al., 2004). Assim, Fine e seus colegas sugeriram que especificidade de 
habitat de árvores de florestas de terra firme e de campinarana resulta 
da interação entre pressão dos herbívoros e da diferença da disponi-
bilidade de nutrientes do solo entre estes dois tipos de florestas. Após 
o trabalho de Fine e seus colegas, a importância dos herbívoros para a 
especificidade de habitat vem sendo amplamente reconhecida como 
um dos principais fatores que causam variação da composição de es-
pécies ao longo de gradientes ambientais (Marquis, 2004; Futuyma e 
Agrawal, 2009). 

CONTEXTO

Esta pesquisa inspira-se no experimento que Fine e seus colegas 
realizaram na Amazônia ocidental. Assim, nosso objetivo foi determi-
nar se a especificidade de habitat de árvores de florestas de terra firme 
e de campinarana no alto rio Negro é também resultado da interação 
entre pressão de herbivoria e diferenças de disponibilidade de nu-
trientes do solo. Escolhemos trabalhar no alto rio Negro porque esta 
região difere tanto em evolução da paisagem quanto em suas carac-
terísticas ecológicas atuais, da região da Amazônia ocidental (Stropp, 
Ter Steege et al., 2009). Além disso, o alto rio Negro abriga a maior 
área de florestas que crescem sobre areia branca do mundo, incluindo 
campinas e campinaranas. Essas florestas crescem em solos origina-
dos a partir das rochas do escudo das Guianas (2.500 milhões de anos), 
enquanto que a maioria das florestas na Amazônia ocidental cresce 
em solos que foram originados a partir das rochas dos Andes (~66 mi-
lhões de anos ou muito mais recente). Ainda, comunidades de árvores 
da Amazônia ocidental têm características funcionais diferentes das 
comunidades de árvores do alto rio Negro. Por exemplo, na Amazô-
nia ocidental, as comunidades de árvores apresentam alta abundância 
de árvores da família Moraceae (família dos Ficus) (ver Gentry, 1988), 
que têm baixa densidade de madeira e baixa massa de semente (Ter 
Steege, Pitman et al., 2006). Diferentemente, no escudo das Guianas, 
especialmente na Guiana central e no alto rio Negro, comunidades de 
árvores têm alta abundância de Fabaceae (família das leguminosas), 
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alta densidade de madeira e alta massa de semente (frequentemente 
com alta concentração de alcaloide).

Nosso objetivo foi responder às seguintes questões:
1. As características morfológicas de plântulas que crescem em flores-

tas de campinarana e de terra firme variam?
2. A variação das características das plântulas é causada pelo ambiente 

em que as plântulas estão crescendo ou por características intrínse-
cas das espécies?

3. As diferenças nas performances das plântulas, isto é, mortalidade, 
crescimento e danos causados por herbívoros, podem ser atribuídas ao 
balanço de investimento entre crescimento e defesa contra herbivoria?

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo
Conduzimos nossa pesquisa em colaboração e nas proximidades 

da Escola Indígena Baniwa Coripaco Pamáali (EIBC), (1.52°N/68.66°W), rio 
Içana, São Gabriel da Cachoeira. Nos referimos a esta região como alto rio 
Negro no decorrer deste texto. Os inventários florísticos que foram esta-
belecidos nesta área (Abraão, Nelson et al., 2008; Stropp et al. dados não 
publicados) sugerem que há pouca sobreposição na composição de es-
pécies de árvores entre florestas de campinarana e de terra firme. Inventá-
rios florísticos conduzidos em outras regiões do alto rio Negro suportam 
este fato e indicam que as florestas de terra firme são caracterizadas pela 
presença de Protium spp. (Burseraceae), Caryocar spp. (Caryocaraceae), Li-
cania spp. (Chrysobalanaceae), Swartzia spp. (Fabaceae), Eschweilera spp. 
(Lecythydaceae) e Vochysia spp. (Vochysiaceae). Já as florestas de campi-
narana são caracterizadas pela presença de Eperua leucantha (Fabaceae), 
Hevea spp. e Micrandra spruceii (Euphorbiaceae) (Dezzeo, Maquirino et al., 
2000; Boubli, 2002; Abraão, Nelson et al., 2008).

Seleção das espécies
Selecionamos sete espécies habitat especialistas de campinarana 

e sete espécies habitat especialistas de terra firme (tabela abaixo). Três 
destas sete espécies pertencem à famila Fabaceae e quatro pertencem a 
outras famílias botânicas. Coletamos plântulas de aproximadamente até 
um ano de idade. Os critérios para determinar plântulas de até um ano 
foram: 1) ausência de cicatriz de queda de folhas na haste da plântula e 
2) presença  de frutos velhos ou sementes ao redor da árvore mãe. Sele-
cionamos plântulas que estavam no mesmo estágio de desenvolvimento. 
Coletamos no máximo sete plântulas por árvore mãe.
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LISTA DE ESPÉCIES UTILIZADAS NO EXPERIMENTO DE TRANSPLANTE DE PLÂNTULAS CONDUZIDO NAS 
PROXIMIDADES DA ESCOLA INDÍGENA BANIWA CORIPACO PAMÁALI

Família Espécies Nome Baniwa Abreviação Ambiente

Apocynaceae Aspidosperma sp. Itewipa Asp. campinarana
Clusiaceae Caraipa sp. Maaro Car. campinarana
Euphorbiaceae Micrandra spruceii Añho Mic.s campinarana
Fabaceae Chamaecrista sp. Dowiriri Cha. campinarana
Fabaceae Macrolobium arenarium Iito Mac.a campinarana
Fabaceae Eperua purpurea Wapa Epe.p campinarana
Malvaceae Catostemma sp. Doowa Cat. campinarana
Burseraceae Tetragastris panamensis Maipanahi Tet.p terra firme
Fabaceae Monopteryx uaucu Awiãa Mon.u terra firme
Fabaceae Swartzia ulei Hitawa Swa.u terra firme
Fabaceae Clatrotropis macrocarpa Teepa Cla.m terra firme
Melastomataceae Mouriri sp. Dzookoro Mou. terra firme
Myristicaceae Virola sp. Ttiwali Vir. terra firme
Sapotaceae Micropholis sp. Hiniripanali Mic. terra firme

Definimos espécies habitat especialistas baseados em listas de espé-
cies de inventários florísticos conduzidos no alto rio Negro (Dezzeo, Maqui-
rino et al., 2000; Boubli, 2002; Abraão, Nelson et al., 2008) e observações de 
conhecedores indígenas. Para espécies de campinarana, árvores adultas e 
plântulas de Chamaecrista sp. (Fabaceae), Macrolobium arenarium (Fabace-
ae), Aspidosperma sp. (Apocynaceae), Catostemma sp. (Malvaceae), Caraipa 
sp. (Clusiaceae) e Micrandra spruceii (Euphorbiaceae) foram encontradas 
somente em florestas de campinarana, enquanto árvores e plântulas de 
Eperua pururea foram encontradas tanto em campinarana quanto em ter-
ra firme, mas com maior abundância em campinarana. Já para espécies de 
terra firme, árvores e plântulas de Clathrotropis macrocarpa (Fabaceae), Mo-
nopteryx uaucu (Fabaceae), Swartzia ulei (Fabaceae), Tetragastris panamensis 
(Burseraceae), Virola sp. (Myristicaceae) e Micropholis sp. (Sapotaceae) foram 
encontradas somente em florestas de terra-firme, enquanto árvores e plân-
tulas de Mouriri sp. foram encontradas em ambos os tipos de floresta.

Descrição do experimento
Selecionamos 20 localidades, sendo 10 situadas em florestas de 

campinarana e 10 situadas em terra firme. Em cada uma das 20 localida-
des, construímos dois tipos de viveiros de plântulas, totalizando 40 vivei-
ros. Em um dos tipos de viveiros, as plântulas ficaram protegidas contra 
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o ataque de insetos herbívoros (viveiros protegidos); no outro tipo, as 

plântulas #caram desprotegidas de insetos herbívoros (viveiros despro-

tegidos). Os viveiros protegidos tiveram dimensões de 3m x 3m x 2 m 

(comprimento, largura e altura) e foram totalmente cobertos com tela de 

mosquito (abertura de 1mm). Já os viveiros desprotegidos tiveram a mes-

ma dimensão dos protegidos, mas a tela de mosquito foi colocada so-

mente na parte superior, a #m de garantir a mesma intensidade luminosa. 

Adicionalmente, os viveiros desprotegidos foram cobertos lateralmente 

por tela de galinheiro (abertura de 5 cm) para evitar a presença de mamí-

feros herbívoros como cutias, veados, antas, etc. Folhas caídas e musgos 

que cresceram na parte superior dos viveiros foram constantemente re-

movidos durante o experimento. Ao todo, transplantamos 560 plântulas. 

Uma plântula de cada uma das 14 espécies foi plantada em cada um dos 

40 viveiros. Durante o experimento, dois viveiros em uma das localidades 

de campinarana tiveram a tela de mosquito removida, e por isso foram 

Viveiros instalados nas proximidades da Escola Indígena Baniwa Coripaco Pamáali, 
utilizados para o experimento de transplante de plântulas durante o período 
de junho de 2007 a agosto de 2008. No primeiro plano está o viveiro em que as 
plântulas ficaram totalmente protegidas de insetos herbívoros e ao fundo está o 
viveiro em que as plântulas ficaram desprotegidas de insetos herbívoros. Nesta 
foto, Romeu Brazão está trabalhando na coleta de dados
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excluídos das análises. Iniciamos o experimento em junho de 2007 e fina-
lizamos em agosto de 2008.

Medição das plântulas
Um mês após iniciarmos o experimento (julho de 2007), medimos 

a quantidade de plântulas que sobreviveu, tamanho da haste, área foliar 
total e área de danos causados por herbívoros das 560 plântulas. Consi-
deramos essas medidas como condição inicial (T0). Após 13 meses (agos-
to de 2008), coletamos as plântulas e medimos novamente os mesmos 
parâmetros, que consideramos como condições finais (T1).

Para calcular a área foliar total e a área com danos causados por 
herbívoros, tiramos fotografias digitais das folhas sobre uma prancha de 
papel branco coberta com uma grade de linhas pretas de 0,5 x 0,5cm. 
Posteriormente, digitalizamos a área das folhas e calculamos sua área. 
Para calcular a área foliar total somamos a área de cada folha para cada 
plântula. Baseados nas medidas tomadas em T0 e em T1, calculamos quan-
to cada plântula cresceu em comprimento e em área foliar.

Ao final do experimento (agosto de 2008), coletamos as plântulas e as 
separamos em raízes, haste, pecíolos, folhas e cotilédones, quando presen-
tes. Ainda com a plântula fresca, medimos comprimento da raiz principal, 
volume da haste e a resistência das folhas. A resistência das folhas foi medi-
da com o penetrômetro de campo (ver Aranwela et al., 1999). Esta medida 
representa a força que é necessária para perfurar uma determinada área da 
folha e é expressa em N/mm2 (lê-se: Newton por milímetro quadrado).

Finalizadas as medidas com as plântulas ainda frescas, as secamos 
na estufa a aproximadamente 80°C durante 48 horas. Após transporte das 
plântulas para o laboratório, as secamos novamente a 60°C durante 48 ho-
ras. Com base neste material, foi calculado o peso seco das raízes, hastes, 
pecíolos, folhas e cotilédones, quando presentes. Determinamos ainda o 
conteúdo de nitrogênio, fósforo e potássio das folhas. Baseado nestas me-
didas calculamos 13 características morfológicas das plântulas, que indicam 
disponibilidade de nutriente e/ou defesa física a herbivoria (Tabela abaixo).

Finalmente, avaliamos a variação morfológica entre as plântulas3. 
Para isso, consideramos plântulas de campinarana e terra firme crescen-
do em campinarana e plântulas de campinarana e terra firme crescendo 
em terra firme. Ainda determinamos se houve diferença na mortalidade, 
no crescimento e nos danos causados por herbívoros entre as plântulas 
crescendo em diferentes condições no experimento4. 

3 Para avaliar a variação morfológica entre as plântulas utilizamos uma técnica estatística chamada Análise 
de Componentes Principais, conhecida como PCA.
4 Para determinar se houve diferença nas performances das plântulas, aplicamos uma técnica estatística 
chamada ANOVA fatorial aninhada.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Supreendentemente, nossos resultados indicaram que tanto espé-
cies de campinarana como de terra firme compartilham características 
morfológicas similares. Quanto à mortalidade, verificamos que as plân-
tulas tiveram menor mortalidade quando estavam plantadas em seu am-
biente de origem. No entanto, o crescimento e os danos causados por 
herbívoros foram parecidos entre as plântulas plantadas tanto em seu 
ambiente de origem como em ambiente distinto, e ainda entre plântulas 
crescendo em viveiros protegidos e desprotegidos.

Nossos resultados para o alto rio Negro diferem dos resultados 
encontrados para a Amazônia ocidental (Fine, Mesones et al., 2004; Fine, 
Miller et al., 2006). Embora a dissimilaridade florística entre campinarana 
e terra firme no alto rio Negro seja acentuada como em outras localidades 
na Amazônia, a importância dos herbívoros para a especificidade de ha-
bitat aqui parece ser pequena. Abaixo apresentamos e discutimos nossos 
resultados em maiores detalhes.

LISTA DE DAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E CONTEÚDO DE NUTRIENTES OBTIDOS  
PARA AS PLÂNTULAS UTILIZADAS NO EXPERIMENTO DE TRANSPLANTE

Características morfológicas e  
conteúdo de nutrientes

Abreviação Unidade Descrição

Área foliar AF cm2

Proporção de área foliar PAF cm2.g-1 Área foliar / peso seco da folha
Massa foliar por área MFA cm2.g-1 Área foliar / peso seco total
Fração de massa foliar FMF g.g-1 Peso seco da folha / peso seco total
Conteúdo de nitrogênio na folha CNF mg.g-1 Mg de nitrogênio / peso seco da folha
Conteúdo de fósforo na folha CPF mg.g-1 Mg de fósforo / peso seco da folha
Conteúdo de potássio na folha CKF mg.g-1 Mg de potássio / peso seco da folha

Resistência da folha RF N.mm-2 (peso do penetrômetro + volume de 
água)*9.81/diâmetro do penetrômetro

Comprimento da raiz CR cm -
Fração de massa da raiz FMR g g-1 Peso seco da raiz / peso seco total
Razão entre comprimento da raiz  
e comprimento da haste

RH - Comprimento da raiz / comprimento da haste

Densidade da haste DH g.cm-3 Peso seco da haste / volume da haste
Fração de massa da haste FMH g.g-1 Peso seco da haste / peso total da haste
Biomassa total BIOM g Peso seco total 
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Características morfológicas das plântulas. Certas características mor-
fológicas indicam estratégias de crescimento das plantas. Por exemplo, 
plantas que produzem folhas duras, resistentes e com baixo conteúdo 
de nitrogênio, geralmente têm crescimento lento. Já plantas que produ-
zem folhas menos resistentes e com maior conteúdo de nitrogênio ten-
dem a ter crescimento mais rápido (ver Wright e Westoby, 1999). Assim, 
analisando algumas características morfológicas, podemos inferir qual 
a estratégia de crescimento da planta. Supreendentemente, nossos re-
sultados indicam que espécies de campinarana e de terra firme com-
partilham algumas características morfológicas de suas folhas. Ou seja, 
ambos os grupos de espécies possuem tanto folhas resistentes quanto 
folhas relativamente menos resistentes.

Mortalidade e crescimento. As plântulas tiveram menor mortalidade 
quando crescendo em seu ambiente de origem. T. panamensis (Maipa-
nahi – espécie de terra firme) teve a maior porcentagem de mortalida-
de (62.5%) quando crescendo em florestas de campinarana. A segunda 
maior mortalidade foi registrada para Aspidosperma sp. (Itewipa – espécie 
de campinarana) quando crescendo em terra firme (33.3%). 

Em geral, as plântulas tiveram baixo crescimento vertical, baixo 
crescimento foliar e baixa herbivoria. A taxa de crescimento vertical e 
de crescimento foliar foi zero para 11.4% dos indivíduos das espécies de 
campinarana e 10% dos indivíduos das espécies de terra-firme. Conside-
rando as plântulas individualmente, a proporção de danos causados por 
herbívoros variou de 0 a 0,20. Ao todo, 84.5% das plântulas tiverem me-
nos de 10% de suas folhas consumidas por herbívoros.

Atribuímos tanto o baixo crescimento vertical e foliar, quanto a bai-
xa herbivoria, à baixa disponibilidade de nutrientes do solo das florestas 
de terra firme e de campinarana no alto rio Negro. 

Por que os herbívoros não influenciam na especificidade de habitat em 
árvores em florestas de campinarana e de terra firme no alto rio Negro?
Teoricamente, a herbivoria é baixa e permanece relativamente constan-
te em ambientes em que a disponibilidade de recursos é baixa. A her-
bivoria aumenta gradualmente, e eventualmente alcança seu máximo, 
conforme a disponibilidade de recursos no ambiente aumenta (Herms e 
Mattson, 1992). Baseados nos resultados aqui apresentados, sugerimos 
que herbivoria e, consequentemente, o balanço entre o investimento 
em crescimento e em defesa contra herbivoria, pode somente influen-
ciar a especialização de habitat se os ambientes em que as distintas 
comunidades de plantas crescem diferem consideravelmente em sua 
disponibilidade de recursos.
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Diferenças nas características do solo entre a Amazônia ocidental 

e o alto rio Negro podem ser explicadas pela diferença da evolução da 

paisagem nestas duas regiões. Florestas de campinarana e de terra &rme 

do alto rio Negro crescem em solos originados a partir de rochas datadas 

do Proterozoico (~2,500 Ma). Assim, solos nessa região são mais pobres 

que os solos da Amazônia ocidental. Nessa última, *orestas de terra &rme 

crescem em solos originados a partir de rochas do Cenozoico (~66 Ma ou 

muito mais recente) (Sombroek, 2000). No entanto, *orestas de campina-

rana na Amazônia ocidental podem ter origem similar a *orestas de cam-

pinarana do alto rio Negro. Assim, a diferença entre as características de 

solo de *orestas de campinarana e de terra &rme na Amazônia ocidental 

são muito mais contrastantes que no alto rio Negro. Consequentemen-

te, árvores habitat especialistas de campinarana e de terra &rme no alto 

rio Negro enfrentam condições similares de baixa disponibilidade de nu-

trientes e, portanto, não se diferenciam em sua estratégia de crescimento 

e de defesa contra herbivoria. Assim, ao comparar nossos resultados com 

os de Fine e seus colegas (2006), sugerimos que os mecanismos que cau-

sam especialização por habitat em *orestas de campinarana e de terra 

&rme variam ao longo da região Amazônica. Assim, fatores que causam 

especi&cidade de habitat de árvores na Amazônia ocidental não se apli-

cam no alto rio Negro. Como especialização de habitat é um processo 

Na Amazônia ocidental (próximo a Iquitos, Peru), 
os herbívoros têm papel fundamental para a 
especificidade de habitat de árvores em florestas 
de campinarana e de terra firme. No alto rio 
Negro, este papel parece ser menos relevante. 
Diferenças na evolução da paisagem podem 
explicar porque a importância dos herbívoros 
para a especificidade de habitat de árvores varia 
entre estas duas regiões
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evolutivo que ocorre a longo prazo, é preciso cuidado quando generali-
zamos resultados obtidos para regiões distintas.
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Hilário, Maria do Rosário Melgueiro,  

Maria Assunção Penha Barreto, Moisés Luis da Silva1

Ilma Fernandes Neri, Jaqueline Sanches, Marivelton Rodrigues 
Barroso, Omilda da Silva de Menezes, Regina Perina Aragão, 

Sandra Gomes de Castro e Valter Monteiro2 

Carla Dias, Ludivine Eloy, Laure Emperaire 3

A TRAJETÓRIA DAS PESQUISAS

Desde 1998 estão sendo desenvolvidas pesquisas4 no alto e médio 
rio Negro sobre o tema da agricultura e plantas cultivadas. Esses doze 
anos de trabalhos envolvem três aspectos, estudos sobre o manejo da di-
versidade das plantas cultivadas, articulação entre pesquisadores indíge-
nas e pesquisadores de fora e as reflexões e ações a serem empreendidas 
que visam assegurar o futuro de uma agricultura que faz parte da história 
dos povos do rio Negro.

1 Pesquisadores do projeto Agrobiodiversidade nas Terras Indígenas do Rio Negro, pesquisa documental: 
entrevistas, registros fotográficos, levantamentos de variedades nas roças, sistematização de dados, redação 
de relatórios e material entregue para as famílias entrevistadas, articulação e apoio para a organização da 
Feira “Direto da Roça”, em São Gabriel da Cachoeira.
2 Pesquisadores do projeto Um patrimônio invisível: Documentação e Pesquisa sobre o sistema agrícola do Rio 
Negro / AM: registros de história de vida e das comunidades, entrevistas, registros fotográficos,  divulgação e 
mobilização nas comunidades e bairros de Santa Isabel do Rio Negro, organização de seminários e assem-
bleias acerca do tema (como apoio de lideranças indígenas da Acimrn e Foirn), discussões e estudos sobre 
casos anteriores de reconhecimento de patrimônio imaterial pelo IPHAN.
3 Pesquisadoras do ISA (Carla Dias), CNRS (Ludivine Eloy) e IRD (Laure Emperaire), realizaram coleta de da-
dos, apoio para interlocução entre representantes do movimento indígena, e deles com insituições públicas 
como o IPHAN. Também participou da coleta de dados a pesquisadora Joana Cabral de Oliveira (doutoran-
da do Departamento de Antropologia da FFLCH/USP). 
4 Sequência dos projetos: 
a. 1998-2000. Manejo tradicional da mandioca na Amazônia brasileira, ISA/CNPq - IRD, Santa Isabel do Rio 

Negro (Tapereira, Santa Isabel), São Gabriel da Cachoeira (São Gabriel, Louro, Iauaretê, Tucumã-Rupitá, 
Tabocal dos Pereira) e Barcelos (Barcelos);

b. 2005 - 2007. Agrobiodiversidade nas Terras Indígenas do Rio Negro, ISA, São Gabriel da Cachoeira (Ilha das 
Flores, Santa Maria, São Sebastião e cidade);

c. 2005-2008. Populações, Agrobiodiversidade e Conhecimentos Tradicionais na Amazônia - PACTA, Unicamp/
CNPq-IRD, Santa Isabel do Rio Negro (Tapereira, Espírito Santo e cidade);

d. 2007-2009, Documentação e Pesquisa sobre os sistemas agrícolas do Rio Negro / AM, ACIRMN - ISA - IPHAN - 
Pacta;

e. 2009 - 2013. Populações, Agrobiodiversidade e Conhecimentos Tradicionais Associados (Pacta), Unicamp/
CNPq-IRD, em andamento.
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A pesquisa foi inicialmente focada sobre a mandioca e, no decorrer 

dos doze anos, transformou-se em um estudo mais amplo sobre o siste-

ma agrícola do rio Negro, com o objetivo de entender como são mane-

jadas e pensadas as plantas cultivadas, os espaços da roça e da capoeira, 

como as plantas circulam entre as pessoas, quais são os objetos utilizados 

para preparar alimentos, como os alimentos são preparados e consumi-

dos. Trabalhou-se também sobre como essa agricultura se transforma, ou 

se mantém, quando é praticada no entorno da cidade. 

A articulação dos trabalhos dos pesquisadores, indígenas ou não-in-

dígenas, e das associações foi se estreitando ao longo desses doze anos, le-

vando, além da realização de várias o�cinas, a duas ações principais, uma lo-

cal: a criação de uma feira do produtor em São Gabriel da Cachoeira e outra 

regional: a solicitação ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional / Ministério da Cultura) pela Acimrn (Associação das Comunidades 

Indígenas do Médio Rio Negro, com sede em Santa Isabel do Rio Negro) de 

registro do sistema agrícola do rio Negro como patrimônio imaterial. 

A �m de apoiar a formação de pesquisadores indígenas, de fomen-

tar a participação das lideranças indígenas locais na apresentação e dis-

cussão nas comunidades do médio rio Negro da proposta de valoriza-

ção e registro, bem como alcançar uma dimensão regional à solicitação 

Mulher fazendo beiju na feira de produtos 
indígenas em São Gabriel da Cachoeira

©
B

E
T

O
 R

IC
A

R
D

O
/I

S
A

, 2
0

0
9

10020-parte4_122a203_AF4.indd   193 3/30/10   1:45 AM



194

PAISAGENS FLORESTAIS E AGROFLORESTAIS

de registro (tendo em vista que os conhecimentos e práticas envolvidas 
no sistema agrícola são compartilhados rio Negro acima e abaixo), o ISA 
coordenou o projeto, apoiado pelo IPHAN: “Um patrimônio invisível: Do-
cumentação e pesquisa sobre os sistemas agrícolas do Rio Negro / AM”, 
em parceria com a Acimrn e o Pacta (Populações, Agrobiodiversidade e 
Conhecimentos Tradicionais Associados). Esta parceria interinstitucional 
entre uma ONG socioambiental, institutos de pesquisa e representações 
indígenas, somada ao apoio do IPHAN, permitiu um enfoque em uma im-
portante dimensão sócio-política no escopo deste processo, a articulação 
entre as representações indígenas do rio Negro, tais como: Asiba (Associa-
ção Indígena de Barcelos), Foirn (Federação das Organizações Indígenas 
do Rio Negro) e algumas associações de base do alto rio Negro. O dossiê 
de registro deve ser finalizado com base em todos esses elementos e com 
a apresentação de um plano de salvaguarda, em meados de 2010.

A composição dos dados resultantes destas pesquisas com os 
das pesquisas desenvolvidas no alto rio Negro aqui publicadas, e ou-
tras, aqueles publicados nos volumes “Narradores Indígenas”, bem como 
com as pesquisas de Desmoulière (2001), Corbellini (2004), Leme da Sil-
va (2003) e Cardoso (2008), realizadas ao longo do rio Negro, darão uma 
perspectiva regional e temporal, nos planos simbólicos e práticos, acerca 
do “manejo do mundo” e, especificamente, do sistema agrícola desenvol-
vido pelas populações indígenas.

O CONTEXTO

As pesquisas foram realizadas no alto e médio rio Negro, contudo, 
elas respondem a preocupações que não são apenas de foco local, mas 
também de cunho mundial e nacional. A partir dos anos 1950 - 1960, de-
pois da implementação da chamada Revolução Verde, que levou a uma 
modernização da agricultura na base da introdução em grande escala 
de insumos e de variedades de plantas, não mais locais, mas seleciona-
das em instituições de desenvolvimento agrícola, houve, em parte, uma 
maior disponibilidade em alimentos, mas, por outro lado, desencadeou-
se um processo de diminuição de variedades e das bases técnicas locais. 
Na Itália, por exemplo, cerca de 75% das variedades locais, aquelas se-
lecionadas pelos agricultores, foram perdidas; na Alemanha, 90% dessas 
plantas desapareceram em cinquenta anos (Hammer, Gladis et al., 2003). 

Na Amazônia, a maior parte dos recursos fitogenéticos está asso-
ciada à prática de agricultura de subsistência desenvolvida pelas popula-
ções locais. As regiões do alto e médio rio Negro são consideradas como 
um centro de diversificação (Emperaire, 2001). Contudo, por diversos fa-
tores socio-econômicos e políticos, observa-se uma tendência geral de 
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diminuição da diversidade de cultivares. Na região do rio Negro, o fim 
da época áurea da borracha, os projetos de colonização do governo, as 
implantações e posterior término dos internatos salesianos, alteraram a 
dinâmica social e, principlamente, a forma de ocupação pelas famílias 
indígenas. O fluxo migratório, que sempre foi característica da popula-
ção local, ganhou novos vetores de motivação e, atualmente, de maneira 
muito peculiar, boa parte das famílias indígenas pratica uma alternância 
de moradia entre as comunidades ribeirinhas e as zonas urbanizadas; e 
outra boa parte se deslocou de maneira definitiva, às sedes municipais. 
O leque de espécies cultivadas nas roças e nos quintais, embora com re-
lativas perdas de variedades e novos padrões de trocas e diversificação, 
mantém-se fortemente relacionado ao amplo conhecimento local sobre 
taxonomia, ecologia e aos modos de uso destes cultivares.

No médio rio Negro, a pesquisa mostrou que muitas das variedades 
de mandioca que existiam numa comunidade em 1993, hoje não existem 
mais nesta mesma localidade. Os processos de erosão genética, de perda 
de diversidade, são rápidos e têm repercussões na escala local sobre a au-
tonomia alimentar das populações que vivem dessa agricultura e sobre a 
durabilidade dos sistemas agrícolas frente às pragas ou a fenômenos mais 
gerais como mudanças climáticas (Altieri, 2004). Além da perda de diversi-
dade, outros elementos como a contaminação com agrotóxicos e a redu-
ção da diversidade de alimentos levam a uma reflexão geral sobre a im-
portância das agriculturas locais. Outro elemento importante do contexto 
da pesquisa é constituído pela aplicação da Convenção sobre a diversida-
de biológica, assinada pelo Brasil em 1992. Esse tratado internacional, que 
está na origem da Medida provisória 2186/2001, reconhece a importância 
e os direitos das comunidades locais e das populações indígenas sobre 
seu “conhecimento, inovações e práticas” acerca da diversidade biológica. 
Instrumentos internacionais como o Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para a Agricultura, ratificado pelo Brasil em 2006, visam con-
solidar os direitos dos agricultores sobre as plantas cultivadas e reconhe-
cem a importância de suas contribuições (Santilli, 2010). As convenções da 
UNESCO de 2003 e 2005 sobre diversidade cultural abrem também novas 
perspectivas para pensar a conservação e a valorização da diversidade 
agrícola, e enfatizar sua dimensão patrimonial.

Nessa interface entre o biológico e o cultural é que foram desen-
volvidas as ações de pesquisa, mostrando como a diversidade de plantas 
cultivadas no rio Negro não é apenas um recurso produtivo manejado na 
escala de cada agricultor, mas que cada planta cultivada é agente de múl-
tiplos significados correlacionados à sua história, seu nome, suas caracte-
rísticas morfológicas, e à sua existência em relação ao todo. Trataremos 
aqui apenas de um resultado, o da circulação das plantas. 
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OS PROCEDIMENTOS 

As pesquisas desenvolvidas até o presente momento, embora com 
diferentes concepções e implicações locais e regionais, repousam sobre a 
mesma base conceitual: buscaram se desenvolver de maneira colabora-
tiva, a partir da formação de grupos de pesquisadores indígenas, e entre-
vistas orientadas realizadas com agricultores. 

Dois procedimentos metodológicos foram seguidos. Um deles visa-
va entender, a partir de dados aprofundados junto a um pequeno número 
de agricultores, como as plantas circulam no espaço social e geográfico 
regional. Dois conjuntos de dados foram levantados, um referente à tra-
jetória de vida da família e à história da comunidade, outro voltado mais 
especificamente para as plantas cultivadas. Todos os espaços manejados 
por cada família foram objeto de um levantamento georreferenciado, e as 
plantas cultivadas associadas a cada um destes espaços, levantadas com o 
apoio das agricultoras. Os nomes foram enunciados, em geral, em portu-
guês ou em língua geral. O nome, as características e qualquer outra infor-
mação considerada importante pelo informante foram registrados. A ori-
gem social e geográfica da planta foi anotada (quem deu, de onde, em que 
ocasião foi obtida) para identificação das redes de circulação das plantas. 
Uma vez esses dados levantados de forma sistemática, foram tabelados 
e as redes representadas sob forma gráfica com o software livre Pajek. A 
pesquisa foi realizada junto a 20 agricultoras do alto rio Negro (São Gabriel, 
na sede do município e arredores e comunidades próximas: Ilha das Flores, 
Santa Maria e São Sebastião) e 31 do médio (Santa Isabel, na sede do mu-
nicípio e comunidades ribeirinhas do rio Negro: Tapereira e Espírito Santo), 
permitindo uma comparação em termos geográficos e de urbanização. 

O outro procedimento almejava ter uma visão mais regional da di-
versidade cultivada nas comunidades do médio rio Negro. Elaborou-se 
um roteiro de tópicos sobre a origem das pessoas, os espaços de cultivo, 
as plantas - manivas e outras – manejadas, as que sumiram ou estão de-
saparecendo, o artesanato e os principais alimentos. Estas entrevistas fo-
ram realizadas pelos pesquisadores indígenas de Santa Isabel na maioria 
(25) das comunidades do município. Uma terceira estapa da pesquisa se 
esboça hoje com o interesse dos participantes indígenas em aprofundar 
temas e metodologias específicas, como o da história regional, da mobili-
dade social e origem mítica das plantas, por exemplo.

Os projetos foram avaliados e aprovados pelo Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético em suas deliberações n° 139 do 04/04/2006 e n° 
133 do 24/11/2005, concedendo autorização de acesso ao conhecimento 
tradicional associado para a finalidade de pesquisa científica. No entanto, 
o consentimento prévio e informado das associações representativas ou 
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comunidades participantes da pesquisa não se limitou a um ato formal 
no início da pesquisa; foi e ainda é um processo desenvolvido ao longo 
da pesquisa com reuniões e discussões em cada uma de suas etapas, ar-
ticulando-se diretamente com a dimensão política e colaborativa da pro-
dução e valorização do conhecimento.

PRODUTOS E PROCESSOS DEFLAGRADOS 

Categorizamos a seguir os principais produtos e processos defla-
grados da articulação entre associações indígenas, pesquisas e agriculto-
res, dos pesquisadores (indígenas e não–indígenas) entre si.

Material impresso e retorno dos registros: para cada família envolvida na 
pesquisa na região de São Gabriel da Cachoeira, elaborou-se uma apostila 
com os resultados da pesquisa (desenhos, mapas, lista de plantas, fotos, 
genealogia e rede de circulação das plantas). A produção deste material 
está em curso para Santa Isabel do Rio Negro. Calendários temáticos so-
bre plantas cultivadas e cultura material foram elaborados e distribuídos.

Formação dos pesquisadores indígenas: processo contínuo feito por tro-
ca de experiências e conhecimentos, ao longo do desenvolvimento dos 
projetos de levantamento etnobotânico, análise de textos relacionados a 
temas socioambientais, glossários nas línguas indígenas, oficinas sobre 
alimentação e patrimônio cultural, encontros na Foirn, e participação em 
assembleias. Afora a importância da valorização do sistema agrícola para 
conservação de patrimônio biocultural, conservação ambiental e segu-
rança alimentar, vale ressaltar que este processo de pesquisa colabora-
tiva, visitas às comunidades e articulação em torno do tema do registro 
do sistema agrícola fortaleceu o movimento indígena, principalmente a 
Acimrn em Santa Isabel, onde ela tem se legitimado cada vez mais, como 
instituição da sociedade civil. O mesmo pode-se dizer para os pesquisa-
dores indígenas de Santa Isabel, que tiveram suas trajetórias de vida po-
sitivamente alteradas com o envolvimento no projeto, aumentando sua 
auto-estima e engajamento na sociedade local.  

“Feira direto da roça”, em São Gabriel: A feira surgiu da idéia de um grupo 
de agricultores indígenas da região, em 2006, com objetivo de ganhar um 
espaço na cidade para vender e exibir a grande diversidade dos seus produ-
tos, com autonomia, ou seja, sem passar por atravessadores ou comercian-
tes que sub-valorizam os produtos da roça e trabalho do agricultor. O local, 
sua materialização com uma casa de forno, os aspectos econômicos e orga-
nizacionais, a divulgação na rádio municipal, foram pautas de discussão em 
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reuniões entre ISA, Centro de comercialização do rio Negro Wariró/Foirn, 

pesquisadores locais e agricultores. Pouco a pouco, outras instituições, 

como a Funai e a Secretaria Municipal de Turismo, apoiaram a iniciativa. Em 

quatro anos, a feira, que funciona aos sábados, ampliou-se e tornou-se um 

ponto dinâmico de encontros e de comercialização dos produtos a preços 

competitivos. A feira é, hoje, um importante vetor de sustentabilidade de 

práticas agrícolas e visibilidade do patrimônio alimentar local.

Solicitação de registro do sistema agrícola como patrimônio imaterial: 

permitiu sintetizar grande parte das informações sobre o sistema agrí-

cola regional, a *m de compor um dossiê, necessário ao processo o*cial 

de patrimonialização. Ademais, foi no âmbito do convênio com o IPHAN 

que pesquisadores e lideranças indígenas puderam criar, conjuntamente 

com pesquisadores do ISA e do Pacta, uma plataforma (agenda e proto-

colos) de articulação política, mobilização social e auto-re3exão acerca 

das práticas cotidianas associadas à agricultura e alimentação. Criou-se, 

então, uma dinâmica regional que envolveu três municípios no rio Negro: 

Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira. Desta forma, pesquisa 

colaborativa, mobilização sócio-política e políticas públicas (como as do 

Dia 05/09/06 – terça feira

“A partir das 19horas, se instalaram na casa 

de forno os moradores baniwa das comu-

nidades Itacoatiara Mirim e moradores da 

comunidade de Aparecida (várias etnias, 

falantes tukano), ambos vindos da estrada 

de Camanaus. Venderam quinhãpira com 

beiju, pupunha, banana, caxiri de manicue-

ra e caxiri de pupunha. Os parentes do sítio 

Yamado tinham escutado o Sr. Luis falar no 

rádio, e então chegaram nesta noite para 

vender cará frito e banana, e participar da 

festa. As mulheres vendiam também beiju 

feito na hora. 

Mais tarde, começaram a tocar cariçu e ja-

purutu, com muita animação, se bem que 

a festa acabou às 9h00 da manhã e quase 

todo mundo dormiu na casa de forno”.

Relatório de um dos pesquisadores indígenas 
sobre a inauguração da “Feira direto da roça”
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IPHAN) articulam-se entre si para compor um novo e saudável panora-
ma para o futuro do sistema agrícola do rio Negro. O programa de salva-
guarda do sistema agrícola é um grande desafio que traz à tona algumas 
contradições ou cuidados a serem tomados (que não cabe detalhar nesta 
comunicação). Como elucidou Manuela Carneiro da Cunha (2005) para a 
política geral de patrimônio imaterial: “a principal questão talvez não seja 
caracterizar e delimitar um patrimônio imaterial, o maior desafio é como 
salvaguardar o caráter dinâmico dos bens processuais e sistêmicos”. Neste 
sentido, há ainda muito a ser pesquisado e discutido, no âmbito regional 
de salvaguarda do sistema agrícola.  

Intercâmbios gastronômicos: com o intuito de valorizar o patrimônio ali-
mentar local, oficinas de intercâmbio de receitas foram realizadas em São 
Gabriel da Cachoeira e em Santa Isabel do Rio Negro, com divulgação nos 
bairros das sedes municipais e comunidades, participando pesquisado-
res e agricultores locais. Ademais, no âmbito do ano da França no Brasil 
(em 2009) e no processo de patrimonialização do sistema agrícola do rio 
Negro, organizou-se, com dois renomados chefs de cozinha, um brasilei-
ro, Alex Atala, e outro francês, Pascal Barbot, uma pequena expedição a 
São Gabriel da Cachoeira, comunidades vizinhas e Manaus. Ambos visita-
ram feiras, roças, casas de forno, trocaram receitas com chefs de cozinha 
de São Gabriel. Avaliaram que a culinária no rio Negro, bem como a da 
Amazônia em geral, não tem um único sabor, sendo muito diversifica-
da; e que o mercado da gastronomia pode ser um interessante espaço 
de valorização dos ingredientes e produtores, por meio da remuneração 
e divulgação dos mesmos: não só pelos ítens de qualidade produzidos, 
como também pelo valor agregado do “conjunto da obra”, dos saberes, 
da diversidade de plantas e manejo dos espaços que as populações indí-
genas realizam por séculos.
(http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2994: 2009) 

Publicações científicas: esta forma de difusão responde, por um lado, às 
regras da produção do conhecimento científico para a sociedade como 
um todo, e assegura a continuidade das pesquisas; por outro, propicia 
uma maior capilaridade aos resultados, permitindo comparações na es-
cala supra-local.

DIVERSIDADE DE PLANTAS E REDES SOCIAIS: ALGUNS RESULTADOS

Os dados quantitativos sobre a origem das plantas enfatizam a di-
mensão social da existência da agrobiodiversidade no contexto do rio 
Negro. As trocas se fundamentam sobre laços de parentesco por consan-
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guinidade ou aliança, relações de vizinhança ou outras relações, tais como 
as que ocorrem entre compadres e entre patrões e fregueses. Estima-se 
que a diversidade específica cultivada pelas 51 agricultoras esteja entre 
300 a 350 espécies, alimentares, medicinais e outros usos; e a diversidade 
intra-específica da principal planta alimentar, a mandioca, em torno de 
150 variedades nomeadas. A diversidade é caracterizada por um padrão 
heterogêneo de um agricultor para outro, com apenas um terço das plan-
tas compartilhadas entre as famílias de uma mesma localidade, ou entre 
localidades distintas (Emperaire et al., 2008).

A imagem obtida por meio dos fluxos de troca e circulação das 
plantas (como demonstrado no diagrama abaixo) reflete a memória lo-
cal sobre as plantas e coloca em um mesmo plano plantas oriundas, por 
exemplo, de moradores anteriores (as “plantas dos antigos”), variedades 
de mandioca transmitidas por uma geração anterior - ou seja, pela sogra 
ou mãe -, e obtenções mais recentes. A seguir, analisamos esses fluxos em 
uma escala crescente, do indivíduo à região; a relação entre categoria de 
planta e rede de circulação; por fim, a inscrição geográfica das redes. 

A rede construída na escala individual marca a dimensão social do 
manejo das plantas cultivadas. Assim, a presença de 154 espécies ou va-
riedades manejadas por uma mesma agricultora, resulta da mobilização 
dela com 42 provedores. Ter muitas plantas indica sociabilidade realizada, 
e responde à ética e às obrigações sociais da circulação do bem de inte-
resse coletivo representado pelas plantas. O local de moradia, comunida-
de ou cidade, não altera o volume das trocas do agricultor de referência 
(ego), permitindo inferir que, no contexto atual, o caráter dinâmico da 
circulação das plantas permanece importante na cidade.

Conforme pode ser visto no diagrama abaixo, cada agricultora ob-
tém suas plantas de uma rede que lhe é própria, seja ela interna ou ex-
terna à comunidade ou bairro onde vive. Comunidades como Tapereira e 
Espírito Santo são geograficamente próximas entre si, mas não apresen-
tam redes compartilhadas, a não ser com alguns provedores da cidade. Os 
centros urbanizados acabam se tornando novos e importantes canais de 
circulação de variedades. Neles, o mercado municipal, os comércios parti-
culares, as instituições municipais, as ONGs, as sedes de missão dispõem 
de seus próprios canais de obtenção de plantas, que muitas vezes incor-
poram frutas e verduras vindas de Manaus.  É por meio destas organiza-
ções, com sede nas cidades, que novidades botânicas chegam também 
às mãos das agricultoras e atualizam a circulação regional das plantas. Da 
mesma forma, as cidades atraem e agregam famílias indígenas oriundas 
das mais diferentes sub-regiões e afluentes do rio Negro, e com estas famí-
lias viajam também estacas e sementes que farão parte, por exemplo, das 
relações de vizinhança, casamento e compadrio (Eloy, Lasmar, 2006). Com 
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esses vários aportes a cidade se torna um foco de diversidade, pois amplia 
as possibilidades de trocas (Emperaire & Eloy, 2008).

Outras interessantes características a serem apontadas dizem res-
peito às redes amplas de circulação, aquelas desenhadas a partir de dife-
rentes plantas e provedores, e não mais a partir de uma única agricultora. 
Nestas redes podem-se identificar fluxos diferenciados segundo a catego-
ria de planta considerada. As variedades de mandioca, junto com plantas 
protetoras das roças, circulam preferencialmente de mãe para filha, ou de 
sogra para nora, inscrevendo-se em uma lógica de um bem patrimonial 
de transmissão intergeracional. As outras plantas alimentares, inhames, 
batatas, bananas, canas, por exemplo, circulam na sua maioria entre mu-
lheres da mesma geração. Já as fruteiras passam, preferencialmente, por 
rotas masculinas também de uma mesma geração. 

As plantas - seus nomes, suas características e sua história - circulam 
num espaço regional estruturado pelo rio, tendo como pontos extremos, 
a oeste Mitu, na Colômbia, e a leste Manaus. No entanto, a maioria das 
trocas se dá no âmbito do lugarejo ou das comunidades vizinhas onde 
moram parentes e afins. Algumas espécies levantadas em Santa Isabel 
são procedentes de São Paulo ou de Minas Gerais, mas são exceções. Do 
alto rio Negro para o médio, descem variedades de mandioca ou plan-
tas medicinais; mesmo que esses fluxos não sejam muito importantes 
em termos quantitativos (em torno de 3% do total), eles aportam plantas 
oriundas de nichos culturais bem específicos. Os fluxos vindos da região 
de Manaus trazem plantas ornamentais ou curiosidades botânicas como 
fruteiras exóticas (rambutã, por exemplo).

Dois tipos de circulação das plantas se esboçam. O primeiro, que 
opera na escala da unidade doméstica, responde à lógica do funciona-
mento de uma agricultura de queima e pousio fundamentada principal-
mente em plantas de multiplicação vegetativa: a cada abertura de uma 
roça transferem-se as estacas e mudas da roça velha para a nova. O segun-
do opera na escala regional e repousa sobre laços sociais. Ele sustenta a 
circulação de um bem coletivo, constantemente atualizado pelas novida-
des trazidas por cada um e pelo processo de seleção contínua que fazem 
as agricultoras. Em muitas ocasiões plantas, mudas, sementes, vistas nas 
roças e nos quintais dos vizinhos ou dos parentes, são trazidas, comenta-
das, testadas, assegurando um fluxo contínuo regional de plantas. Qual-
quer inovação, local ou regional, é logo colocada em circulação. Há uma 
maximização do benefício coletivo a partir de relações entre parentes, 
vizinhos e compadres. Por meio destas redes de circulação complexas e 
de técnicas de experimentação constante promovidas pelas agricultoras, 
um sistema de conservação e inovação de recursos é elaborado e opera 
de forma multicêntrica. Nele, os papéis de selecionador, multiplicador, 
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distribuidor e usuário do material reprodutivo são assumidos pela mes-
ma pessoa. Assim, recriar a diversidade é um processo cumulativo que 
resulta dos laços sociais e intergeracionais mantidos pelas agricultoras. 

Redes de circulação das plantas entre provedores (verde) e agricultoras 
em Tapereira (azul), Espírito Santo (lilás) e Santa Isabel (laranja) 

PERSPECTIVAS

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa mostrou a relevância 
de uma abordagem sistêmica e dinâmica acerca dos processos de criação 
e manejo da diversidade. A análise reuniu elementos para a formulação 
de um modelo de funcionamento da diversidade agrícola indígena e ba-
ses de reflexão sobre seu futuro. No entanto, o principal desafio, válido 
também para outras áreas florestais, é inserir um sistema agrícola que se 
reatualiza a partir das práticas e conhecimentos extremamente elabora-
dos, em uma economia de valorização monetária e simbólica de mercado, 
sem, contudo, esvaziá-lo do seu sentido cultural e dinâmico. No sentido 
de equacionar parte deste desafio e pensar um programa amplo de sal-
vaguarda, fruto do reconhecimento do sistema agrícola como patrimônio 
imaterial pelo IPHAN, as discussões, ainda embrionárias, que se deram no 
âmbito das assembleias e em discussões com pesquisadores locais, indi-
caram as seguintes ações: a) promover dinâmicas de atração do público 
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jovem e infantil, neste sentido, uma possibilidade seria promover condi-
ções de uso de produtos agrícolas locais nas merendas escolares, por 
exemplo; b) contribuir para dar visibilidade regional e nacional às práticas 
e saberes dos diferentes povos indígenas habitantes do médio e alto rio 
Negro, tratando-as conforme suas similitudes e especificidades regionais 
e étnicas; c) fomentar ações para o melhor desenvolvimento da cadeia 
produtiva dos produtos agrícolas, focando em protocolos sustentáveis 
de escoamento de certos produtos agrícolas de alto valor agregado e d) 
criar condições para a integração entre as políticas públicas diretamente 
relacionadas à cultura, promovidas por órgãos do Ministério da Cultura, e 
destas  com as de outros setores, por exemplo, Ministérios do Meio Am-
biente, da Agricultura e da Ciência e Tecnologia.

Espera-se que os resultados destas pesquisas e os processos de-
flagrados a partir delas possam contribuir, de maneira consistente, com 
reflexões colaborativas e elaborações de políticas públicas que visem o 
desenvolvimento regional sem solapar os conhecimentos locais e as di-
nâmicas de recriação da diversidade.
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Armindo Feliciano Miguel Brazão6

APRESENTAÇÃO

Neste trabalho são apresentadas orientações de pesquisa sobre 
manejo ambiental em experimentação na rede de escolas baniwa e co-
ripaco do rio Içana, um caminho interessante a ser aprofundado e aper-
feiçoado dentro de um programa de formação superior indígena no rio 
Negro. Estas pesquisas partem de uma questão fundamental para ser 
debatida pelos povos indígenas do rio Negro nos dias de hoje: o que é 
necessário para viver e estar bem no mundo?

Na bacia do Içana, as escolas de ensino fundamental das etnias Ba-
niwa e Coripaco vêm se enredando com suas organizações comunitárias, 
e com parceiros externos, buscando acumular experiências de pesquisa 
intercultural que permitam uma articulação entre conhecimentos diver-
sos, e fazer frente aos desafios postos ao processo de gestão territorial 
de suas terras. Esse processo vem resultando na experimentação de um 
novo saber-fazer nestas escolas, mediado em grande parte pelas refle-
xões que as comunidades realizam nas assembléias, e nas inquietações 
que os alunos e professores trazem de suas comunidades. Essa fina sinto-
nia entre escola-comunidade parece estar orientando as escolas indíge-
nas a se moverem entremeio aos desafios científicos e tecnológicos em 
que estão envolvidas as gerações a que elas servem, e pode se constituir 
em energia social fundamental para orientar um futuro mais sustentável 
para a ocupação da bacia. 

1 Ecólogo do ISA.
2 Professor da EIBC - Pamáali, coordenador do CPDEK, e um dos principais orientadores e revisores das 
monografias produzidas pelos alunos. 
3 Pedagoga do ISA, assessora pedagógica da Rede de Escolas Baniwa e Coripaco.
4 Professor da EIBC - Pamáali e Assessor Pedagógico Indígena (API) no médio rio Içana. Orientador e revisor 
de pesquisas produzidas pelos alunos.
5 Coordenador da Escola Curipaco Kayaakaapali. É um dos principais orientadores e revisores das monogra-
fias produzidas pelos alunos curipaco e responsável pelas traduções Baniwa-Coripaco-Português.
6 Coordenador do Projeto Paisagens Baniwa do Içana e orientador e revisor de monografias relacionadas 
com Aawakadaliko Haikonai.
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Neste sentido, na bacia do Içana, a atuação da EIBC-Pamáali e de 
uma rede de escolas baniwa e coripaco vem configurando um ambiente 
importante para se visualizar o quanto este micro-arranjo institucional 
será efetivo em dar respostas ao processo de escolarização pautada em 
objetivos mais amplos de gestão do patrimônio ambiental e cultural que 
reside nas terras indígenas desta região. A EIBC também criou e abriga, 
desde 2007, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Kalikattadapa (CP-
DEK), cuja missão principal é atuar na formação de lideranças e pesquisa-
dores indígenas em temas relevantes para a gestão da bacia.

Numa escala amazônica, essas experiências poderiam representar 
uma oportunidade ideal para se constituir microcosmos de debate e pro-
dução de saberes e capacidades interculturais, reforçando enormemente 
processos mais amplos de manutenção da qualidade de vida nestes ecos-
sistemas. 

MANEJO PARA VIVER E ESTAR BEM NO MUNDO

O trabalho com manejo na EIBC-Pamáali deu um salto a partir do 
momento em que, fruto de conversas em busca de um tema-gerador que 
pudesse funcionar como tema comum, e de longo prazo, norteando as 
pesquisas indígenas sobre manejo, decidimos organizar informações a 
partir daquilo que o grupo envolvido no debate entendia como as “ne-
cessidades para viver e estar bem no mundo”. Mais precisamente, a per-
gunta feita neste momento foi: se o mundo começasse a ser criado hoje e 
você pudesse fazer uma lista do que é necessário para viver e estar bem, 
o que você pediria que os demiurgos criassem?

Com base nesta pergunta inicial o grupo de 16 pessoas, com ida-
des entre 17 e 38 anos, gerou um painel (página seguinte) onde estão 
dispostos 234 desenhos que representam um universo ideal que cobriria 
a maior parte dos elementos necessários para que um Baniwa ou Coripa-
co da bacia do Içana pudesse viver e estar bem no mundo. Os desenhos 
estão dispostos segundo uma lógica que os próprios autores do painel 
impuseram, ordenando-os horizontal e verticalmente segundo uma hie-
rarquia relacionada com as afinidades entre eles e a importância destes 
elementos no cosmos. 

BUSCANDO UM CONCEITO BANIWA E CORIPACO RELACIONADO 
COM BIODIVERSIDADE: KAAWHIPERI YODZAWAAKA – ENERGIA VITAL 
(AGÊNCIA) E INTERDEPENDÊNCIA

O painel estimulou o debate sobre um conceito baniwa e coripa-
co que traduzisse ou se aproximasse do conceito de biodiversidade, um 
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termo ainda jovem para os não-indígenas (Wilson, 1988), e muito utili-
zado e associado aos povos e terras indígenas atualmente. As conversas 
indicaram que a expressão baniwa que mais se aproxima do conceito 
de biodiversidade é kaawhiperi yodzawaaka. Em baniwa, o adjetivo káa-
whi é usado para indicar o “estado de consciência vital”, o que pode ser 
assumido tanto por uma árvore, um jaguar, ou mesmo por uma rocha 
na beira do rio, ou por um lugar, uma gruta, uma caverna. Kaawhiperi 
denotaria então aqueles que estão em consciência vital, ou ainda, tudo 
o que procede daquilo que possui essa consciência vital (p.ex. os arte-
fatos como a canoa, o remo, o urutu); enquanto yodzawaaka incorpora 
o sentido de “todos em relação”, ou “de vocês para mim”, “de mim para 
outros” e “de outros para outros” 7. Outra expressão, kaawhiperi nadza-
waaka, parece significar literalmente “diversidade daquilo que contém/
está em consciência vital”, entretanto optou-se por fazer uso da primei-
ra, porque ressalta a idéia de diversidade como dependente da trama 
de interações, continuidades e interdependências entre os seres “vivos” 
e tudo que coabita o cosmos com eles, fundamental para a expressão 
dessa vitalidade.

A partir daí as pesquisas desenvolvidas pelos professores e alunos 
da EIBC-Pamáali ganharam um importante ordenador, com muitos ícones 
para serem clicados, conhecimentos a serem buscados e aprofundados 
sobre a situação de cada um, e sobre as práticas que o Baniwa e Coripaco 
adotam ou podem adotar para manter uma boa relação com os mesmos. 
Esses ícones estão distribuídos por diferentes categorias classificatórias 
criadas pelos Baniwa para ordená-los, tais quais: Aawakadaliko Haikonai 
(categoria de plantas da floresta); Ooniriko Kophenai (categoria de peixes 
da água); Aawakadaliko Dapinai (cipós da floresta); Aawakadaliko Iitsirinai 
(categoria de animais de caça da floresta); Ooniriko (domínio das águas); 
Hipainai (categoria que diz respeito ao domínio da terra/solos); Kinikiriko 
(domínio das roças); Aawakadaliko (domínio das florestas); Hipainai Hipa-
danai (categoria dos minérios do solo como ouro, tantalita etc); Kinikiriko 
Aattinai (categoria das pimentas das roças); Aawakadaliko Kepiranai (abe-
lhas da floresta); Kinikiriko Tapenai (plantas medicinais das roças); Ooniri-
ko Iitsirinai (categoria de animais, exceto peixes e serpentes, que vivem/
provêm da água).

Para dar ao processo de organização de informações uma ordem 
comum que pudesse gerar bases comparativas e um acúmulo progressi-
vo de informações e relatos, também discutimos e adotamos um roteiro 
de pesquisa que servisse de referência inicial para uma série de monogra-

7 Conforme conversas com professores e alunos da EIBC-Pamáali: Juvêncio Cardoso, Clarinda Paiva, Erivaldo 
Paiva, Thiago Pacheco, Orlando Fontes, Plínio Pedro, Paula Florentino, João Florentino.
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 as sobre manejo ambiental na bacia do Içana. Esse roteiro, apresentado 

em seguida, é resultado de quase uma década de pesquisas que a EIBC 

e sua rede de pesquisadores já vinham empreendendo, e contempla as 

questões mais comumente discutidas nessas pesquisas, acionando um 

conjunto de saberes que articula conhecimentos tradicionais indígenas e 

ocidentais, no sentido de traçar um painel da situação de uso, conserva-

ção e manejo de recursos, ambientes e relações importantes para viver e 

estar bem na bacia do Içana e no mundo.

ROTEIRO DE PESQUISA SOBRE A SITUAÇÃO DE USO, CONSERVAÇÃO E 
MANEJO DE RECURSOS, AMBIENTES E RELAÇÕES IMPORTANTES PARA VIVER 
E ESTAR BEM NO MUNDO8

O roteiro de pesquisa sobre uso, conservação e manejo de recur-

sos, ambientes e relações importantes para viver e estar bem na bacia do 

Içana e no mundo está orientado pelas seguintes questões, inicialmente, 

8 Roteiro elaborado pela EIBC-Pamáali/Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Kalikatadaapa em parceria 
com o ISA.

Elton José apresenta mapa de sua monografia sobre paisagens: 
distribuição do patauá (ponamalima)

©
 C

A
R

O
L

 D
A

 R
IV

A
, 2

0
0

8

10020-parte5_204a237_AF4a.indd   211 3/30/10   2:01 AM



212

PESQUISA INDÍGENA E INTERCULTURAL

e sugere alguns caminhos para obter e apresentar as respostas, podendo 
ser acrescentados outros que venham a parecer importantes ao longo da 
pesquisa realizada por cada pesquisador indígena:

1. Origem do recurso/ambiente para os povos Baniwa e Coripaco. (Nar-
rativa elaborada com base em conhecimento próprio, depoimento 
pessoal, ou dos mais velhos, baseada na história e mitologia).

2. Distribuição e disponibilidade do recurso/ambiente na bacia do 
Içana. (Narrativa + elaboração de mapa da bacia do Içana + estimati-
va baseada em levantamentos de campo, por ex.: transectos, censos, 
estudo de imagens de satélite).

3. Distribuição e disponibilidade do recurso/ambiente na microrregião 
da comunidade. (Narrativa + mapa apresentando em maior detalhe 
apenas a microrregião da comunidade + estimativa baseada em 
levantamentos de campo, por ex.: transectos, censos, estudo de 
imagens de satélite).

4. Importância do recurso/ambiente para a comunidade. (Narrativa).
5. Calendário do recurso/ambiente indicando fases de mudança  

na disponibilidade, no uso, fenologia etc. (Calendário ecológico-
astronômico).

6. Quantidade do recurso/ambiente que é utilizada. (Estimativa de 
quantidade do recurso/ambiente que é demandada por uma pes-
soa, ou uma família, ou uma comunidade ou toda a população da 
bacia do Içana, durante um determinado período que pode ser de 
um dia, uma semana, um mês, uma estação - Hamoli, Oonia -, um 
ano ou uma vida).

7. Situação atual da disponibilidade e acesso das pessoas e comuni-
dades ao recurso/ambiente. (Narrativa da opinião individual e de 
entrevistas a outras pessoas).

8. Indicação de práticas de manejo consideradas ruins para a manuten-
ção da disponibilidade desse recurso/ambiente. (Narrativa baseada 
em entrevistas buscando apresentar exemplos de experiências 
vivenciadas).

9. Indicação de práticas de manejo consideradas boas para a manuten-
ção da disponibilidade desse recurso/ambiente. (Narrativa baseada 
em entrevistas buscando apresentar exemplos de experiências 
vivenciadas).

10. Indicação de boas práticas de relação (consideração) entre as pessoas 
e comunidades, que são importantes para o bom uso e manejo 
dos recursos e ambientes da bacia do Içana. (Narrativa baseada em 
conversas com os pais, capitães, anciãos e demais lideranças da 
comunidade).
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RESULTADOS

Até o momento, este roteiro orientou a elaboração de 45 monogra-
fias nas escolas EIBC-Pamáali e Kayaakaapali (Escola Coripaco do Alto Iça-
na). Cada pesquisador indígena escolhe um ou mais temas de interesse 
no painel Kaawhiperi Yodzawaaka e desenvolve sua monografia sobre o 
mesmo, guiando-se pelo roteiro comum, mas não necessariamente aten-
do-se somente a ele. As monografias produzidas até agora estão em fase 
de edição para conformar uma série de publicações, que entendemos re-
presentar um passo importante para sistematizar e difundir informações 
e para fortalecer boas práticas de manejo ambiental na bacia, assim como 
boas iniciativas político-pedagógicas.

Até o momento os temas dessas monografias estão assim distri-
buídos:

1. Aawakadaliko Haikonai (plantas da floresta): duas monografias sobre 
arumã, três sobre caraná, duas sobre patauá, duas sobre paxiúba, 
duas sobre açaí, uma sobre louro da terra firme e uma sobre ucuqui.

2. Ooniriko Kophenai (peixes da água): duas monografias sobre aracu, 
três sobre peixes em geral, uma sobre traíra e uma sobre acará.

3. Aawakadaliko Dapinai (cipós da floresta): três monografias sobre 
cipó titica e uma sobre uambé.

4. Aawakadaliko Iitsirinai (animais de caça da floresta): uma monografia 
sobre cobras, uma sobre formigas e uma sobre animais de caça em 
geral.

5. Ooniriko (domínio das águas): uma monografia sobre a região dos 
lagos Dzawinai.

6. Hipainai (domínio da terra/solos): uma monografia sobre terras 
firmes do Içana.

7. Kinikiriko (domínio das roças): uma monografia sobre abacaxi, uma 
sobre pupunha, uma sobre umari e uma sobre mandioca.

8. Kinikiriko Aattinai (pimentas das roças): uma monografia sobre 
pimentas.

9. Aawakadaliko Kepiranai (abelhas da floresta): uma monografia sobre 
abelhas.

10. Kinikiriko Tapenai (plantas medicinais das roças): uma monografia 
sobre piprioca (kapoliro).

Além disso, foram elaboradas uma monografia sobre atmosfera (ar-
vento), uma sobre cacuri, uma sobre zarabatana e uma sobre bongos e 
canoas.
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A EIBC-PAMÁALI E SUA IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA NA FORMAÇÃO  
PARA O MANEJO AMBIENTAL DA BACIA DO IÇANA

A EIBC/CPDEK reúne atualmente uma infra-estrutura de pesquisa 
e formação voltada principalmente para o manejo ambiental, compos-
ta por: trilhas para estudo e descrição de paisagens florestais, herbário 
vivo, viveiro de reprodução de essências florestais, áreas de experimen-
tação e manejo agroflorestal e de pequenos animais, estação de criação 
e reprodução de espécies nativas de peixes, coleção didática de biodi-
versidade (anuros, répteis, peixes, carpoteca de pimentas), telecentro 
comunitário com acesso à internet via satélite, alojamentos e refeitório 
capazes de alojar 150 pessoas. A EIBC/CPDEK tem grande peso na for-
mação dos povos que vivem na bacia do Içana, sendo que muitos de 
seus ex-alunos e professores atualmente vêm participando da renova-
ção dos quadros de gestores locais e ocupando postos de coordenação 
em outras escolas e associações. Isso vem resultando num ambiente 
muito favorável ao envolvimento dessas organizações no processo de 
gestão territorial da bacia.

As pesquisas desenvolvidas pela EIBC/CPDEK estão resultando 
numa base de diagnósticos socioambientais e na formação de uma 
equipe de indígenas com experiência em diversas modalidades de 
pesquisa-ação consideradas importantes para o desenvolvimento de 
estratégias de manejo da bacia. Aos poucos esses agentes indígenas 
vêm assumindo, de forma mais autônoma, atividades de coordenação 
dos processos em curso relacionados com pesquisa e formação para o 
manejo ambiental. Com essa base formada, estamos avançando ano a 
ano no enfoque mais específico relativo a grupos de recursos e ambien-
tes para os quais os baniwa pretendem formalizar, através de discussões 
em reuniões e assembléias, orientações para a adoção de boas práticas 
de manejo com base no estado atual de uso e conservação verificados 
na bacia. 

Esses desafios estão servindo para testar o quão efetivo poderá se 
tornar o papel que a EIBC/CPDEK vai desempenhar no processo de ges-
tão ambiental na bacia do Içana. No final de 2007, a EIBC/CPDEK, o ISA 
e a OIBI se reuniram e acertaram que, idealmente, o processo de gestão 
ambiental da bacia se fortalecerá com a atuação da EIBC/CPDEK produ-
zindo diagnósticos e mobilizando as comunidades para as discussões, em 
complemento à atuação da OIBI e das outras organizações e lideranças 
tradicionais da bacia. Estas cumprirão o papel de encaminhar formalmen-
te deliberações nos espaços que lhes competem coordenar (assembléias 
e reuniões deliberativas das lideranças baniwa e coripaco). Este micro-ar-
ranjo institucional baniwa baseado na escola (formadora-pesquisadora-

10020-parte5_204a237_AF4a.indd   214 3/30/10   2:01 AM



215

MANEJO AMBIENTAL NA REDE DE ESCOLAS BANIWA E CORIPACO

mobilizadora) e na associação (articuladora política e deliberadora for-
mal) tem sido bastante efetivo em dar respostas e encaminhamentos a 
diferentes demandas que o processo de gestão ambiental da bacia vem 
exigindo.

Percebemos que este modelo experimentado no médio Içana está 
também inspirando iniciativas semelhantes em outras escolas e suas 
respectivas associações do baixo Içana (Escola Kaliamã-OCIDAI); do mé-
dio Içana (Escola Parataana-UNIB; Escola Máadzero-ABRIC); do alto Içana 
(Escola Kaayakapali-OICAI); e também no afluente Aiari (Escola Walipere-
dakenai-ACYRA). 

Em agosto de 2008 a EIBC/CPDEK reuniu os coordenadores das es-
colas mencionadas acima e como resultado, criou-se uma rede de for-
mação e pesquisa que passará a manter um contato mais estreito com 
o objetivo de fortalecer a troca de experiências e difusão de processos 
entre as mesmas. Na prática, isso vem acontecendo com a EIBC-CPDEK 
encabeçando e fortalecendo suas ações de formação e, sobretudo, ex-
perimentando e difundindo suas experiências de pesquisa relacionadas 
com manejo ambiental, e com as necessidades dos Baniwa e Coripaco de 
viver e estar bem no mundo.

BIBLIOGRAFIA

Wilson, E.O. (ed.). Biodiversity. National Academy Press, Washington, D.C., 1988.

10020-parte5_204a237_AF4a.indd   215 3/30/10   2:01 AM



216

DESARROLLO CONJUNTO DE UNA 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
BASADA EN LA INVESTIGACIÓN PROPIA
ENTRE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DEL RÍO PIRÁ-PARANÁ (ACAIPI)  
Y LA FUNDACIÓN GAIA - AMAZONAS (FGA)

Nelson Ortiz1

PRESENTACIÓN

En el año 1996, con el apoyo de la Fundación Gaia Amazonas 
(FGA), las comunidades indígenas localizadas en la cuenca del río Pirá-
Paraná deciden constituir la Asociación de Capitanes y Autoridades Tra-
dicionales Indígenas (ACAIPI)2. Se comenzó entonces a trabajar con las 
comunidades del Pirá en la construcción de un plan de ordenamiento 
socio-ambiental llamado comúnmente en Colombia “Plan de Vida”. Este 
proceso permitió identificar y diagnosticar las problemáticas existentes 
en el territorio y definir los objetivos y estrategias pertinentes para solu-
cionarlas. Como resultado, el Plan de Vida se estructuró principalmente 
en cuatro ejes de trabajo: Educación, Gobierno Propio, Salud y Medio 
Ambiente. A partir de este esquema, y utilizando metodologías como 
recorridos zonales, congresos zonales entre otros, que promovían la par-
ticipación se empezaron a desarrollar los objetivos y estrategias formu-
lados en este Plan.

La elaboración de un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la 
Cuenca del río Pirá-Paraná fue una de las prioridades identificadas. Me-
todológicamente el trabajo se inició con la construcción de un punto 
de vista común sobre el concepto “medio ambiente”: de acuerdo con 
la perspectiva indígena el PMA fue interpretado como “la recuperación 
y ordenamiento del Conocimiento que nos fue entregado por nuestros 
ancestros para cuidar el territorio y la vida”. La estrategia de trabajo en 
terreno consistió en la conformación de grupos de investigación de 
jóvenes y líderes, quienes bajo la orientación de los sabedores tradi-
cionales, usando metodologías pertinentes y con el acompañamiento 

1 Asesor Fundación Gaia - Amazonas – FGA.
2 AATI’s (Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas): Organizaciones indígenas de base, confor-
madas por un grupo de comunidades indígenas que se asocian para promover de manera conjunta sus 
diferentes proyectos. Las asociaciones indígenas son entidades públicas de carácter especial, con personería 
jurídica, jurisdicción territorial, patrimonio propio y autonomía administrativa (Artículo 56 transitorio Consti-
tución Política y Decreto 1088 de 1993).
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permanente de FGA, registraron en detalle información cultural sobre 

el manejo del “medio ambiente”: trazaron los mapas de sus territorios, 

recursos naturales y sitios sagrados, examinaron la forma y el signi�-

cado de su manejo tradicional, reconstruyeron a partir de la tradición 

oral los mitos de creación, los recorridos de poblamiento de sus ances-

tros desde el Delta del Amazonas hasta los territorios que hoy habitan 

y estudiaron el calendario de sus estaciones. Como resultado de este 

trabajo fue posible el restablecimiento de mecanismos tradicionales de 

manejo ambiental así como la consolidación socio-cultural y política de 

la Asociación. Permitió igualmente que los niños y jóvenes por fuera 

de los grupos de investigación conformados entendieran y revaloraran 

todo el acervo cultural del manejo tradicional del territorio como una 

forma de encuentro entre la nueva visión de los jóvenes y la manera de 

ver el territorio de parte de los sabedores tradicionales. 

Calendario Tatuyo,  

alto Pirá-Paraná
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ACAIPI, RÍO PIRÁ-PARANÁ

El complejo sociocultural de los Tukano Oriental en Colombia se 
ubica en las cuencas de los ríos Vaupés y Apaporis, donde el Pirá-Paraná 
hace las veces de conector. Este río se encuentra ubicado en la parte sur 
del departamento del Vaupés y corre en dirección norte-sur, desembocan-
do en el río Apaporis. Geológicamente, su expresión morfológica es de se-
rranías que no sobrepasan los 150m de altura. Los afloramientos rocosos 
discontinuos presentes en el cauce del río forman los raudales, los cuales 
hacen este río de difícil navegación y en algunas partes no navegable.

La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del río Pirá-
Paraná (ACAIPI) asocia a un total de 17 comunidades y 30 malocas ve-
cinas. Su jurisdicción abarca un área aproximada de 5400km² al interior 
del Gran Resguardo del Vaupés y tiene una población cercana a los 2000 
habitantes pertenecientes a las etnias Barasana (~Hadera, Yeba ~basa, 
~Itada, Ria~tuda); Eduria; Makuna (Ide ~basa), Bará (Wai ~basa), Tatuyo: 
(~Sida)3 entre otras. En la región del Pirá se hablan seis lenguas diferen-
tes pertenecientes a la familia lingüística Tukano Oriental que comparten 
estructuras lingüísticas, tienen sistemas fonológicos semejantes y cogna-
dos léxicos. 

Estos grupos han logrado mantener su cultura y tradición, no obs-
tante el enorme impacto provocado por el contacto con el mundo no in-
dígena. A pesar de las misiones religiosas, las bonanzas extractivistas del 
caucho y la coca y de las políticas públicas no pertinentes ni incluyentes 
que se han implementado en sus territorios, ACAIPI ha encontrado no 
solo la fuerza, sino la claridad, y dinámicas sociales y culturales necesarias 
para enfrentar los retos presentes.

El sistema tradicional para el manejo del territorio, se mantiene vi-
gente en la zona, y está a cargo de los He gua (Curadores de Mundo o 
Tocadores de Yuruparí) y los ~Kubua Rodori ~Wadogi (Payés o Curadores 
de las Épocas), los cuales tienen diferentes especialidades de acuerdo a 
la curación que se les hizo al nacer y a su formación. Los actos y prácticas 
preventivas basadas en los mitos (~wadore) son la base de este sistema, 
mediante ellas a través de la comunicación que tienen los ~Kubua con 

3 En este texto, para la escritura de palabras en las lenguas Tukano Oriental del Pirá se respetarán las con-
venciones establecidas por las etnias de la zona. Las lenguas Tukano se caracterizan por ser fuertemente na-
salizadas. En una frase podemos contar más de la mitad de las palabras como nasales. Se escucha siempre 
como si hablasen con las narices tapadas. Fonéticamente, tenemos m, n, ñ, y una nasal velar que se puede 
transcribir ng, y suena como la [ng] de long, en inglés. La nasalidad se transmite sobre la silaba y más allá de 
ella, sobre la palabra entera. Desde el punto de vista fonológico las consonantes orales b, d, y, g se realizan 
nasales [m], [n], [ñ], [ng] en contexto nasal. Teniendo en cuenta los rasgos fonológicos estas consonantes 
son las mismas, solo difieren en cuanto al paso del aire por la boca o por la nariz. Así pues las palabras nasa-
les se escriben con un signo nasal ( ~ ) que se antepone a la palabra. (Nota de la lingüista Natalia Erazo).
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los dueños de la naturaleza y de las enfermedades se mantiene el equi-

librio ecológico y la buena salud de la población. La importancia de este 

sistema tradicional es vital también para a$anzar la identidad cultural y 

para favorecer y reforzar la autonomía de las sociedades indígenas en el 

manejo de sus territorios. 

En cuanto a la estructura político-administrativa, ACAIPI cuenta 

con la Asamblea General de Capitanes; considerada como la máxima Au-

toridad de la Asociación, esta elige un Comité Coordinador, conformado 

por 4 líderes de las diferentes etnias. Sus funciones son canalizar, anali-

zar, orientar y gestionar las propuestas de las comunidades y juegan un 

papel muy importante en la interlocución con el mundo no indígena.  

Por medio de Asambleas generales que se realizan una o dos veces al 

año, ACAIPI concerta y establece sus políticas. Todas las decisiones son 

discutidas desde la base, a partir de reuniones comunitarias y rati$cadas 

en procesos participativos en los que está involucrada toda la población 

de la zona. En los últimos cuatro años el proceso organizativo de ACAIPI 

se ha fortalecido notablemente y los programas especí$cos de Educa-

ción, Salud y Medio Ambiente han venido requiriendo más supervisión 

y atención por parte de líderes locales. Por esto la Asamblea General de 

Capitanes decidió nombrar Secretarios sectoriales con experiencia en los 

diversos temas. Actualmente las comunidades tienen equipos de trabajo 

en diferentes áreas, sus actividades incluyen investigaciones comunita-

Chorro o Cachivera Olla (Soti Gohe) en el caño Tatú 
(~Seberiya), afluente del Pirá-Paraná
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rias, desarrollo de programas de seguridad alimentaria, educación, salud 
y manejo ambiental en las que están involucrados decenas de hombres 
y mujeres, incluyendo a los ancianos quienes son considerados la fuente 
del saber, la información y el conocimiento.

En el Pirá-Paraná el papel que desempeñan las mujeres tiene un 
valor muy especial, son consideradas las generadoras de vida y las trans-
misoras de conocimientos fundamentales para la supervivencia física y 
cultural de la población. Su labor y conocimientos estrechamente rela-
cionados con la producción agrícola y la transformación de alimentos, las 
convierte en pilares vitales para el mantenimiento de la buena salud y el 
bienestar tanto social como espiritual en sus comunidades, así como en 
el ordenamiento de las relaciones entre géneros. 

En el Pirá-Paraná existen muchos sitios sagrados que evocan epi-
sodios míticos en los cuales deidades femeninas y heroínas culturales le-
garon información que orientan las labores cotidianas y rituales que hoy 
realizan las mujeres. Estos lugares están representados en la estructura 
de la maloca en forma de estantillos y definen los espacios en los que las 
mujeres realizan sus labores como también los protocolos de compor-
tamiento tanto dentro de la maloca como fuera de ella de acuerdo con 
la etapa de desarrollo en el que se encuentren y las fases de sus ciclos 
reproductivos.

GESTIÓN INTERCULTURAL: EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA FUNDACIÓN GAIA 
AMAZONAS 

La Fundación Gaia Amazonas, una ONG colombiana creada en el 
año 1990, con el fin de conservar la diversidad cultural y biológica de la 
selva amazónica, a partir del fortalecimiento integral de los pueblos in-
dígenas, inició su trabajo en el río Pirá-Paraná en 1996 respondiendo a la 
solicitud de asesoría que hicieron sus autoridades indígenas. En el 2002, 
ACAIPI inició la formulación de su Plan de Manejo Ambiental –PMA- im-
plementando estrategias pertinentes construidas desde las bases socia-
les y fundamentadas en criterios propios con el objetivo de fortalecer su 
gobernanza ambiental y definir políticas para la regulación del uso de los 
recursos naturales y sitios sagrados de su territorio.  

Dentro de este marco, la estrategia específica de trabajo adoptada 
para la definición del PMA, consistió en promover un proyecto de inves-
tigación que fuera asumido por grupos de jóvenes (hombres y mujeres) 
de todas las comunidades, y orientada por los principales sabedores tra-
dicionales y ancianas de cada etnia establecida en el Pirá. Los ancianos 
sabedores analizaron la pertinencia de las investigaciones propuestas, 
concordando en que la situación de debilitamiento cultural, presente 
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en ese momento, requería que el conocimiento ancestral que había sido 

transmitido tradicionalmente de manera oral y en ámbitos rituales, se co-

municara abiertamente y se registrara por medio de grabaciones y de la 

escritura.  

Argumentaron los ancianos que de esta manera, muchos jóvenes 

podrían acercarse a este saber y que la información sistematizada podría 

servir como insumo para la elaboración de planes de estudio y material 

pedagógico pertinente para las escuelas de la zona. 

De esta manera, los jóvenes comenzaron a indagar sobre el conoci-

miento ancestral para el manejo del territorio, investigando sobre temas 

como el origen y manejo de los sitios sagrados, el reconocimiento de los 

territorios ancestrales y de las rutas ancestrales de poblamiento del te-

rritorio y especialmente, la recuperación de los calendarios ecológicos y 

rituales. Por su parte las mujeres conformaron grupos de trabajo para la 

recopilación de las historias referidas al origen de los alimentos cultiva-

dos y al manejo adecuado de las chagras.

Se conformaron entonces equipos de investigadores con jóvenes 

de todas las comunidades que representaban las 6 principales etnias que 

habitan en la zona, motivando así el acercamiento de los jóvenes a los 

viejos y a los espacios culturales donde tradicionalmente se transmite el 

conocimiento. A estos jóvenes se les brindó capacitación y orientación en 

materia lingüística, técnicas cartográ&cas, y en el manejo de equipos de 

Raudal “sagrado” cerca a la comunidad de Piedra Ñi
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audio y ordenadores; para que de esta manera, fueran ellos mismos quie-
nes lideraron el registro, la trascripción y análisis de información, así como 
la producción de documentos bilingües, mapas y gráficos.

Para el registro escrito de la información oral existía el dilema que 
la gran mayoría de la población sólo dominaba las lenguas nativas y que 
no se contaba con un alfabeto propio, aunque la escritura en las lenguas 
nativas se había venido introduciendo en la zona desde hacía un tiempo a 
través de la evangelización y las investigaciones lingüísticas; con relación 
a las traducciones existía la preocupación por el poco manejo del espa-
ñol por parte de los jóvenes investigadores, y la falta de léxico requerido 
sobre todo en relación a los temas profundos de investigación. Frente a 
estas situaciones se decidió unificar un alfabeto para la escritura de las 
lenguas Tukano del Pirá, capacitar a los líderes en su utilización, y analizar 
conjuntamente los beneficios y limitaciones implícitos en la traducción. 
Se recalcó entonces que sólo la harían los investigadores que tuvieran más 
capacidad, pero que lo importante realmente era “guardar’’ cada tema en 
su lengua originaria, objetivo primordial de los mayores. De igual manera 
se los capacitó en el aprestamiento para el registro de narraciones orales 
y la trascripción de las mismas con el alfabeto unificado. 

Para la elaboración de la cartografía del territorio, se brindaron he-
rramientas para la comprensión de la forma “occidental” de representar 
una región, transmitiendo a los jóvenes conceptos básicos de cartografía 
técnica en aspectos como escalas, proporciones y georreferenciación. Esto 
conllevó a facilitar a los grupos de trabajo, la aprehensión de elementos de 
ubicación de la espacialidad específica que para ellos representan sus si-
tios sagrados, territorios ancestrales y rutas de poblamiento recorridas por 
sus ancestros anacondas, en el contexto de la macrorregión. Sin dejar a un 
lado la riqueza conceptual, pictórica y gráfica, propias, se logró plasmar 
en los mapas, conceptos de la forma tradicional de entender sus espacios, 
permitiendo a su vez la digitalización del material producido, y la genera-
ción de mapas temáticos georreferenciados. Los jóvenes de las diferentes 
etnias, lograron igualmente verificar la continuidad espacial de sus territo-
rios, comprender sus límites naturales, plasmar los accidentes geográficos 
y priorizar en cuáles zonas, según el manejo tradicional, se debía tener es-
pecial cuidado para la solución de las problemáticas ambientales.

Fue muy difícil lograr que las mujeres del Pirá identificaran sus pro-
pios espacios de acción y participación, de manera que no hubiera inter-
ferencia con sus labores cotidianas, ni se transgredieran las restricciones 
tradicionales propias de cada sexo. Este proceso implicó realizar recorri-
dos periódicos por las comunidades acompañando durante los mismos a 
las mujeres en la realización de sus labores domesticas (lavar ropa, coci-
nar, ir a la chagra, cuidar los hijos etc.), pues es en esos espacios en los que 
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ellas se manifiestan y se expresan espontáneamente; de igual manera se 
hizo necesario implementar estrategias para generar confianza al interior 
de los grupos, promoviendo la comunicación entre las mujeres de todas 
las comunidades, y diseñando actividades diferenciadas de acuerdo a 
los grupos de edad, de esta manera se capitalizaban los conocimientos 
y experiencia que tenían las mujeres mayores, las madres de familia y las 
jóvenes estudiantes.

En la práctica, la implementación de las metodologías mencionadas  
ha implicado periodos de experimentación no siempre exitosos y por lo 
tanto, un criterio fundamental para el acompañamiento ha consistido en 
promover la participación activa de todos los sectores sociales, fomentan-
do la investigación endógena y manteniendo la flexibilidad y un diálogo 
permanente, de manera que constantemente las metodologías de trabajo 
se estén evaluando, replanteando y adaptando a las particulares condicio-
nes de vida de la población indígena, para que más allá de logros puntua-
les se generen cuestionamientos y aprendizajes a distintos niveles.

RESULTADOS 

Gracias al desarrollo de las investigaciones que se adelantan des-
de el año 2003, se ha generado un proceso participativo que ha venido 
congregando a jóvenes, viejos, mujeres, y lideres de todas las etnias de la 
zona, en el que se promueve no sólo el registro de información sino la par-
ticipación de las comunidades en el análisis de los resultados obtenidos y 
en la generación de estrategias y compromisos responsables basadas en 
el conocimiento tradicional para el manejo adecuado del territorio. 

De esta manera se han generado acuerdos de respeto a la norma-
tividad ancestral para el uso y protección de los sitios sagrados y recursos 
naturales en cada localidad, así como de coordinación entre sabedores 
para la realización de rituales y curaciones de acuerdo a las pautas esta-
blecidas en los calendarios ecológicos culturales; esto a su vez abre pers-
pectivas de sumo interés para la ACAIPI y otras organizaciones zonales en 
el propósito de organizar el manejo y la protección de una gran región de 
la Amazonía colombiana, de acuerdo a los criterios tradicionales.

Las investigaciones han permitido también revitalizar la memoria 
colectiva sobre las historias de origen de los diferentes grupos humanos 
que habitan en este río, fortalecimiento la identidad cultural al implicarse 
un proceso de reconstrucción de los saberes propios que se ha venido 
concretando en la reactivación de circuitos de transmisión del conoci-
miento tradicional. Se han generando de esta manera, mecanismos para 
la apropiación, por parte de las nuevas generaciones, de los conocimien-
tos ancestrales para vivir bien y cuidar del territorio, propiciando a su 
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vez oportunidades sociales, espirituales y económicas para los jóvenes 
dentro de la zona: sociales en el sentido que la opinión y aportes de los 
jóvenes empiezan a jugar un papel determinante en las decisiones que 
toma ACAIPI; espirituales por que los investigadores se vinculan direc-
tamente con el Sistema chamánico de manejo Tradicional de la salud y 
del cuidado del territorio; y económicas, ya que los jóvenes reciben una 
bonificación por su trabajo. La creación de espacios alternativos que pro-
mueven la participación de los jóvenes se ha convertido en el principal 
estímulo para que ellos permanezcan en el territorio, potencializando sus 
aptitudes de liderazgo y valorando su identidad cultural; de esta manera 
se ha visto disminuida la migración de jóvenes a los centros urbanos. La 
participación en las investigaciones ha contribuido, de igual manera, con  
la formación pedagógica y política de personal docente idóneo; estas ex-
periencias además orientan la implementación de estrategias pedagógi-
cas bilingües e interculturales y la producción del material pedagógico 
que el proyecto educativo de ACAIPI requiere.

En relación con el ejercicio cartográfico, se logró la delimitación 
y mapeo de las territorialidades ancestrales, la localización de los sitios 
sagrados, y la caracterización de las rutas del poblamiento ancestral del 
territorio. Estos materiales se han constituido en importante herramienta 
de representatividad política para el posicionamiento de sus intereses; 
teniendo conocimientos más claro de sus valores territoriales y límites 
frente a las demás asociaciones vecinas, se ha favorecido el intercambio 
de ejercicios sobre la comprensión de problemáticas y la generación de 
acuerdos para la solución de diferencias territoriales.

Por su parte los grupos de mujeres tomaron la iniciativa de desa-
rrollar estrategias para mejorar la productividad agrícola de las chagras, 
implementando un Programa de Seguridad Alimentaria consistente en el 
fortalecimiento de la solidaridad, el intercambio de semillas, la coordina-
ción de los trabajos entre hombres y mujeres, la observancia de las reco-
mendaciones de los sabedores, la realización de curaciones para propiciar 
la fertilidad de los suelos y la identificación y distribución de tierras aptas 
para el cultivo a familias que tienen dificultades para la obtención de su 
sustento. Todas estas iniciativas, les ha permitido a las mujeres afianzar el 
valor de sus conocimientos y vincularse directamente desde sus activida-
des cotidianas, al proceso que lidera ACAIPI.

El ejercicio de formular un PMA basado en los sistemas propios de 
regulación, ha propiciado la definición e implementación participativa de 
nuevos y pertinentes modelos de educación, salud, y gobernabilidad. Los 
resultados de las investigaciones estructuran y alimentan el nuevo currí-
culo escolar, guían el programa de salud y sustentan el Plan de Manejo 
Ambiental, tres campos integrados que forman una sola entidad.
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De esta manera las relaciones entre lo sagrado, el medio ambien-
te, la sociedad, la cultura y el alimento han sido profundamente analiza-
das entre los viejos, los jóvenes, y las mujeres , dando camino a planes 
regionales, acuerdos y proyectos de conservación tradicional del medio 
ambiente, manejo de sitios sagrados y ordenamiento territorial que con-
tribuyen con la protección del Noroeste Amazónico.

A nivel transfronterizo con el apoyo de la FGA y en coordinación con 
el Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, se vienen adelantando accio-
nes piloto, entre ACAIPI y los pueblos Tuyuka, Bará y Tukano del rio Tiquié, 
que nace en Colombia y desemboca en el río Vaupés en Brasil, con el fin 
de consolidar una cooperación transfronteriza que permita la definición 
de estrategias integrales para la conservación y la gobernabilidad am-
biental de estos territorios. Gracias a estas acciones de cooperación trans-
fronteriza se presentan hoy toda una serie de actividades en los temas de 
Cartografía Cultural, Educación, Género, y Protección del conocimiento 
colectivo. Gracias también a los los resultados de las investigaciones ade-
lantadas, se vienen promoviendo intercambios con las organizaciones 
indígenas ATRIART, AEITU y AEITY, que han permitido el afianzamiento 
de las relaciones de cooperación y rescatado la importancia de reconocer 
dicho territorio como uno solo, donde se maneja un pensamiento común 
y se comparte un mismo conocimiento tradicional. 
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REGISTRO DE BENZIMENTOS ENTRE OS TUKANO DO ALTO TIQUIÉ

Doé Otávio Vilas Boas Pena, AEITYPP1, Kumarõ Luciano Vilas 
Boas Pena2, Ñahori Rafael Meira Marques3, Melissa Oliveira4, 
Yupuri Jovino Vilas Boas Pena5, Yupuri Marino Alves Bastos5, 

Yupuri Américo Ramos Bastos5, Yupuri Atílio Ramos Pena3, 
Yupuri Domingos Sávio Alves Bastos3, Yupuri Luís Prado Neri5, 

Yuhtapura Mario Massa Marques5, Buabi Januário Alves 
Bastos5, Suegu Tarcísio Borges Barreto5, Suegu Henrique 

Casimiro Marques5, Ũhtadiata Manuel Cardoso5, Ũremiri 
Avelino Prado Neri5, Ũremiri Antônio Tenório Bastos6

Esse processo de registro de benzimentos partiu de uma iniciativa 
dos membros da AEITYPP (Associação Escola Indígena Tukano Yepa Pirõ 
Porã) e consistiu na primeira experiência de pesquisa e registro de co-
nhecimentos na língua tukano por essa associação. Os próprios kumua 
(benzedores) decidiram registrar esses conhecimentos e elaborar um li-
vro, com a intenção de que eles sejam transmitidos através das gerações. 
Á convite da coordenação da AEITYPP, a antropóloga Melissa Oliveira do 
Programa Rio Negro, Instituto Socioambiental, acompanhou esse proces-
so de registro, apoiando desde 2006 o desenvolvimento das atividades 
dessa pesquisa que inclui oficinas, o processo de organização de material 
para elaboração do livro, sua revisão e editoração gráfica.

CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL DA PESQUISA: A ÁREA DE  
ABRANGÊNCIA DA AEITYPP

A AEITYPP abrange um território tukano na área acima de Pari-Ca-
choeira, desde a comunidade Mioña Pito (São Domingos) até Moõpoea 
(Caruru-Cachoeira) -, onde vivem 284 pessoas (Censo Dsei, 2009) princi-

Os autores são os que participaram mais diretamente na elaboração deste texto com relatos sobre o pro-
cesso de pesquisa, pesquisa bibliográfica, conhecimentos sobre benzimentos, traduções dos benzimentos e 
explicações de seus significados. A pesquisa foi realizada por grupos de pesquisa compostos por moradores 
das comunidades que fazem parte da AEITYPP sob orientação dos kumua (benzedores). A redação dessa 
comunicação foi feita por Melissa Oliveira.

1 Professor e pesquisador e presidente da Associação Escola Indígena Tukano Yepa Pirõ Porã.
2 Coordenador pedagógico e pesquisador da AEITYPP.
3 Pesquisador da AEITYPP.
4 Antropóloga do Instituto Socioambiental.
5 Benzedor.
6 Professor e pesquisador.
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palmente da etnia tukano, dos sibs Yupuri Pamõ porã, Ahkuto Merĩ porã, 

Yupuri Bubera porã, Uremirĩ Sakuro porã e Yepa Bayiri Bohsoa porã, e suas 

esposas predominantemente da etnia tuyuka, além de pessoas das etnias 

Yebamahsã, Hupda, Desana e Pira-Tapuya. Estes grupos tukano são origi-

nários do Papuri e vieram para o Tiquié em diferentes momentos, através 

de diferentes caminhos, e pouco a pouco foram habitando o trecho alto 

deste rio. São comunidades que sofreram, no decorrer do século XX, um 

processo de esvaziamento e enfraquecimento principalmente a partir da 

atuação dos missionários na região. Muitos indivíduos ou famílias inteiras 

se mudaram para Pari-Cachoeira, outras para São Gabriel da Cachoeira, e 

até mesmo para Manaus, onde até hoje residem. 

No contexto de fortalecimento do movimento indígena na região 

do alto rio Negro e do Tiquié, estas comunidades passaram a constituir 

nos anos 80, em conjunto com as comunidades tuyuka, a associação de 

base ATRIART- Associação das Tribos Indígenas do alto rio Tiquié. Em 2005 

os moradores das comunidades tukano criaram em assembleia a Associa-

ção Escola Indígena Tukano Yepa Pirõ Porã, com a intenção de constituir 

uma experiência própria de educação escolar. Atualmente a Escola con-

ta com aproximadamente cem alunos, e um quadro de sete professores 
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Conhecedores mais velhos afirmam a importância  
do registro dos benzimentos
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distribuídos em várias comunidades: a Escola Doetyro na comunidade 
Tohtoma Pito (Santa Rosa), sede da AEITYPP, e escolas em outras quatro 
comunidades que a compõem.

Em 2006 iniciou-se a pesquisa e registro de benzimentos. Em 2008 
foi aprovado um projeto para construção de uma maloca como local 
privilegiado para o ensino-aprendizado destes conhecimentos, que foi 
construída na comunidade de Santa Rosa, sede da AEITYPP. 

OS BENZIMENTOS NA VIDA DOS TUKANO

Os benzimentos são considerados por estes povos de fundamental 
importância para a garantia de uma vida saudável e tranquila. Os Tukano 
concebem que o mundo está habitado por diversos seres ou gentes, e 
que entre os homens e essas outras gentes do mundo existem relações 
de hostilidade que advêm de épocas primordiais. No início, a primeira 
humanidade, “Gente do aparecimento”, compartilhava com os outros se-
res do universo uma condição comum, mas apenas a humanidade con-
seguiu sair desta condição e se diferenciar, tornando-se “Gente da Trans-
formação” (humanidade atual) e deixando para trás os Wai mahsã (gente 
peixe), “categoria que engloba seres sobrenaturais, não só associados ao 
rio, aos peixes, mas também aos animais terrestres, insetos, ou sem uma 
associação animal direta”. Esta adversidade primeira entre os que se trans-
formaram e os que não se transformaram, é renovada em práticas de pre-
dação em que a humanidade consome os peixes e animais de caça, e os 
Wai mahsã e animais atacam a humanidade. (Cabalzar, 2005: 68-69).

Portanto, é da ação dos animais e dos espíritos dos animais que 
advém grande parte dos males e doenças que se abatem sobre os hu-
manos. Em determinados períodos do seu ciclo de vida e épocas do ci-
clo anual (ocaso de constelações, aparecimentos de certos animais), os 
humanos tornam-se mais suscetíveis a estes ataques. Nestes momentos 
torna-se necessária a realização de ações profiláticas, dentre as quais os 
benzimentos de proteção realizados pelos kumua, especialistas destes 
conhecimentos (Ver Buchillet, 1998; e Cabalzar, idem).

A eficácia de um benzimento depende tanto da sua boa efetua-
ção por parte do kumu, que deve proferi-lo de modo correto e completo, 
como também do seguimento de determinadas regras de comportamen-
to por parte da pessoa benzida, o que pode incluir dieta alimentar, abs-
tinência sexual, entre outras prescrições e evitações. Se um benzimento 
não é realizado, ou o é de modo errôneo ou incompleto, ou se a pessoa 
benzida não cumpre as regras estabelecidas, podem surgir doenças e o 
kumu entra novamente em ação com benzimentos de cura, terapêuticos, 
que podem ser acompanhados ou não de receita com plantas medicinais, 
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de acordo com a doença em questão. Em sua atuação discreta, solitária e 
quase imperceptível, os kumua desempenham um papel imprescindível 
na vida destes povos.

Os benzimentos estão presentes na vida da humanidade desde sua 
origem. Para os Tukano, a humanidade foi gestada no ventre de uma co-
bra canoa que a conduziu desde o Lago de Leite, região hoje identificada 
por eles como a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, até a região de 
Ipanoré, no rio Uaupés, alto rio Negro, onde emergiram como seres hu-
manos. Ao longo da sua trajetória, a cobra canoa parou em determinados 
pontos, as Casas de Transformação, e foi neste processo que os grupos fo-
ram se conformando, adquirindo dos demiurgos objetos e conhecimen-
tos necessários para viver neste mundo, entre os quais os benzimentos.

Os Tukano possuem um vasto repertório de benzimentos, realiza-
dos em diversas situações da vida em comunidade: nos diferentes mo-
mentos do ciclo de vida do indivíduo (nascimento, puberdade - menarca, 
iniciação masculina -, gravidez, menopausa, morte), em épocas específi-
cas do ciclo anual, na construção de uma nova maloca ou casa, nas ativi-
dades referentes à roça, em situações de viagem para outras comunida-
des, ou para a cidade, em situações de enfermidades, entre outros7. 

Muitos dos procedimentos realizados pelo kumu ao longo de um 
benzimento estão relacionados a eventos ocorridos em épocas remotas, 
eventos mitológicos de origem de determinadas doenças ou que confe-
riram a certos elementos e seres, propriedades maléficas ou terapêuticas. 
Os mais velhos costumam dizer que quando uma criança ou um não índio 
ouve ou lê um mito, entende apenas parcialmente seus significados; para 
o conhecedor, além dos acontecimentos que narra, o mito está pleno de 
alusões a benzimentos e ao modo como devem ser realizados.

São também altamente descritivos, revelando um vasto conheci-
mento que os Tukano têm do mundo ao seu redor: classificação de paisa-
gens, solo, água, vegetação, plantas, animais, descrição de suas caracte-
rísticas físicas, comportamentos, o que pode ser observado se atentarmos 
para as ilustrações feitas ao longo do livro.

Os benzimentos são recitados pelo kumu sobre substâncias in-
termediárias nos processos de proteção, descontaminação e cura. Elas 
variam de acordo com o benzimento em questão, podendo ser o ta-
baco, breu (resina utilizada na iluminação de ambientes, e calafetação 
de canoas), o carajuru (pigmento vermelho utilizado na pintura facial e 
corporal), parcelas de alimento, bebida, plantas, entre outros, que serão 

7 Foram abordados na literatura por diversos autores como Buchillet (1992, 1990, 1988, 1983, entre outros), 
Reichel-Dolmatoff (1997), Hugh-Jones, C.(1979), Hugh-Jones, S. (1979), Århem, K. (1993); Århem, K. et 
al.(2004), Azevedo (2004), Cabalzar (2005), Rezende (2008), AEITU (2005, 2009).
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utilizados ou consumidos pela pessoa de acordo com as recomenda-
ções do kumu.

Segundo os mais velhos, antigamente os benzimentos eram repas-
sados estritamente de pai para filho durante as conversas que ocorriam 
nas malocas na boca da noite, em rodas de ipadu e fumo. Com a atuação 
dos missionários salesianos no Tiquié a partir dos anos quarenta do sé-
culo passado, ocorreu uma desestruturação do modelo de organização 
social e de residência até então vigentes, as malocas comunais foram des-
truídas, sendo formadas comunidades compostas por casas habitadas 
por famílias nucleares. Muitas práticas deixaram de ser realizadas e gran-
des mudanças ocorreram nos modos de transmissão de conhecimentos. 
Aqueles que se sentiam interessados em aprender os benzimentos pas-
saram a ter que procurar seus pais ou outros parentes mais velhos (tios, 
sogros) em suas casas, muitas vezes aproveitando momentos de festas na 
sua comunidade ou em outras.

Atualmente o registro oral e escrito de benzimentos está sendo 
utilizado como estratégia pedagógica. Jovens e adultos lançam mão de 
gravadores para registrar os benzimentos narrados pelos velhos, para 
ouvi-los repetidamente. Algumas vezes transcrevem as gravações em 
cadernos, utilizando-os para leitura. Justificam dizendo que hoje em dia 
as pessoas não possuem mais “concentração e memória” suficientes para 
“gravar bem” os conhecimentos transmitidos pelos kumua. Atribuem isso 
ao fato de já não se comportarem mais como os antigos - deixaram de 
participar regularmente de rituais com ingestão de caapi, de realizar a 
prática de vomitar no rio de madrugada através da indução com folhas 
eméticas, e de realizar de maneira adequada as dietas (alimentar e sexual) 
indispensáveis para um bom aprendizado. Benzimentos têm sido eleitos 
por vários jovens como temática de pesquisa de conclusão do ensino fun-
damental nas escolas indígenas do rio Tiquié. 

Todo homem adulto conhece e domina um repertório básico de 
benzimentos, como os de cura de doenças leves. Apesar de conhecer certo 
tipo de benzimento, um homem pode levar um tempo para passar a aplicá-
lo. As primeiras vezes em que executa procedimentos de benzimento são 
cercadas de expectativas de sua própria parte, consistindo praticamente 
num teste em que ele observará se seu benzimento foi eficaz ou não. 

Outros benzimentos como o de nominação da criança, aqueles re-
lacionados a épocas importantes do ciclo anual, ou até mesmo alguns 
benzimentos de alimentação envolvem operações mais complexas, de-
vendo ser realizados apenas por kumua mais experientes e reconhecidos 
como tal pelos membros de um grupo doméstico, comunidade ou região. 
Um benzimento mal realizado pode trazer consequências graves como 
doenças ou diminuição de certas espécies de peixes, frutas, animais de 
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caça. Alguns velhos afirmam que muitos desses problemas advêm do 
fato de que hoje em dia “qualquer um” quer realizar estes benzimentos, 
mesmo sem ter conhecimento e legitimidade para isso. 

As narrativas de benzimentos mantêm uma estrutura básica, mas 
não são estáticas e incorporam novidades da vida cotidiana; o benzimento 
para o consumo de carne de animais (waikhura bahsebaro) atualmente in-
clui o consumo de carne de animais de criação que não eram consumidos 
pelos índios (waikhura pehkasãyarã ehkarã bahse ehkaro), como galinhas, 
bois, porcos domésticos. Nos benzimentos de alimentação, no momento 
em que se descontamina recipientes utilizados na atividade culinária, o 
kumu cita além das panelas de cerâmica (diitu), as panelas de alumínio (ko-
metu) produzidas em diversos países (brasileira, colombiana, americana); 
no benzimento realizado para o problema de falta de leite materno, são 
também descontaminados a mamadeira e o leite de vaca. Isso revela um 
esforço constante por parte dos benzedores de acompanhar as transfor-
mações de seu mundo e modo de vida, incluindo todos os elementos que 
possam constituir um fator de contaminação desencadeador de doenças.

REGISTRANDO BENZIMENTOS: TRAJETÓRIA DE PESQUISA

Em 2006, ao decidir elaborar este livro, os velhos organizaram com 
a coordenação da AEITYPP uma primeira oficina sobre o assunto, quando 
narraram a história de origem de Basebo, demiurgo relacionado à origem 
da alimentação, das roças, dos cultivos, e também ao ensinamento dos 
benzimentos. Alguns meses depois foi realizada uma oficina para revisão 
e complementação destas narrativas. 

Em outra oficina em 2007, com a consultoria de Judite Albuquer-
que, abordou-se a pesquisa enquanto metodologia de ensino (a decisão 
do assunto a ser pesquisado, o planejamento da pesquisa, onde estão as 
informações, as condições de pesquisa, o trabalho de campo, a organiza-
ção das informações, as formas de apresentação para as comunidades). 
Nesse processo, os Tukano foram inventando um modo próprio de fazer 
pesquisa. Os velhos seguiram reafirmando a importância do registro dos 
benzimentos, sendo formados então grupos de pesquisa por comunidade 
envolvendo alunos, jovens, professores, pais, mães, kumua, responsáveis 
por pesquisar com os benzedores locais certos tipos de benzimentos. 

Tendo realizado registros com os kumua de suas comunidades, 
transcreveram as fitas e ilustraram os textos. A coordenação da AEITYPP 
e a assessoria do ISA acompanharam o andamento das pesquisas nas 
comunidades e, no final de 2007, foi realizada mais uma oficina para a 
socialização dos resultados e sua complementação com a presença e a 
orientação de todos os kumua.

10020-parte5_204a237_AF4a.indd   231 3/30/10   2:01 AM



232

PESQUISA INDÍGENA E INTERCULTURAL

Em agosto de 2008 foi planejado o grupo de trabalho de digitação 

dos benzimentos registrados; em seguida foi organizada uma primeira 

versão do livro de benzimentos dos Tukano do alto Tiquié, apresentada 

aos demais membros da coordenação da AEITYPP e ao grupo de kumua 

(benzedores). Diante da possibilidade de publicação desse material, os 

kumua a$rmaram a necessidade de complementar a pesquisa, apontan-

do outros benzimentos que deveriam constar no livro. A coordenação da 

AEITYPP organizou no $nal de 2008 uma o$cina para narração, registro 

em áudio e digitação no computador destes benzimentos complementa-

res. No início de 2009 todos se reuniram para revisão geral do conteúdo 

do livro. Após a primeira fase de diagramação, foi realizada uma revisão 

$nal que resultou no livro Nirõ kahse ukũri turi, a ser publicado este ano. 

NIRÕ KAHSE UKŨRI TURI O LIVRO DE 

BENZIMENTOS DOS TUKANO DO ALTO 

TIQUIÉ

O livro traz o registro de treze benzi-

mentos proferidos na língua tukano por dez 

kumua - especialistas xamânicos ou benze-

dores - de diferentes sibs das etnias Tukano 

e Tuyuka, moradores do alto rio Tiquié.

São benzimentos referentes à prote-

ção do parto, ao nascimento da criança e 

sua nominação, período cercado por gran-

des perigos sobrenaturais; e benzimentos 

de descontaminação dos diferentes tipos 

de alimentos que aos poucos farão parte 

da dieta da criança. Também inclui benzi-

mentos de proteção geral da criança e para 

períodos de viagem. Estes procedimentos 

são necessários e indispensáveis para que a criança se desenvolva bem, 

forte e sem doenças. São realizados durante o nascimento de uma criança 

e em períodos especiais como a primeira menstruação e rituais de ini-

ciação masculina. Sua realização é imprescindível, conferindo ao ser que 

nasce o status de pessoa, de Tukano. Se o parto não for bem protegido e a 

criança não receber seu nome, seu coração-alma pode ser raptado por es-

píritos da natureza, levando inevitavelmente à morte. Isso pode explicar 

o porquê da prática destes benzimentos persistirem ao longo do tempo, 

enquanto tantas outras deixaram de ser realizadas. 

Os seguintes benzimentos constam no livro: 

C
A

P
A

: 
R

E
N

A
T
A

 A
L
V

E
S

 D
E

 S
O

U
S

A

10020-parte5_204a237_AF4a.indd   232 3/30/10   2:01 AM



233

YEPA PIRÕ PORÃ BAHSESE

1. Kumu bahsegu wetidarero
Benzedor: Suegu Tarcisio Barreto Borges. 
Benzimento de auto-proteção do kumu. Antes de realizar um benzimen-
to, ele se protege para não se enfraquecer e adoecer. Ele se cerca com 
paris invisíveis, torna o chão banco de vida, doce como leite materno e 
sumo de fruta, benzendo através do cigarro.

2. Nihi utũ ahporo 
Benzedor: Suegu Tarcisio Barreto Borges. 
Benzimento do local onde o parto é realizado. Realizado dentro ou fora 
de casa, este local deve ser purificado. O kumu benze através do cigarro.

3. Pahkore wimagure uhpu amesuoro heriporã bahsero 
Benzedores: Uremirĩ Avelino Prado Neri, Suegu Henrique Casimiro Mar-
ques, Yupuri Luiz Prado Neri, Yuhtapura Mario Marques. 
Benzimento de nominação da criança. O kumu procura a alma da crian-
ça e lhe dá seu nome, atribui a ela elementos de poder que comporão 
seu corpo e lhe darão sabedoria: o banco de vida, o bastão, o cigarro e 
a forquilha, suporte de cuia e cuia de ipadu, cuia de caixiri. De acordo 
com o nome que a criança recebe, ela será responsável por desempenhar 
funções específicas na sua vida. Durante este benzimento, o kumu tam-
bém procura a alma da mãe, porque durante o parto a mulher fica fraca e 
desmaiada, pode ir para casa de wai mahsã (Gente-Peixe) e ser acometida 
por doenças. O kumu benze através do cigarro e do carajuru.

4. Sumua yoro sarãrõ
Benzedor: Suegu Tarcisio Barreto Borges.
É o benzimento do cordão umbilical, feito logo após o parto, com caraju-
ru. O kumu benze através do carajuru misturado com cinzas.

5. Wimagure wetidarero 
Benzedores: Yupuri Américo Ramos Bastos, Buabi Januário Bastos Alves, 
Yupuri Marino Alves Bastos.
É o benzimento de proteção da criança. O kumu protege a vida da criança 
cercando com pari de vida, de leite, de sumo de fruta, para que ela possa 
viver bem neste mundo, na sua comunidade. O kumu benze através do 
cigarro.

6. Ahko, ñumuku, ahuga, mehkã. 
Benzedor: Yupuri Luis Prado Neri.
Benzimento de água, mingau, beiju e manivara. Logo após o parto o 
kumu benze a água para recuperar o corpo da mãe. Durante o resguar-
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do os pais só se alimentam de mingau, beiju e manivara, que devem ser 
benzidos para que a criança não tenha doenças. Estes são também os 
primeiros itens da dieta alimentar da criança, quando ela deixa de se ali-
mentar exclusivamente de leite materno. O kumu benze através da água, 
do mingau, de pedaços de beiju ou de manivaras.

7. Ohpekõ bahsero 
Benzedores: Uremirĩ Avelino Prado Neri, Yupuri Luís Prado Néri.
Benzimento do leite materno. É realizado quando a mãe tem ferida no 
peito ou problema de falta de leite. O kumu benze o peito, o leite de ani-
mais de criação como a vaca e a cabra, e suco de frutas cultivadas, que 
também pode ser utilizado para alimentar o bebê. Também benze os re-
cipientes utilizados para oferecer leite, como cuia, mamadeira; e os tipos 
de fogo utilizados para aquecer o leite. 

8. Bahse uaro
Benzedor: Ũhtãdiata Manuel Cardoso.
Benzimento do primeiro banho da criança. Quando a criança nasce, os 
pais e a criança ficam de resguardo por um período que antigamente po-
dia chegar a mais de uma semana, mas que hoje é geralmente de dois 
dias. O primeiro banho da criança é acompanhado pelo pai e pela mãe. O 
kumu benze através do cigarro, breu e sabão.

9. Bia bahsero 
Benzedor: Ũhtãdiata Manoel Cardoso.
As primeiras pimentas que existiam no mundo foram entregues por 
Basebo, o deus da alimentação: muhsirõ bia, awi bia, ewu bia, kura bia, 
miriãporã bia, poro bia, mahsã bia. Durante o benzimento o kumu des-
contamina a pimenta retirando todos os insetos e larvas que comem 
suas folhas e seus galhos. A quentura da pimenta é resfriada, abrandada 
com leite e sumo de frutas, porque seu plantio é feito através do fogo 
(solo rico em cinzas e carvão): se não resfriar a pimenta, as pessoas ficam 
quentes e aborrecidas. Reduz a ardência da pimenta tornando-a pimen-
ta doce, pimenta de leite, de sumo de frutas da roça; assim os corpos e a 
carne do pai, da mãe e da criança, mesmo se alimentando com pimenta, 
tornam-se doces. Os corpos dos pais e da criança são benzidos para que 
se tornem como o corpo do veado vermelho (ñama soagu) que, desde 
a origem do mundo, alimenta-se de pimenta e não fica doente. Se não 
fizer esse benzimento, podem ocorrer doenças como desinteria, feridas, 
inchaço na barriga, palidez, falta de fome, magreza. O kumu benze atra-
vés de pimentas.
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10. Yuhku duhka bahsebaro
Benzedor: Buabi Januário Bastos Alves, Yupuri Marino Bastos; Yupuri Amé-
rico Ramos Bastos.
Benzimento para o consumo de frutas do mato. O kumu cita nomes de 
espécies de frutas cultivadas e frutas do mato, em alguns casos agrupan-
do-as e/ou citando sub-espécies (são citados cinco tipos de bacaba, por 
exemplo); benze para que os pais e a criança se tornem como os animais 
que as consomem (pássaros, símios, roedores) e não fiquem doentes. 
Descontamina as frutas, dos insetos que as consomem. Resfria e abranda 
o fogo do recipiente em que elas são cozidas, tornando-o de leite e de 
sumo de fruta. Torna as frutas doces, frutas de leite, de sumo de fruta. O 
kumu benze através de espécies de frutas do mato e da roça.

11. Wai basekaro 
Benzedor: Avelino Neri
Benzimento para o consumo de peixe. Primeiramente o kumu descon-
tamina o peixe de todas as larvas e insetos utilizados como isca. Depois 
benze a criança e os pais para que seus corpos sejam fortes como os dos 
animais que se alimentam de peixe (onça, boto, lontra, ariranha) e não ad-
quiram doença. Depois inicia o benzimento para o consumo dos peixes 
propriamente ditos. Os peixes são classificados em grupos: peixes gran-
des com e sem escamas, peixes médios com escamas, peixes lisos e com 
ferrão e peixes miúdos. Moõ, a piraíba, é considerada a primeira espécie, 
o avô dos peixes - wai ñehku. Os peixes são descontaminados e tornados 
peixes de leite, de sumo de frutas. Também se benze para consumir os 
animais que vivem no charco, como rãs, camarão, caranguejo e jabuti. Há 
uma parte específica para o benzimento do consumo de peixes pesca-
dos com timbó, de peixes assados e moqueados. Também descontamina 
panelas, tipos de lenha e de fogo utilizados na preparação de peixes. O 
kumu benze através de peixes.

12. Waikhura bahsebaro
Benzedor: Yupuri Jovino Vilas Boas Pena, Yupuri Luís Neri, Ũhtãdiata Ma-
noel Cardoso.
Benzimento para o consumo de animais de caça. 
Os animais de caça são classificados em grupos: os siharã (que andam), 
wurã (voadores), buarã (trepadores); ehkarã (animais criados). Para cada 
grupo o kumu cita as espécies e descontamina os insetos que entram em 
seus pêlos; também tira o veneno das frutas que consomem. Transforma 
sua carne em carne de leite e de sumo de fruta. Torna os pais e a criança 
como certos animais, aqueles que consomem animais de caça e não ficam 
doentes (como tipos de gaviões e onças). Benze também para o consumo 
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de carne de animais que foram caçados através de instrumentos como a 
zarabatana. Também para o consumo de carne que foi moqueada. Resfria 
e abranda o calor de panelas, lenhas e fogos utilizados no preparo da caça 
cozida e moqueada. O kumu benze através de pedaço de carne de caça.

13.Wimagure yoaro wagu wetidarero
Benzedor: Suegu Tarcísio Borges Barreto.
Benzimento de proteção para quando a criança viaja para outra comuni-
dade ou para a cidade. Através deste benzimento o kumu cerca a alma da 
criança com paris invisíveis, esconde a alma dela para que nenhum mal 
lhe atinja. O kumu benze através de cigarro e carajuru.

Conforme decisão dos kumua e demais membros da AEITYPP, o 
público de leitores prioritário deste livro são os jovens e adultos das co-
munidades tukano do alto Tiquié. Pela importância do tema abordado, 
esta publicação pode ser considerada de interesse de toda a população 
falante e leitora da língua tukano da região, incluindo a cidade de São 
Gabriel da Cachoeira, onde esta língua é considerada co-oficial, e nas ci-
dades próximas de Barcelos, Santa Isabel, em Manaus, além do público fa-
lante da região fronteiriça, Colômbia. Por se tratar de um livro que aborda 
conhecimentos que envolvem muita seriedade e respeito, seu modo de 
distribuição será cautelosamente definido pelo conselho da AEITYPP, sob 
orientação dos kumua. 

PERSPECTIVAS

A AEITYPP continua o processo de construção de uma educação 
escolar indígena específica. Aprovou recentemente um projeto no PDPI 
(Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas) intitulado “Yepa Pirõ Porã 
bahsese - os benzimentos dos Tukano Yepa Pirõ Porã”, que tem como um 
de seus objetivos incentivar processos de ensino-aprendizagem de ben-
zimentos, parte do amplo repertório que os kumua dominam, como uma 
das maneiras de fortalecer e garantir que eles se perpetuem entre as no-
vas gerações. 
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