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aru, personagem  
da friagem 
do rio negro
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Francisco Sarmento

□O médio ao alto rio Negro é habitado por cerca de 23 povos indígenas, divididos en-
tre as famílias linguísticas Tukano Oriental, Arawak e Nadahup. Os grupos destas três 
grandes famílias, apesar das particularidades que os distinguem, mantêm relações 
antigas e próximas. Apesar das diferenças de costumes e línguas, dividem em certa 
medida elementos comuns, que dizem respeito às narrativas de origem, conhecimen-
tos xamânicos e terapêuticos, cultura material e cerimonial. Vivendo há milhares de 
anos numa região, como vizinhos ou mesmo dividindo espaços, comungam de uma 
noção de calendário astronômico-ecológico-espiritual que percebe o tempo dentro 
da verificação do aparecimento e ocaso das constelações, das estações de chuvas e sol, 
com suas enchentes ou secas dos rios, floração e frutificação das plantas, aparecimen-
to e reprodução dos animais (peixes, animais de caça, aves, insetos, répteis e anfíbios). 
Estes fenômenos são relacionados com as narrativas tradicionais de cada grupo e 
experiências do tempo contemporâneo.

Nesta região existe um fenômeno chamado de aru, intensa friagem que ocorre geral-
mente em alguns dias de maio e junho. Entre fim de maio e início de junho, a tempe-
ratura no rio Negro  costuma cair. Esse tempo é o período de intensas chuvas e da mais 
alta enchente do rio. No aru, os dias e as noites são chuvosos, mas essas chuvas são 
finíssimas ou caem como sereno, na forma de uma névoa que cobre toda a paisagem. 
Algumas vezes não se pode ver a outra margem dos rios, mesmo durante o dia.

Numa região úmida, com intenso calor durante o ano, com momentos de sol e chuvas 
que se alternam variando a temperatura entre 26º e 36º, essa friagem de aru, como 
chamam na região, marca temperaturas nada comuns para os povos do rio Negro, 
chegando a variar entre 23º e 17º, sendo mais baixas nas madrugadas. Nos anos 1990 
sentiu-se o frio chegar até por volta de 15º. Nos últimos anos, devido a mudanças que 
ocorrem no clima, com as estiagens das chuvas, secas ou enchentes dos rios irregula-
res, também o aru vem sendo afetado, não se manifestando mais como antigamente, 
com mesma intensidade de frio, e mais “fora de época”, no dizer dos velhos.

O termo “aru” é usado em nheengatu1, mas pode ter sido uma incorporação de alguma 
língua arawak do passado2. Em tukano se chama wurũ (bicho-preguiça). Acredito que 

1  Nheengatu ou língua geral, introduzida no rio Negro no século XVIII por missionários, continuou 

falada nessa região por índios de diferentes línguas (Bessa Freire, 2003).

2  Nas línguas arawak: a) baniwa: dokome = Aru, friagem de aru; hapeedali/ rapee/ haperi = frio, friagem; 

waamo = bicho-preguiça (Augusto Garcia, Franklin Paulo, Braulina Aurora – informação pessoal); e b) 

tariana: púsaru  = Aru, friagem de aru, bicho-preguiça (Aikhenvald, 2001: 61, 366).
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as histórias do personagem ligado ao tempo de frio, chamado Aru, tenham vindo de 
povos que viviam no próprio curso do rio Negro ou afluentes do médio rio Negro, já que 
lugares no baixo rio Negro e no rio Marié são relacionados com este ser que, a partir da 
chegada dos europeus na região, passou  a ser relacionado com o mundo do branco.

Ao longo do tempo, alguns pesquisadores que passaram no alto rio Negro registraram 
histórias ligadas ao Aru. O etnólogo e linguista italiano conde Ermanno Stradelli (1929: 
380) refere-se, primeiramente, a Aru como o sapo de mesmo nome3, encontrado na re-
gião. Em seguida, observa que o mesmo se transforma em moço belo que empunha o 
remo e vai buscar a Mãe da Mandioca, que mora nas cabeceiras de rio, para que venha 
visitar as roças, trazendo chuvas e as fazendo prosperar. Por último, descreve os remos 
de Aru, como os que ainda são descritos nos dias de hoje, e os liga à história daquele 
ser. Tanto o tipo de sapo, que aparece em abertura de mata para roça nova, como os 
pedacinhos do remo, que podem ser utilizados na queima do roçado, estariam ligados 
à prosperidade da agricultura4.

Posteriormente, o etnobiólogo italiano Ettore Biocca (1965: 427 – trad. minha) também 
descreveu o Aru, como reproduzimos a seguir:

“O Aru é um pequeno ser sobrenatural, com aparência humana e cor da 
pele muito escura. Ele é o mestre do remo. Com este remo, Aru pode causar 
ventos e chuvas; basta agitá-lo sobre sua cabeça. Aru viaja ao longo do rio 
durante os dias de frio e chuva: é o clima de Aru. Ele sobe e desce novamente, 
às vezes na forma de espuma. Ele também pode se transformar em um sapo, 
que aparece nas rochas das cachoeiras e ao longo dos riachos, no período 
frio. Quando Aru se transforma em espuma ou sapo, ele abandona o remo no 
fundo de alguma torrente, onde um índio afortunado pode encontrá-lo.  
O remo de Aru, sempre de cor quase preta, pode ter formas diferentes; a alça 
é sempre esculpida e pode representar um dragão, duas cabeças, etc.

Alguns índios afirmam ter visto à distância Aru subir o rio em sua pequena 
canoa e  conhecer sua casa.

Quem possui o remo pode dominar os elementos. Quando os Baniwa vão à 
pescaria e encontram o sapo de Aru, o capturam porque ele traz sorte. Aru, 

3  Pequeno sapo marrom. 

4  A história divulgada por Stradelli, aqui resumida, também foi reproduzida na primeira edição da 

revista Aru (Instituto Socioambiental, 2017).
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na verdade, também é o pai dos peixes. Eles amarram o sapo por uma pata na 
canoa; se pescam bem, liberam-no sem o maltratar; caso contrário, eles o es-
pancam com varas, até que possam pegar o peixe desejado e depois deixá-lo.”

Por sua vez, o antropólogo inglês Stephen Hugh-Jones (1979: 196-7 – trad. minha), fa-
zendo sua análise, fez um apanhado e considerações das histórias de Aru. Ele escreve: 

“Na região do Vaupés, quase todos os anos há um período de frio intenso, du-
rante o qual o sol é bloqueado por uma massa espessa de neblina e nuvens e 
uma fina chuva que continua a cair do céu. Este período, chamado aru na lín-
gua geral, aparece apenas no meio da estação chuvosa entre o final de maio e 
o início de julho. Os Barasana chamam esse período wuhau e eles dizem que 
é causado por um grande sapo (Bufo marinus) que agita a água. Os Bará cha-
mam esse período frio de ‘‘a preguiça [bicho-preguiça]” e, a garoa constante, 
“chuvisco da preguiça”, e dizem que são causados   por uma preguiça que des-
ce à terra durante esse tempo; de acordo com Brüzzi da Silva (1962, 262), os 
Tukano chamam o mês de maio de ‘preguiça’. O mito Bará sobre este período 
frio tem um remo especial com uma “alça surpreendentemente longa”, que a 
preguiça leva consigo na sua expedição anual de pesca (aru) (Jackson, n. d.).” 

O autor conclui que, “a partir das informações apresentadas acima, se deduz que 
remos com “alça invulgarmente longa” pertencente à preguiça [relatada pelos] Bará é 
um objeto semelhante ao remo com o punho cuidadosamente esculpido ilustrado por 
Biocca, e que de alguma forma a preguiça e o sapo se identificam um ao outro.”

Detendo-se sobre o aparecimento das constelações e seus fenômenos ecológicos, 
Gabriel Maia (2016), antropólogo Tukano do coletivo Yeparã Oyé, indicou na astrono-
mia tukano a Ñohkoa Wurũ (Constelação Bicho-preguiça) e descreveu o tempo de Aru 
da seguinte forma: 

“[... ] os velhos dizem que quando o frio é muito forte é sinal que este pre-
guiça é jovem, e quando o frio é fraco é a velha preguiça passando. Dizem 
também que quando cai um chuvisco, o wuru está subindo na direção do 
potekã wi’i (casa das cabeceiras), permanecendo aí por um ano. E no ano 
seguinte baixa novamente em direção da casa de siro kãhwi’i (de baixo, ou da 
casa do sul), na mesma forma de chuvisco, embora menos denso, então os 
velhos reconhecem que o wuru está baixando. A diferença entre mais denso e 
menos denso, é por causa do volume de água e, para subir, o wuru (preguiça) 
precisa mais força para remar devido à correnteza da água, enquanto para 
baixar, rema-se a favor da corrente. Outro fator da explicação é que, nesses 
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ele é o mestre do remo.  
com este remo, aru  
pode causar ventos e chuvas 
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dias, sempre cai chuvisco pela manhã,  quando, segundo os velhos, o wuru 
está balançando o weku (puçá) no cercado da pesca, ou seja, na setêrikaa5. Isto 
é, segundo os conhecimentos Tukano, o wuru está pescando. Enquanto nos 
lagos ou nas cabeceiras dos igarapés, fica visível a presença do bicho preguiça 
se alimentando  das folhas e às vezes em companhia do seu filhote.” (Maia, 
2016: 44-45)

Três narrativas sobre o Aru foram feitas ultimamente por conhecedores Desana e 
Tukano do rio Tiquié na revista Aru (número 1, 2017) – especificamente por Amando 
Macêdo, Mário Campos (ambos Desana) e Tarcísio Barreto (Tukano). Estas e aquelas 
reproduzidas acima servem muito para as novas gerações conhecerem mais a respeito 
do Aru e sua friagem. Certamente, muitas pessoas de diferentes etnias conhecem 
suas histórias com versões diferentes, pois as narrativas podem variar, dependendo da 
família ou mesmo de quem conta. Entre os povos do alto rio Negro, uma versão não 
nega ou elimina as outras. Assim, elas podem somar-se para ampliarmos o conheci-
mento a respeito dos povos da região e seus conhecimentos.

Desde menino, muitas vezes em pescarias no tempo de aru, no yuhsuasé numuri (dias 
de frio), ouvia meu pai contar ou mencionar sobre um ente que remava em sua canoa 
e que causava o tempo de friagem. Essas histórias, ele teria escutado de seus pais e 
parentes. O que segue foi narrado por meu pai, Adriano Sarmento (64 anos), Tukano 
do coletivo Di’pé Põra. É uma daquelas histórias, esta, relatada espontaneamente em 
fevereiro de 2017 no rio Téa, na ocasião em que fazíamos uma pescaria e que, de-
pois, anotei:

Tem história desse Wurũ. É, dizem, gente. Quando é tempo dele, ele apa-
rece. Anda de canoa, vai remando... antigamente, no tempo dos patrões, 
aqui as pessoas andavam com grandes chatas, como chamavam aquelas 
grandes canoas com seus remadores. Colocavam aquelas volgas pra remar. 
Assim viajavam.

Uma vez iam viajando... remadores com mercadorias, o patrão deles no 
meio. Iam seguindo. Mas batia muito frio! De repente, apareceu já! Um ho-
mem numa canoa que se aproximou. As pessoas pararam e ficaram olhando. 
Cumprimentou: “Vocês têm tabaco?”- disse. Queria tabaco. Aí procuraram 
tabaco e deram pra ele. Antigamente, existiam aquelas barras de tabaco, 
que para vender cortavam em um oitavo, um quarto, dependendo do que a 

5  Fecho de pari (estacas de palmeira) utilizado em igarapés para capturar peixes com puçás ou outras 

armadilhas.
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pessoa ia comprar. A pessoa que o desfazia para enrolar. E assim fizeram. 
Entregaram tabaco. Ele tinha uma canoa, assim de madeira, bem-feita, 
como essas canoas caiaque dos brancos, fina com pontas na frente e atrás. 
Tinha um assento para ele no meio, como num espaço cavado, que entrava 
as pernas. Segurava um remo. Ele era assim: pequeno, rosto meio afila-
do, branquinho, tinha barba vermelha e comprida na ponta do queixo que 
afilava; assim também o bigode de cada lado que se enrolava e a sobrancelha 
também, assim. Era pequenininho. Então, ele virou um pouco o corpo. Tinha 
um lugar atrás onde colocava as coisas. Ele abriu, tirou uma moeda e entre-
gou: “Tá aqui!”. Era uma moeda assim preciosa, de brilho. Não sei de que era 
feita. Assim ele se despediu. Virou, baixou, foi descendo o rio. As pessoas 
ficaram olhando. Abaixo tinha uma cachoeira. Aí mesmo ele foi. De repente 
ele emborcou-se com a canoa e tudo, “cubuul”... sumiu! Foi boiar adiante, 
abaixo. Continuou a remar... foi indo. De repente colocou o chapéu dele e 
assim sumiu na névoa do sereno.

As pessoas que estavam olhando comentaram: “Vocês viram quando ele 
colocou o chapéu? Nesse momento é que o frio aumentou!”. Quando disse-
ram, naquele momento, que ele tinha se aproximado deles, fez muito frio! As 
pessoas quase que não aguentaram.

Dizem que esse que é Wurũ. Algumas vezes a gente encontra por aí, nas 
beiradas de rio, o remo, o matapi dele... Eu já vi o remo dele. É assim meio 
comprido, com a ponta afilada, não tem essa parte de cima onde se pega. 
Ele é waimahsu6. Ele tem cidade dele também. Dizem que ele mora lá onde 
tem uma serra no rio Marié, que chamam “Wurũ-Ũrú” [Serra do Aru]. Ele faz 
também roça, anda pescando, coloca estilhadeira e matapi7 por aí. Às vezes, 
algumas pessoas encontram as coisas dele por aí. É ele que causa esse frio.

As inúmeras narrativas acerca do Aru dizem que este personagem viaja em sua canoa 
todo ano, subindo o rio Negro até as cabeceiras dos afluentes e, depois, retorna. 
Suas viagens acontecem no meio do ano. Com ele, vem também tempo de inúmeros 
animais, principalmente peixes, floração e frutificação ou prosperidade de determina-
das plantas.

6  Waimahsã na concepção tukano são seres espirituais invisíveis.

7  Estilhadeira (ou espinhelinho) é um conjunto de anzóis para peixe. Matapi é uma armadilha de 

pesca feita de lascas de palmeira paxiúba ou jupati. Ambas são usadas pelos povos do rio Negro.
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Como já visto acima, algumas pessoas podem encontrar por aí seus objetos, como o 
famoso remo, mas também seus matapis, jequis, cacuris portáteis, anzóis etc. Alguns 
relatam que alguém antigamente ou conhecido contemporâneo chegou a ver o 
próprio Aru em sua canoa. Também, os antigos machados de pedra são chamados de 
“pedra de Aru”. Dizem que esses tipos de machados possuem capacidade de provocar 
trovões, raios, relâmpagos e atrair chuvas com tempestades.

De outro lado, entende-se que Aru não envia ou traz doença. Para os Tukano ele é deus 
do frio. No tempo de aru, surge ainda uma constelação chamada Wurũ (Preguiça), que 
surge em junho-julho, provocando a wurũ poero (enchente da preguiça), indicando 
que se aproxima o fim das estações de chuvas e que o tempo irá ser renovado com a 
chegada de um novo ano (fins de agosto a início de setembro).

No momento em que Aru rema, a água que cai da pá do remo provoca as chuvas e 
chuviscos e o vento que sopra na água que cai provoca o frio. Por outro lado, muitas 
pessoas mais velhas, quando pelos rios, ao ver a ameaça de tempestade, gesticulam 
seus remos para afastá-la para longe. Outros, nesse mesmo momento, direcionando o 
remo com um braço, sopram no punho cerrado de outro braço abrindo rapidamente a 
mão na direção para onde se quer afastar a chuva.

Velhos Tukano contam, ainda, que os yaiwa buhkurã (pajés antigos) utilizavam tam-
bém o remo de Aru para fazer certos tipos de cerimônias de cura nos doentes, evocan-
do aquele ser e suas histórias. Os kumuã (curadores/benzedores) faziam fórmulas de 
bahsesehé (benzimento) para afastar pragas das manivas e outras plantações da roça 
e que elas crescessem sadias e com raízes e frutos fartos; ainda usavam pedacinhos 
do remo de Aru para queimar bem a roça, para deixar o solo fértil e sem males (como 
capins, pragas, roedores de tubérculos, cobras etc.). 

Os remos de Aru, encontrados nas margens de rios, são descritos medindo mais que 
um metro. São de madeira muito dura e resistente, alguns de buhpo o’ori (pau-d’arco). 
Aparentam como se estivessem por muito tempo enterrados ou como de utilização 
muito antiga, como tarubá (remo usado para torrar farinha de mandioca no forno). 
Stradelli (1929: 380) especulou “pertencerem a alguma antiga tribo hoje extinta” e que 
pelo seu feitio (empunhadura de cabo trabalhado e ponta afilada) seriam, ao mesmo 
tempo, remo e arma de guerra.

quando é tempo dele, ele aparece.  
anda de canoa, vai remando
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O que percebemos é que as concepções dos povos do rio Negro seriam no passado 
muito mais ricas. Hoje elas poderiam ser melhor conhecidas e eficazes. Muitos velhos 
na região atribuem os desequilíbrios climáticos no rio Negro (secas e enchentes dos 
rios de forma rigorosa, calor extremo, etc.),  que vêm causando perdas de roças, pragas, 
fumaças, desaparecimento de animais, ao esquecimento dos saberes dos velhos e do 
uso do bahsesehé (xamanismo/benzimento) que servem para o equilíbrio do cosmos/
universo, do tempo e da saúde ou bem-estar das pessoas■
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editorial
Aru, a Revista de Pesquisa Intercultural da Bacia do 
Rio Negro, Amazônia, resulta do esforço de uma rede 
de pesquisadores, indígenas e não-indígenas, dedica-
da à produção colaborativa de conhecimentos sobre 
essa região. Abre este segundo número da revista um 
texto com mais notícias de Aru, essa figura relacionada 
aos fenômenos de friagem no rio Negro. Esta edição 
apresenta outros doze textos de diversos autores, sete 
deles compondo uma seção especial sobre a agricultura 
indígena, além de um ensaio fotográfico. 

O especial sobre agricultura indígena destaca práticas 
agroflorestais que são parte central tanto do calendário 
anual de manejo ambiental, quanto de ciclos muito 
mais longos de formação das paisagens e distribuição 
das plantas no território. Os povos indígenas, historica-
mente agentes no enriquecimento da diversidade de 
amplas paisagens amazônicas, beneficiam-se desses 
ambientes para sua sustentabilidade e reprodução 
sociocultural. Esse legado dos povos que habitam essa 
região precisa ser melhor conhecido e divulgado. Os 
textos de Carlos Neri e Laure Emperaire destacam o 
reconhecimento do sistema agrícola do rio Negro como 
Patrimônio Cultural do Brasil, um conjunto de práticas 
e conhecimentos que circulam há gerações, de culti-
vo de plantas alimentícias e para outras finalidades, 
processos culinários bastante elaborados, artefatos e 
instrumentos de trabalho. Os textos de Pieter van der 
Veld apresentam os resultados qualitativos e quanti-
tativos de pesquisas de médio e longo prazos, acom-
panhando os ciclos das roças do rio Tiquié. O diário 

da agricultora Oscarina Caldas, do rio Tiquié, e o texto 
de Flora Cabalzar dão especial destaque ao papel das 
mulheres indígenas em todo o processo agrícola, desde 
a preparação das mudas, plantio, manutenção das roças, 
até a colheita e preparação dos alimentos que vão suprir 
suas famílias.

Esta edição da Aru inclui também três textos de pesqui-
sadores indígenas do rio Içana, com a descrição do ciclo 
anual astronômico e ecossistêmico baniwa, por Ronaldo 
Apolinário, a edição do diário de observações e interpre-
tações de diversos fenômenos durante um ciclo anual, 
por Juvêncio Cardoso, e as práticas de meliponicultura 
no rio Içana por Genilton Apolinário. Seguem então dois 
textos curtos, mas bem atuais, sobre as plantas usadas 
no tratamento da malária ou seus sintomas por Gina 
Frausin, e sobre a longa seca que aconteceu no começo 
desse ano no alto rio Negro, levando os rios da região 
a um nível muito baixo, por Juliana Lins. Esse ano vem 
apresentando estações bem marcadas, já que após um 
longo verão, o rio encheu muito, alagando casas em 
povoados como Cucuí, e na cidade de Santa Isabel.

Nos informes, destacamos o reconhecimento de um 
mosaico de áreas protegidas como sítio Ramsar Rio 
Negro, o maior do mundo; a criação e atuação da rede 
de comunicadores indígenas do rio Negro, ligada à 
FOIRN e ao ISA; a inauguração da casa de pimenta na 
comunidade de Canadá, rio Ayari; e o surto de malá-
ria sem precedentes em curso nos municípios de São 
Gabriel da Cachoeira e de Santa Isabel■ 
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Carlos Nery Waí’keen

□Esse texto aborda o Sistema Agrícola Tradicional do 
Rio Negro, revelando algumas dimensões das práticas 
agrícolas de povos indígenas que vivem no noroeste da 
Amazônia, mais precisamente no rio Negro, detentores 
que somos de um complexo sistema agrícola repassado 
e compartilhado ao longo de gerações, sempre atua-
lizado e ampliado. Nesse sistema as manivas ocupam 
um lugar central, tornando-se alvo da nossa atenção, 
cuidados e saberes, e ganham uma dimensão patrimo-
nial enquanto inseridas em vários domínios da vida 
produtiva e cultural. Um trabalho coletivo que envolveu 
pesquisadores acadêmicos e indígenas, lideranças e es-
pecialistas indígenas nesses saberes e práticas agrícolas 
levou, em 2010, ao reconhecimento do Sistema Agrícola 
Tradicional do Rio Negro como um Patrimônio Cultural 
do Brasil.

O que se entende por Sistema Agrícola Tradicional do 
Rio Negro? SAT-RN é o conjunto de saberes, práticas, 
produtos e outras manifestações associadas, em que o 
sistema agrícola é elaborado, desenvolvido e constante-
mente atualizado, dentro de um contexto multiétnico e 
multilinguístico no caso do alto rio Negro. O conceito de 
sistema envolve, aqui, os espaços manejados, as plantas 
cultivadas, as formas de transformação dos produtos 
agrícolas e a alimentação local. Envolve desde as roças 

Os povos indígenas do rio Negro tiveram seu sistema agrícola oficialmente 

reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil e agora buscam formas para 

que seja efetivamente protegido e valorizado

até os alimentos e seus modos de consumo em diversos 
contextos da vida social. As diversas etnias produzem 
e resguardam variedades agrícolas, através de formas 
próprias de transmissão e circulação de saberes, práticas 
e produtos, respondendo assim pela altíssima agrobio-
diversidade da região. Elemento central e estruturante 
desta agricultura é a mandioca brava, representada  
nas roças por dezenas de variedades das chamadas mani-
vas, constituindo uma forma própria de manejo  
da diversidade. 

 A agricultura tradicional pode ser vista como um proces-
so em duas grandes etapas: a transformação do espaço 
– a escolha do local, a roçagem (broca), a derrubada, a 
queima, plantio, capina e colheita dos produtos planta-
dos – e a disposição neste espaço de uma diversidade de 
plantas que se destinam a finalidades alimentícias.

 O processamento da mandioca para consumo envolve 
uma série de etapas específicas. Mandiocas maduras são 
arrancadas e transformadas em alimentos por meio de 
técnicas complexas ou combinação de diferentes técni-
cas: raspar mandioca ou colocar na água, ralar, espremer 
a massa no cumatá, misturar mandioca ralada com 
mandioca mole, ralar e em seguida tipiticar ou prensar 
e levar ao forno. Todos esses materiais são guardados na 
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casa de forno, permitindo trabalharmos na produção de 
farinha, goma, beijus e bebidas fermentadas, o uso de 
artefatos-trançados como peneiras, cumatás, abanos, 
tipitis e aturás expressando dimensões culturais im-
portantes. O sistema alimentar desenvolvido na região 
incorpora tanto produções locais quanto elementos 
trazidos de fora ao longo de sua história, apresentando 
uma alta diversidade de preparações, principalmente 
à base de mandioca (farinhas, beijus, caxiris...). Mais 
de uma centena de plantas cultivadas, entre fruteiras, 
medicinais e outras categorias acompanham a mandio-
ca, enfatizando o importante papel das comunidades 
indígenas do rio Negro na constituição e na conservação 
desse amplo patrimônio biológico e cultural. 

O reconhecimento do Sistema Agrícola Tradicional 
do Rio Negro – SAT RN - é resultado de um traba-
lho inicialmente realizado entre a Associação das 
Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro (ACIMRN) 
e o Projeto “Populações Tradiconais, Agrobiodiversidade 
e Conhecimentos Tradicionais na Amazônia” - PACTA I 
e II. Essa parceria de pesquisa sobre saberes e práticas 
agrícolas que iniciou-se entre os anos 2005 e 2009 
envolvendo as pesquisadoras Lúcia Hussak van Velthem 
(MPEG/SCUP-MCTI), Laure Emperaire (IRD UMR Paloc), 
Esther Katz (IRD UMR Paloc) e Manuela Carneiro da 
Cunha (IFCH-USP/MCTI), foi concretizada inicialmente 
nas comunidades de Tapereira e Espírito Santo (situa-
das à margem esquerda do rio Negro, no município de 
Santa Isabel do Rio Negro). Seus primeiros passos foram 
as discussões em torno de anuência prévia conforme a 
legislação então em vigor, a medida provisória n°2186 
de 2001: essa primeira formalização dos intercâmbios 
perdurou até hoje com o PACTA 3. As pesquisadoras aca-
dêmicas participaram dessa etapa inicial da pesquisa 
com anuência das comunidades e da diretoria executiva 
da ACIMRN, em um projeto de pesquisa bilateral finan-
ciado pelo CNPq-IRD. 

 Na conclusão do segundo ano do projeto, alguns resul-
tados de pesquisa foram apresentados para a diretoria 

e lideranças das comunidades participantes, sendo 
constatado que várias plantas estavam desaparecendo 
(comparado a dados da pesquisa feita nas mesmas 
comunidades entre os anos 1998-2000 pelo Projeto 
“Manejo dos recursos biológicos na Amazônia: diversi-
dade varietal da mandioca e sua interação no sistema 
de produção” desenvolvido por ISA e IRD via cooperação 
bilateral CNPq/IRD). Também foram apresentadas as 
dificuldades dos mais velhos no repasse de conheci-
mentos aos mais novos. Isso preocupou as lideranças 
presentes e, ao mesmo tempo, chamou nossa atenção 
para a necessidade de se tomar alguma providência. 
Após debates e questionamentos, as pesquisadoras 
levantaram a possibilidade de uma conversa junto ao 
Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN, o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
que, até aquele momento, ninguém sabia claramente o 
que era. Ainda em 2007, articulamos a vinda da antro-
póloga especialista do rio Negro e então Coordenadora 
Geral de Identificação e Registro do DPI/IPHAN – 
Brasília, Ana Gita de Oliveira. Após reunião da diretoria 
executiva da ACIMRN com ela no dia 28 de junho de 
2007, foi escrita a Carta endereçada ao presidente do 
IPHAN requerendo o Registro do Sistema Agrícola 
Tradicional do Rio Negro como Patrimônio Cultural 
Brasileiro, a ser inscrito no Livro dos Saberes e Modos de 
Fazer do IPHAN. 

Com o sinal positivo do IPHAN à nossa proposta, inicia-
ram-se dois processos de trabalho. Um de articulação na 
região de abrangência da FOIRN, passando pela apro-
vação da Moção de Apoio ao Registro pelo IPHAN na 
VI Assembleia Geral da ACIMRN no 19 de abril de 2009 
em Santa Isabel do Rio Negro, e pela XV Reunião do 
Conselho Diretor da FOIRN nos dias 16 e 17 de maio de 
2009 em São Gabriel da Cachoeira. O segundo processo 
foi o de articulação de colaboradores para a preparação 
do Dossiê de documentação técnica, necessário para 
o reconhecimento e valorização do Sistema Agrícola 
como Patrimônio Cultural do Brasil, conduzido pela 
ACIMRN, ISA e IRD.
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Entre 2008 e 2009, com o edital do PNPI-2007 aprova-
do, foi executado o Projeto “Um patrimônio invisível: 
Documentação e pesquisa sobre o Sistema Agrícola 
Tradicional do Rio Negro – Amazonas”. Nesta etapa, pes-
quisadoras do PACTA e do ISA levantaram e reuniram 
documentos já existentes. Além disso, pesquisadores 
indígenas percorreram as comunidades complemen-
tando as informações necessárias para o dossiê, através 
de questionários. Os pesquisadores foram: José Augusto 
Fonseca – Arapasso, Ilma Fernandes Neri – Piratapuia, 
Jaqueline Pimenta Sanches – Baré, Marivelton 
Rodrigues Barroso – Baré, Omilda da Silva de Menezes 
– Baré, Regina Pedrina Aragão – Tukano, Sandra Gomes 
Castro – Baré e Valter da Silva Monteiro – Baniwa, coor-
denados por Carla Dias, antropóloga do ISA.

 Com a conclusão desses trabalhos, foi elaborado o 
dossiê técnico onde constam, numa parte a descrição 
do Sistema, em outra o Plano de Salvaguarda, além de 
um vídeo. Essa documentação foi enviada ao Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural. Após análise do rela-
tor e exposição dos motivos em reunião ordinária no dia 
05 de novembro de 2010, o Presidente do IPHAN Luiz 
Fernando de Almeida conferiu o título de Patrimônio 
Cultural do Brasil ao Sistema Agrícola Tradicional do Rio 
Negro, com registro nos livros dos Saberes.

Desde então, a Superintendência do IPHAN no Estado 
do Amazonas coordena e conduz os trabalhos para a 
execução e adaptação do plano da Salvaguarda para 
o SAT-RN. Para isso constituímos o Conselho da Roça, 
de âmbito local, com a representação dos detentores 
dos conhecimentos tradicionais de Santa Isabel do Rio 
Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, também 
fazendo parte da representação jovens, mulheres, 
anciões e lideranças das organizações representativas 
indígenas. Para execução do Plano de Salvaguarda foi 
constituído um Comitê Gestor, formado por instituições 
governamentais (IPHAN-AM, EMBRAPA, SEPROR/
IDAM, CONSEA-AM e FUNAI/CR RIO NEGRO), ONGs 
(Instituto Socioambiental) e organizações indígenas 
(ACIMRN, ASIBA e FOIRN), com a função de implemen-
tar as políticas demandadas pelo Conselho da Roça.

 A patrimonialização do Sistema Agrícola Tradicional 
do Rio Negro busca sensibilizar a sociedade brasileira 
para a sustentabilidade e segurança alimentar das 
famílias e comunidades indígenas da região do rio 
Negro; que a sociedade brasileira, reconhecendo o be-
nefício que esse sistema traz ao meio ambiente, ao povo 
brasileiro e à humanidade, apoie iniciativas como essas, 
capazes de gerar novos caminhos e mudanças significa-
tivas que, de fato, garantam nossa autonomia■ 
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Laure Emperaire

□O objetivo desse artigo é compartilhar elementos de 
reflexão entre atores de diversos setores (instituições 
governamentais, organizações não governamentais, 
academia, movimentos sociais, iniciativa privada etc.) 
sobre o futuro da diversidade das agriculturas tradicio-
nais, indígenas ou não indígenas, no Brasil. 

Ressaltamos a vulnerabilidade dessas agriculturas di-
ferenciadas frente aos processos de homogeneização e 
globalização pelos quais populações e ecossistemas do 
mundo estão passando. Frente às opções produtivistas, 
as agriculturas tradicionais são de pouca visibilidade. De 
modo muito esquemático, as práticas agrícolas moder-
nas visam o controle das interações entre um genótipo 
e um ambiente, seja uma planta com seu material 
genético e uma roça. Essa agricultura, oriunda dos 
avanços genéticos e agronômicos, adota soluções tec-
nológicas que visam uniformizar o ambiente com meios 
mecânicos e químicos e, em consequência, selecionar 
genótipos altamente adaptados a esse ambiente. Nesse 
modelo produtivista, concretizado em monocultivos 
de soja, mandioca, algodão etc., as técnicas visam uma 
estreita adequação entre planta e roça via simplificação 
e homogeneização de ambas.  Essa intensificação da 
agricultura teve início com a Revolução Verde dos anos 
1960, levando a uma importante perda da diversidade 
das variedades de plantas tradicionalmente cultivadas e 
dos saberes associados. 

Agricultura moderna, políticas 

públicas e as ameaças para a 

agricultura indígena no rio Negro

No outro extremo do gradiente, o das agriculturas 
tradicionais, as formas de manejo dos espaços e das 
plantas privilegiam e valorizam a complexidade das 
relações entres plantas e espaços. Cada variedade é 
cultivada em um espaço heterogêneo como aquele que 
resulta da abertura e queima de uma roça. A agricultura 
indígena do rio Negro, com suas variantes, responde a 
esse segundo modelo. Os sistemas agrícolas tradicionais 
resultam de contínuas adaptações às modificações 
ambientais, socioeconômicas e culturais. São sistemas 
altamente dinâmicos elaborados pelas populações 
locais e cuja qualificação de “tradicional” se refere a 
uma estreita imbricação entre território e sociedade, e 
não a um imobilismo ancorado no passado. A tradição 
é dinâmica na sua essência e pode incorporar aspectos 
da modernidade ou da globalização desde que esses 
não sejam destruidores das relações sociais, formas 
de saber e fazer, da diversidade de plantas, da sobe-
rania alimentar ou de outros elementos considerados 
relevantes pelas populações locais. A questão levantada 
aqui é identificar quais instrumentos representam uma 
oportunidade para a continuidade de sistemas agríco-
las tradicionais e como construir políticas públicas que 
permitam sua perenidade.

Há hoje uma relativa perda dessa diversidade agrobio-
lógica, de saberes e práticas, que se revela portadora  
de soluções frente aos desafios do mundo atual e  
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“à transição ecológica”, cujo aspecto emblemático, mas 
não único, é aportar respostas frente às mudanças 
climáticas. Também temos que considerar a diversidade 
das agriculturas como forma de expressão da diversi-
dade cultural e dos modos de se relacionar e de estar 
no mundo, que fazem parte do patrimônio cultural dos 
povos tradicionais e comunidades indígenas.

 
O sistema agrícola do rio Negro 
Em 2010, o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro 
(SAT-RN) no noroeste da Amazônia foi reconhecido 
como patrimônio cultural do Brasil, respondendo assim 
à solicitação das associações indígenas locais, a ACIMRN, 
a FOIRN e a ASIBA. Foi a primeira vez que um sistema 
agrícola foi reconhecido como patrimônio de forma 
explícita, apesar de numerosos outros bens registrados 
como patrimônio incorporarem elementos de sistemas 
agrícolas tradicionais (acarajé, queijo de Minas etc.). 

A diversidade das mandiocas é o elemento em torno do 
qual é construída a agricultura de corte e queima na re-
gião do Noroeste amazônico. O sistema é fundamentado 
num ciclo contínuo roça-capoeira-floresta que permite 
manter a paisagem florestal. O cultivo da mandioca é 
caracterizado por uma alta diversidade, com mais de uma 
centena de variedades na escala regional. O rio Negro é 
a região do Brasil onde se concentra a maior diversidade 
de variedades de maniva. Há também inúmeras outras 
plantas cultivadas, frutíferas e outras plantas alimenta-
res. Entre as mais de duzentas espécies ou variedades 
de plantas cultivadas levantadas nas roças e quintais, 
a mandioca tem um lugar de destaque. Nas roças, ela 
ocupa a maior parte do espaço cultivado e é a base da 
alimentação com seus numerosos e diversos preparos. 
Além de tudo,  ela está no centro da atenção das donas 
de roça, as mulheres indígenas que são conhecedoras e 
especialistas da diversidade das plantas cultivadas, a cha-
mada agrobiodiversidade. As mulheres detêm os saberes 
agronômicos sobre as variedades de maniva, seus nomes, 
suas origens, suas necessidades, seus ciclos de cultivos e 
suas propriedades para alimentação. Ter roças e, nelas, 

uma alta diversidade de plantas, é sinônimo de autonomia 
e segurança alimentar das famílias. As atividades agrícolas 
respondem a uma complementaridade marcada entre os 
trabalhos e saberes masculinos e femininos mobilizados 
em fases diferentes, e é do trabalho do casal que emerge a 
roça. Todas as etapas preliminares ao plantio, que envolvem 
o espaço florestal, são da responsabilidade do homem, en-
quanto as etapas de plantio, cuidados às plantas e colheita, 
são da esfera feminina, cabendo uma disjunção nítida e uma 
complementaridade entre suas respectivas competências. 

O sistema agrícola do rio Negro não é constituído apenas de 
plantas e de roças, mas também de ideias e conceitos sobre 
o mundo e sobre as formas de se relacionar com as plantas 
cultivadas. Uma roça tem que ter de tudo: manivas, frutí-
feras, plantas medicinais, plantas para se proteger, plantas 
para pescar – como os vários cunambis –, para tecer  – como 
curauá – etc. Uma roça tem que responder a todas as neces-
sidades: na minha roça tem de tudo, comentava uma dona de 
roça de Santa Isabel. Dessa completude resulta a beleza da 
roça, com sua diversidade de cores de folhagens e de formas.  
A roça tem que receber cuidados, e isso passa por uma rela-
ção estreita entre a dona de roça e as plantas que ela cultiva 
neste espaço. As plantas não são apenas plantadas, elas são 
criadas. Os cuidados visam o bem-estar desse mundo vegetal 
da roça. E esse mundo não é estático, ele é sempre remane-
jado em função de uma imensa rede de trocas de manivas e 
outras plantas. Elas circulam ao longo do rio Negro e de seus 
afluentes entre parentes e conhecidos. Assim novas plantas 
ou novas manivas de outras localidades são incorporadas 
ao acervo de uma dona de roça. Redes entre indivíduos, pa-
rentes ou conhecidos garantem a circulação do bem coletivo 
formado pela diversidade das plantas cultivadas.  
Há um processo contínuo de experimentação e inovação que 
garante a integração de novas variedades e sua adaptação a 
novas condições. O conjunto das manivas cultivadas em uma 
roça pode ser considerado como uma coleção cujo conteúdo 
é sempre renovado. Esse processo dinâmico que garante a 
circulação do bem coletivo constitui o âmago do sistema 
agrícola do rio Negro. É um sistema aberto à inovação, o que 
garante sua adaptabilidade a novas condições ecológicas  
ou econômicas. 
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Quais as definições de um sistema agrícola?   
Elementos metodológicos 
Essa breve análise mostra o quanto é importante dar 
maior visibilidade às agriculturas tradicionais e, para isso, 
ter elementos descritivos dos mesmos. O reconhecimento 
de um sistema agrícola como patrimônio imaterial enfati-
za a dimensão cultural das formas de relacionamento das 
sociedades, e indivíduos, com o meio ambiente e com as 
plantas cultivadas através das práticas agrícolas. Essas não 
são mais percebidas como práticas meramente agrotécni-
cas, mas incorporam uma dimensão cultural. A diversida-
de dos sistemas agrícolas no Brasil espelha a diversidade 
cultural do país e sua diversidade biológica. 

O uso da expressão sistema, um conjunto de elementos em 
interação, reflete a abrangência do bem registrado. Passar 
da noção de agricultura à de sistema agrícola significa “evi-
denciar interações deste campo de atividade com outros 
domínios da vida social, cultural e material de um grupo e 
não se limitar à sua vertente funcional” (Emperaire, 2010). 
Um sistema agrícola é um sistema aberto, construído em 
torno das relações sociedades-espaços-plantas e que in-
corpora determinados elementos em função de contextos 
culturais, ecológicos, históricos ou ainda, políticos. 

De modo mais específico, entende-se por sistema agrícola 
o conjunto de elementos que gravitam em torno do fato 
produtivo, desde saberes, mitos e relatos, formas de orga-
nização social, práticas, produtos, técnicas, artefatos  
e outras manifestações associadas – que envolvem espa-
ços manejados e plantas cultivadas –, até as formas de 
transformação dos produtos agrícolas e a cultura material 
associada, bem como os sistemas alimentares locais que 
resultam, em parte, dessa agricultura (fig. 1). A abordagem 
sistêmica permite reunir os contornos do material e do 
imaterial e propicia, assim, uma maior aproximação com 
a realidade vivida pelos detentores do bem. Levanta tam-
bém a questão de como dar conta de uma multiplicidade 
de elementos interdependentes em um contexto sócio-cultural, 
econômico e ecológico de fronteiras imprecisas (Fonseca, 2010).
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redes de circulação

Outro elemento metodológico importante são os 
elementos estruturantes, ou seja, os elementos-chave 
marcadores imateriais e/ou materiais da identidade de 
um determinado sistema agrícola. Pode ser uma espécie 
central na alimentação (as variedades de maniva 
no complexo multi-étnico do rio Negro), em ritos (o 
guaraná nos Sateré-Mawé) ou em ambos os registros (o 
pequi nos Kuikuro) etc. Podem ser formas de manejar o 
espaço (agricultura de esgoto no cerrado ou de várzea 
nas margens do rio São Francisco), formas de proces-
sar alimentos com a cultura material associada, entre 
outros. Trata-se de objetos (incluindo objetos biológicos 
como plantas), formas de fazer (manejo das roças, capo-
eiras e florestas etc.), conceitos e valores (a importância 

Figura 1 Temas abordados na identificação e caracterização  

dos sistemas agrícolas 

usos e funções

agrobiodiversidade

caracterização 
inventário, distribuição, 
carac. morfológica, 
agroecológica

conhecimentos 
associados 
identificação, 
denominação, descrição, 
categorização

enunciação 
formas de produção 
expressão linguística

constituição 
formas de percepção, 
aprendizagem, descoberta, 
transmissão, memória

cultura material 
matérias primas, história de 
vida dos objetos, técnicas, 
simbólica, processos sociais

Normas Locais 
instrumentos de conservação e valorização

alimentação 
matérias primas, práticas 
culinárias, transição 
alimentar, simbólica, 
processos sociais

seleção 
objetivos, critérios

manejo 
espaços associados, 
ciclos, práticas

saberes associados

outorgada à diversidade das plantas cultivadas, às 
formas de se relacionar com as plantas); todos, elemen-
tos que participam da identidade do sistema agrícola e 
cuja alteração ou desaparecimento, por consequência,  
descaracterizam o sistema agrícola. 

Essa proposta apoiada nas noções de sistema e de ele-
mento estruturante fundamenta, por um lado, as linhas 
metodológicas para a necessária e urgente cartografia 
da diversidade dos sistemas agrícolas na escala do Brasil 
e, por outro, o registro de sistemas agrícolas em situação 
de vulnerabilidade, como bem cultural de natureza 
imaterial.
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A frente modernizante do Estado: uma corrente 
na contramão 
Após o registro do SAT-RN como patrimônio, foram 
criados o Conselho da Roça e um Comitê Gestor com a 
finalidade de definir e implementar ações específicas 
de salvaguarda. Essas iniciativas visam principalmente 
apoiar mecanismos de transmissão dos saberes referen-
tes ao sistema agrícola aos jovens, ações de valorização 
econômica dos produtos locais e dar uma maior visibili-
dade, no plano nacional, à riqueza e à sustentabilidade 
dessa agricultura.

Mas os acontecimentos tomaram um novo rumo em 
2012-2013 com a introdução de um projeto estadual de 
desenvolvimento agrícola na região que visava, prin-
cipalmente, a produção de farinha de mandioca para 
o mercado local e regional. O projeto implementou, 
principalmente no entorno da sede do município de 
Santa Isabel do Rio Negro, ações de modernização como 
inscrição cadastral, abertura mecanizada de parcelas 
agrícolas, previsão de uso de insumos, construção de 
casas de farinha modernizadas, e difusão do modelo de 
“boas práticas”. As ações resultaram na substituição do 
sistema tradicional por uma agricultura de base mecani-
zada junto a uns 20-30 agricultores ao longo dos ramais. 

O projeto se configurava local e regionalmente com o 
objetivo de criar um mercado para a farinha produzida 
no entorno da cidade ou outras localidades, sem levar em 
conta as especificidades da agricultura indígena local e os 
saberes agrotécnicos das populações locais. Funcionou na 
base da aplicação de pacotes agro-tecnológicos criando 
embates entre duas políticas públicas distintas: uma, de 
valorização cultural ancorada em um “agroecosociossis-
tema1” de características territorializadas; outra, de valori-

1  O agroecossistema resulta da transformação de um ecossistema 

pelas atividades agrícolas humanas; o termo agroecosociossistema 

dá enfase a ação humana, com seus saberes e práticas específicas. 

Esses agroecossistemas são fortemente moldados pelas 

características dos ambientes nos quais se expressam e pelas 

escolhas culturais dos povos que praticam essa agricultura.

zação econômica baseada num modelo não diferenciado 
de modernização agrícola. O modelo da modernização 
agrícola tinha objetivos econômicos e estava baseado 
no pressuposto de que a agricultura tradicional indígena 
“arcaica” ou “subdesenvolvida” não poderia responder, na 
sua forma atual, a demandas do mercado. 

Elementos chave de seu funcionamento ecológico e 
social permaneceram invisíveis aos olhos dessas políticas. 
Características como as de um bem coletivo, de suporte 
de relações sociais, de soberania alimentar, da manuten-
ção de uma alta diversidade de recursos fitogenéticos, de 
manutenção da paisagem florestal, não foram reconheci-
das. Isso enquanto, em muitos outros contextos brasilei-
ros ou de outros países (México, Itália, França etc.), havia 
um progressivo reconhecimento da importância das 
agriculturas tradicionais como base para construir um 
modelo agrícola para o futuro.

A modernização tal como implementada fragiliza as 
bases do SAT-RN pela transformação das categorias de 
significado embutidas nele, pela perda de diversidade 
de recursos fitogenéticos, pela erosão dos solos com a 
mecanização etc. Hoje, duas políticas públicas andam 
em descompasso e repousam sobre premissas diver-
gentes: agricultura versus agri-cultura. A promoção de 
uma agricultura fundamentada em critérios de produção 
e renda econômica foi a única proposta oriunda das 
políticas agrícolas do Estado do Amazonas; políticas essas 
que se recusaram a ver na agri-cultura própria aos povos 
indígenas do rio Negro elementos de sustentabilidade 
ecológica-econômica e respostas frente aos desafios de 
geração de renda, coesão social e mudanças climáticas, 
entre outros elementos impostos pela crise ambiental. 
Novas políticas que pensem as agriculturas tradicionais 
como sistemas, interligandos saberes, sociedade, espaços, 
plantas, alimentação, e que reconheçam seus elementos 
estruturantes, materiais ou imateriais, devem ser formu-
ladas urgentemente.
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Conclusão 
Hoje a diversidade de formas de produzir não é 
considerada apenas sob o ângulo da produção, mas 
agregando a sustentabilidade dos agro-ecossistemas e a 
conservação da agrobiodiversidade. Essa biodiversidade 
construída por grupos humanos através de processos de 
domesticação e seleção é pensada, também, em termos 
de reservatório genético frente às mudanças climáticas.

Instrumentos econômicos, como diferentes formas de 
certificação ou de reconhecimento de direitos intelectu-
ais, adquirem um espaço cada vez mais visível nos mer-
cados e contribuem para sensibilizar o consumidor à 
diversidade de produções. No entanto, a diversidade das 
formas de produzir ultrapassa o domínio dos fatos téc-
nicos. Produzir vegetais, animais ou micro-organismos é 
não somente mobilizar saberes, conceitos, ferramentas 
e relações sociais de caráter particular, mas também 
expressar certa concepção do mundo e da sociedade.

Em termos mais contemporâneos, ressaltamos que a 
conservação das potencialidades dos sistemas agrícolas 
tradicionais passa por uma maior aproximação entre 
todos os atores: precisamos tornar inteligível a todos o 
funcionamento desses sistemas de produção diferencia-
dos, com suas características agronômicas e culturais, e 
fazer reconhecer a capacidade de expertise dos agricul-
tores e agricultoras, tanto para agregar saberes, quanto 
para entender e produzir suas diferenças■
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Pieter-Jan van der Veld  

 
No mundo “ocidental” sempre existiu preconceito em 
relação à agricultura praticada por povos indígenas – ao 
menos desde que os colonizadores europeus compa-
raram seus campos de trigo arrumados e limpos de 
árvores, às roças indígenas, cheias de troncos de árvores 
caídos pelo chão e plantações desordenadas. Eles 
não perceberam que a agricultura indígena não tinha 
nada de primitiva, mas baseava-se em outros princí-
pios, resultado de milhares de anos de experiências 
acumuladas.

Nos tempos modernos em que a sociedade global passa 
a usar máquinas e químicos, o preconceito persiste, a 
agricultura indígena ainda sendo vista como atrasada e 
obstáculo ao “progresso”. Nesse conceito, tentativas de 
substituir práticas agrícolas indígenas por “modernas”, 
em geral, não deram certo. Máquinas que trabalharam 
essas terras acabaram por destruir solos frágeis, criando 
campos limpos (sem troncos ou galhos caídos), aumen-
tando a erosão e a perda de fertilidade; monoculturas 
ali implementadas acabaram sendo um convite para 
pragas e doenças que nenhuma substância química 
poderia resolver; fertilizantes acabaram não resultando 
nos milagres produtivos esperados. Talvez a agricultura 
indígena não seja tão ruim quanto pensam estes defen-
sores do progresso agrícola.

Recentemente, parece haver alguma tendência inicial 
de mudança na avaliação que a sociedade brasileira faz 
da agricultura indígena. Em 2010, o IPHAN – Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - inscreveu 
o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro no Livro 
de Registro dos Saberes (Inscr. nº 20, de 11/05/2010), 
reconhecendo seu valor. Nesse artigo fazemos uma 
descrição da agricultura tal como praticada pelos povos 
indígenas da família linguística Tukano Oriental (os 
Tukano, Tuyuka, Desana e outros) no rio Tiquié, Terra 
Indígena Alto Rio Negro. Povos indígenas e ribeirinhos 
das outras regiões do rio Negro detêm uma agricultura 
semelhante.

Os povos indígenas do rio Negro praticam uma agricul-
tura itinerante de coivara, conhecida como agricultura 
de corte e queima. Infelizmente essa prática é vista 
negativamente, como uma das causas do desmata-
mento, contribuindo para o efeito estufa. Na verdade 
existem dois tipos de agricultura de corte e queima na 
Amazônia: a praticada por populações não indígenas 
vindas de outras partes do Brasil e aquela praticada 
pelos povos indígenas. No primeiro caso, corte e queima 
substituem o mato por uma área de agricultura perma-
nente ou por pasto. Na agricultura de coivara dos povos 
indígenas, a floresta volta a crescer quando a roça é 

Ao lado Roça de capoeira no rio Tiquié - alto rio Negro

Roças e capoeiras – cultivos e restauração florestal se 

sucedem e se reproduzem nesse sistema
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abandonada; nesse ciclo de roças e capoeiras, capoeiras 
correspondem a períodos de pousio florestal. O desma-
tamento para fazer roças, no caso, é equilibrado pela 
restauração florestal nas capoeiras1. 

O ciclo agrícola começa com a derrubada de uma mata 
madura (primária) pelos homens, iniciada meses 
antes da queimada, por volta de setembro – outubro. 
Assim são criadas pequenas clareiras, geralmente com 
menos de um hectare. A derrubada principal acontece 
em forma de mutirão chamado ayuri, depois do qual 
o marido da dona da roça continuará derrubando 
sozinho. O tamanho pequeno da futura roça, aliado ao 
fato de haver mato em volta dela espalhando sementes 
florestais, facilitarão a restauração florestal quando essa 
roça vier a ser abandonada. De certa forma, essas áreas 
derrubadas imitam as clareiras naturais que se formam 
na floresta após a queda de uma grande árvore. 

A mata será queimada por volta de dezembro – janeiro, 
durante um dos poucos períodos do ano sem chuva por 
2 a 3 semanas, os chamados “verões” na região. Uma 
queima satisfatória de uma roça de mata primária só 
é possível após um período relativamente prolongado 
sem chuva. Quando uma vegetação não queima bem, 
existe o trabalho de coivara. Nessa prática, galhos são 
amontoados para fazer pequenas fogueiras. 

O fogo transforma a biomassa das árvores em fertilizan-
tes, na forma de cinza, essa queima disponibilizando 
esse fertilizante bem no começo do plantio, quando a 
planta cultivada mais necessita. Como um herbicida 

1  A interpretação visual de imagens satélite Landsat (com datas 

de 1999, 2001 e 2002) feita pelo ISA em 2003, revela que, de mais 

de 10 mil quilômetros quadrados das cinco Terras Indígenas do 

Alto e Médio Rio Negro, pouco mais de 50 quilômetros quadrados 

(apenas 0,5 %) aparecem como áreas desmatadas: essa 

porcentagem correspondendo a roças em uso, capoeiras novas e 

locais de residência. O impacto da agricultura indígena na floresta 

não parece ser muito importante.

natural “aplicado” no início do plantio, o fogo também 
destrói plantas que competem com as plantas cultiva-
das, dando a essas uma vantagem no momento em que 
estão se estabilizando e não podem perder energia com 
competição. A partir de então a agricultora controlará as 
ervas daninhas através de capinação. 

A tarefa do homem é a derrubada do mato; plantar e 
cuidar da roça são tarefas femininas. Tarefas constantes 
além da safra são a capinação e o replantio. Poucos dias 
depois da queima começa a implantação, com estacas 
de 30 cm em um leve ângulo no solo, uma parte da 
estaca ficando fora. Os outros cultivos são plantados em 
conjunto. 

A safra da mandioca em roças de mata “primária” 
começa em um ano (até em dois anos, conforme alguns 
informantes), um período mais longo que as roças de 
capoeira. Essa roça da mata primária dá menos trabalho 
para capinar, sua safra de mandioca sendo considerada 
boa. A roça será abandonada depois de três ou quatro 
anos, quando a safra diminui e a capinação passa a 
exigir mais tempo. Em seguida, acontece um período de 
pousio florestal, formando-se uma capoeira. 

A capoeira nova ainda faz parte do sistema agrícola, 
fornecendo frutas e outros produtos. Uma segunda roça 
pode ser feita em um mesmo local após aproximada-
mente sete anos: esse período de pousio florestal varia 
muito, dependendo de fatores como distância da casa e 
abundância ou escassez de solo bom para agricultura. 

Para queimar uma capoeira de tamanho médio não são 
necessários períodos longos de seca, um “verão” curto de 
poucos dias é o bastante. E sua safra é tão boa quanto a 
de uma roça de mata primária, só que começa a produ-
zir mais rápido, em menos de um ano porque, segundo 
os indígenas, uma roça de mata primária ainda tem 
muitas raízes, dificultando o crescimento da mandioca. 
Além disso, como as árvores de uma capoeira são mais 
finas, queimam melhor e a fertilização no início do plan-
tio da segunda roça fica melhor, comparada à da pri-
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meira roça. Desvantagens de roças de capoeira seriam 
que elas dão mais trabalho para capinar e ficam menos 
tempo produtivas. O ciclo pode se repetir com uma 
terceira roça, de baixa produtividade. Após a segunda ou 
terceira roça, acontece um abandono definitivo da área, 
deixando a floresta se recuperar durante décadas, até 
mais de cem anos. Na possibilidade do ciclo de capoeira 
e roça continuar em intervalos pequenos, safras ficam 
fracas e, no final, haverá uma paisagem degenerada. 

Após gerações de ocupação, a área no entorno de uma 
aldeia pode dar sinais de esgotamento em termos de es-
cassez de biomassa, mais que de esgotamento de solos. 
Matas maduras e capoeiras altas passam a ficar distan-
tes das comunidades, roças sempre sendo derrubadas 
mais próximo e em capoeira baixa. Pragas como a saúva, 
que se aproveitam de ambientes criados pelo homem, 
vão se multiplicando. Com isso um povoado inteiro pode 
decidir se mudar para um novo lugar a poucos quilô-
metros, não muito longe da comunidade antiga. Não 
raro, escolhem uma área anteriormente habitada pelos 
próprios bisavôs. Lentamente, a aldeia antiga se esvazia, 
onde a floresta vai ter tempo para se recuperar, e um 
novo povoado se forma. Talvez os bisnetos voltem um 
dia para o lugar da antiga habitação, e o ciclo continue. 

 
Agrobiodiversidade 
Nas roças indígenas se encontra uma ampla variedade 
de plantas que são cultivadas em consórcio, sendo a 
principal a mandioca (Manihot esculenta), que pode 
ocupar mais de 95 % da roça. Os indígenas preferem 
a mandioca brava, venenosa, por ser mais resistente a 
pragas e mais vigorosa. Os missionários introduziram a 
mandioca mansa, conhecida localmente como macaxei-
ra que, embora plantada às vezes, está longe de ser tão 
popular quanto a mandioca brava. 

A mandioca é uma planta pouco exigente, que cresce 
em solos de muito baixa fertilidade. Ela cresce tão bem 
no clima seco do Nordeste quanto no clima chuvoso do 
rio Negro, e poucas pragas ou doenças a atingem. Seus 

tubérculos podem ser “armazenados” no solo por muito 
tempo, ao contrário dos cereais que precisam ser cole-
tados quando maduros, e armazenados em locais onde 
podem ser facilmente perdidos. Isso facilita a agricul-
tora indígena, pois mesmo as plantas estando maduras 
na roça, as agricultoras tiram somente o que é preciso 
naquele momento. Além disso, os tubérculos que ficam 
no solo continuam a crescer. A parte aérea da mandioca, 
ou caule, serve como material de reprodução e não com-
pete com a parte da planta que serve para alimentação. 
Em plantas onde se consome as sementes, uma parte da 
safra deve ser guardada - não podendo ser consumida 
- para garantir a plantação futura. Mandioca não tem 
essa desvantagem. Além disso, os tubérculos servem 
como matéria prima de muitos produtos, como farinha, 
beiju, mingau e caxiri (bebida alcoólica). Até o veneno 
líquido extraído da polpa é neutralizado e transformado 
em uma bebida, a maniquera. 

Ao contrário do agricultor convencional, que prefere 
trabalhar com poucas variedades de mandioca, as 
agricultoras indígenas preferem ampliar a quantida-
de de variedades. Trabalhar com muitas variedades é 
uma estratégia de segurança alimentar, pois se uma 
variedade mostra-se sensível a uma doença e se perde, 
a agricultora terá outras disponíveis. Dificilmente uma 
doença acabaria com todas elas. As agricultoras traba-
lham ativamente para aumentar a variação genética da 
mandioca. Numa roça “moderna” de mandioca, todas as 
plantas são multiplicadas através de estacas e coletadas 
antes que possa acontecer uma fertilização sexual. A 
propagação é puramente assexual, não acontecendo 
novas variações genéticas. Quando acontece de algumas 
plantas chegarem a ter sementes, as plantas que nas-
cem dessas sementes serão descartadas, ao contrário 
do que acontece nas roças indígenas. Na agricultura 
indígena, o longo período em que a roça é usada, além 
do fato de as mandiocas serem coletadas gradualmente, 
permitem que algumas mandiocas possam produzir 
sementes, dando origem a novas variedades. A agricul-
tora, ao encontrar uma nova variedade, cuida dela e co-
meça a multiplicá-la e experimentá-la. Através da rede 
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de troca entre parentes, a variedade se espalha entre 
eles. Essas práticas transformaram o rio Negro em um 
centro de diversidade genética de mandioca. No estudo 
por Janet M. Chernela no rio Uaupés, foram identifica-
das 137 diferentes variedades de mandioca (Chernela, 
1986: 152). Em levantamentos detalhados que o ISA 
fez em conjunto com pesquisadores indígenas (AIMA-
Agente Indígena de Manejo Ambiental) e alunos do 
Ensino Médio Tukano da Escola Indígena Tukano Yupuri, 
encontramos agricultoras que possuíam por volta de 25 
diferentes variedades de mandioca em suas roças.

Além de mandioca, pode-se encontrar abacaxi (Ananas 
comosus, muitas variedades), banana (Musa spp., tam-
bém muitas variedades), árvores frutíferas como o caju 
(Anacardium occidentale) e a cucura (Pourouma cecropii-
folia), tubérculos diversos como carás (Dioscorea spp.) e 
taiobas (Xanthosoma spp.), timbó (veneno para pesca-
ria), coca (Erythroxylum coca), entre outras. As roças indí-

genas são verdadeiros tesouros de agrobiodiversidade. 
O milho (Zea mays) é um cultivo especialmente proble-
mático e pouco plantado, sofrendo de pragas (broca) e 
exigindo os solos mais férteis da região. Mesmo assim, 
existem várias variedades de milho, adaptadas a um 
clima onde chove mais que o considerado adequado 
para tal cultivo. 

Também fazem parte desse agrossistema os quintais 
das casas, que contêm diferentes árvores, arbustos, 
palmeiras e algumas plantas que satisfazem uma ampla 
variedade de necessidades: frutas para consumo, cuias, 
urucum para pintura facial, veneno usado na pescaria, 
remédios, alimentação e mais. Pequenos canteiros com 
ervas e hortaliças complementam o agrossistema. Aqui 
precisamos destacar a produção de pimenta (Capsicum 
spp.), muito importante para a culinária indígena. No 
alto rio Negro também existe uma riqueza de varieda-
des de pimenta.

Abaixo Roça diversificada, com mandioca, abacaxi e as árvores 

frutíferas umari, caju e cucura
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 Produtividade 
A antropóloga Berta G. Ribeiro no livro “Os índios das 
águas pretas” estima a produção de uma roça em 7.200 
kg de mandioca por ano, observando durante vinte dias a 
produção de uma família Desana do Tiquié, sem detalhar 
quantas roças e pessoas estariam participando da pro-
dução. Com base em nossas pesquisas da produtividade 
das roças na comunidade de Acará-poço no médio Tiquié, 
usando registros da mandioca produzida entre maio 2013 
e dezembro 2017, a produção média em um ano, de uma 
família de cinco a seis pessoas, seria de aproximadamente 
5.800 kg de mandioca (ver próximo artigo). 

 
Quantidade e tamanho das roças 
As roças são manejadas na base familiar. Roças comunitá-
rias existem, mas são raras, normalmente tratando-se de 
roças escolares. O padrão é que uma família tenha duas, 
três ou mais roças em diferentes estágios de desenvolvi-
mento. Famílias com somente uma roça são raras, pois é 
arriscado. Por segurança alimentar e garantir a continui-
dade da produção, é bom ter uma roça nova talvez ainda 
sem produção (em plantio e crescimento inicial); uma 
roça em plena produção; uma roça antiga que será aban-
donada em breve. Lembrando que são roças pequenas, 
em geral com menos de meio hectare. 

Em 2011, o AIMA Rogelino da Cruz Alves Azevedo fez um 
levantamento das roças da sua comunidade, ao lado do 
aluno de Ensino Médio Tukano Yupuri, Zenilton Azevedo. 
Eles mediram o tamanho das roças2 e sua distância em 
relação às casas de seus donos. Foram medidas todas 
as roças de seis famílias do São José II (faltando apenas 
uma família nessa amostragem). Embora levantados em 
2011 e em apenas uma comunidade, esses dados podem 
ser interpretados como um padrão de ocupação agrícola 
do médio Tiquié. Para conhecermos o padrão das outras 
regiões do alto rio Negro seriam necessários mais levanta-
mentos. A tabela 4 mostra os resultados.

2  O tamanho foi registrado marcando pontos no entorno da roça. 

No departamento de geoprocessamento do ISA em São Paulo, as 

roças foram plotadas e seu tamanho calculado.

Tabela 4. Aspectos das roças da comunidade São José II do médio Tiquié

Roças Área  
(hectare)

Distância casa 
para roça (m)

1ª roça Damásio e Teófila 0,54 643

2ª roça Damásio e Teófila 0,20 168

3ª roça Damásio e Teófila 0,15 110

1ª roça Dionélia Aguiar 0,28 1.239

2ª roça Dionélia Aguiar 0,25 1.137

1ª roça do Jose e Anita 0,36 630

2ª roça do Jose e Anita 0,10 113

3ª roça do Jose e Anita 0,05 39

4ª roça do Jose e Anita 0,31 590

1ª roça Higino e Nazaria 1,01 1.378

2ª Roça Higino e Nazaria 0,32 1.487

1ª roça Rogelino e Edvirgem 0,07 433

2ª roça Rogelino e Edvirgem 0,05 743

3ª roça Rogelino e Edvirgem 0,23 367

4ª roça Rogelino e Edvirgem 0,15 657

5ª roça Rogelino e Edvirgem 0,21 541

1ª roça Vicente e Auxiliadora 0,09 197

2ª roça Vicente e Auxiliadora 0,09 112
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Cada família tinha entre duas a cinco roças, duas a três 
(2,5) em média. A distância entre a casa e (o centro da) 
a roça variava de ± 40 metros até mais ou menos um 
quilômetro e meio, a distância média sendo de quase 
seiscentos metros (588 m). O tamanho médio de uma 
roça era de um quarto de hectare (0,25 ha), variando 
entre roças de um décimo a roças de um hectare (± 0,1 
- 1 ha). Em média São José II em 2011 tinha 0,74 ha de 
roças (tamanho do total das roças) por família, mais ou 
menos três quartos de hectare. As seis famílias juntas 
ocupavam 4,5 hectares.

 
Importância da agricultura indígena 
O agrossistema (o conjunto envolvendo roça, capoei-
ra, quintal e canteiro) é de suma importância para os 
índios do rio Negro, não apenas para a alimentação, mas 
também por fornecer lenha e matéria prima para vários 
utensílios, remédios e, em pequena escala, como fonte 
de renda através da venda ocasional de farinha e outros 
produtos. Mesmo os índios que possuem uma fonte 
de renda como professor ou agente de saúde, mantêm 
roças. Mesmo porque a agricultura indígena não é 
importante apenas para os índios.

Como em quase todos os cultivos mundialmente impor-
tantes, existe pouca variação genética nas plantações de 
mandioca feitas por não indígenas, sendo selecionadas 
as linhas genéticas mais produtivas, uniformidade 
genética que facilita o processamento e a mecaniza-
ção. Mas trabalhar com pouca variedade genética tem 
um preço, pois o cultivo fica muito vulnerável a pragas 
e doenças, problema que, na agricultura moderna, é 
resolvido com inseticidas, fungicidas e outros produtos 
químicos. Essa prática nem sempre dá certo e quando 
uma doença ou praga encontra um cultivo vulnerável, o 
resultado pode ser catastrófico. O exemplo mais conhe-
cido do perigo da dependência de cultivos com pouca 
variedade genética é a Grande Fome de 1845–1849, 
quando batatas cultivadas na Europa, especialmente 

na Irlanda, foram atacadas pelo parasita Phytophthora 
infestans causando uma tragédia, com a morte de cerca 
de um milhão de pessoas e emigração de mais de 
um milhão, da ilha. Exemplo mais recente é o ataque 
de fungos Moniliophtora perniciosa ao cacau do Brasil, 
causando a doença vassoura-de-bruxa, com impacto 
desastroso para a economia. 

 Proteger regiões onde possa ser encontrada ampla 
variedade genética das plantas cultivadas (os centros 
genéticos) é um método de proteção da sociedade 
global contra colapsos na agricultura, catástrofes econô-
micas e humanas, pois nessas regiões é que podem ser 
encontradas variedades resistentes. Os povos indígenas 
do rio Negro abrigam, guardam e cultivam um tesouro 
em material genético, que pode contribuir para a segu-
rança alimentar da humanidade. No Brasil, o primeiro 
reconhecimento de seu valor veio com o registro o 
Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro como um 
patrimônio nacional. Agora, é necessário elaborar e im-
plementar um plano de salvaguarda para sua proteção 
efetiva, envolvendo o enorme desafio de conscientizar 
os não indígenas, do entorno mais próximo aos mais 
longínquos■
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□Desde 18 de abril de 2013 até o presente, o casal de 
pesquisadores Oscarina da Silva Caldas e Rafael Antônio 
Azevedo vem registrando a produção de suas roças; 
sempre que um ou mais membros da família está indo 
para a roça, anotam quem foi, assim como o horário de 
saída e de volta para casa. Na volta, havendo colheita, a 
produção é pesada numa balança e registrada, remar-
cando a atividade principal: se foi de colheita, capina, 
plantio ou outra. Finalmente, o casal anota o principal 
emprego da mandioca, se para fazer farinha, goma (ta-
pioca) para beiju, ou caxiri. Para completar, os tamanhos 
das roças são medidos com GPS.

Toda essa informação permite entender melhor a 
produtividade das roças, e responder a perguntas como: 
Quanto tempo uma família precisa investir em agricul-
tura para ter o suficiente para seu consumo? Quantas 
horas são necessárias para colher uma tonelada de 
mandioca? Quanta mandioca uma roça produz durante 
toda sua fase produtiva? Quanto tempo uma roça fica 
em produção, em média? Na primeira parte do artigo 
“incessante plantio de mandioca” nós começamos a res-
ponder algumas dessas perguntas. Sendo a pesquisa da 
produtividade da roça principalmente quantitativa, não 
pudemos escapar de uma análise com muitos números: 
quantos quilos de mandioca produzidos, quantas horas 
dedicadas ao plantio etc. Os resultados são números e 
mais números que permitem analisar o processo.

A produtividade da agricultura indígena no rio Tiquié 2ª Parte* 

Quase cinco anos de pesquisa do tempo de trabalho e da produção das roças 

do casal Oscarina e Rafael resumidos em gráficos e tabelas

 Nessa segunda parte continuaremos com números 
mas, agora, usaremos gráficos que facilitam sua visua-
lização. Existem vários tipos de gráficos, e escolhemos 
aqui usar os gráficos de coluna. A altura das colunas 
expressa uma quantidade, como quantas horas traba-
lhadas, ou quantos quilos de mandioca produzidos. As 
cores expressam qualidade, por exemplo, a que roça, a 
qual atividade, ou a que mês cada coluna se refere. O 
gráfico facilita a visualização dos resultados porque, ao 
olhar para a altura de uma coluna e compará-la com as 
outras, já dá para entender o básico. Por exemplo: em 
um gráfico que mostra a produção por mês, a coluna 
mais alta indica o mês mais produtivo. Não precisa ler 
os números para capturar o principal da pesquisa, que 
seria nesse caso, a produção em relação a diferentes me-
ses, representados em diferentes colunas. Nas páginas 
seguintes estão representados cinco anos de pesquisa 
em gráficos que formam uma linha do  tempo que conta 
a história das roças do casal Oscarina e Rafael entre 
maio 2013 e o final do ano de 2017. O conjunto permite 
compreender aspectos importantes de seu modo de 
produção da mandioca.

* No primeiro número da Aru, publicamos a primeira parte desse 

artigo sobre a produtividade das roças indígenas do alto rio Negro, 

mais especificamente, do casal de pesquisadores Oscarina e 

Rafael, do sítio Acará-poço no médio Tiquié. Aqui segue a segunda 

parte do relato dessa pesquisa.

Pieter-Jan van der Veld pesquisa, supervisão e redação do texto 
Oscarina da Silva Caldas pesquisa, discussão dos dados 
Rafael Antônio Azevedo pesquisa, discussão dos dados
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Abril de 2013. A situação inicial 
No começo da pesquisa, o casal Oscarina e Rafael estava 
com quatro roças, três de tamanho entre um décimo 
e um quinto de hectare, e uma roça bem menor. Para 
facilitar a pesquisa, as roças foram numeradas de 
um a quatro:

Roça 1 era uma roça de capoeira alta (yukubuhkuro 
wiakaro), com solo argiloso (dita witaro) e uma área 
plantada de 0,15 hectares. A área tinha sido usada ante-
riormente pelo irmão maior de Rafael, permanecendo 
em descanso na sequência por quatro anos, antes de ser 
derrubada de novo. Esta capoeira foi queimada em no-
vembro e plantada em dezembro de 2010. A roça estava 
produzindo quando começamos a pesquisa.

Roça 2 era uma roça de capoeira baixa (yuhku wimaro), 
solo argiloso, de 0,1 hectare. Foi derrubada em outubro 
de 2012, e queimada em dezembro do mesmo ano. O 
plantio aconteceu em janeiro de 2013. Ela estava com 
mandioca madura quando a pesquisa começou.

Roça 3, bem menor que as outras, com somente de 0,02 
hectares, solo muito arenoso (nukupori dita), foi feita 
derrubando uma capoeira baixa de caatinga (tataboa 
wiakaro). Ao contrário das outras três roças, estava longe 
da casa do casal, em local onde somente se chega com 
canoa. Interessante é que nessa capoeira ficava a casa 
do comerciante Sabá, com quintal, até 1969. Foi usada 
como pomar com abiu, umari, pupunha, cupuaçu, 
bacaba e outras fruteiras até 2004. Depois foi plantado 
ali capim para gado, que tomou conta do terreno. Em 
2004 teve um fogo e o pomar foi perdido. Essa roça foi 
feita para produzir abacaxi (que dá bem nesse tipo de 
solo arenoso), não tanto para mandioca mas, infeliz-
mente, a mucura destruiu a plantação de abacaxi. Então 
ela foi roçada em janeiro, queimada em fevereiro de 
2012. Como não queimou bem, foi preciso fazer coivara. 
Não temos o registro de quando começou e terminou 
a pratica de coivara. Conforme entrevista, o plantio de 

mandioca aconteceu somente em fevereiro de 20131. No 
começo da pesquisa essa roça ainda não estava produ-
zindo mandioca.

Roça 4 era uma roça de capoeira alta, com solo argilo-
so e uma área de 0,18 hectare plantado, nunca usada 
anteriormente como roça. O comerciante Sabá teve um 
estábulo para carneiros nesse lugar vinte anos atrás. Ela 
foi derrubada em janeiro, e queimada e plantada em 
abril de 2013. Portanto, também não estava produzindo 
ainda quando a pesquisa começou. 

Essa era a situação no começo da pesquisa. No final de 
2013, quando a pesquisa já estava sendo executada, a 
família começou a preparar roças novas.

 
2013 – Período de maio a dezembro 
Nosso registro do ano 2013 não é de um ano completo, 
pois começamos a pesquisa na metade de abril. Só 
temos o registro completo da produção de mandioca 
das roças de Oscarina e Rafael a partir de maio. Por isso, 
os gráficos começam em maio.

O gráfico, na parte superior esquerda, mostra a pro-
dução de mandioca nas roças do casal em 2013. A 
altura da coluna é uma indicação do total da mandioca 
produzida por eles, a cor variando conforme a roça na 
qual a mandioca foi tirada. O gráfico mostra que o mês 
mais produtivo foi julho, onde fica a coluna mais alta. 
A cor grafite dessa coluna indica que toda a produção 
foi da roça 1. O mês com menor produção foi dezembro, 
indicado na coluna menor. Os valores da produção são 
expressos em quilogramas. Para saber a produção total 
por mês, é preciso somar os valores de cada roça. 

Olhando para o gráfico, dá para ver que, em 2013, a roça 
1 foi a mais importante da família. Isoladamente, essa 
roça produziu mais que o dobro de todas as outras roças 

1  Talvez esse tempo extenso entre queima e plantio se justifique 

pela coivara ter ocorrido bastante tempo depois da queima.

ARU2_Revista_R06.indd   40 06/08/18   10:37



41  aru 

juntas. Sua produção em 2013 (sem contar a produção 
não registrada durante os meses de janeiro, fevereiro, 
março e abril) ficou em 3.650 kg, enquanto todas as 
outras juntas produziram 1.615 kg (780 kg da roça 2, 501 
kg da roça 3 e 334 kg da roça 4). Até julho, foi a única roça 
usada, embora, conforme entrevista com os donos da 
roça, a roça dois já estivesse madura no começo da pes-
quisa, e talvez tenha mesmo havido colheita nela antes 
do começo da pesquisa, que teria então sido deixada em 
descanso antes de retomarem a colheita ali. Na tabela 1, 
mais adiante nesse artigo, vemos que essa é um prática 
comum do casal. Outra possibilidade é que o casal, já 
identificando a roça como pronta ou madura, tenha 
preferido deixar a mandioca crescer um pouco mais ao 
invés de começar sua colheita. Observando que a roça 
2 teve uma modesta contribuição em agosto, a roça 1 
continuando como a roça principal para a alimentação 
da família, essa última hipótese é mais provável. Apenas 
a partir de setembro as outras roças começaram de ser 
usadas e a produção da roça um começou a diminuir. A 
roça 3 começou sua primeira produção em setembro, 
oito meses depois do plantio (fevereiro). A produção da 
roça 4 também começou oito meses depois do plan-
tio (abril). 

Em sua parte inferior, o gráfico mostra o tempo dedicado 
à produção agrícola no período de maio a dezembro 
de 2013, expresso em horas e dividido por atividade 
principal. A altura da coluna indica o total de horas por 
mês da família, dedicado às roças aqui, com as colunas 
invertidas. A cor indica o tipo da atividade. Por exemplo, 
em maio a família dedicou quase 19 horas (18 horas e 55 
minutos) a plantios, 144 horas (e 4 minutos) a colheitas e 
14 horas (e dois minutos) a capinar. A inversão do sentido 
do gráfico não altera sua leitura. 

No caso do tempo por atividade, quando uma ou mais 
pessoas da família saíam para trabalhar na roça, a hora 
de saída e a de retorno para casa eram anotadas, a 
diferença entre os dois valores sendo multiplicada pelo 
número de pessoas que foram ao trabalho. Assim o total 
de tempo dedicado à roça nesse dia era anotado pelo 

casal, que também registrava a atividade principal, que 
poderia ser capina, entendido que nunca se vai à roça para 
fazer apenas um tipo de trabalho. Nesse sentido, as 144 
horas e quatro minutos dedicadas à colheita no mês de 
maio devem ser entendidas como: mais ou menos 144h 
dedicadas a trabalho na roça tendo como principal ativi-
dade a colheita, incluído o tempo para ir e voltar da roça.

Outra observação é que temos tanto adultos quanto 
jovens e crianças trabalhando. No começo da pesquisa, 
as filhas gêmeas Sheila e Shirley e a neta Kasia, com nove 
anos, ajudaram muito seus pais / avós, dedicando muitas 
horas ao sustento da família. Mesmo assim, obviamente, 
as horas de uma criança não são tão eficientes quanto as 
de um adulto.

Podemos ver no gráfico que o mês de trabalho mais inten-
so foi julho, quando a família dedicou mais de 480 horas 
ao trabalho da roça, a maior parte desse tempo na colhei-
ta. Não por acaso, é o mês com maior produção (1.350 kg, 
veja gráfico, na produção de 2013). A conexão entre horas 
de trabalho e produção nem sempre é evidente, como 
mostra a coluna de dezembro, segundo mês mais intenso 
de trabalho, com quase 320 horas dedicadas à agricultura, 
mas também com a produção mais baixa do ano pois 
muito tempo foi dedicado ao plantio e a capinar. 

Em todos os meses aconteceram as três atividades prin-
cipais – capina, colheita e plantio  –, menos em agosto, 
quando não houve plantio. Os meses principais de plantio 
foram setembro, outubro e, sobretudo, dezembro. Os 
meses onde a família dedicou mais tempo à capina foram 
julho, agosto e dezembro.

Como mencionado, eles começaram a preparar duas roças 
novas no final de 2013. A roça 5, de ¼ de hectare (0,25 
ha), foi queimada em junho e plantada entre setembro e 
novembro de 2013. A floresta derrubada era uma capoeira 
alta. Já a roça 6, de capoeira baixa e 1/5 de hectare (0,2 
ha), foi queimada em novembro e plantada em dezem-
bro de 2013. 
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2014 
Chegamos ao segundo ano da pesquisa, 2014, primeiro 
ano completo de registros. A roça 1 (grafite) ainda é a 
principal da família, produzindo um pouco mais de três 
toneladas de mandioca. Embora tenham agora mais 
quatro roças em fase de produção, além da roça 1, a pro-
dução total das roças 2 até 5 é inferior a duas toneladas 
(1,8 toneladas). A roça 1 teve um período de três meses 
de descanso. 

A roça 4 (amarela) produziu nos meses de janeiro, 
fevereiro e março. Tendo sido a principal em janeiro, 
não foi mais usada no resto do ano. Tendo começado a 
produzir em novembro do ano anterior, podemos dizer 
que teve um primeiro período de produção de cinco 
meses (novembro 2013 a março 2014) até ser deixada 
em descanso. 

A roça 2 (marrom claro) foi usada pela última vez em 
novembro do ano anterior. Em 2014, teve uma produção 
em abril e outra no período de setembro a outubro (com 
um chorinho de 16 kg, em agosto). Seu padrão de uso 
foi de descanso de quatro meses, seguido de um mês 
produtivo, com outro descanso de quatro meses (se 
ignoramos a produção de 16 kg em agosto) seguido de 
novo período de produção de dois meses. 

A minúscula roça 3 (verde), de solo muito arenoso e 
distante da casa do casal de pesquisadores, esteve pro-
duzindo de janeiro até março, em continuidade a 2013. 
Seu primeiro período de produção durou sete meses, de 
setembro 2013 até março 2014, seguido de um descanso 
de cinco meses, e de uma segunda leva de produção em 
setembro e outubro. 

A roça 5 (vermelha) fez sua primeira produção em 
março, seis a sete meses depois do começo do plantio, 
em setembro 2013, não tendo sido mais usada no resto 
do ano. Em novembro e dezembro de 2014 não teve 
colheita, pois a família foi para a cidade de São Gabriel 
da Cachoeira.

Observando o tempo dedicado às roças, o pico de traba-
lho acontece em janeiro, principalmente pelas muitas 
horas de capina. O mês seguinte tem poucas horas de 
trabalho (principalmente capina) pois o casal viajou 
para a cidade e voltou no começou de março. Julho é 
o segundo mês de maior esforço, também o mais pro-
dutivo (900 kg de mandioca tirados da roça 1), seguido 
de outubro (com um pouco mais de 600 kg). O plantio 
aconteceu entre março e maio, e entre setembro e outu-
bro. Teve capina o ano inteiro, com exceção de abril, mas 
com picos em janeiro e entre julho e agosto. 

Não aparece no gráfico o trabalho dedicado à prepara-
ção de uma nova roça, a roça 7, de mais ou menos 1/3 de 
hectare (0,36 ha), derrubada em uma capoeira alta, cujo 
plantio aconteceu em março de 2014.

 
2015 
No terceiro ano da pesquisa, 2015, as roças 1, 2 e 3 para-
ram de produzir. Das roças do início da pesquisa, só res-
tava a roça 4 (amarelo), ainda não produtiva na época, e 
agora já no fim de sua produtividade, modesta, com  
161 kg em janeiro, passando por um descanso de nove 
meses a partir dessa colheita. Três meses depois, 
teve uma produção ainda menor, de 54 kg em maio 
e, finalmente, como um último suspiro, outra de 36 
kg em julho.

A nova campeã é a roça 5 (vermelho) que, após quatro 
dias de produtividade em março do ano anterior, passa 
a ter agora uma produção quase constante de janeiro a 
outubro, não havendo colheita apenas em agosto. Sua 
produção total ficou perto de três toneladas (2.783 kg). 

Em segundo lugar está outra nova roça, a roça 6 (laran-
ja), com produção de pouco mais de duas toneladas de 
mandioca (2.060 kg) a partir de junho, seu plantio tendo 
começado em dezembro de 2013, passando mais ou 
menos um ano e meio entre plantio e colheita.
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Em terceiro lugar vem a roça 7 (vinho), com sua primeira 
produção em setembro, 18 meses depois do plantio. Em 
setembro e outubro a produção ainda é modesta, mas 
em dezembro chega a quase uma tonelada (951 kg). 

O gráfico mostra fevereiro como o mês mais intenso em 
trabalho, também com maior esforço de capina. Depois 
vem dezembro, com mais tempo dedicado à colheita e, 
consequentemente, o mais produtivo. O principal perío-
do de capina esse ano foi de janeiro a abril, acontecendo 
também em junho e agosto-setembro. O plantio acon-
teceu em março, novembro e dezembro. O gráfico não 
mostra que a nova roça 8, pequena de mais ou menos 
um décimo de hectare (0,09 ha) e de capoeira baixa, foi 
plantada entre novembro e dezembro. 

 
2016 
No quarto ano da pesquisa, domina a roça 7 (vinho). As 
roças 5 e 6 (vermelha e laranja), por outro lado, estão 
terminando. Começa a produção da roça 8 (amarela) e, 
depois, da 9 (cor de rosa). Em geral, a produção em 2016 
foi a mais baixa dos cinco anos da pesquisa, com produ-
ção mensal sempre abaixo de 700 kg de mandioca e, na 
maioria dos meses, abaixo de 400 kg. O ano de 2016 foi 
de muita malária, o que, conforme o casal, dificultou o 
trabalho na roça, resultando em baixa produtividade. 
Não acontece colheita em janeiro, quando a família 
esteve em São Gabriel da Cachoeira.

A roça 7 produziu quase direto entre setembro de 2015 
e dezembro de 2016, com uma pausa em janeiro (por 
causa de ausência da família) e outra em setembro. A 
produção em 2016 chegou a quase duas toneladas e 
meia (2.399 kg). A outra roça que sustentou a família 
durante esse ano foi a pequena roça 8, que começou a 
produzir em junho, oito meses depois do plantio, pro-
duzindo pouco mais de uma tonelada (1.159 kg). Uma 
terceira roça, a nova roça 9, começou sua produção em 
outubro e continuou até o fim do ano. Trata-se de uma 
roça de capoeira baixa de 0,15 ha, roçada em fevereiro 

de 2016, mas não se sabe com certeza quando aconte-
ceu a plantio. A roça 5 estava em sua fase final, com uma 
última safra razoável em abril, e um pouco de mandioca 
em junho - julho. A roça 6, também em fase final, pro-
duziu 22 kg em março, produção que cabe em um aturá, 
tendo sua última safra em maio.

O gráfico mostra o baixo investimento, em mão de obra, 
nas atividades da roça em 2016. O mês mais produtivo 
acumulou apenas pouco mais de 240 horas de trabalho. 
Capina aconteceu entre fevereiro e abril, muito pouco 
em agosto, e em dezembro. De outubro a dezembro é 
tempo de plantio e replantio. A família faz também uma 
roça nova, a roça 10, de capoeira alta com pouco mais 
de meio hectare (0,56 ha), roçada em junho e julho, der-
rubada em agosto, queimada em setembro e plantada 
entre outubro e novembro. 

2017 
Chegamos ao quinto ano da pesquisa. Terminamos a 
pesquisa com a mesma quantidade de roças produ-
tivas do começo, quatro, estando as roças 7 (vinho), 8 
(amarelo) e 9 (cor de rosa) no final de sua produção. A 
roça 10 começou a sustentar a família a partir de maio. 
Como no primeiro ano da pesquisa, uma roça deu 
conta da maior parte da produção, tendo começado a 
produzir oito meses depois de seu plantio, continuando 
até o final do ano. A produção dessa roça em 2017 foi 
de quase três toneladas (2.843 kg), mais que o dobro da 
roça 9, a segunda mais produtiva, com pouco mais de 
uma tonelada (1.060 kg). Ela teve um período produtivo 
de um ano, mas com uma produção boa apenas nos 
primeiros quatro meses. De maio até setembro sua pro-
dução continuou, mas muito baixa. A roça 8 teve uma 
produção modesta em janeiro, fevereiro, abril e maio, 
resultando em um total de quase meia tonelada (468 
kg). A produção de roça 7 foi mais modesta ainda, com 
menos de 232 kg em 2017.

O gráfico de tempo de trabalho de 2017 se diferencia dos 
outros, pois aqui muitas vezes, a família registrou dois 
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trabalhos principais em um dia, ao invés de apenas um. 
Por isso temos quatro colunas onde a colheita aparece 
junto com uma outra atividade. Como já mencionado, 
numa visita à roça raramente se trabalha em uma única 
atividade, mas para facilitar, essa metodologia de regis-
tro propõe que o casal mencione somente a principal 
atividade executada num dia. Tais registros permitem 
saber o tempo total que a família gastou na roça, mas 
não a duração exata de cada tarefa (quantidade de 
horas por atividade), que é estimada. 

Mais tempo foi dedicado ao replantio e capina nas roças 
7 e 8 que, provavelmente, ainda vão produzir em 2018. A 
queimada de uma nova roça, a 12, não deu certo, assim 
em novembro e dezembro muita força foi dedicada a 
sua coivara e, em seguida a seu plantio. Enquanto isso, 
para sustentar a família, continuou a colheita na roça 10. 
Os meses mais intensos de trabalho foram os de novem-
bro e, sobretudo, dezembro.

Uma visão geral de dinâmica das roças 
Os gráficos mostraram a produção por mês por ano, e o 
tempo investido em atividades agrícolas a cada ano da 
pesquisa, mês a mês. A Tabela 1 ao lado mostra a produção 
total por roça por área, enquanto a Tabela 2 oferece uma 
visão geral da dinâmica das roças em termos de colheita. 

Podemos calcular a produtividade das roças 4 a 7 por área 
por período produtivo (Tabela 1). As roças 1 e 2 já estavam 
produzindo quando começamos a pesquisa, e as outras 
roças, que ainda vão produzir mais, não são incluídas 
na tabela.

A Tabela 2 mostra como a família explora as roças confor-
me sua necessidade. Às vezes a família se alimenta somen-
te de uma roça, enquanto em outros momentos chega a 
fazer colheita em até quatro roças. Períodos de produção 
de uma roça são intercalados com períodos sem produção 
(deixando-se as mandiocas originais engordarem mais e 
as novas, de replantio, ficarem maduras), quando a família 
tira sua alimentação de outras roças. Depois um tempo, 
novas roças começam a “amadurecer” e as velhas roças são 
deixadas para que a floresta possa retomar a área.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan

roça 1 709 600 1350 392 280 154 124 41 326 663 606 901 262 272 154 roça 1
roça 2 16 280 362 122 110 16 270 362 roça 2
roça 3 185 156 140 20 30 85 15 60 108 roça 3
roça 4 51 283 472 78 117 161 54 36 roça 4
roça 5 118 626 937 220 324 193 57 44 178 204 105 25 20 roça 5
roça 6 574 426 495 341 225 22 116 roça 6
roça 7 68 143 114 951 565 654 380 213 115 117 154 20 22 99 20 120 92 roça 7
roça 8 78 118 166 180 186 135 296 155 144 129 40 roça 8
roça 9 146 99 190 332 272 216 123 26 28 40 20 31 roça 9

roça 10 2 284 437 385 252 77 464 479 465 777 roça 10

Tabela 2  Produção por roça (em kg) durante o período da pesquisa
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Ao olharmos para as roças das quais temos registros 
desde o início até o final de sua produção, que são as ro-
ças três2 a sete3, vemos que o período total de produção 
varia de 11 (roça seis) a 29 meses (roça cinco). Os meses 
em que estão produzindo mesmo, descontando perí-
odos de descanso, ficam entre sete (roça 6) e 17 meses 
(roça sete). Os períodos de descanso da roça já madura 
variam de um até, no caso de roça cinco, nove meses 
(durante sete meses a família usou outras roças, e por 
dois meses a família não estava no sítio).

2  Precisamos lembrar aqui que a roça 2 não é uma roça padrão, 

sendo de caatinga com uma área bem menor que o comum. 

3  A roça 8 ainda poderá ter uma produção, a roça 2 talvez já 

tivesse tido uma colheita antes do início desse registro da 

produção, que não foi considerada.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan

roça 1 709 600 1350 392 280 154 124 41 326 663 606 901 262 272 154 roça 1
roça 2 16 280 362 122 110 16 270 362 roça 2
roça 3 185 156 140 20 30 85 15 60 108 roça 3
roça 4 51 283 472 78 117 161 54 36 roça 4
roça 5 118 626 937 220 324 193 57 44 178 204 105 25 20 roça 5
roça 6 574 426 495 341 225 22 116 roça 6
roça 7 68 143 114 951 565 654 380 213 115 117 154 20 22 99 20 120 92 roça 7
roça 8 78 118 166 180 186 135 296 155 144 129 40 roça 8
roça 9 146 99 190 332 272 216 123 26 28 40 20 31 roça 9

roça 10 2 284 437 385 252 77 464 479 465 777 roça 10

Tabela 1  Produção total por roça1 

Roça Área (m2) Produção (kg) Produção (ton/ha) 
arredondada

4 1826 1252 7

5 2506 3051 12

6 2221 2199 10

7 3626 3848 11

Em média, uma roça produz 10 toneladas por hectare. 

1  Não levamos aqui em conta a roça 3, por não ser representativa. 

Trata-se de uma roça minúscula com solo muito arenoso, 

feita inicialmente para produção de abacaxi, em capoeira de 

uma caatinga.
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Comparando os anos 
Nessa linha do tempo de cinco anos, o gráfico mostra o 
que está acontecendo a cada período de um ano: qual 
é o mês mais produtivo, qual foi a roça mais produtiva 
do ano, qual o mês menos produtivo, quando aconteceu 
plantio, colheita, capina, coivara e quantas horas foram 
dedicadas a cada atividade. Assim podemos comparar 
um ano com o outro. As tabelas da próxima página mos-
tram a produção de cada ano e atividades principais.

As cores mais escuras indicam meses de alta produção; 
os tons claros, produção razoável a baixa. O mês de julho 
de 2013 chama a atenção por sua produção muito alta, 
muito além de qualquer outro. A categoria de produção 
seguinte, de 1200 kg, não aparece. Outra observação, 
depois de 2014 tons mais claros dominam, não acon-
tecendo mais meses de alta produção, e mesmo uma 
produção boa (tons mais escuros) é rara. Parte dessa 
queda de produção pode ser explicada pela prevalência 
da malária, mas outros fatores podem ter contribuído 
para esse fenômeno. Em geral, o período mais produtivo 
parece ser de maio a outubro, mas isso está longe de ser 
uma regra. Aconteceram produções altas em fevereiro e 
dezembro, e boas em janeiro e março.

Por fim, observando a mão de obra investida nas roças, 
chegamos à tabela 4.

Julho de 2013 foi o mês com mais horas de trabalho 
nas roças, não por acaso sendo o mês com a mais alta 
produção (veja a tabela anterior). Outros meses com 
muita mão de obra nas roças são janeiro e julho de 2014, 
fevereiro de 2015 e dezembro de 2017. Em 2016 e 2017 
houve baixo investimento no trabalho das roças, com-
parado a anos anteriores. 2016 e 2017 têm seis meses na 
faixa de menos de 121 horas (segundo tom mais claro), 
e poucos meses com trabalho intenso (dois tons mais 
escuros). Em 2017, os meses com poucas horas nas roças 
são intercalados com meses com mão de obra razoável, 
enquanto em 2016 ocorre um longo período (maio a se-
tembro, cinco meses) com baixo investimento em mão 

de obra (conforme o casal de pesquisadores, por causa da 
malária e outras doenças não especificadas). Os últimos 
dois meses de 2017 foram intensos porque a família teve 
que resgatar a roça doze de uma queimada ruim, fazen-
do coivara. 

A pesquisa mostra que plantio pode acontecer pratica-
mente em todos os meses do ano, mas com especificida-
des. Plantio acontece mais frequentemente nos últimos 
meses do ano. Novembro foi o mês com mais registros de 
plantio (quatro dos cinco meses registrados).

 
Considerações finais 
Observar a agricultura ano a ano, comparando-os, faz 
muito sentido na agricultura “moderna”. Na maioria dos 
sistemas agrícolas em outras partes do mundo, existe um 
tempo certo no ano para plantar e um tempo certo para 
colheita. Mas esse não é tanto o caso da agricultura indí-
gena, que depende sim da sazonalidade, mas é um pouco 
menos dependente do calendário que outras agriculturas. 
Para realizar a queimada das roças, é preciso fazer verão. 
Um verão curto serve para queimar uma roça feita em ca-
poeira baixa, mas para queimar uma roça de capoeira alta 
ou feita em uma mata madura (yukubuhkuro ) precisamos 
de um longo verão, como o verão de ingá ou o verão de 
pupunha, que acontecem somente em certos períodos do 
ano. A colheita pode acontecer o ano todo. Para ser mais 
preciso, colheita só não acontece mesmo quando a família 
se ausenta do sítio. A intensidade dessa colheita (a quan-
tidade de mandioca tirada da roça e o tempo dedicado a 
essa tarefa) no curso dessa pesquisa dependeu de fatores 
diversos, dentre eles: 

O ritmo das escolas, porque a família precisa fazer farinha 
para enviar aos filhos estudando em outras comunidades;  
O ritmo das festas, pois é preciso tirar mais mandioca para 
fazer caxiri; 
O ritmo das oficinas dos pesquisadores indígenas (três 
vezes ao ano por dez dias);
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     0    120      240      360      480                 (horas trabalhadas)

Tabela 3  Produção total das roças por mês e ano

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2013 0 0 0 0 709 600 1350 408 745 672 437 344

2014 502 163 250 436 663 606 901 278 602 624 0 0

2015 787 937 220 324 247 631 506 495 587 347 339 951

2016 0 565 676 485 329 218 255 320 180 352 256 585

2017 507 416 216 374 442 465 425 272 108 464 479 465

 
A tabela mostra a produção por mês, usando as seguinte escala (valores em kg): 

Tabela 4  Mão de obra, em horas (arredondadas) dedicadas às roças, por mês e ano

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2013 0 0 0 0 177 132 491 185 281 292 137 319

2014 443 43 205 78 167 129 399 151 257 268 0 0

2015 314 418 261 117 84 180 152 163 324 174 141 359

2016 0 215 243 187 113 66 41 79 45 141 89 179

2017 171 103 91 231 75 86 221 132 73 120 276 415

 
A tabela mostra a mão de obra por mês, usando a seguinte escala de cor: 

Tabela 5  Meses de plantio

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2013

2014

2015

2016

2017
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As estadias do casal na cidade são para resolver assun-
tos ligados a benefícios sociais (ou, em algumas ocasi-
ões, tratamento de saúde de um membro da família). 
Isso significa um aumento na colheita antes da viagem, 
para preparar farinha para levar, seguido de uma parada 
(ou diminuição, se filhas ou outras parentes ficam no si-
tio trabalhando na roça, ao invés de acompanhar o casal 
na cidade). Longas estadias na cidade podem redundar 
em investimento maior em limpeza das roças quando  
o casal volta; tem também os imprevistos que influen-
ciam a produtividade: uma roça mal queimada necessi-
ta trabalho intenso de coivara, deixando menos tempo 
disponível para a colheita. 

A lógica destas roças é diferente da lógica a que os 
agrônomos não indígenas estão acostumados. A meta 
do agricultor não indígena “moderno” é obter uma 
safra máxima. A quantidade de produto agrícola que o 
agricultor tira de sua roça é a quantidade máxima que 
ele ou ela consegue arrancar da terra, com os meios que 
ele ou ela tem à sua disposição: máquinas, fertilizantes, 
herbicidas, terra, mão de obra. Mesmo o pequeno pro-
dutor do interior faz parte dessa lógica; ainda que parte 
da sua produção seja para alimentar a família, o cam-
ponês se esforça para ter mais produção para vender no 
mercado. Esse não é o caso das roças do rio Tiquié, onde 
quase não existe mercado uma vez que todos os vizi-
nhos também são agricultores. O mercado fica longe, 
em São Gabriel ou Taracuá, e o transporte é caro. Viajar 
para vender produtos nesse contexto não é economica-
mente atraente. Não que comércio em pequena escala 
não aconteça. Acontece, mas está muito longe de ser a 

principal motivação para a produção. Aqui a produti-
vidade parece depender sim da lógica de necessidade, 
em combinação com a disponibilidade de mão de obra 
e (em certas partes do rio Negro, mas não na região da 
pesquisa) terra. A produção de uma roça não atinge 
necessariamente (raramente o faz) o limite do que 
essa roça poderia produzir em um dado momento. O 
que é tirado da roça é o que a família precisa naquele 
momento. Vai viajar? Tira mais para fazer farinha. Todo 
mundo está alimentado? Melhor deixar a mandioca na 
terra para crescer um pouco mais. Assim, os fatores que 
levam à diminuição da produção muitas vezes nada têm 
nada a ver com a produtividade da agricultura em si, 
mas com fatores como incidências de doenças ou ausên-
cias por causa de viagens à cidade, fatores esses que não 
aparecem nas tabelas e gráficos da pesquisa. Por isso, os 
pesquisadores indígenas (incluindo o Rafael e Oscarina) 
do Tiquié estão fazendo diários onde eles anotam todos 
as detalhes que escapam aos registros quantitativos da 
produtividade das roças indígenas (ver próximo artigo).

 
E a história continua.... 
Acabamos de mostrar um trajeto de quase cinco anos de 
agricultura indígena, uma história das roças de Oscarina 
e Rafael. Vimos roças começando a produzir, em descan-
so, produzindo de novo, até acabar e encapoeirar. Mas, 
com tantas roças nos gráficos, perde-se de vista a dinâ-
mica de cada uma. Na próxima edição da Aru, vamos 
contar a história “pessoal” de algumas dessas roças, do 
seu “nascimento” até a produtividade e o descanso■ 
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José Caldas Pedrosa pesquisa e medições 
Oscarina da Silva Caldas pesquisa e medições 
Pieter-Jan van der Veld texto 
Rafael Antônio Azevedo pesquisa e medições 
Roberval Sobrano Pedrosa pesquisa e medições 
Vilmar Rezende Azevedo pesquisa e medições

□Introdução 
A pesquisa de produção da roça feita pelo casal de 
AIMAs Rafael Antônio Azevedo e Oscarina da Silva 
Caldas do sítio Acará-poço no médio Tiquié, foi comple-
mentada por um levantamento de agrobiodiversidade1 
de duas roças do casal. Em dois períodos entre outubro 
e novembro de 2017, foram pesquisadas uma roça 
madura em produção (roça 10 da pesquisa de produção) 
e uma roça nova (roça 11), recém-plantada. Tal levan-
tamento foi realizado pelos AIMAs Roberval de Serra 
de Mucura, Vilmar de Pirarara-poço e José Pedrosa de 
Cunuri, além do casal e do assessor Pieter, todos, autores 
desse artigo. 

Metodologia 
Inicialmente, foi feito um levantamento qualitativo 
(sem contagens) da roça madura (roça 10). Caminhando 
aleatoriamente pela roça, dona Oscarina foi mostrando 
e descrevendo as plantas encontradas. De volta em casa, 

1  A agrobiodiversidade inclui todas os plantas, animais e fungos 

(cogumelos) encontrados nas roças, capoeiras (que também fazem 

para do complexo agrícola da região) e quintaIs, incluídas também as 

pragas, ervas daninhas e plantas que aí aparecem espontaneamente.

Um levantamento da agrobiodiversidade das roças  

no rio Tiquié mostra a amplitude das trocas de mudas  

e sementes e dos conhecimentos sobre as plantas

aconteceu a classificação e verificação dos dados das 
plantas observadas, quando Oscarina acrescentou infor-
mações sobre o uso e a origem do material reprodutivo 
(sementes, estacas etc.). 

Na sequência foram feitas parcelas (transectos) na roça, 
usando barbante e estacas. Cada parcela tendo dois 
metros de largura e cinco metros de comprimento, 10 
m2 portanto, era dividida em blocos, criando assim seis 
blocos numerados A1, A2, A3, B1, B2 e B3. Em seguida 
foram registrados os nomes e quantidade das plantas 
úteis encontradas em cada bloco; mandioca principal-
mente, mas outras plantas também, tanto plantadas 
como crescidas espontaneamente. 

Os locais das parcelas foram escolhidos de forma a 
representar, o máximo possível, a diversidade da roça. 
Na roça madura os pesquisadores fizeram seis parcelas, 
sendo que numa delas dona Oscarina testa replantio 
com uma densidade bem acima do normal. Na roça 
nova (plantado em julho 2017) foram definidas cinco 
parcelas, todas representativas.
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Resultados do levantamento qualitativo 
A agrobiodiversidade pode ser expressa de diferentes 
formas, a mais simples sendo uma lista de plantas sem 
detalhamento da quantidade de cada uma. A tabela 
1 dá uma ideia da agrobiodiversidade das roças de 
Oscarina e Rafael2. Combinadas, as roças têm 26 varie-
dades da mandioca: 17 mandiocas brancas, 8 mandiocas 
vermelhas e uma de macaxeira. Em geral, as variedades 
de mandioca branca servem melhor para goma e, as 
vermelhas, para fazer farinha. Observa-se ali mais varie-
dades brancas que vermelhas.

Tabela 1  (ao lado) Variedades de mandioca encontradas nas duas 

roças do levantamento345

2  O casal tinha mais duas roças na época, roças 8 e 9,  

que acabavam de sair de sua fase de produção.  

Para mais informações, consultar o texto publicado  

na revista Aru, número 1.

3  Detuana é uma etnia do rio Pirá-Paraná.

4  Epesa é um tipo de fruta.

5  Ñairo é um tipo cará.

Variedades de mandioca branca

1. Yaíro duhku puri dayase ?

2. Wehta duhku Maniva tapioca

3. Siripia duhku Maniva andorinha

4. Ñumu duhku Maniva patauá

5. Seme duhku Maniva paca

6. Kahpe suhturi duhku Maniva olhos redondos

7. Detuana duhku Maniva Detuana3

8. Epesa duhku Maniva epesa4

9. Ihkipheri duhku Maniva caroço de inajá

10. Purĩ phirĩ duhku Maniva folha fina

11. Whato duhku Maniva cuia grande

12. Yoasõ duhku ?

13. Pirõ duhku Maniva cobra

14. Ho purĩ duhku Maniva de  
folha de banana

15. Wahpu duhku Maniva cunuri

16. Mumĩ uta duhku Maniva cera

17. Ñairõ duhku Maniva cará nãiro5

 
Variedades de mandioca vermelha/amarela
1. Yheõrũ duhku Maniva pirandira

2. Oãkhũ duhku Maniva de Deus

3. Ñise duhku Maniva preta

4. Comadante duhku Maniva comadante

5. Buú duhku Maniva tucunaré

6. Bhua duhku Maniva pomba

7. Kare duhku Maniva abiu

8. Seme duhku soase Maniva vermelha paca

 
Macaxera
1. Ipitise duhku Mandioca doce
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Há diferenças importantes entre a roça madura e produ-
tiva, e a roça nova recém-plantada. A roça madura tem 
17 variedades de maniva; onze brancas e seis vermelhas. 
A roça nova tem 16 variedades; onze brancas, quatro 
vermelhas e uma de macaxeira. Dez das variedades de 
maniva da roça madura foram encontradas somente 
na roça madura (tanto na pesquisa qualitativa como 
na quantitativa); Yaíro duhku puri dayase, Seme duhku, 
Kahpe suhturi duhku, Ñumu duhku, Epesa duhku, Purĩ phirĩ 
duhku, Comadante duhku, Buú duhku e Kare duhku. Nove 
variedades de maniva só foram encontradas na roça 
jovem; Whato duhku, Yoasõ duhku, Pirõ duhku, Ho porĩ 
duhku, Mumĩ uta duhku, Ñairõ duhku, Oãkhũ duhku, Ñise 
duhku e Ipitise duhku. Sete variedades de maniva foram 
encontradas nas duas roças; Detuana duhku, Ihkipheri 
duhku, Wehta duhku, Siripia duhku, Wahpu duhku, Yheõrũ 
duhku e Bhua duhku. 

No diagrama de Venn abaixo, pode-se visualizar essa 
distribuição entre as roças, incluídas no centro as 
variedades encontradas em ambas as roças. Os nomes 
escritos em branco são as variedades brancas e nomes 
escritos em vinho correspondem às variedades verme-
lhas. A macaxeira está em marrom escuro.

Roça madura 
1. Yaíro duhku puri dayase 
2. Seme duhku  
3. Kahpe suhturi duhku  
4. Ñumu duhku 
5. Epesa duhku  
6. Purĩ phirĩ duhku  
7. Comadante duhku  
8. Buú duhku  
9. Kare duhku 
10. Seme duhku soase

Roça nova 
1. Whato duhku  
2. Yoasõ dduhku  
3. Pirõ duhku  
4. Ho porĩ duhku  
5. Mumĩ uta duhku  
6. Ñairõ duhku  
7. Oãkhũ duhku  
8. Ñise duhku  
9. Ipitise duhku

1. Wehta duhku  
2. Siripia duhku  
3. Wahpu duhku  
4. Detuana duhku  
5. Ihkipheri duhku 
6. Yheõrũ duhku  
7. Bhua duhku
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As estacas para plantio usadas para introdução de uma 
variedade na roça foram trazidas de diferentes formas 
e vêm de diferentes lugares, geralmente oferecidas 
pelos parentes próximos; mãe, sogra, filha, e vindas de 
comunidades próximas do médio Tiquié. A seguir,  dona 
Oscarina, detalha a origem da cada variedade na roça.

Origem das variedades de mandioca branca 
A cunhada Maria, de Taracuá, deu a Wehta duhku e a 
Siripia duhku. 
Dona Maristela, moradora da comunidade Pirarara-
poço (vizinha do sito Acará-poço), deu a Ñumu duhku. 
A sogra, do Acará-poço, deu a Seme duhku. Ela tam-
bém deu a Detuana duhku, que recebeu por sua 
vez, da Ângela de São José, esposa do finado Sr. 
Miguel Azevedo. 
A cunhada da mãe trouxe dos Tuyuka a Kahpe suh-
turi duhku. 
Dona Maria Azilda de Pirarara-poço distribuiu, durante 
um wayuri, estacas de Ihkipheri duhku.  
 A dona Renata de Floresta (médio Tiquié) deu estacas 
de Purĩ phirĩ duhku, em uma troca com dona Oscarina 
por material de uma outra variedade de mandioca.  
Dona Anastásia de Colina (baixo Tiquié) deu a 
Whato duhku.

Origem das variedades de mandioca vermelha 
Arlindo Moura de Maracajá trouxe estacas de Yheõrũ 
duhku da foz do Tiquié, adquiridas dos Yuhpdeh de lá.  
A sogra trouxe as estacas de Oãkhũ duhku de São Gabriel 
da Cachoeira.  
A mãe, de Cunuri, deu a Ñise duhku. 
A sogra arrumou Comadante duhku em Boca de Estrada 
(Comadante era o apelido do dono das estacas dessa 
variedade). Ela deu também a Buú duhku. 
A madrinha Maria Zilda, de Pirarara-poço, deu a 
Bhua duhku. 
A Kare duhku vem da roça da escola de Pirarara-poço (ela 
já teve essa variedade, mas havia perdido). 
A filha Solange, que mora em Taracuá, deu a Seme 
duhku soase. 
A macaxeira vem da mãe, de Cunuri, comunida-
de vizinha.

Além de variedades de mandioca, temos as outras 
plantas da roça. Na roça madura encontramos quatro 
árvores (três delas frutíferas e uma com outra utilidade), 
cinco variedades de banana, quatro de pimenta, seis di-
ferentes tipos de tubérculos, uma variedade de abacaxi 
e cana. Também encontram-se cinco tipos de remédios, 
todos ligados de uma forma ou outra à saúde e bem-
-estar da roça. A roça jovem ainda tem muito menos 
plantas consorciadas com o cultivo de maniva, 
os pesquisadores tendo registrado apenas três. 
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Lista das outras plantas encontradas na roça madura

Árvores frutíferas e outros usos 
1. Haugũ: múltiplos usos - a semente dá algodão, anti-
gamente usado para a flecha de zarabatana, o tronco 
grande é usado para coar ipadu, o pequeno para fazer o 
bastão de dança kapiwaya. 
2. Kare: abiu 
3. Wha kare: abiu cuia, muda vem de sogro de Oscarina. 
4. Wiri mere: ingá dabaru

5. Variedades de banana 
a) Yoase ho: banana comprida, parecida com a banana 
pacovã. Consumida assada, frita, crua ou no mingau. 
A casca era usada antigamente para fazer sal. A sogra 
deu a muda. 
b) Yasase ho: banana verde, a muda vem do cunhado 
de Oscarina. 
c) Ihki ho: banana inajá, muda vem da sogra de Oscarina. 
d) Mokõse ho: banana amarga, muda vem da sogra 
de Oscarina. 
e) Wahpu ho: banana Cunuri, muda vem de uma mora-
dora de Pirarara-poço. 
f) Wehku ho: banana “anta”, doada pela sogra.

6. Variedades de pimenta 
a) Toa bia  
b) Mha bia 
c) Ewu bia: pimenta amarela, cuja muda vem da sogra. 
d) Orori bia

7. Tubérculos  
a) Ñamo ñise: cará preto 
b) Pahta ñamo: cará com espinhos, um cará muito gran-
de, consumido cozido, usado no caxiri. A muda vem da 
irmã de Cunuri. 
c) Yapi soase: batata doce vermelha 
d) Yaí: ariã 
e) Duhtu pata: tubérculo usado na preparação de caxiri, a 
mãe deu a muda. 

f) Sererõ duhtu: duhtu picapau de peito branco (trad. lit), 
um tubérculo usado como tempero na preparação de 
caxiri. Foi a mãe de Rafael que deu essa planta. 
 
8. Moõ arũ: cana de piraíba, o genro de irmão de Rafael 
trouxe a muda de Coro-coró. 
 
9. Waisiporo será: abacaxi mandubé, muda vem da sogra.

10. Remédios 
a) Duhku koro ou Ñahpi é um cipó que é remédio para 
ajudar a maniva a crescer. Os tubérculos são raspados 
e jogados em água fria, onde são deixados uma noite. 
O líquido é jogado sobre as estacas de maniva, ou 
passado no terçado, antes do plantio. O simples fato 
de estar presente na roça já favorece o crescimento 
da maniva, levando-a a ser considerada uma “mãe da 
roça”. Também usada contra picada de cobra: nesse caso 
raspa-se a planta, joga em água morna e coloca no local 
da mordida de cobra. Também deve-se tomar um gole 
do liquido. A muda vem da filha, de Taracuá. 
b) Úhuriro ou kahporo, uma erva, é outro remédio a 
ajudar no crescimento dos pés de maniva . Ela deve ser 
plantada no meio da roça. Maria, a mulher do cunha-
do, trouxe a muda do rio Uaupés, de um lugar abaixo 
de Iauaretê. 
c) Duhku buero é uma grama, com tubérculos, usada 
para defumar a roça de vez em quando para espantar 
pragas e deixar a maniva crescer bonita. 
d) Boa ro é outra grama usada para defumar a roça, 
quando ela tem dois ou três meses. Foi a mãe que 
deu a muda. 
e) Buhpu ro ou Buhpu tadukharo, batata-aranha é uma 
batatinha que serve como remédio para ter mais ânimo 
no campo, contra a cansaço. Você raspa a planta, coa e 
joga na água. Depois você toma um pouco na lua nova 
ou na lua cheia. Também pode amassar a planta, passar 
nas mãos e jogar onde você quer plantar.

ARU2_Revista_R06.indd   55 06/08/18   10:37



56  aru 

 
Outras plantas na roça nova 
 
1. Toa bia: uma variedade de pimenta 
2. Wiri mere: uma espécie de ingá 
3. Ki heu da: uma variedade de timbó

As primeiras duas plantas foram encontradas também 
na roça madura, enquanto o timbó foi encontrado 
somente na roça nova. Aproximando as observações 
de duas roças, podemos dizer que foram encontradas 
28 plantas, sejam espécies diferentes ou variedades de 
uma mesma espécie, consorciadas a 26 variedades de 
mandioca. 

 
Resultados do levantamento quantitativo 
A vantagem de um levantamento quantitativo, nes-
so caso contando as plantas em parcelas de 10 m2, é 
que assim se forma uma ideia sobre a densidade das 
plantas encontradas na roça, ou seja, quantas plantas 
se encontram em uma área, se tem muitas ou poucas. 
Essa quantificação pode variar de acordo com a seleção 
dos transectos, já que as plantas não estão distribuídas 
uniformemente na roça. 

 O gráfico abaixo mostra a variação entre os grupos  
de mandioca. 

Na roça madura, a quantidade de pés de maniva 
encontrada nos cinco6 transectos varia entre 10 e 26 
plantas. Em termos de densidade, 1,0 pé/m2 a 2,6 pé/m2. 
A média dos cinco transectos é de 1,8 pé/m2. Se multipli-
camos a densidade média pelo tamanho da roça, que foi 
medido como sendo 5.600 m2, chegamos a 10.080 pés 
de maniva nessa roça. Podemos então estimar que uma 
roça madura tenha cerca de dez mil pés de maniva.

Na roça nova, a quantidade de pés de maniva nos dife-
rentes transectos varia entre 20 e 38 plantas. A média é 
2,7 pés/m2. Se multiplicamos a densidade média pelo 
tamanho da roça (3.600 m2), chegamos a 9.720 pés de 
maniva nessa roça. A densidade média dessa roça é um 
pouco inferior à da roça madura. 

A diferença de densidade entre as duas roças é causada 
pela idade. A roça madura já teve parte de sua maniva 
tirada, criando espaços, diminuindo a densidade. Tem 
replantio, mas não o bastante para manter a densidade 
original. Além disso, certas plantas consorciadas, como 
bananas e árvores, começam a crescer e outras plantas 
também são introduzidas, tomando espaço anterior-
mente ocupado pela maniva. 

6  O “transecto” seis, a área experimental de replantio denso, não 

foi considerado nessa análise, porque não era representativo do 

padrão da roça. A densidade aqui usada foi 5,7 pés de maniva, que 

é muito alto mas como já relatado, replantio com essa intensidade 

não é pratica comum. 

branca 
63%

vermelho/amarelo 
28%

macaxeira 
9%

Gráfico 1  Quantidade de pés de mandioca (em%), encontrada em 

duas roças, 1000 m2  (500 m2 por roça)
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Considerações finais 
Em uma entrevista de 2013, cinco anos antes dessa 
pesquisa, dona Oscarina mencionou 14 variedades de 
mandioca branca, em comparação com as 17 que ela 
tinha em 2017. Porém, a lista de 2017 não corresponde 
à lista de 2013 somadas três novas variedades. Quatro 
variedades mencionadas na lista de 2013 não se encon-
tram mais no levantamento de 2017. Ela perdeu varie-
dades brancas, ou parou de plantá-las, mas introduziu 
sete novas. No caso das variedades vermelhas, na lista 
de 2013 haviam 16 variedades, e em 2017, apenas 8. Por 
outro lado, em 2013 ela não plantava macaxeira. 

O levantamento de agrobiodiversidade mostrou tam-
bém a grande riqueza que existe nas roças indígenas do 
Tiquié. Embora dona Oscarina possa ser considerada 
uma ótima agricultora, ela não é a única com roças com 
uma agrobiodiversidade tão alta. No ensino médio da 
escola Tukano Yupuri do médio Tiquié, os alunos tam-
bém fizeram levantamento da agrobiodiversidade das 
roças de suas famílias. Um levantamento em São Jose II, 
nas roças de Anita e José Villas-Boas Azevedo, revelou 
quinze variedades brancas e dez vermelhas. Outro 
levantamento, numa roça de Márcia Aguiar Azevedo e 
Edmar Francisco Azevedo Aguiar, em Pirarara-poço, re-
velou dezoito variedades de mandioca. Como só foi feito 
o registro de uma roça desse casal, em vez de duas como 
em Acará-poço, a diversidade total nas roças de Marica e 
Edmar deve ser mais alta.

A pesquisa revelou grande dinâmica e flexibilidade no 
manejo das roças. Variedades podem se perder e novas 
podem ser introduzidas no complexo agrícola. Uma 
variedade perdida pode ser reintroduzida, como acon-
teceu com a kãre duhku. Uma variedade nova pode ser 
introduzida em uma roça já estabelecida e produzindo, 
durante o replantio■ 
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Oscarina da Silva Caldas texto 
Pieter-Jan van der Veld edição

□De 18 de abril de 2013 até o momento, o casal Rafael Antônio Azevedo e Oscarina 
da Silva Caldas, moradores do sítio Acará-poço, AIMAs do médio Tiquié, vem 
fazendo uma pesquisa sobre agricultura indígena com acompanhamento do ISA. 
Os focos da pesquisa do casal, com ênfase na produção, são as próprias roças da 
família. Quantos quilos de mandioca a família produz por mês e por ano? Essa pro-
dução vem de quantas roças? Qual é o tamanho dessas roças e a produção por área? 
Quantas horas de trabalho foram investidas para obter essa produção? Além das 
pesquisas sobre a produção e a agrobiodiversidade, para complementar, temos os 
diários de Oscarina. Nos diários dos AIMAs são registradas informações climáticas 
(como chuva, nível do rio), ecológicas (como piracemas dos peixes ou frutificação 
das plantas) e as práticas de manejo, inclusive agrícolas, além de acontecimentos do 
dia a dia. 

O diário da dona Oscarina é único entre os muitos já produzidos pelos AIMAs 
de Tiquié, pois mostra o mundo da mulher indígena. Até recentemente, todos os 
AIMAs do Tiquié eram homens. Em consequência, encontrava-se pouca informação 
sobre o dia a dia de trabalho nas roças. Os diários de dona Oscarina não se restrin-
gem à vida de uma agricultora. Ela também relata a vida da família, as doenças 
das filhas, as pescarias de Sr Rafael, seu marido, os trabalhos com a comunidade 
vizinha Pirarara-poço, o processamento da comida, o trabalho dela como ceramista 
e como pesquisadora, as oficinas com os colegas AIMAs. No final de cada dia, ela 
anota uma série de observações sobre clima, nível do rio; nos dias de trabalho agrí-
cola, marca o tempo entre a ida e volta para as roças e o peso da colheita. 

Não iremos explorar toda essa riqueza de informação, mas algumas anotações de 
certos dias, dando uma ideia da vida de uma agricultora. Dias com pouca informa-
ção nova ou que mencionam atividades repetitivas não foram incluídos. Seguimos 
de novembro 2016 – quando Dona Oscarina começou a escrever, justamente o mês 
da Enchente de Jararaca, início do ano no calendário indígena do rio Tiquié – a 
outubro 2017. 

Trechos selecionados dos diários de Oscarina  

da Silva Caldas mostram a rotina intensa de  

uma agricultora e pesquisadora indígena desana
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Um ano de roças, mês a mês. Novembro de 2016 a outubro de 2017

A seguir selecionamos de seu diário alguns trechos centrais sobre o trabalho 
agrícola. As roças de Oscarina e Rafael são numeradas para facilitar a pes-
quisa de produção que eles estão fazendo. No diário Oscarina especifica, na 
maioria das vezes, de qual roça está falando. No começo dessa pesquisa, em 
2013, o casal possuía as roças 1, 2, 3 e 4, que já foram deixadas em pousio para 
reflorestar, como também as roças 5 e 6. Em novembro 2016 estava usando 
as roças 7, 8 e 9. Oscarina se refere às roças 7 e 8 como estando no replante, ou 
seja, pés de mandioca colhidos foram replantados e poderiam estar sendo 
colhidos novamente.  Por sua vez, na roça nova de número 10 suas plantações 
estavam crescendo, exigindo limpeza (ser capinada), antes de, por maio de 
2017, começar a ser consumida. 

Embora mantendo foco exclusivo nas idas às roças, buscamos nessa edição 
de seu diário, contextualizar outros aspectos importantes.

Novembro 2016 
Oscarina começou a escrever seu diário em 21 de novembro de 2016. Ela re-
lata o trabalho de retirada de mudas de uma roça antiga para plantar em sua 
roça nova, em um mesmo dia; remarca seus horários de ida e volta da roça e 
seu hábito de trabalhar com as quatro filhas na colheita e no processamen-
to da mandioca. Fala também sobre a malária e outras doenças na família 
que, em outra análise, observávamos ter um impacto significativo sobre a 
produção. 

ajudantes trabalhos realizados

21/11  
08:15 – 10:00

4 filhas Tiramos mandioca e mudas de banana em uma roça 
Roça nova: Plantamos muda de banana e cará. 

22/11 4 filhas Plantamos macaxeira e capinamos um pouco a roça.

23/11 4 filhas 
e 1 filho

Roça do replante: Tiramos um aturá médio de mandioca. Tiramos 2 cachos de 
banana e cará preto. Tiramos lenha juntas. Trabalho de descascar, ralar, espre-
mer mandioca.

23/11 Malária grave na filha, ninguém vai ao trabalho.

30/11 Roça 9: Arrancamos 4 aturás de mandioca tipo pirandira (yheorã duhku),  
que deixamos para amolecer ou pubar.
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Dezembro 2016 
Dona Oscarina relata as atividades cotidianas nas roças, o hábito de sair com 
as quatro filhas após a refeição matinal de mingau e quinhãpira (remarcando 
dias especiais em que o mingau é com banana, ou de maior fatura de peixe). 
Deixa claro, ao capinar roça nova, como está extremamente atenta a observar 
nesse movimento, o desenvolvimento de seus plantios: a mandioca, pimen-
tas, banana, caruru. Observa plantas destruídas por animais de caça peque-
nos como paca, cotia ou por pragas como a manivara. Detalha qual parte da 
roça capinaram (área onde plantou uma ou outra variedade) e áreas de perda 
de mandioca recém-plantada, devido à seca; nos relata motivações para os 
ajuris (mutirão), no caso, com os parentes de Pirarara-poço, para capinar a 
nova roça da família, a roça dez. 

Adiante mencionará outra filha doente; um trabalho com cerâmica, outro 
ajuri da roça da escola em Pirarara-poço, uma expedição da família para 
a caatinga do igarapé Anta para tirar caibros, a Festa de Nossa Senhora 
Imaculada Conceição, assim como seu modo de fazer pesquisa, entrevis-
tando outras agricultoras. Mais continuamente, relata o processamento de 
produtos de roças.

Seguem informações específicas sobre o trabalho agrícola. O formato de ta-
bela permite observar continuidades e variações nos horários de trabalho, na 
maneira de intercalar focos de produção; entre o manejo das diferentes roças 
no tempo, dentre outros aspectos.

ajudantes trabalhos realizados

02/12 
10:15 – 13:18 

4 filhas Roça 8 em replante: Tiramos quatro aturás de mandioca branca  
(weku duhku), dois médios e dois pequenos. 
Raspamos, ralamos e esprememos a massa, demorou duas horas esse trabalho.

04/12 
10:00 – 12:00

1 filha Roça 10: Capinamos na maniva branca, vendo que estava crescendo bem.  
Fui entrevistar Dona Maria Aguiar.

06/12 
08:47 – 13:30 

4 filhas Roça 10: Capinamos no mesmo local, um espaço plantado secou. 
Tiram lenha mais tarde, como de costume.

07/12 4 filhas Esprememos oito tipitis médios e torramos três vezes, resultando em 3 latas de fari-
nha para o consumo da família.
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ajudantes trabalhos realizados

09/12 Ninguém foi para a roça pois uma criança estava doente.

14/12 
08:40  – 14:20

4 filhas Roça 10: Capinamos na maniva de tapioca, que está bem crescida, mas algumas mor-
reram por causa de manivaras. Caruru também cresceu muito. Plantio de pimenta 
preta e vermelha.

15/12 
09:30 – 11:20

4 filhas Roça 9: Tiramos mandioca branca (1 aturá grande) para tapioca e caxiri. Tiramos 
também macaxeira para misturar no caxiri. Raspamos, ralamos  e esprememos.

17/12 
08:00 – 14:10

Roça 10: Vendo que essa roça estava muito cerrada pedimos para ajudarem a capinar, 
no Wayuri junto com mulheres. Depois comemos quinhãpira e teve divertimento até 
5 da tarde.

20/12 
08:10 – 10:40

4 filhas Roça 9: Tiramos 3 aturás pequenos de mandioca branca (wehta duhku) para consu-
mo da família. Saíram 20 kg de tapioca que consumimos em 3 dias. Encontramos 
pé de maniva destruído pela cotia. As meninas rasparam a mandioca. Ralamos e 
esprememos.

22/12 
09:25 – 11:20

4 filhas Roça 10: Capinamos e vimos que a maniva não estava crescendo bem, teve vários 
espaços que secou e precisam ser plantados de novo. Banana e cana estão crescendo 
bem. Paramos de capinar às onze e vinte, mas depois cortamos lenha e tiramos caru-
ru para o nosso consumo. Voltamos às 13:05.

23/12 4 filhas Roça 10: Capinamos na maniva pirandira, vimos que estava crescendo muito bem, 
assim como a batata, cana e pimenta. À tarde fomos na roça 9 e tiramos um aturá 
pequeno de mandioca branca.

08:15 – 13:19 4 filhas Roça 7 no replante: Fomos tirar mandioca para misturar com mandioca mole. 
Depois tiramos mandioca branca e couro de inajá, para tapioca e mingau. 
Encontramos cará destruído por cotia ou paca. Trouxemos um aturá médio de cará, 
macaxeira e cubiu para maniquera. Pegamos o trabalho de preparo da mandioca 
depois das 15h. Total deu 20 kg de tapioca.

27/12 
08:14 – 10:19

filhas Fomos tirar mandioca mole no igarapé onde vimos uma jararaca muito perigosa. 
Ninguém matou e sumiu aí mesmo. Roça 10: fomos tirar lenha aí à tarde, depois 
disso tudo fomos tomar banho.

28/12 
09:20 – 15:00

filhas, nora 
e genro

Roça 10: Capinamos na maniva pirandira. Encontramos uma parte toda seca e 
destruída pela manivara, vamos replantar. O caruru vimos crescido, mas com uns 
bichinhos que comem as folhas. Fomos ver nossa pimenta verde. 
Cortamos muita lenha para torrar farinha e retornamos às 15h.
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29/12 
10:20 – 14:00

toda a família Com dez tipitis espremidos, torramos duas latas e meia de farinha.

30/12 
10:00 – 13:40

4 filhas Roça 10: Capinamos na maniva pirandira yhorã duhku amarela: algumas estão bem 
crescidas e outras foram destruídas pelas formigas e precisam ser replantadas; nesse 
espaço que foi destruído, só capim está dominando. Trouxemos caruru para nossa 
janta e preparamos beiju. Cozinhamos caruru e peixe e jantamos às cinco da tarde.

Janeiro 2017 
O diário relata a saída de Oscarina e Rafael com a filha doente, para São 
Gabriel. Conta que haviam baixado de carona e estavam sem meios de voltar 
para casa quando ela melhorou. Além disso, dona Oscarina precisou abrir 
uma conta bancária, o que veio a ser um processo demorado. Tudo isso justi-
fica as poucas anotações sobre agricultura do mês de janeiro.

ajudantes trabalhos realizados

02/01 
08:10 – 13:00

 4 filhas Roça 10: Perto da nossa pimenteira, vimos que estava cheio de pimenta vermelha, 
amarela e outras verdes e começamos a colher com um aturá pequeno. Em se-
guida começamos a capinar e vimos manivas brancas wehta duhku bem crescidas. 
Encontramos capim, embaúba, caruru bem crescido e outros tipos de capim.  
Muito cansadas, voltamos para casa sem tirar lenha.

03/01 
09.45 – 12:00

filhas e nora Roça 9: Fomos arrancar maniva branca iki duhku para tapioca. Trouxemos dois aturás 
grandes, um da minha nora e outro nosso (cada com quarenta quilos). Encontramos 
alguns pés derrubados pelo vento, e alguns destruídos por capivaras. Com inveja des-
sas manivas que dão muita goma, esses animais sempre as destroem.

04/01 
08:40 – 14:30

uma filha Roça 8: Fomos tirar mandioca para farinha. A roça fica longe. No meio do caminho 
tomamos chuva e quase voltamos. Mesmo assim seguimos, vida de agricultura é assim, 
mesmo sofrendo continua o trabalho da roça. Começamos a arrancar no replante e 
conseguimos cinco aturás médios e trouxemos também quatro quilos de cará prata.

06/01 
08:05 – 11:00

todas 
as meninas

Roça 9: Fomos tirar mandioca amarela tipo pirandira, para mistura da mandioca 
mole para farinha. Trouxemos três aturás médios sendo  
73 kg ao todo. Depois raspamos, ralamos e esprememos. Fomos cortar lenha, assim 
terminamos o nosso serviço.

07/01 
12:10 – 13:50

Descascamos mandioca mole perto da casa no igarapé; a mandioca estava bem mole 
e foi rápido. Depois trouxemos para casa e deixamos uma hora e meia escorregar 
caldo de mandioca mole misturado com massa amarela.

08/01 
09:00 – 15:00

todas as filhas Bem cedinho esprememos com tipiti (nove tipitis). Em seguida começamos a torrar, 
saindo três latas para consumo.
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ajudantes trabalhos realizados

25/03 
07:50 – 10:20

Roça 9: Tiramos mandioca amarela. Tiramos 50 kg, que deixamos no igarapé 
para amolecer.

27/03 
8:40 – 14:15 
14:30 – 16:30

as meninas, 
mais tarde seu 
Rafael chegou

Roça 10: Capinamos na maniva pirandira. Vimos maniva bem crescida. Merendamos 
suco de cupuaçu e continuamos a limpar. Encontramos duhtu crescendo muito boni-
ta, maniva já com cinco meses que cresceu muito. Roça 9: Passamos ali para tirar um 
aturá de 22 kg de mandioca branca de maniva inajá, para ter tapioca. Raspamos na 
roça. Depois voltamos juntos sem carregar lenha.

28/03 
09:57 – 15:45

Roça 10: Começamos a limpar roça na maniva pirandira capinamos muito, um 
tempo longo, quase acabamos de limpar cinco. Paramos quando ninguém aguentou 
a quentura do sol.

29/03 
10:15 – 
14:30 – 15:00

 4 filhas Roça 10: Todos nós começamos a limpar; não aguentamos a quentura e voltamos. 
Roça 9: Fomos tirar mandioca (massa de farinha), deixamos o resto para amanhã.

Março 2017 
O casal voltou para o Tiquié no começo de março, parando no caminho em 
Serra de Mucura, para participar da Oficina dos AIMAs (13 a 24 de março). O 
diário é retomado no primeiro dia da oficina. As atividades na roça se limita-
ram aos últimos dias do mês, após retornarem à casa.

Abril 2017 
O que marcou esse mês foi a saída de uma das filhas do casal para São 
Gabriel da Cachoeira. Quando no dia 15.4 a filha viaja aparentemente para 
lá permanecer, Dona Oscarina registra: “Manhã linda com sol, preparamos 
mingau, beiju, quinhãpira e peixe assado”. Depois que ela saiu: “fiquei com 
muita saudade... nunca vou esquecer da minha filha porque ela me ajudou 
bastante no serviço da roça, diariamente, apanhando sol junto com a mãe”. 
Sobre a dureza do trabalho na roça: o calor do sol, a ocasião em que a filha 
foi ferrada nos olhos por formiga de fogo, ou quando levou picada de caba, 
e mais, escreve: “Conversei com minhas filhas sobre o trabalho da roça da 
mata virgem ou na capoeira alta. Também expliquei sobre o estudo delas. 
Roça é um trabalho muito duro, limpando roça a gente encontra jararaca, 
tocandira e escorpião. Para a mulher é muito perigoso, melhor vocês minhas 
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filhas estudarem muito bem” (...). Conta do reinício as aulas na escola da 
comunidade onde suas outras filhas estudam pela manhã, fazendo com que 
Dona Oscarina passe a ir mais vezes sozinha à roça. À tarde eventualmente 
as crianças participam de uma atividade produtiva. 

Na segunda quinzena de abril ela mostra, por um lado, enorme satisfação 
nas visitas à roça (roça 10 em especial): “Fiquei muito contente ao ver minha 
roça que está dando flores e também dando mandioca, porque já está com 
seis meses” (dia 18). “Todas as manivas estão com flores e muitas abelhas 
nas flores zoando. Achei ótimo ver essas abelhas cantando e tirando mel nas 
flores. Gostei muito da minha roça” (dia 24). Ao mesmo tempo parece pouco 
entristecida, talvez desanimada, ora com o calor do sol, ora do forno (ou au-
sência das crianças?). No trabalho de plantio (dia 26) conta, “Levei um aturá 
grande mas não aguentei o calor do sol e voltei para casa. Fui tomar banho 
para esfriar o corpo, lavei roupas”. Ao torrar farinha comenta, “apanhamos 
muita fumaça e calor do fogo, terminando depois de tanto sofrimento. Assim 
é a vida de trabalho dos agricultores.”

Dia 28.04 conta ter amanhecido “muito nublado com chuvisco, parece que 
está subindo Aru e pouca ventania. Até uma da tarde pouco sol”. Mesmo 
assim foi à roça. 

ajudantes trabalhos realizados

01/04 
9:40 

quatro filhas Roça 9: Saímos para tirar maniva branca inajá, alguns pés de maniva amarela,  
ovos de irapuca e maniva prata. Tiramos três tipos. À tarde fomos plantar maniva.  
O senhor Rafael (o cachorro do Sr. Rafael) matou uma cotia que moqueamos.

03/04 
9:20 – 13:40

minhas  
filhas e o pai

Roça 8 no replante: O caminho estava muito cerrado. Lá primeiro fomos ver banana 
cunuri, dois cachos, e um cacho de banana inajá. Também tiramos um aturá médio 
de mandioca branca que pesou vinte e dois quilos. Encontramos alguma destruída 
pela cotia. Nosso cachorro caçou, ele foi muito longe até na mata virgem, assim 
retornamos.

06/04 
08:50 – 11:00

minhas filhas Roça 10: Chegando lá começamos a limpar na maniva de Deus (caule branco e folhas 
alongadas) e na maniva olho redondo (caule branco com vários galhos florescendo), 
mandioca que já está com cinco meses. Limpamos um pedaço grande e, ali no meio, 
vimos rastros de porco do mato. O sol estava muito quente, ninguém aguentou. 
Onze horas em ponto paramos, ninguém tirou mandioca, nem lenha. Voltamos para 
casa com dor de cabeça. Trabalhar tanto levando muito sol, à noite dá febre. À tarde 
ficamos descansando.
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ajudantes trabalhos realizados

07/04 
08:00

Roça 10: Fomos fazer continuação do nosso serviço. Saímos cedo para aproveitar o 
trabalho. Limpamos na maniva variedade mista. Estava muito cerrado e tinha um 
espaço que secou com a quentura do sol, mesmo limpando.

12/04 
16:00 – 18:00

4 filhas Amanheceu chovendo e parou às quatro da tarde. Ficamos aqui em casa. Depois 
fomos tirar mandioca mole, em seguida ralamos. Roça da capoeira baixa que o meu 
genro Ângelo tinha roçado: quando parou de chover saímos para plantar maniva e 
açaí verde. Primeiro dia de plantio é preciso muita coivara. Depois cortamos lenha e 
voltamos para casa.

15/04 
9:22 – 11:00 
14:50 – 18:02

Após da saída da minha filha para São Gabriel, fomos tirar mandioca branca. 
Voltamos cedo porque a outra filha tinha sido ferrada nos olhos por formiga de fogo. 
Depois fomos de novo atrás de nossa casa; fomos fazer coivara, tiramos lenha e 
voltamos. 

18/04 
08:13 – 
13:00 –  15:20

duas filhas 
(outras foram 
para a esco-
la de manhã)

Roça 10: Começamos a capinar e vimos todas as manivas dando flores, as abelhas 
nas flores. Depois tirei 3 kg de batata doce para nosso consumo; fui tirar pimenta 
e consegui pouco. Vi também formigas destruindo folhas de banana inajá, fiquei 
preocupada ao ver esta praga. Tinha macaquinho ao redor da roça. As plantas da 
capoeira estão florescendo, flores amarelas e vermelhas porque está aproximando 
mês de maio: aqui nessa região todo ano é assim. Roça 9: Fomos tirar mandioca. 
Conseguimos quarenta quilos para farinha, que não foi preparada pois deixamos 
para amanhã.

19/04 
09:30 – 15:30

Roça 10: Comecei a capinar na maniva mista amarelo e branca. No meio deste cer-
rado tinha muita formiga de fogo. Apanhei muito também. Continuam destruindo 
folhas de banana. Não aguentei mais a quentura do sol e retornei para casa. 
Fui tomar banho, troquei roupas e todos juntos jantamos peixes.

21/04 
08:10 – 14:00 

Roça 7 no replante: Depois que as crianças foram para a escola eu sozinha fui tirar 
mandioca branca wehku duhku para ter tapioca. Os dois cachorros caçaram muito 
e eu nem consegui matar a cotia. Joguei terçado nela mas errei. Quando comecei a 
arrancar mandioca, estava muito cerrado, tinha uma planta da capoeira com caba 
brava pendurada, que acertou bem na minha bochecha. Mesmo chorando procurei 
meu isqueiro e toquei fogo, nenhuma caba escapou. Às cinco horas as crianças foram 
tirar açaí do mato, conseguiram pouco. 

24/04 
09:20 – 13:40

Roça 10 nova: Capinamos na maniva mista: maniva inajá, andorinha, cunuri e outras 
(variedades). Também tiramos 2 kg de macaxeira para o nosso consumo e voltamos.
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26/04 Roça de capoeira baixa: Depois da quinhãpira, quando minhas filhas foram para a 
escola, eu saí para roça para plantar maniva branca inajá. Vim para casa e comecei 
a encher massa no tipiti para a secagem, demorou muito. Deu seis tipitis médios. 
Peneiramos e torramos dois fornos.

28/04 
08:25 – 13:15

Roça 8 no replante: Encontrei muita maniva destruída pela cotia. Tirei da mandioca 
amarela e branca misturado wehta duhku, yehrã duhku, 34 kg com aturá grande. 
À tarde dona Renata veio nos visitar e trouxe breu para o senhor Rafael fazer a prote-
ção da casa e para o filho. 

ajudantes trabalhos realizados

05/05  
9:50 – 13:00

Roça 8 no replante: Fui tirar mandioca amarela. Trouxe um aturá médio, quarenta 
quilos, para farinha. Mas encontrei mandioca destruída por cotia ou caititu. Isso 
porque o nosso cachorro Malhado, caçador, foi levado pelo senhor Calixto de Serra 
de Mucura, pois as queixadas estavam destruindo a roça dele de mata virgem. Na 
ausência desse nosso cachorro, a cotia aproveitou.

06/05 
10:40 – 14:50

as 3 filhas  
foram 
encontrá-la 
na roça 
depois da  
escola

Roça 10: Depois da saída da equipe de endemias que chegou de surpresa bem cedo, 
comemos quinhãpira e fui tirar mandioca branca (20 kg) e mandioca para farinha 
(14 kg). Apanhei chuva, mesmo assim continuei o serviço. Depois as minhas filhas 
chegaram na roça para ajudar. Voltamos para casa, fomos tirar lenha e de volta 
tomamos banho e raspamos a mandioca.

Maio 2017 
Além dos trabalhos na roça, o diário relata o impacto da malária na família, 
como a doença de sua filha “durante dois meses atacada malária” teve uma 
influência negativa no estudo dela. 

Nos dias em que visitou suas roças mais velhas, que já estão encapoeirando 
(sete e oito), sempre encontrou manivas destruídas por animais de caça, e ali 
acabava demorando demais para tirar uma produção relativamente baixa. 
As chuvas também dificultavam os trabalhos. Dia 29.5 relata que seu marido 
e seu filho, seu Rafael e Robson, começam a abertura da roça de capoeira 
de mata baixa. No dia 30.5 “amanhecemos o dia muito ótimo, todos nós da 
família estamos bem de saúde, hoje ninguém adoeceu”.
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ajudantes trabalhos realizados

08/05 
8:20 – 12:20

Roça 10: Fui tirar mandioca branca (30 kg) porque estou sem goma. Tinha formiga de 
fogo. Senti muito frio e voltei no meio da chuva. Na volta minhas filhas me ajudaram, 
acabamos o nosso serviço e jantamos sopinha de peixe aracu. Continuou chovendo 
até às seis horas.

10/05 
12:15

Roça 9: Fui tirar só mandioca (18 kg) para preparo de caxiri para o dia das mães. 
Trouxe 7 kg de mistura para caxiri, duhtu. O tempo ruim continua atrapalhando 
o nosso trabalho da roça. Tinha pouco sol às 7h da manhã. Estava muito nublado. 
Choveu das 13 às 16h. 

15/05 Nessa segunda-feira amanheci com febre e dores no corpo e muita dor de cabeça. 
Comecei a sentir mal no domingo às seis horas e à noite piorou. Por causa disso não 
fui para a roça. Fiquei deitada na rede. A febre parou, ao meio dia tomei remédio.

19/05 Roça 10: Fui tirar mandioca depois voltei. Apanhei chuva. No meio do caminho vi o 
rastro da onça.

22/05 
14:00

Fui tirar mandioca amarela para preparo de farinha. Estamos com pouca farinha. 
Consegui um aturá médio e um pequeno. Fui tomar banho, fiquei muito cansada.

23/05 
13:15 – 15:40

3 meninas Roça 10: Mesmo no meio da chuva fui para a roça tirar mandioca branca.Fomos após 
da saída da escola, por isso as meninas me acompanharam.

26/5 
08:45 – 12:45

Roça 7 no replante: Fui tirar mandioca amarela. Chegando lá encontrei a mandioca 
amarela toda destruída pela cotia. Reparei bem, não achei nenhum pé. Passei na ma-
niva branca para tirar massa para farinha, demorei muito e só consegui vinte e nove 
quilos. Tirei pimenta, achei pouca. No meio do trabalho veio chuva, parei de arrancar 
mandioca e voltei rápido, porque a roça fica um pouco longe.

29/05 uma filha Roça 10: Fomos eu e uma filha tirar mandioca branca (18 kg) para tapioca, e outras 
duas filhas ficaram em casa para serviço de tipiti, onde é prensado o máximo para 
que todo o veneno ou caldo escorra, usando esta massa peneirada para torrar fari-
nha. Dessa massa saíram três tipitis, do que torramos dois fornos e deu no final uma 
lata e meia de farinha.

30/05 Roça 10: Fui tirar mandioca para cooperar com caxiri no sábado, quando vamos fazer 
ajuri na roça da professora Eugenia: para as mulheres será capinação, para homens 
será derrubação da roça.
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Junho 2017 
Nesse mês, os problemas com a saúde das filhas continuam, com febres 
não especificadas que demoram mais de uma semana. Além do trabalho de 
agricultura, Oscarina fez trabalho de cerâmica e, no final do mês, participou 
da oficina dos AIMAs em Cunuri. O diário menciona no dia 12.06, que ama-
nheceu nublado, sem sol, parecia ser tempo de Aru pelo chuvisco antes do 
meio dia e chuva depois. No contexto de trabalho de roça, o texto menciona 
vários dias em que acaba apanhando chuva na roça. Nesse período as filhas a 
estariam acompanhando na roça por estarem tendo aulas à tarde. 

Eventualmente deixa de ir à roça para acompanhar a filha adoentada, ou se 
divide com as duas filhas entre trabalhos em diferentes roças, enquanto an-
tes costumavam andar sempre juntas. “Mandei benzer para o senhor Paulino 
porque a minha filha não melhorou até o momento” (dia 16). No dia 23 o casal 
viaja a Cunuri, para participar da oficina de formação que estava aconte-
cendo ali, entre dia 25 até 28 de Junho. Eles voltaram para Acará-poço no dia 
29. Sem perda de tempo, no dia seguinte e no último dia do mês, a família já 
estava trabalhando na roça dez para tirar mandioca branca para tapioca.

“No mês de junho fez um tempo chuvoso, não deu para a gente trabalhar 
muito, só deu alguns dias de sol. Nesses dias aproveitei para fazer capinação 
da roça 10. No mesmo período já estava começando a produzir goma, fari-
nha, cana”. A partir de junho de 2017 aparentemente deixa de tirar mandioca 
de roças mais velhas, que estariam mais esgotadas, exigindo mais da roça 10. 
Enfim comenta,  “Todo dia é tempo ruim, não dá para a gente agricultores 
trabalhar suficiente.”

ajudantes trabalhos realizados

02/06 
11:15 – 12:20 

sobrinha Roça 10: Fui tirar mandioca branca (26 kg) para tapioca. Amanheceu o dia chuvoso 
e não deu para a gente ir trabalhar mais cedo. Voltamos no meio da chuva, lavamos 
mandioca, raspamos e ralamos. Depois deste serviço almoçamos junto com meu 
filho Aluisio, esposa e cunhada.

03/06 
voltamos às 
15:00 do ajuri

Sábado. Fomos pro ajuri do nosso líder senhor João Pedro: para homens derrubarem 
mata virgem e mulheres fazerem capinação da roça de mata virgem que já está com 
dois anos e meio e já começou a produzir. A roça fica muito longe.

05/06 
9:40 – 14:00

neto, marido 
e uma filha

Roça 10: Fomos tirar mandioca branca: um aturá médio amarelo (27 kg) para colocar 
no igarapé para farinha; um aturá pequeno (18 kg) de mandioca branca, para tapioca. 
Depois preparei dois beijus para os meus filhos.
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ajudantes trabalhos realizados

09/06 Eu amanheci um pouco adoentada, sentindo dores no braço e no joelho, por isso eu 
não fui à roça para trabalhar.

10/06 Roça 10: Fui sozinha tirar mandioca amarela e branca para tapioca (um aturá grande 
com 30 kg). Na roça comecei com um replante, depois tirei mandioca, depois cortei 
envira para fazer alça no aturá (costumo trocar por uma alça nova para não arrebentar 
no meio do caminho), e também toquei 3 fogos (coivara).

11/06 Amanheci um pouco triste, minha filha continua com febre, já está fazendo uma 
semana assim.

12/06 
09:25 – 11:55

três filhas Roça 10: Fui tirar mandioca amarela (um aturá grande de 40 kg) (aula foi à tarde pois 
professor estava abrindo roça).

13/06 
08:50 – 12:00

três filhas Roça 10: Eu não tinha mais tapioca então fui para roça. Na véspera tirei só mandioca 
amarela, e ninguém tira tapioca de mandioca amarela. Primeiro fizemos replante 
de maniva branca. Depois tiramos dois aturás pequenos (18 kg cada), total de 36 kg. 
Nossa cachorrinha preta caçou cotia ao redor da nossa roça.

14/06 
09:20 – 11:40

Roça 10: Fui tirar mandioca para farinha, conseguimos três aturás, um grande e um 
médio (total de 38 kg).

15/06 
voltou às 13:15

Sr. Rafael foi roçar novamente a capoeira baixa. De tarde sem comer quinhãpira, foi 
pescar mandi. Fiquei em casa e fabriquei uma panela de cerâmica.

16/06 
10:00 – 11:25

duas filhas nas 
duas roças

Roça 9: Filhas foram tirar mandioca branca. Tiraram dois aturás pequenos de 14 kg, to-
tal 28 kg. Roça em capoeira baixa: Fui fazer um plantio na maniva branca wahtó duhku.

17/06 
10:00 – 11:25

três filhas e mais 
duas pessoas

Roça 10: Fui tirar só mandioca amarela massa para farinha. 1 aturá médio de 28 kg, 1 
aturá médio de 27 kg, 1 aturá pequeno de 22 kg.

18/06 Ficamos em nossa casa nesse domingo de sol, estava preocupada porque tinha que 
descascar mandioca mole para farinha. Tiramos mandioca mole e trouxemos para 
casa. Ralamos e misturamos com massa que tinha deixado. Depois que terminamos 
de ralar deixamos no aturá grande, para escorrer o caldo ou veneno da mandioca 
mole e da massa amarela. Vai ser deixado um dia, só vai ser torrado em terça-feira.

21/06 
13:00 – 15:10

uma filha  
e um neto

Roça 10: Saímos para tirar mandioca para tapioca. Tiramos um aturá médio de 34 kg. 
Não fui cedo, só quando a chuva parou.

22/06 
10:25 – 15:15

uma filha Roça 10: Fui tirar mandioca branca (um aturá grande, com 22 kg) para tapioca.
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Julho 2017 
Nesse período acontecem duas curtas visitas de poucos dias à comunidade 
de Cunuri, para participar de acontecimentos regionais como informes sobre 
o Plano de Gestão Territorial e Ambiental em elaboração, elaboração de uma 
solicitação a Prefeitura e informes sobre os cursistas da licenciatura. O casal 
também foi à comunidade Serra de Mucura para pegar de volta o cachorro 
Malhado. O diário relata que Dona Oscarina aproveitou dias com chuva para 
fazer serviço de cerâmica. No contexto de atividades agrícolas, aconteceu 
a queimada e plantio de uma roça nova de capoeira baixa, enquanto o seu 
Rafael agora estava preparando uma roça de mata madura.

Dona Oscarina começou a fazer resumo dos meses no diário dela, mas deixa 
de anotar em detalhe os horários de ida e volta da roça.

 Em meados de julho comenta que sua “roça nova de capoeira baixa foi quei-
mada às duas da tarde (seria uma roça 11). Esse mês é tempo de plantio de 
buriti e bacaba, que são frutas silvestres, mas da roça também. É tempo de 
produção de banana, como banana inajá, banana pacova e outras...” Nesse 
tempo começam o plantio nessa roça de capoeira baixa, e iniciam a derruba-
da de outra em mata virgem.

ajudantes trabalhos realizados

05/07 uma filha 
(duas capi-
naram em 
volta da casa)

Roça 10: Fomos tirar mandioca branca para fazer farinha massoca e conseguimos 
um aturá médio, de vinte e quatro quilos. 
Capinamos um pouco, a chuva nos atrapalhou e voltamos para casa. Vimos que as 
formigas continuam destruindo banana e maniva. E que um pé de inajá e um de 
banana pacova deram fruto.

06/07 três filhas 
e neto

Roça 9: Fomos tirar mandioca branca para replante. 
Na maniva inajá encontramos mandioca destruída pela cotia, demorou para conse-
guir mandioca. Tiramos um aturá pequeno e um aturá médio. 

07/07 duas filhas Roça 10: Saímos hoje para capinar. Depois da chuva grossa, tiramos mandioca,  
lenha e voltamos.

11/07 duas filhas, 
 neto,  
assessora do 
ISA e mais um

Fomos tirar mandioca branca. Foi rápido.
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ajudantes trabalhos realizados

14/07 duas filhas 
sr. Rafael 
foi roçar 
mata virgem

Roça 10: Fomos fazer limpeza e capinação. Ao mesmo tempo tiramos mandioca 
branca para tapioca. Lá na roça nós apanhamos chuva e temporal. Também carrega-
mos lenha e também vimos que a cotia tinha destruído nossa mandioca.

17/07 Roça nova de capoeira baixa: Fui tocar fogo. Eu mesma cheguei muito apressada, 
procurei meu isqueiro, achei, fui para a roça nova que está secando, e toquei fogo.  
Já tinha dado sol durante um dia e meio.

18/07 três filhas Roça 10: Fui tirar mandioca e também tirar pés de maniva branca para plantar na 
roça nova de capoeira baixa. Trouxemos três aturás grandes contendo maniva de 
cotia e maniva de tapioca, outras coisas também. Descascamos mandioca mole para 
farinha. Às 16:00 fomos carregar lenha com as meninas.

19/07 sr. Rafael Roça 10: Fui novamente tirar pé de maniva inajá, tirei três aturás grandes. Era muito 
pesado, mas na minha volta encontrei o Sr Rafael que vinha voltando do serviço de 
roçamento. Ele me ajudou a trazer os aturás, assim nós voltamos juntos.

20/07 as 3 filhas Roça nova: Eu fui plantar maniva, primeiro dia de plantio, plantei três aturás gran-
des que tinha trazido ontem. Estas manivas brancas são: inajá, tapioca e outras.

21/07 Roça nova: Eu aproveitei para plantar maniva, segundo dia de plantio. O Sr. Rafael 
foi roçar mata primária; as meninas foram para a escola.

25/07 as 3 filhas 
no plantio, 
“porque 
elas me ajudam 
 sempre”

Roça de mata virgem: Fui ajudar o Sr Rafael com roçamento. Chegando lá eu defu-
mei o breu, proteção de jararaca, onça, curupira, para não acontecer alguma picada 
de jararaca ou doenças de natureza. O tempo de roçar e derrubar mata virgem é 
muito perigoso, por isso sempre aconteceu essa proteção. Roça de capoeira baixa, 
nova: fui plantar maniva à tarde. Às 16h fomos tirar buriti.

27/07 
11:00 – 17:00

sr. Rafael  
de manhã

Roça 11 nova: fazer coivara. À tarde fomos de novo fazer plantio de maniva amarela.

28/07 três filhas Roça 10: tirar mandioca amarela para farinha (três aturás grandes). Tirar pé de 
maniva de tipo Oãkhũ duhku maniva de Deus, e conduzir aturá até a roça de capoeira 
baixa, para ser plantada.
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Agosto 2017 
O mês começou com a família ajudando no trabalho comunitário da reforma 
da maloca da comunidade Pirarara-poço, procurando e coletando folhas de 
palmeira caraná. Também aconteceu a eleição, deslocaram-se para a comuni-
dade Boca de Estrada para votar. O casal pesquisador participou da III oficina 
dos AIMAs do Tiquié de 2017, na comunidade Santa Rosa (Duhtura) no igara-
pé Castanha, que durou de 10 até 19 de agosto. A filha ficou doente, com febre, 
mas não era malária. Por poucos dias dona Oscarina também sentiu-se adoen-
tada. Segundo ela, “Assim eu não fui preparar mingau, só a minhas filhas que 
prepararam, depois elas saíram para a escola. Eu tomei remédio que aliviou as 
dores e fui tomar banho. Depois eu sai para roça”.

No contexto de trabalho da roça, teve trabalho de coivara, plantio e replantio. 
No final do mês comenta que, por estar em serviço de plantio e coivara de roça 
nova, sua outra roça ficou muito cerrada. Observa na roça o aparecimento de 
casas de manivara, onde antes não tinha. No último dia do mês teve um ajuri 
limpando a roça da escola. 

ajudantes trabalhos realizados

01/08 Roça 10: Fui tirar mandioca branca para tapioca. Vimos um irara destruindo a nossa 
cana, espantamos ele, wahsowi. Às 17h fomos novamente cortar aqueles pés de sa-
maúma para fazer alça no aturá.

02/08 
11:40

sr. Rafael e 
três filhas

Roça 11: Fui fazer plantio e coivara, carregar lenha.

03/08 filhas e o  
cachorro 
Temer

Cedo: minhas filhas foram tirar mandioca para tapioca antes da saída para a eleição. 
À tarde, fui plantar maniva branca do aturá grande: maniva inajá, tapioca e outras.

08/08 Roça 10: Fui tirar mandioca amarela para farinha, e também tirei mandioca branca 
para tapioca. Na minha ausência para votar, nenhum pé de maniva foi destruído por 
animais, só a formiga continua destruindo as folhas de banana inajá, mas a banana 
está verde, outras já foram cortadas ou tiradas.

21/08 sr. Rafael Roça 10: Fui tirar mandioca branca com aturá pequeno, não deu para carregar aturá 
grande. O sr Rafael me ajudou.
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ajudantes trabalhos realizados

22/08 sr. Rafael Fui limpar roça na maniva Yaíro. Limpamos um pedaço e apanhei formiga de fogo.  
À tarde tirei lenha com as meninas. Roça nova: Fui tocar fogo onde fizemos coivara. 
Roça 9: Fui tirar mandioca. No replante encontrei maniva destruída pela cotia.

26/08 uma filha Roça 10: Fui tirar mandioca amarela para farinha. Outra filha ficou cuidando da que 
esta doente.

28/08 uma filha 
à tarde

Roça: Fomos tirar mandioca amarela para farinha e encontramos algumas manivas 
apodrecendo. Conseguimos 2 aturás médios. Voltei para casa, descansei uma hora e 
fui de novo. Roça de capoeira baixa: fazer coivara porque já estava dando verão dois 
dias. Agora terminou coivara, falta pouco para plantar.

30/08 Roça: Fiz replantio e retornei. O vento derrubou o pé de inajá, banana maçã e 
casca verde.

Setembro 2017 
Oscarina aproveitou um domingo para se dedicar à fabricação de cerâmica. 
Tem trabalho de coivara. A filha continua doente, a família acaba saindo no 
dia 11 de setembro para procurar tratamento em São Gabriel da Cachoeira, 
além de resolver assuntos de Banco, receber a Bolsa Família e fazer compras 
diversas. Eles voltaram no final do mês, um dia antes da festa do Miguel 
Arcanjo, padroeiro da comunidade. 

ajudantes trabalhos realizados

01/09 três filhas Roça: Fomos tirar três aturás grandes de maniva pirandira. Roça 11: Fomos fazer 
plantio, mesmo com vento forte e chuva grossa, só voltamos terminando de plantar. 
Carregando lenha e pé de pimenta. Encontramos a maniva crescendo bem. Tem 
bastante capim.

02/09 Roças 10 e 11: Tirar mandioca amarela para farinha, trouxemos dois aturás médios.

05/09 Roça 10: Demorei para sair para roça, porque a milha filha continua muita ado-
entada, sentindo muita dor de cabeça. Mandei benzer pelo senhor Rudolfo, mas 
não resolveu.
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06/09 No meio do dia fomos fazer coivara. Já é segundo dia do verão ahsitaro.

07/09 Fomos carregar lenha, lá nós vimos a nossa maniva plantada. Já está crescendo bem, 
só veado que está destruindo as folhas de maniva, até come as folhas de maniva 
inajá, e pé de pimenta plantada.

08/09 Roça 9. Fomos tirar mandioca no replante, um aturá grande para tapioca. Fomos pra 
roça quando passou a chuva.

09/09 uma filha, 
outras 
varrem ao 
redor da casa

Roça 10: Fizemos limpeza na maniva de tapioca e Ñairo duhtu, e também tiramos 
batata doce para nosso animalzinho paca e voltamos.

Outubro 2017 
Nesse mês o Sr Rafael e dois de seus filhos estavam preparando uma roça 
nova, derrubando mata madura. Um deles teve um acidente com motosser-
ra durante esse trabalho, ficando em casa durante dias. O Padre Odílio dos 
Santos fez uma missa na comunidade Pirarara-poço e depois da missa os 
moradores dessa comunidade, junto com os do sítio Acará-poço, fizeram 
uma oferta “dabucuri” para o padre, com farinha, banana e coco. 

Aconteceu uma mini oficina com cinco AIMAs do médio Tiquié III (trecho 
Serra de Mucura – Cunuri) no sítio Acará-poço nos dias 20 e 21 de outubro, 
para uma pesquisa sobre agrobiodiversidade. Em seguida teve um encontro 
de dois dias na comunidade vizinha Pirarara-poço, para discutir e explicar o 
Plano de Gestão Territorial e Ambiental. A antropóloga Melissa da Oliveira, 
que antigamente trabalhou no ISA na equipe do Tiquié e agora estava fazen-
do um estudo sobre o tema do parto, ficou hospedada alguns dias na casa do 
Rafael e Oscarina.O levantamento da roça 11 aconteceu no penúltimo dia do 
mês. Essa pesquisa conduzida pelos AIMAs José Pedrosa de Cunuri, Oscarina 
e Rafael de Acará-poço e Vilmar do Pirarara-poço, gerou um outro artigo 
publicado nesta revista. 

Depois do dia 25 ainda aconteceu uma pequena viagem para São José e, de 
volta a Acará-poço, aconteceu um trabalho da pesquisa com os AIMAs de 
médio Tiquié III. Assim termina esse relato sobre um ano agrícola indígena 
do médio Tiquié. 
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ajudantes trabalhos realizados

02/10 duas filhas Roça 10: Primeiro dia que visito depois da viagem. Reparei que a roça estava cerrada, 
o capim cresceu muito, algumas mandiocas estavam apodrecendo. Também reparei 
que o pé de bananeira inajá já estava com cacho, tiramos três cachos. O senhor Rafael 
foi derrubando roça, com seus filhos Rodson e Dario. 

03/10 três filhas Roça 10. Tiramos mandioca de farinha e tiramos no mesmo tempo um aturá médio 
de mandioca branca para goma. O senhor Rafael e os dois nossos filhos Dário e 
Rodson faziam derrubar roça de mata virgem. Mais tarde Rodson foi acidentado no 
trabalho de motosserra.

04/10 Eu não fui para roça, fiquei aqui em casa cuidando meu filho Rodson.

06/10 sr. Rafael Roça 10: Fui tirar mandioca branca (23 kg) para tapioca do nosso consumo familiar, 
como beiju, mingau, sopa de peixe. Também tiramos 5 quilos de macaxeira.

09/10 
14:00

Roça 10: Fui tirar mandioca amarela para massa. Tirei quarenta quilos. 

10/10 
9:15

Roça 10: Fui tirar mandioca amarela, massa para farinha, só um aturá médio da ma-
niva preta no meio da bananeira. Não produziu muita mandioca, pois perto de pé de 
banana não dá mandioca. E capinei um pedaço muito cerrado, onde a cotia aprovei-
tou muito da mandioca, vi pés destruídos e outros secos.

12/10 duas filhas Roça 10: Tiramos mandioca amarela para farinha, um aturá médio. Também trouxe-
mos um cacho de banana inaja e duhtu, para mistura com caxiri.

15/10 Fomos para a roça de mata virgem buscar mel de abelha, e conseguimos um li-
tro e meio.

16/10 três filhas Roça 10: Fui tirar mandioca branca e amarela para massa (dois aturás médios), de 
pé de maniva pirandira. Chegando lá na roça eu fiz um fogo para replante, trouxe 
também um cacho de banana inajá. 

17/10 uma filha Roça 10: Saímos tirar mandioca branca para tapioca, porque já é antes da 
mini-oficina.

25/10 Roça 10: Fui tirar mandioca amarela para fazer farinha, e Melissa [Santana de 
Oliveira, antropóloga] foi para escola acompanhado as professoras.

31/10 Roça 11: Fui capinar um pedaço.
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Fizemos uma viagem acompanhando um ano de trabalho de uma 
agricultora, começamos e terminamos no tempo da Constelação de 
Jararaca. Período que, na verdade, não tem um “fim do ano” bem defini-
do. Diferente de maioria de agricultores em outras partes do Brasil e do 
mundo, não há períodos bem definidos de plantio e colheita. Não existe 
uma primavera onde o agricultor semeia sua roça, um verão em que 
cuida dela e um outono em que faz colheita. Isso é uma história com um 
começo e um fim. Ao contrário, o relato de uma agricultora indígena na 
linha de Equador é uma história onde colheita e capinação acontecem 
o ano inteiro, e onde plantios e replantios podem se dar em diferentes 
períodos no intervalo de um ano. Acaba por ser uma uma história sem 
fim verdadeiro. O diário continua depois de outubro de 2017, mas os  
dias dos meses seguintes não fazem parte desse artigo■

Acima filhas de dona Oscarina 
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Flora Dias Cabalzar 

□Primeiros fogos da manhã 
Ao amanhecer a mulher provedora acende o fogo de cozinha (pekame diore). 
Separa a tapioca (weta nego) de que precisa para preparar o mingau a oferecer 
na primeira refeição familiar. Aquece alimentos como quinhãpira, manique-
ra ou mujeca já preparados, mas apenas em parte consumidos na véspera. 
Farinha e beiju são itens que a pessoa sempre tem algum; outros alimentos 
no estoque no início do dia seriam tapioca, certa quantidade da massa lavada 
(puti branco, que pode estar separado de puti amarelo). Não tão visível podem 
ter também um tanto de japurá desenterrado na véspera, uma reserva de 
pimentas moqueadas em uma pequena bolsinha, uma variedade de produtos 
sazonais coletados. Caso esteja com pouco beiju, acende um segundo fogo, 
o do forno, para o demorado preparo do beiju fresco de tapioca sidariro, im-
prescindível se nesse momento tiverem carne de caça ou peixe fartos, mesmo 
com uma sobra do beiju mais duro do dia anterior preterida no cesto wuabe 
bati. Sobra que acabará consumida n’alguma ocasião, em outra refeição ape-
nas com quinhãpira, ou terminará esfarelada para as galinhas. 

Noites adentro o marido pesca ou caça planejando suprir essa primeira re-
feição do dia. Trazendo caça maior, será preparada logo ao chegar, seja meio 
ou alta madrugada. Preparar e cozinhar peixe não é tão demorado, e uma 
mujeca (peixe desfiado em mingau de tapioca) pode ser preparada quase na 
hora de comer. Aguardando a chegada do caçador/pescador, a família even-
tualmente atrasará um pouco a primeira refeição do dia. A chegada da caça 
em outros momentos do dia vai motivar o preparo da refeição completa. Seus 
modos de distribuição não estão aqui detalhados.

Manejo das roças e da culinária  

da mandioca no alto rio Tiquié
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Mesmo havendo uma primeira refeição comunitária na maloca ou palhoça 
(casa comunitária), o dia começa já consumindo em casa pequena parte do 
peixe ou caça que levarão para refeição coletiva, com alguma maniquera ou 
mingau, para esquentar os ossos ou ventre (pagare asibusure, koã asibusure).

É costume ao sair da rede, logo “sentar-se” à beira do fogo. Com o corpo aca-
lentado, seguir ao porto para o banho da manhã que é para todos, dos mais 
velhos às crianças de colo. Geralmente seguem juntos, casal e filhos menores. 
Mas uma mulher já terá seguido bem antes se estiver sem água estocada 
na cozinha no momento do preparo do mingau ou de outros itens da refei-
ção matutina.

 
Desde a refeição da manhã 
As duas principais refeições nas casas tuyuka acontecem no início e final 
do dia. Além delas, consome-se quinhãpira com beiju e/ou chibé quando se 
visita ou recebe alguém, ou no retorno do trabalho mais longo (da roça no 
caso das mulheres), após o banho. Oferecidos pela mulher provedora ou uma 
das filhas maiores, a panela de quinhãpira e o cesto com beiju são colocados 
sobre o chão ou sobre uma mesa disponível, no centro do espaço das visitas. 
Na roça em pausas do trabalho, também são consumidas frutas como aba-
caxi, caju, cana e cucura, ou chibé, já que farinha e outras pequenas refeições 
de acordo com o disponível, podem ser levadas em uma pequena panelinha, 
sobretudo com crianças. Diversas frutas e produtos coletados sazonalmente 
não estão sendo aqui considerados, muitos deles (açaí, bacaba, pupunha por 
exemplo) oferecidos na forma de mingaus ou com beijus, como elemento 
co-principal ou complementar e associados aos processos aqui descritos. 

A cada manhã todos consomem, em mingaus, beijus e mujecas, parte da 
tapioca que pela tarde as mulheres repõem. Para tanto, após o retorno e de-
pois de ralar a mandioca - descascada ainda na roça -, lava-se a massa ralada 
- com água e mãos firmes ritmadas -, na peneira cumatá, acomodada em um 
tripé (ñama) sobre a bacia onde a tapioca irá decantar. Nisso, a maniquera 
crua que boia na bacia vai sendo reusada no lavar; esgotada sua tapioca, essa 
massa puti lavada é guardada à parte, substituída no cumatá por outra “cuia-
da” da parte ainda não lavada. Isso se repete e, para finalizar, vão retirando 
o líquido acumulado na bacia com uma cuia, levando-o à fervura em uma 
panela por quase duas horas ou até evaporar todo o veneno e alcançar o chei-
ro/paladar adocicado, tido como bom para o consumo. O líquido que levanta 
da tapioca que ficou descansando muito tempo, esse dizem que não presta e 
deve ser descartado. 
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No preparo do mingau de tapioca, aceso o fogo da manhã (pekame diore) um 
pouco da pura tapioca é retirada da bacia (weta nego) e dissolvida em água fria 
na cuia, misturada com as mãos (weta abego). Aquecida uma panela de água, 
joga-se ali uma farinhazinha (bubi bubi, dizem). Em seguida a tapioca dis-
solvida é despejada aos poucos em água fervente, mexendo rápido (ñumuku 
odego) até o mingau engrossar no fogo. No ponto, a panela é retirada do fogo, 
ainda mexendo intensamente. Se engrossou demais, joga-se um pouco mais 
de água fria (ñumuku oko muogõ) e mexe, repetindo esse gesto até ficar bom. 
No final coloca-se um pouco de sal. Se colocar no começo gastará sal demais. 
Se colocar já pronto, gasta na medida, dizem. 

Durante a noite a tapioca acumulada descansa nessa grande bacia pratea-
da coberta por um pano de tecido de algodão, sobre o qual depositam uma 
camada de cinza (wetaro nuã peore) que absorve sua umidade. Às vezes pro-
tegem a tapioca cobrindo-a com uma camada de puti, a massa de fibras que 
sobra da mandioca lavada no cumatá ou espremida no tipiti. Para preparo do 
mingau ou do beiju de tapioca, afastam essa manta de cinzas, raspando com 
uma colher o fio superficial de mofo da goma, agora já mais seca e compacta, 
tirando tacos dessa parte mais interna bem fresca e branquinha.

No preparo do beiju sidariro, de pura goma, primeiro limpa-se o forno (kataro 
hoabate) com uma vassoura apropriada. Antes de deitar toda a tapioca penei-
rada sobre o forno, realizam a primeira etapa do processo, weta wimagõ, em 
que se torra/seca uma pequena parte da tapioca: por umas três vezes uma 
partezinha é espalhada sobre o fogo/forno (pekamere tubatekū), ficando seca 
e torrada (kariãrige mena), volume que volta a ser misturado (wuodiokore) ao 
conjunto da massa crua (katire wimarigemena). Terminado esse processo de 
torrar ou secar pequenas porções (wimatoanukõ), derrama-se o total sobre 
o forno (tubate peore) ajeitando as bordas para o beiju ficar bem redondinho 
(tusodeare). Espera-se torrar um pouco e vira o beiju. Quando está pronto (sari 
iña), corta (wide) em uma direção e na outra (widekame). Retira-se as quatro 
partes (iguais) do forno e deita-se o beiju pronto sobre uma peneira (sugoa 
sotoare peore).

ARU2_Revista_R06.indd   81 06/08/18   10:38



82  aru 

Para consumo com beiju, mulheres têm sempre sua panela de quinhãpira, 
ambos acompanhamentos (beiju, untado em quinhãpira) de carnes e peixes. 
Um “mesmo” desse caldo apimentado dura tempos, pois vai sendo consu-
mido, reformado e conservado, como a bacia de tapioca de uma mulher. O 
caldo se forma com um primeiro cozimento em água, de pimentas variadas. 
Muitas vezes, ao cozinhar peixe na quinhãpira, ela fica mais gordurosa. 
Se preciso acrescentam mais água e ainda mais pimenta ao caldo. Assim o 
mantêm, ardido. Aquecido - muitas vezes ao dia - sempre que oferecido, ele 
se conserva. À noitinha ao deitar, a mulher costuma deixar a panela de qui-
nhãpira sobre um trempe, no fogo que vai lentamente se apagando.

A maniquera é outro produto da mandioca. Fica pronta à tardinha início 
da noite, após longa fervura, podendo a própria mulher ter coletado a lenha 
necessária para isso. Em boa medida preparada para o consumo na última 
refeição do dia, pode sobrar para a manhã seguinte. Algumas mulheres 
ainda separam uma parte para oferecer ao longo do dia seguinte a bebês ou 
crianças pequenas. Nesses casos, pode ser guardada até a tardinha do dia 
seguinte a seu preparo, contanto que aquecendo-a várias vezes no período. 
No entanto, não é de todo incomum observarmos uma mulher jogando fora 
um resto de maniquera pela manhã... Durante seu cozimento, elas sentem 
o ponto bom. Vão tirando um pouquinho do líquido fervente com uma cuia, 
enchendo parte de alguma panela. Essa esfriam um pouco, cheiram e podem 
dizer: - Kasusure niga winiri (ainda está com cheiro forte de manicuera crua), 
perõga dusaga (ainda falta um pouco). Estando no ponto, é comum esfria-
rem-na despejando cuiadas do alto à panela, em gesto típico que antecede o 
oferecimento. 

As mulheres conhecem bem a maniquera que vai resultar, pelo tipo de 
mandioca usado no preparo. O sabor final varia de mais adocicado a pouco 
amargo. A maniquera de mandioca colhida de pés de maniva peduporige, sai 
muito doce (ipitire) e gostosa. Se vinda de pés de maniva que não passaram 
por esse manejo (kiriku peya maniri, ver adiante) não fica tão doce, explicam. 
Tanto mandioca mole com bastante água, como mandioca bem velha, dão 
maniquera doce; a mandioca velha produz bastante massa puti, mas dá pouca 
tapioca. Já maniquera feita com mandioca dura, que tem pouca água (mu-
nure), não fica doce. Durante o cozimento podem ser adicionados conforme 
disponível, abacaxi em pedaços, cana, limão, resultando em uma maniquera 
com mistura, engrossada com goma (ñokã peãrige). O abacaxi seria ralado 
(sena ose), coado na peneira (bipe) e cozido (doare) até ser vertido na manique-
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ra. Vendo que está pronta (satiri iña), com espuma meio acinzentada, bem 
cheirosa, é retirada do fogo (pegõdakio).

A massa da mandioca ralada e lavada (o puti) é usada como mistura em 
certos beijus menos valorizados que o sidariro, na limpeza do forno, como 
camada protetora sobre a bacia da tapioca, ou como alimento para criações. 
No preparo de massa desse beiju, mistura-se tapioca crua com puti utēarige 
(levemente torrado). Essa massa (puti) sai do tipiti e vai sendo torrada em pe-
quenas quantidades para, em seguida, ser misturada com tapioca. A mistura 
é então peneirada, iniciando-se então a primeira fase do preparo do beiju 
(wimarõ, acima descrita). 

Hoje em dia os utensílios de alumínio são imprescindíveis. No alto Tiquié 
brasileiro poucos recipientes de cerâmica têm sido fabricados. Os que exis-
tem, ou estão quebrados pelos quintais e sem uso, ou são únicos e geralmen-
te uma herança. As panelas de alumínio colombianas são muito valorizadas 
e acessíveis, já que esse território tuyuka perpassa a fronteira. As mulheres 
usam grandes panelas e bacias de alumínio na fervura da maniquera. Essas 
não são areadas ou polidas, pois vivem no fogo. Têm também sempre à mão 
as bem prateadas que nunca devem ir ao fogo, para acondicionar e secar 
tapioca, farinha que sai do forno, puti acumulado, coletar água no rio (car-
regam a panela sobre a cabeça), para oferecer durante refeições especiais ou 
comunitárias, bem brilhantes. Panelas em tamanho médio e pequeno servem 
para cozinhar quinhãpira, maniquera, mujeca etc. Na série dos pequenos 
recipientes, têm panelinhas, bacias e potes de alumínio ou plástico, além 
das cuias para vários usos. As cuias grandes, usam para transportar puti ou 
massa ralada para o cumatá, ou para oferecer caxiri.

Dizem as mulheres de hoje que as antigas eram mais sábias: trabalhavam na 
roça antes do sol quente. Hoje em dia já não têm tanta pressa em sair para 
a roça, dizem, fazendo-se a primeira refeição tranquilamente e com longas 
conversas. Quando chove nesse período da manhã e da primeira refeição, 
atrasam tranqüilamente a saída para roça, dedicando-se a outros afazeres 
como produção artesanal. Os preparativos para saída à roça resumem-se 
a juntar cestos cargueiros vazios, instrumentos de trabalho como facas e 
terçados, e remos no caso de roças distantes por rio. Inclui mudar as roupas 
pelas mais surradas e, às vezes, calçar botas de borracha (o marido, raramen-
te a mulher). Muitas vezes o marido acompanha a esposa à roça, seja porque 
pretende sair para caçaria com cachorro no seu entorno, ou estará capinando 
um trecho mais cerrado; poderá, em um tempo de produção mais intensa de 
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farinha ou caxiri, arrancar mandioca com as mulheres. Geralmente a esposa 
carrega na tipoia seu bebê de colo, para quem leva uma redezinha que vai 
armar em uma sombra da roça. Sobretudo quando vão junto as crianças, 
levam também pequenas quantias de farinha ou beiju, mujeca ou farinha 
de formiga. E passam remédios protetores untando pernas, mãos ou, mais 
comum, fazendo traços faciais.

 
Uso de roças em diferentes estágios, conforme planos culinários 
As roças de certas famílias ocupam regiões específicas em uma direção a 
partir da comunidade, feitas ano após ano nessa mesma grande área onde 
terão roças vizinhas em diferentes estágios, tanto de mata virgem como 
feitas em capoeiras. O entorno de uma comunidade estaria mapeado, sendo 
claras as áreas de plantio de diferentes famílias, como regiões de ocupação 
(para roças) antiga da mesma família/sib; ou áreas que um antigo ocupante 
repassou ou autorizou outra família a plantar. Essa área costuma ser grande 
o suficiente para incluir capoeiras em recuperação, roças produtivas ou em 
preparo, e áreas de mata virgem (para roças que agregam maior diversidade 
de plantios, sobretudo frutíferas). São áreas com matas ciliares, trechos de 
mata virgem ou capoeiras muito mais antigas, entre os terrenos mais recen-
temente trabalhados. O casal buscará novas áreas para derrubada de roças de 
mata virgem se naquela não houver mais lugar disponível. 

Algumas roças ficam bem distantes da comunidade, à remo ou à pé. 
Sobretudo nas comunidades mais antigas. No alto Tiquié, as duas grandes 
comunidades vizinhas tuyuka que eu mais visitava, São Pedro e Cachoeira 
Comprida, mudaram sua localização para cerca de dois quilômetros rio aci-
ma, na margem oposta em relação a onde antes localizadas, e onde estão até 
hoje. Uma no início dos anos 90, a outra no finalzinho. Nos dois casos, certas 
famílias voltaram a ter nos primeiros anos, algumas roças no entorno de 
casa, na comunidade nova. Mas outras famílias continuaram utilizando suas 
áreas anteriores de ocupação para roças, vinculadas à localidade antiga, pois 
a distância da mudança foi pouca, não tornando impeditivo tal deslocamento 
cotidiano.

Uma mãe provedora costuma ter de três a cinco roças: uma nova (mama wese) 
ou em plantio (kiriku hori wese); uma com mandioca em crescimento inicial, 
que não foi capinada ainda (ta waya manire), ou já foi mas nunca passou 
por colheita ou ainda não se tornou “comida” (yaya maniri wese); uma onde 
estão comendo (yari wese) ou colhendo para comer; uma roça que acaba de se 
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tornar capoeira (mama wiariro ou capoeira nova), que ainda oferece mui-
tos produtos, frutas e, inclusive, alguma mandioca. Só se capina uma roça 
enquanto a mandioca está bem pequena ou crescendo. Quando a maniva já 
está muito grande e velha (ki witiro tia, ki witisarõ, buku ni), não se capina mais. 
Uma moça tuyuka à época mãe de um filho, mantinha três roças em sua pró-
pria comunidade, derrubadas para ela (kitibasawi kore) pelos irmãos, pois ela 
não vivia com o pai da criança (onde casamentos em geral são exogâmicos e 
a residência patrilocal). Ao se casar posteriormente rio abaixo, passou a fazer 
várias estadias na comunidade do esposo, para preparar farinha dissera, 
enquanto aguardava a canoa que o irmão Tuyuka estava preparando ao novo 
cunhado Desana. Dentre suas três roças, em uma estava comendo (yari wese), 
outra estava com uma parte madura, outra não (ano budure, ano ñire). Outra 
fora recentemente feita em uma capoeira.

Colheita e plantio I Mulheres costumam se convidar, umas às outras, para o 
trabalho. É relativamente comum uma mulher ir um dia na roça de outra, e 
alguns dias depois, a outra vir na sua. Convidadas colhem para si mesmas ao 
menos um aturá cheio. Muitas vezes os Tuyuka convidam os Hupda vizinhos 
para ajudarem a derrubar suas roças. Algumas mulheres hupda acompa-
nham trabalhos em comunidades tuyuka por anos, indo e vindo, ora deixan-
do de vir. 

Na região, todos derrubam roças antevendo as possibilidades e épocas para 
melhor queimá-las. Uma roça derrubada em mata virgem deve ser queimada 
depois de um grande verão. Quanto ao plantio, sua duração pode ser pouco 
longa. Conforme o tamanho da roça e disposição da família, pode levar até 
dois meses, resultando na existência na roça de trechos de mandioca em 
diferentes estágios de desenvolvimento (no escopo desse período).

É comum, em tempo de plantio, as mulheres visitarem duas roças por dia - 
quando vizinhas, próximas ou “no caminho”: aquela onde está plantando, e 
a outra, onde está colhendo para comer e (simultaneamente) tirando estacas 
para mudas (kiruku pere). Na roça onde está comendo (yari wese), ou seja, 
colhendo mandioca para o consumo diário, separa os galhos (kiriku pere) para 
preparo de novas mudas que, em seguida, transportará em um aturá para a 
roça em plantio. Algumas mulheres transportam feixes de galhos inteiros, 
que vão quebrar em estacas menores lá no local de plantio. Outras transpor-
tam a maniva já em pequenos pedaços de 1 a 2 palmos. Na roça em plantio 
(kiriku hori wese), a cada dia plantam também mudas de batata doce ou outras 
já separadas, tiradas de roça vizinha ou levadas para casa em um dia ante-
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rior (doadas por alguém, tirada de certa roça outra), e trazidas agora para o 
local do plantio. Em tempos de plantio, algumas mulheres dedicam um dia 
exclusivamente para a roça de comer (yari wese), produzindo ali, tanto mudas 
quanto mandioca para consumo do dia. No outro dia transportam as mudas 
e plantam na roça nova. Outras dividem o dia de trabalho entre os dois locais.

Colheita e plantio II. Se a mulher tem planos de produzir farinha, pode se-
guir primeiro para a roça onde tenha bastante mandioca vermelha (ki soãre), 
depois para a roça onde está colhendo mandioca branca (mais valorizada 
para o beiju de tapioca). Para outras, os dois tipos de mandioca podem estar 
disponíveis para colheita em áreas distintas de uma mesma roça. Quando 
termina um dos tipos de mandioca de uma roça em consumo, ela pode 
estrear sua colheita em uma roça mais nova, ou em novo segmento de roça. 
Diriam: “hoje estou estreando comer dessa roça (yanukari wese), começando 
colheitas nela (kitinukari bureko).” 

A colheita vai sendo feita. Em cada pequeno trecho colhido vão capinando, 
formando montes de raízes e outras sobras da colheita (ki kitikūarige) ao 
lado de montinhos de ervas e galhos resultantes da limpeza daquele trecho 
(hoapeoriburi), destinados à coivara. Eventualmente formam também montes 
de mudas (kiriku pekūarige), se for época de plantio. Cada destes conjuntos 
dispostos a alguns metros um do outro. Quando a mandioca é descascada na 
roça, algumas mulheres retornam a cada montinho colhido, descascam, vão 
enchendo o aturá e se deslocando. Outras reúnem toda a colheita em um só 
local para descascar.

Cada roça poderia ser mapeada por locais de diferentes usos, incluída a 
disposição de mandioca vermelha e branca (ki butire / ki soãre). Revelam 
também locais onde nunca colheram mandioca mas já manejaram a planta: 
simplesmente cortaram seus galhos a poucos palmos da raiz (perige, pedu-
poarige), manejo que garante melhor amadurecimento ou potencializa o 
desenvolvimento das raízes, além de voltar-se à produção de estacas para 
mudas. Não pude concluir se esse tipo de manejo ocorre apenas em épocas 
de plantios. Mas pude observar colheita de raízes de mandioca vermelha de 
plantas que haviam tido os galhos quebrados (pedupoarige) dois meses antes. 
Podemos supor esse como período bom, mínimo talvez, para garantir os 
efeitos positivos desse tipo de manejo. Quando vemos um pé de mandioca 
baixinho sendo colhido, podemos pensar tratar-se de uma planta nova que 
não completou o crescimento. Mas não. É pedupoarige, já teve seus galhos 
cortados, possivelmente para retirada de mudas, mas isso depende de cada 
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produtora. Os galhos desse manejo podem ser destinados em estacas para 
uma roça em plantio da própria pessoa, ou de outra mulher. As mulheres 
relacionam detalhadamente as várias origens das mudas que usam em suas 
roças, e de destino das mudas de mandioca branca e vermelha tiradas de 
suas roças. Mudas para certa roça se originaram do manejo pedupoarige; de 
galhos de uma planta que nunca passou por manejo do tipo; ou das ramas de 
uma maniva colhida e replantada (supeorige)? As mulheres detalham cami-
nhos e manejos variados das suas manivas.

Quase toda colheita é acompanhada de replantio supeorige do pé colhido. 
Antes da colheita, a mulher sempre quebra a rama da planta, depois colhe 
a raiz (pequena sobra do galho ajuda na movimentação da raiz). Então ela 
parte a rama extraída, em pequenas estacas que são replantadas ali mesmo 
na terra afofada após a colheita. Se estiver coivarando, pode aproveitar as 
cinzas nesse replantio. Onde colheu e replantou, nasce um pé com caracterís-
ticas próprias, supeorige. Através dessas categorias, elas diferenciam as suas 
roças ou espaços de uma mesma roça: se já tirou ramas para plantio (perige 
wese) ou se está toda replantada (supeorige wese). Chega o momento em que 
uma roça estará toda consumida pela primeira vez, e quase toda replantada. 
Nessa roça replantada será feita a segunda colheita (de supeorige). Querendo 
ainda replantar a maniva dessa colheita, é melhor fazê-lo sobre montinhos 
de coivara, tendo vários desses fogos de roça... As mulheres, conforme seus 
mapeamentos, podem começar uma primeira colheita pela beira da roça, 
- então sendo replantada -, enquanto o centro não passou ainda por essa 
etapa do manejo. Outros lugares remarcados por elas são regiões da roça 
onde a mandioca não cresceu bem, ou apodreceu (boapetihuãyu), por motivos 
variados; além dos locais de outras plantas com usos associados à mandioca 
(remédios de mandioca ou kiriku bara; kiriku toatu; kiriku taduka), todas para 
dar boa mandioca, com grandes frutas. 

Certos preparos da farinha exigem várias colheitas de mandioca vermelha. 
Exigem também garantir a cada dia as outras colheitas de mandioca – branca 
ou vermelha- para beiju, maniquera, caxiri (nesse caso incluídos os temperos 
para o caxiri). Dizem que a mandioca vermelha não aguada é mais dura de 
ralar e chata de espremer ou lavar no cumatá: “dá até dor de cabeça”, por isso 
“plantamos mais da mandioca branca, vermelha só mesmo para farinha”, di-
zem. Descrevo uma situação específica de produção de farinha e, em seguida, 
alguns dias de produção combinando o preparo de um caxiri, farinha, e de 
outros produtos da mandioca. 
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Em um caso específico da produção de farinha, no primeiro dia, bastante 
mandioca vermelha foi colhida e posta a pubar (kibo kūre), mergulhada em 
um igarapé raso a meio caminho entre a roça e a comunidade. “Maniva-flor 
(kori kiriku) dá uma farinha boa e bem vermelha”, disseram. No segundo e 
terceiro dias, mais mandioca vermelha foi colhida, parte para pubar normal-
mente, parte para kibo tuwayore, processamento complementar específico de 
mandioca vermelha, próprio do preparo da farinha. No quarto dia aconteceu 
a retirada (kibo panego) da primeira leva de mandioca posta a pubar. Outra 
parte o seria, alguns dias depois.

A mandioca posta para pubar, é retirada numa sequência de dois ou mais 
dias, acumulando quantidade maior para o processamento final de tudo jun-
to, em um único dia. Ou já se planejando torrar em dias diferentes. Mandioca 
puba não se lava em cumatá (massa para produção de tapioca e maniquera, 
lava-se sim), senão a farinha não fica bem vermelha. Paralelamente, colhidas 
raízes vermelhas das mais aguadas (akoga, justamente as variedades que 
não servem bem para pubar), tira-se os olhos (kape saro) e faz-se um corte 
longitudinal na sua casca (paneadarore), que é por onde a mulher vai come-
çar a descascá-la. No processamento final, todo o kibo (mandioca amolecida 
no igarapé) é rapidamente “ralado” (kibo tumutõgo), e misturado (tuwayore) à 
massa de mandioca vermelha que foi mais brevemente amolecida também 
na água, a massa toda sendo prensada no tipiti. 

Torra-se farinha em combinação com outras produções. Torrar farinha 
costuma ser um empreendimento não exclusivamente doméstico ou volta-
do apenas ao consumo cotidiano da família nuclear. Pode envolver planos 
de produzir para venda ou troca por outros produtos em Pari-Cachoeira; 
pagar com farinha alguma dívida; ou fazer uma viagem para o baixo/médio 
Tiquié para pescaria para oferecer peixe numa festa, levando farinha tanto 
para consumo como para troca por outros produtos no percurso (a eventual 
cachaça). Muitas moças fazem farinha para vender e comprar coisas de que 
precisam como sabão, pilha etc. Isso deve ser levado em conta quando vemos 
a quantidade de mandioca posta a pubar, ou de farinha torrada por vez. No 
início dos anos 2000 esses eram os eventos mais citados. Tinha também a 
Estação Caruru de Piscicultura rio abaixo, a comprar farinha das comuni-
dades vizinhas, pagando à época dezesseis reais por lata. Por um paneiro, 
correspondente a duas latas, pagariam uma caixa de sabão. Ou trocariam a 
farinha por arroz, feijão, açúcar, tabaco. As farinhas do alto Tiquié são bem 
vermelhas portanto “bonitas” e muito valorizadas. Outra troca citada seria a 
de farinha do alto Tiquié, por piracuí (farinha de peixe moqueado) ou peixe 
moqueado muito produzido nas comunidades do baixo rio Tiquié onde há 
fartura de peixe mas terra menos propícia que as do alto Tiquié, para agricul-
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tura. Um Tukano do alto comentava que sua irmã vivendo no baixo, já teria 
trocado 10 kg de piracuí por 24 kg, ou duas latas, de farinha do alto. Muitos 
outros exemplos poderiam ser citados, observando as transformações pos-
síveis das trocas ao longo dos últimos quinze anos, atualizando informações 
para aquela região (com o impacto de maior assalariamento de professores 
e agentes de saúde, dos impasses gerados pelo Programa Bolsa Família em 
comunidades indígenas do alto rio Negro, das novas levas de migração pras 
cidades da região, do crescimento da cidade de São Gabriel da Cachoeira).

Em fevereiro de 2002 acompanhei mais detidamente um preparo de caxiri 
por uma mãe e duas filhas, desde a colheita da mandioca. No primeiro dia, de 
quatro, foi colhido o pequeno aturá de kapeñimire, que ficaria esperando – a 
mofar - para ser ralado no quarto dia junto com o restante da mandioca pu-
bada nesse período. Quando fecham o plano de fazer um caxiri, já tiram esse 
pequeno aturá de mandioca branca que separam, e dois dias depois nihuawu-
tisa (ki kapeñimire peyuru tiadare). Nesse dia colheram também mandioca 
vermelha para kibokūre (preparar kibo para farinha), e branca para o cotidiano 
beiju de tapioca sidariro. 

No segundo dia colheram outros 3 aturás de mandioca branca, que também 
passou a noite na água (só seria ralada no terceiro dia, como todas as ante-
riormente colhidas). No terceiro dia, toda essa mandioca foi raspada (descas-
cada) e ralada. A mãe ralou quase tudo, enquanto duas filhas revezavam-se 
em lavar essa massa no cumatá. Mesmo a parte da massa que seria espremi-
da no tipiti passou antes pelo cumatá. Depois as três mulheres foram, juntas, 
buscar lenha. 

Disseram que, para preparar caxiri, poderiam ralar a mandioca com casca, 
mas então a massa lavada não serviria para produzir a maniquera do con-
sumo diário. Como queriam prover também essa bebida doce, descascaram 
tudo. Para lavar toda a massa, carregaram 3 panelas de água e ainda reusa-
vam nessa empreita o tucupi que escorria das prensagens no tipiti. Desse 
total lavado, uma parte foi prensada (5 tipitis, contando que a massa seca 
de cada um, resultou em um grande beiju de caxiri). No início da tarde e 
após uma hora de descanso, começaram a fervura da maniquera (mais de 
hora e meia cada das duas bacias). Enquanto isso, uma das filhas torrava os 
beijus do caxiri (quase cinqüenta minutos cada beiju, que algumas chamam 
de beiju de caxiri, peyuru wuabe, outras de hūrige wuabe ou beiju queimado). 
Separam um pequeno aturá desse beiju torrado, picado como biscoitos, a ser 
mastigado por algumas mulheres presentes (yagera) para acelerar a fermen-
tação da bebida. Beijus torrados e bastante maniquera cozida são, enfim, 
colocados no coxo ou canoa de caxiri - quase toda a maniquera produzida 
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nesse dia. Demais consumos alternativos de maniquera foram os seguintes: 
por duas vezes durante o cozimento, tiraram a espuma da maniquera para 
uma criança (todos também beberam goles dessa parte). Uma moça esfriou 
uma cuia para si própria. Todos fizemos a última refeição do dia (beiju, qui-
nhãpira e maniquera). À noite não restava nada. Com o forno ainda quente, 
a mãe assou à noite mais um beiju, agora de tapioca (sidariro), mais fino e 
bem grande. Parte dele ficou com yagera, outra foi salpicada pela superfície 
do caxiri no coxo, já começando a “ferver” ou fermentar. No quarto dia, um 
domingo, tomamos caxiri.

Na intensa semana seguinte, na segunda-feira a mãe estava novamente co-
lhendo mandioca branca, para outro caxiri planejado para dois dias depois. 
Nos dias anteriores os homens tinham ido buscar caraná e talas de paxiúba 
para cobrir uma casa da escola, a acontecer como wayuri ou mutirão de 
trabalho com caxiri. Essa mandioca sim, seria ralada com casca pois desti-
nava-se por completo ao caxiri de cana (kanuko kaīsaro, cuja parte líquida não 
envolve maniquera mas água e caldo de cana). Na roça elas apenas raspam 
pouca terra e radículas dos rizomas. Nesse mesmo dia retiram também 
do igarapé outra parte da mandioca vermelha colocada a pubar dias antes. 
Como comentado, ao produzir maniquera e beiju para caxiri, a mandioca 
pode ser ralada com casca e espremida em tipiti (nada no cumatá), garantin-
do sabor especial ao caxiri.

Estágios de desenvolvimento da mandioca na roça. Alguns estágios de de-
senvolvimento da mandioca e da roça são frequentemente citados: roça em 
plantio (kiriku hori wese). As mudas colhidas de uma outra roça podem ficar a 
descansar sob um tapiri na roça em plantação. Ainda antes do plantio nessa 
espera, começam a brotar alguns galhinhos ou brotos maiores (kiriku ma-
namuatira). Não tem problema plantar nesse estágio. 

Em outra fase, kiriku budumuare (ou momento do crescimento do conjunto de 
pés de maniva de uma área ou roça), os finos galhos de baixo da haste princi-
pal, mais próximos ao solo, vão caindo, o pé de mandioca passando a manter 
apenas os galhos da parte mais superior. A um estágio adiante, referem-se à 
roça contente “usenire wese”, crescendo bem ou já bem crescida, que finalmen-
te alcançará o status de “comida”, kiriku yari wese.

Categorias de antiguidade das capoeiras. Quando uma mulher adoece e viaja 
a tratamento, ou vai-se embora da comunidade ao se casar, pode deixar para 
trás roças em fase de plantio, crescendo e precisando de capinada, produzin-
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do, ou mesmo capoeiras novas. Muitas que se ausentaram um tempo recla-
mam na volta, por ninguém ter cuidado de suas roças, ou terem tirado muito 
em sua ausência! Mas isso não acontece sem regras de cuidado e de uso da 
roça da mulher ausente. 

Certa vez uma moça acabou se casando longe, como de costume, mas depois 
de já ter tanto um filho como roças próprias em sua comunidade de origem 
(já a citamos contando de suas roças feitas pelos irmãos). Na época em que se 
ausentou por mais tempo, a mandioca de sua roça produtiva estava comple-
tamente crescida (ki witirotia, em tukano; ki witisarõ, em tuyuka) e a roça ficou 
cerrada, com muito capim. Assim, na sua ausência, essa roça começou a se 
tornar uma capoeira nova (mama wiariro). Quando partiu, toda a mandioca 
restante dessa roça era da categoria supeorige, de replantios. Dada sua ausên-
cia longa, irmãs e cunhadas passaram a tirar mandioca dali. Era a fase em 
que não se capinaria mais uma roça. Capoeiras novas (mama wiariro) sempre 
derivam de uma supeorige wese, fase em que deixam de ser capinadas, embo-
ra ainda frequentadas para tirar mandioca. Em cerca de quatro meses uma 
supeorige wese passa a ser considerada capoeira nova, onde por exemplo, aba-
caxi ainda é colhido, mas na sua maior parte, já é comida de caça pequena. 
As próximas fases da capoeira seriam as seguintes: capoeira já muito cres-
cida (yuku wimarõ wiariro); capoeira já tão crescida quanto uma mata virgem 
(yukuwimarõ bukuro); capoeira velha (buku wiariro). Reconhecem a primeira 
dentre todas as capoeiras que têm, como nisugerige wiariro. 

Quanto a novas espécies de maniva, costumam ver nas roças algumas com 
flores amarelas. Dessas flores (kori) surgem frutos (opaga wada hīra) que, 
caindo e naturalmente enterrados no solo, podem brotar anos mais tarde 
como nova espécie (kiriku patirige), após a queimada da capoeira ao fazerem 
outra roça bem ali. Esse pé, como nova espécie, nasce em capoeiras de cinco 
a oito anos. Em capoeiras mais antigas que isso, nunca aparecem novas 
espécies. 

 
Entre mulheres de uma mesma casa 
Casas que abrigam duas famílias nucleares terão dois fogos de cozinha, 
mesmo que compartilhem de um mesmo forno. Por exemplo: pais e filha 
adulta (sem marido) com seus filhos, em um fogo; filho homem adulto, 
esposa e filhos com outro fogo. A filha produziria com os pais, enquanto um 
filho casado co-residente produziria em separado. Sempre que um desses 
núcleos produzisse carne ou peixe, o alimento cozido pelo núcleo produtor 

ARU2_Revista_R06.indd   91 06/08/18   10:38



92  aru 

seria dividido com o outro, cada um comendo no seu espaço. Eventualmente 
a refeição seria feita conjuntamente.

Quando há mais de uma mulher provedora (mãe e uma ou duas filhas maio-
res que já trabalham cotidianamente como a mãe; ou sogra e nora; filha e 
mãe mais velha) na mesma casa, a rotina é de divisão cotidiana destes traba-
lhos entre elas, em seus diferentes momentos. Crianças menores trabalham 
se não querem brincar ou descansar. Maiores, já assumem responsabilidades 
cotidianas ao lado da mãe. Dessas moças solteiras já provedoras, os pais co-
bram muito e ralham quando optam por não trabalhar, pelo descanso ou por 
outra atividade não produtiva (de alimentos). Essa organização do trabalho 
pode variar segundo inúmeras composições das famílias. No caso da mãe 
com duas filhas adolescentes há, por exemplo, certa alternância entre quem 
estará acendendo os primeiros fogos do dia, quem prepara o beiju, e qual das 
três pode ficar na rede um pouco mais.

 
Contexto do texto 
Em 1994 visitei os Tuyuka pela primeira vez, em 2013 pela última até o mo-
mento. Em São Pedro velho, na margem esquerda do rio, comecei a acompa-
nhar as mulheres em idas a roças e no processamento básico da mandioca. 
Detalhes desse trabalho ou da culinária, aprendi pouco ao longo do tempo. 
Anos depois, passamos a colaborar com o projeto da Escola Tuyuka, mas eu 
continuava visitando roças. Plantava, colhia, capinava; descascava ou ralava 
mandioca já nas cozinhas das casas, como cerne de nossas trocas de saberes 
e sentimentos. 

Nesse início dos anos 2000, os Tuyuka mudaram a comunidade de São Pedro 
para a outra margem rio acima e, na aldeia aberta, foi construída uma casa 
da nova escola, e outra de apoio ao projeto. Nos hospedando ali, deixáva-
mos de acompanhar tão de perto o cotidiano da cozinha de certa mulher no 
processamento da mandioca, preparo de caxiri madrugadas adentro, nas 
longas horas de trabalho que garantiam manter sua tapioca sempre farta... 
Nesse meio tempo, também colaboramos com um projeto de saúde e nutri-
ção que contemplava um acompanhamento intensivo do trabalho produtivo 
e do consumo alimentar e de energia despendida por algumas famílias (além 
da ampla participação de agentes indígenas de saúde na pesagem e medi-
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ções de crianças e adultos: peso, altura, massa corporal). Uma de suas metas 
era esboçar uma curva de crescimento infantil específica para o alto Tiquié; 
assim como indicadores da segurança alimentar daquela sub-região (via 
quantificação da produção e consumo de energia, em alguns núcleos familia-
res). Estive uma semana entre os Hupda e, noutras, alternei acompanhamen-
tos a diferentes mulheres na roça e cozinhas, do amanhecer ao final do dia 
(Helena e sua sogra Quintina, e Cecília em São Pedro; Décia, Madá e Avelina 
em Cachoeira Comprida). 

Nesse texto, que teve revisão técnica da língua tuyuka por Lenilza Marques 
Ramos, colho parte pequena dos saberes das grandes provedoras em terri-
tórios tuyuka do alto rio Tiquié, da circulação por roças da finada Antônia 
Marques, da cumadre Amélia esposa de Higino Tenório, de Catarina 
Marques esposa de Mário, hoje em São Gabriel; Cecília esposa de Feliciano 
(irmão de Mario); Décia Marques esposa de Higino Meira; Helena esposa de 
Adão Barbosa: mulheres Tukano, Tuyuka, Bara e Yebamasã, que produzem e 
oferecem maniquera das mais doces■
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Ronaldo Apolinário

□Ao longo de um ano de registros diários dos fenômenos ambientais e cli-
máticos, o grupo de Agentes Indígenas de Manejo Ambiental da bacia do rio 
Içana buscou aprofundar os saberes sobre o ciclo anual da região. Na terceira 
oficina de Monitoramento Ambiental e Climático, realizada na comunidade 
de Canadá do rio Ayari em agosto de 2017, nós organizamos as informações 
registradas em nossos diários e, com o acompanhamento de um grupo de 
conhecedores locais, elaboramos o Calendário Astronômico e Ecossistêmico do 
povo Baniwa. Os velhos conhecedores nos apoiaram diretamente na identifi-
cação das constelações que guiam as atividades de caça, pesca e as diferentes 
etapas do sistema agrícola dos Baniwa, que orientam o manejo do nosso 
mundo há milhares de anos. As anotações obtidas a partir das observações 
diárias dos AIMAs do rio Içana, Ayari e Cuiari durante o primeiro ano de 
pesquisa acompanhavam as narrativas dos conhecedores.

Os conhecedores locais contribuíram de modo essencial para a constru-
ção do calendário. Nessa perspectiva, o grupo de AIMAs da bacia do Içana 
espera ampliar ainda mais sua participação nas atividades do Projeto de 
Monitoramento Ambiental e Climático, assim como das narrativas que de-
têm, que acompanham as diferentes paisagens e territórios dos clãs baniwa 
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O acompanhamento do ciclo anual, seguido há milhares de anos pelos nossos 

antepassados, está sendo recuperado 

calendário anual baniwa
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e que pretendemos animá-los de registrar para as futuras gerações e deba-
tes adiante. O grupo de AIMAs agradece a participação dos conhecedores e 
colaboradores até aqui: Cândido Lopes (Baniwa Waliperi-dakenai, 83 anos, 
comunidade de Canadá), Tito Paiva do (Kubeo Omaoliene, 49 anos, comunida-
de de Jurupari Cachoeira), Gabriel Miguel da Silva (Baniwa do clã Hohodeni, 
93 anos, comunidade de Santa Isabel), Gabriel da Silva Cardoso (Baniwa 
Walipere-dakenai, comunidade de Santa Isabel do Ayari), Júlio Cardoso 
(Baniwa Awadzoro, 82 anos, comunidade de Santa Isabel), Josimo Pereira dos 
Santos (Baniwa Hohodeni, comunidade Umari Lago) e Gentil Garcia Vital 
(Baniwa Dzaawinai, 76 anos, comunidade de Tunuí Cachoeira).

Comparado ao calendário gregoriano usado pelos não indígenas, o ciclo 
anual baniwa é dividido em quatro estações (Oniwakaa ou época de vazante, 
Mettalia ou verão, Limottakaa ou época de enchente e Hanipaalia ou época de 
inverno), cada uma regida por um conjunto de constelações, com mudan-
ças nas características ambientais e climáticas sendo marcadas pela queda 
de constelações. Neste texto são apresentadas as 15 constelações que foram 
levantadas pelos conhecedores como as principais indicadoras do ciclo anual 
do povo Baniwa, e os fenômenos ecológicos registrados pelos AIMAs que, a 
seu modo, também acompanham essas constelações.

 
Oniwakaa (época de vazante)

Ñeewinai e Makoapidani 
A estação de Oniwakaa inicia junto com a última constelação de Hanipaalia 
(época de inverno). No entanto, para o povo Baniwa o ano começa com a 
queda da constelação de Panapitshio e com o aparecimento da constelação 
que nós chamamos de Ñeewinai (ariranha, em português) no céu. A chegada 
da constelação de ariranha, no final de agosto/início de setembro, indica 
o início da vazante dos rios, período ideal para abertura de novas roças. A 
constelação recebe o nome de ariranha pois com a baixada das águas, estes 
animais, antes escondidos no igapó, surgem nas margens do rio. A espécie 
que dá nome à constelação que abre o calendário Baniwa é vista por alguns 
clãs como o pajé das águas, responsável pela saúde dos peixes, ao mesmo 
tempo que é amplamente reconhecida por ser um predador, e por isso os 
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conhecedores dizem que esta constelação marca um período de escassez de 
peixes, que foram devorados pelas ariranhas. É neste momento, em que os 
peixes iniciam um novo ciclo seguindo a descida das águas, e as futuras roças 
começam a ser preparadas, que nós iniciamos um novo ano.

A constelação Makoapidani (potes, em português) surge durante o mês de 
agosto, logo após a chuva que provoca a queda da constelação Panapitshio, en-
quanto a constelação Ñeewinai ainda está presente no céu. As últimas chuvas 
antes da entrada do verão, que resultam na queda da constelação Panapitshio 
e surgimento da constelação Makoapidani, servem para irrigar as árvores e 
promover a rebrota de novas folhas e flores, caídas durante Panapitshio.

Neste período que antecede o verão, é comum encontrar alguns animais nas 
beiradas do rio, lagos e igarapés, como wanaali (carará preto), maali (garça) e 
daapa (paca). As minhocas Katanapire começam a aparecer no igapó. As pes-
soas começam a fazer roçagem e derrubada de nova roça, enquanto algumas 
plantas comestíveis, cultivadas e da floresta, começam a dar fruto, como 
o manakhe (açaí do igapó), dopara (açaí do quintal), kamhero (cucura), akayoo 
(caju), maipanalhi (breu branco), pooperi (bacaba), pnaoma (patauá) e doomali 
(umiri). Apesar da presença das ariranhas, é possível pescar taali (aracu-três-
-pintas), doome (aracu-cinco-pintas), dowirita (peixe espada) e tteephe (piaba), 
que complementam a alimentação das nossas famílias.

A constelação Dzooronai (do besouro) marca a intensificação da seca dos rios. 
O canto do besouro indica que ele já vai começar a preparar sua roça, e nós 
usamos seu canto como bioindicador para iniciar a derrubada das nossas 
roças novas também. Este período, ideal para derrubar roça, é marcado pela 
abundância de insetos; também ocorre a reprodução dos peixes que não 
fazem piracemas, como keettinali (jacundá amarelo ou liso), dzawira (acará 
do igarapé), kadanomali (jacundá de boca pintada), oomai (piranha), dzaawato 
(acará trovão), eerito (acará peneira), dzaapa (tucunaré). Nos repiquetes desse 
período, também é tempo da primeira piracema de doopali (araripira) e de 
doome (aracu cinco pintas). Na mata, acontece revoada de piitti (saúva no-
turna), kadaadali (saúva preta), deeto (besouro), e podem ser encontrados os 
seguintes animais: daapa (paca), maali (garça), waalha (carará cinza), waanali 
(carará preto). Nas roças antigas fazemos a colheita de hawadza (ingá), paate 
(ingá peua), ponama (patauá) e poramo (açaí chumbo). 
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Mettaalia (verão)

Oomainai e Lidzawidiona 
Já no final de agosto e setembro, surgem no céu as constelações de Omainai 
(piranha) e Lidzawidiona (arco e flecha), que indicam a época de verão (oniwa-
kaa). Estas constelações trazem doenças que podem afetar o estado das pes-
soas, como o walama (doença com sintoma de dor no corpo) e wikolinai (que 
provoca a formação de abscessos, trazida pela entidade Yoopinai) e kapoanaa 
(doença causada pela picada de pium), entre outros tipos de doenças. 

Neste período registramos a ocorrência de diversos tipos de peixes, como 
ttephe (piaba), tsiipa (pacu branco), dopaali (araripirá), kerhekoli (aracu boca 
vermelha), doome (aracu cinco pintas); alguns animais de caça, como kaaparo 
(macaco barrigudo), wakii (macaco zogue-zogue), maare (jacu), koitsi (mu-
tum), waaro (papagaio), poowe (macaco prego), kaaroirii (macaco vermelho) 
e aakoro (largato); a presença de insetos como ainidzo (carapanã) e maakalo 
(borboleta não migradora) e a revoada de piitti (saúva noturna). Também 
observamos o canto reprodutivo de torakaka (rã). Segundo os conhecedores, o 
canto desta rã faz o rio ferver (esquentar), o que provoca seca do rio. 

Na roça e no mato, o manakhe (açaí do quintal) e o ponama (patauá) já estão 
maduros, enquanto o ixedoni/aradheda (planta de igapó), waapa (jebaru), 
doomaliwi (umari) e o awinãa já estão em fase de queimada ou até mesmo 
em plantio. Neste período de muita fartura, é comum fazermos podaaletaka 
(dabucuri) para nossos cunhados. Os alimentos ofertados no dabucuri são 
coletados por jovens em fase de iniciação napidzamaka. Também é época 
de outros eventos religiosos, católicos e evangélicos, como Santa Ceia e 
Conferências, além da realização de torneio esportivos. 
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Khewidapani 
Entre os meses de outubro e novembro está presente a constelação 
Khewidapani que faz referência a omawali wheere, cobra grande. A conste-
lação traz com ela a época de reprodução de várias espécies de peixe, que 
fazem piracema e que não fazem piracema, como: taali (aracu de três pintas), 
doome (aracu cinco pintas), kerhekoli (aracu de boca vermelha), erito (acará pe-
neira), dzaawato (acará trovão), waawi (jacundá vermelho), dzaapa (tucunaré), 
kettinali (jacundá amarelo ou liso). Ocorre também migração de peixinhos 
como koowhi (piaba) e kawiri (piaba pintada) na cachoeira. 

Segundo os conhecedores, esta constelação é a mãe de todos os peixes.  
É por isso que ela faz os peixes se reproduzirem diz o conhecedor Gabriel da Silva 
Cardoso do clã Walipere-dakenai da comunidade de Santa Isabel do rio Ayari. 
Seu Gabriel ainda diz que nesta época também é comum ver filhotes de 
sucuri se esquentando na beirada do rio e migrando para as cabeceiras do rio 
e dos igarapés.

No mesmo período há reprodução de daapa (paca), hemaa (anta), dzaatte (tu-
cano), maami (inambu), maare (jacu) e migração das aves maali (garça), waa-
lha (carará cinza) e waanali (carará preto). No mato também ocorre a revoada 
de saúvas, e é possível encontrar insetos bioindicadores, como o besouro 
que chamamos de dzoroo. Quando ouvimos o canto da rã moolito junto com o 
canto de dzoroo, é sinal de que vai haver verão longo. O canto forte do dzoroo 
nesta época indica que já é verão, período bom para abertura de nova roça de 
mata virgem e de capina da roça, aberta durante a época de Ñeewianai miriko 
(período da ariranha). 

Neste período já vemos frutos maduros de ingá, pupunha, ucuqui, cucura, 
bacaba e abiu, enquanto o waapa (jebaru), doomali (umari), dzaawaka (jebaru 
de flor branca) e awiñaa (uacu) estão florescendo. Neste período as pesso-
as montam suas armadilhas de pesca, tais como oopitsi (matapi) usada em 
igarapés, maawipoko (cacuri) usada na entrada no igapó. Apesar deste ser 
um período de fertilidade dos peixes e outros tipos de animais da floresta, a 
presença destas constelações pode afetar nossa saúde com doenças como dor 
no corpo walama e gripe.
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Maalinai 
A constelação Maalinai (das garças) ocorre entre os meses de dezembro e ja-
neiro, e indica o período de migração das garças durante o verão hamolipinai. 
Também é uma constelação associada com o período de abertura da nova 
roça de mata primária. Os peixes encontrados com abundância neste período 
são: eerito (acará peneira), kettinali (jacundá amarelo), dzaawato (acará trovão), 
heemali (tucunaré-açú), dzaapa (tucunaré comum), taali (aracu de três pintas), 
doome (aracu de cinco pintas), dzawira (acará comum), kadaanomali (jacun-
dá de boca pintada), haayo (acará verde). Também encontramos facilmente 
animais de caça como maali (garças), waalha (carará cinza), Koitsi (mutum), 
Iitsiri (urumutum), daapa (paca), powee (macaco prego), phiitsi (cutia) e 
heema (anta). Nas roças antigas é época de colher ingá, cucura, pupunha, 
bacaba, cajú, abacaxi, açaí, paate (ingá de roça curto), enquanto na floresta 
vemos frutificar o doomali (umari), waapa (jebaru) e awiñaa (uacu). Como é 
a época de amadurecimento de muitas frutas, devemos ter cuidado especial 
com a doença walama, que pode atacar as pessoas caso elas não se banhem 
pela manhã. 

 
Limottakaa (época de enchente)

Dzaaka tsoapali e Dzaaka makapali 
Essas constelações ocorrem entre os meses de março e abril, e representam 
o conjunto das constelações de camarão, sendo Dzaaka Tsoapali – camarão 
pequeno, Dzaaka Makapali – camarão grande. Este período é marcado por 
muita chuva, responsável pela elevação do nível do rio. Com a subida das 
águas vêm os peixes em piracema e reprodução, e a pesca é abundante, sendo 
taali (jacunda três pintas), koliri (surubim), doowirita (sarapó peixe espada), 
owhii (sarapó), iiniri (traíra), weemai (pirandira), dakiro (aadzaka), ketteradani 
(mandim), dawaki (jandiá) os peixes mais consumidos neste período. 

Na mesma época, quando ocorre a chuva que provoca a queda destas conste-
lações, os pescadores praticam outro tipo de pesca nos igarapés, chamada em 
baniwa de namolo kopitak em referência à arte de zagaiar as traíras que sobem 
para desovar ou reproduzir na cabeceira dos igarapés. A época também é boa 
para pescar com cacuri nas beiradas do rio.
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Neste período de frutos mais escassos, vemos poucos animais no mato. Os 
que ainda são vistos eventualmente são o aapidza (porco do mato), powee 
(macaco prego), heema (anta), daapa (paca) e ñeewi (ariranha). Na floresta 
colhemos hiiniri (ucuqui), piipiri (pupunha) e oowada (uirapixuna). E nas 
roças as mulheres colhem caju, banana, cana de açúcar e pimenta, enquanto 
começam a preparar estacas de maniva para o plantio da sua nova roça der-
rubada no último verão. Como já está apontando a estação de oniyaa (inver-
no) e começam as primeiras chuvas, vemos a revoada de saúvas e cupim, e a 
piracema de rãs e aracu de cinco e de três pintas. 

 
Walipere-Opitsineeni e Waliperiene-Opitsina 
Este conjunto de quatro constelações fazem referência à batalha entre 
a constelação de Walipere (sib da anta) e Opitsina (matapi). Segundo os 
velhos conhecedores baniwa, a entrada na época de inverno ocorre quando 
o representante do clã da anta (Walipere) solta um pum no filhote de matapi 
(Opitsineeni), provocando a queda da constelação menor. Com raiva, o pai do 
pequeno matapi chega para tirar satisfação com Walipere, que surge no céu e 
acaba trazendo com ele o período de inverno do mês de maio.

Durante estas constelações vemos diversas armadilhas de pesca por toda a 
região ( cacuri, jequi, puçá e outras). Este período é de muita chuva e repro-
dução dos peixes que fazem piracemas como doome (aracu de cinco pintas), 
taali (aracu de três pintas), kerhekoli (aracu de boca vermelha), karoti (aracu 
flamengo), dawaki (jandiá), assim como das rãs. Com a enchente, há migra-
ção de aadzakanai (daguirus), doidali (anuja), koodaro (carawataí), owhii (sara-
pó), matsaapi (mandim), ttiiri (mandubé), iiniri (traíra), koliri phieni (filhote de 
surubim), tsiipa (pacu branco), waawi (jacundá vermelho), eerito (acará penei-
ra), dzawira (acará de igarapé), dzaapa (tucunaré) e dos peixes no igapó. Caças 
encontradas no mato e na beira do rio comendo algumas frutas seriam: powee 
(macaco prego), daapa (paca), heema (anta), haalo (macaco caiarara), karowiri 
(macaco vermelho), kaaparo (macaco barrigudo), wakii (macaco zogue-zogue) 
e phiitsi (cutia). 

Neste período as frutas comestíveis no mato, no igapó e nas roças são pa-
tauá, bacaba, açaí do igapó e cupuí. No sistema agrícola é tempo de plantio 
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das roças abertas durante a duas últimas constelações, e capinagem da roça 
nova que foi aberta durante a constelação de Ñeewinai. Na mata, é período 
de captura de kadadali (saúva preta), koowhe (saúva vermelha) e piitti (saúva 
noturna) que fazem revoada. Ocorre também o desenvolvimento de minho-
cas do igapó (katanapire), usadas como isca na pescaria nessa época do ano. 
E ocorrem doenças como weephalo (bicho geográfico) e yoopinai (que provoca 
abscessos).

 
Hamipaalia (época de inverno)

Kaakodzode e Panapitshio Piinopa  
Este conjunto de constelações surge durante o mês de junho e recebe o nome 
de Tsiipanai que, em Baniwa, refere-se a haperia pinai (em português, período 
de aru). Na sua trajetória de subida do rio, Tsiipanai vem trazendo o frio, que 
dura quase todo o mês de junho. Os peixes abundantes nesse período são 
oowhii (sarapó), koodaro (karawatai), dzaapa (tucunaré), aadzaka (daguiru), tte-
ephe (piaba), iiniri (traíra), moolida (mandi liso), doidali (anuja), maanapi (sara-
pó pintado), doome (aracu de cinco pintas), taali (aracu de três pintas). As aves 
mais comuns são o wanaali (carará preto), waalha (carará cinza), maare (jacu), 
maali (garça), sendo também o período de migração dos pássaros waliperenai 
ipiranaa (passarinhos de plêiades). Na floresta vemos powe (macaco prego) e 
kaaparo (macaco barrigudo), que vão atrás de frutos comestíveis (cultivados 
e selvagens) de piipiri (pupunha), doomali (umari), hemali (cubiu), ponama 
(patauá) e iitewida (buriti). No sistema agrícola, seguimos com a capinagem e 
limpeza das roças novas e antigas. A constelação Panapitshio (em português, 
folhas de árvores) traz consigo a queda das folhas das árvores, fechando o 
ciclo ecológico e ecossistêmico anual do povo Baniwa.
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O acompanhamento do ciclo anual baniwa

Como acabamos de apresentar, na ciência baniwa o ciclo anual não é contado 
por datas e por meses, como no calendário gregoriano. Os meses para nós 
seriam as constelações, e as semanas seriam os períodos de acontecimentos 
climáticos relacionados a estas constelações, como chuvas intercaladas por 
períodos de calor. Cada constelação é usada para prever os acontecimentos 
de reprodução e migração de peixes, aves, animais, período de floração de 
frutas nativas ou da floresta e das plantas cultivadas, entre outros. Com isso 
os nossos antepassados faziam com facilidade o acompanhamento, manejo e 
proteção de nossa floresta e rios, aproveitando sabiamente do que ocorre em 
cada estação.

No entanto, a partir do trabalho desenvolvido pelo grupo de AIMAs, observa-
mos que o povo Baniwa não tem acompanhado esses fenômenos como anti-
gamente. A adoção do calendário gregoriano dificulta este monitoramento 
dos animais e plantas e nossos usos, pois não nos diz ou orienta sobre como 
lidar com as mudanças no clima que estamos observando na nossa região 
e no mundo. Por isso pensamos que o acompanhamento do ciclo anual, 
seguido há milhares de anos pelos nossos antepassados, deva ser valorizado e 
aperfeiçoado através do registro contínuo dos fenômenos do clima, e princi-
palmente, do manejo que fazemos dos recursos disponíveis em cada época e 
da circulação dos saberes relacionados.

Os conhecedores dizem que o clima e o tempo das coisas estão mudando, 
e nós, AIMAs, também observamos isso. Hoje, as chuvas que provocavam a 
queda de constelações, a frutificação e a floração das plantas, não ocorrem 
mais quando costumavam ocorrer. Locais de piracema estão sendo abando-
nados. Não temos mais período de seca certo para abrir roça. Diante disso, 
nós povos indígenas devemos desenvolver nossos saberes em relação a 
estas constelações e a essas mudanças, para garantir o bem viver em nossas 
comunidades■ 
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Juvêncio Cardoso texto 
Natalia C. Pimenta edição

 
□13.09.2016  Canadá do Ayari 
No finalzinho da tarde, às 18:30h, quando eu e minha família descemos para 
tomar banho de rio, observamos a movimentação de um bando de andori-
nhas olioda. Elas estavam sobrevoando a água do rio, próximo ao porto, 
e voavam formando círculos, várias vezes. A história baniwa (mito, talvez) 
diz que, nesse fenômeno, elas estão caindo na água e se transformando 
em peixe toloya. Dizem que durante o voo algumas vão caindo na água, até 
terminar. Dessa vez elas estavam sobrevoando muito, até irem se sentar na 
árvore; depois de novo, até o dia escurecer. A observação anatômica feita 
pelos velhos diz ser o coração do peixe toloya muito parecido com o coração 
da andorinha olioda. Por isso concluem dizendo que toyola é peixe de trans-
formação de olioda.

14.09.2016  Canadá do Ayari 
Durante a noite não choveu, foi uma noite clara de luar. Mas pela manhã, a 
partir das 6h veio a chuva moderada até às 10h30, depois parou. O dia conti-
nuou nublado até às 14h. Depois o sol fez seu papel. Devido à chuva da ma-
nhã, o rio voltou a subir um pouquinho. Mais tarde, meu cunhado e minha 
irmã chegaram da pescaria, uma temporada de dois dias. Mataram cerca de 
15 kg de peixe, uma bacia de moqueado. O filho de 10 anos matou um veado 
que estava nadando em frente ao porto. A carne foi compartilhada no centro 
comunitário no momento de pautas. Questão do dia: será que o “movimento 
de andorinha” previa a chuva que ocorreu na manhã de hoje?

Ciclo anual da bacia do rio Içana partir dos diários  

da liderança e pesquisador indígena Dzodzo
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15.09.2016  Canadá do Ayari 
O dia amanheceu nublado, e o nível do rio subiu 2 palmos. Fizemos viagem 
para São Gabriel. Ao longo da viagem descendo o rio, as árvores de açaí 
(marakhe) estavam no início da temporada de floração. A floração do marakhe 
atrai animais. Flor ainda na árvore, macaco prego é quem come o néctar, e 
quando a flor cai no chão o principal predador é a paca. 

Nessa época é a vazante do rio. Época em que aparece paca. Os peixes são 
mais fáceis de pescar. Época de “retorno” ou descimento de aves mutum. 
Retorno porque, na história, são viajantes em visita a sua tia, no poente do 
sol. Também é época de hamoliapa – carará da estação de veranico.

Cleunice disse que os velhos diziam que essa época os cabeçudos começam a 
botar ovos. As flores de marakhe coincidem com a temporada de desova de ca-
beçudo. No rio Ayari não tem local de desova de cabeçudo, apenas no Içana, 
em Poperianaa. Pernoitamos na comunidade São José do rio Ayari.

20.09.2016 Viagem pelo rio Içana 
Durante a viagem paramos em dois lugares: 1) para almoçar, na descida da 
estrada Perimetral Norte, ainda no rio Negro, e 2) já no Içana, na praia de 
“Casa de Pimenta”. Na viagem, bem acima de Assunção, às 15h, observei em 
cima do rio várias borboletas marrons voando e atravessando o rio. Assim 
estavam as borboletas neste trecho entre Assunção e Nazaré. “Essa é a 
época delas” afirma o Fernando José, que estava junto com a gente no bote. 
Chegamos em Tunuí Cachoeira às 18h45 com a equipe, para a I Conferência 
de Educação do Povo Baniwa.

26.09.2016  Viagem de retorno ao Ayari 
Saímos de Tapira-Ponta às 2h40. Paramos na comunidade Juivitera. A comu-
nidade estava na véspera da “Festa de Santo”, enfeitada de cartazes, barracas. 
Ficamos sabendo que também tinha agenda de festa de Santo em Panã-Panã 
e Jurupari. Ao longo da viagem, a partir de Juivitera (Içana) às 10h, até a 
comunidade Xibaru (Ayari) às 17h, observamos movimento de borboletas 
indo do lado direito do rio, para o outro lado. O que indicaria isso? Seriam 
bioindicadores?

04.10.2016  Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite não choveu. A noite foi bem clara. Amanheceu com muito 
sol. O nível do rio Ayari baixou em cerca de 1 palmo. Meu irmão pegou na ma-
lhadeira 3 araripirã e 2 traíras médias (400g cada). Teve reunião de planeja-
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mento do último trimestre do ano com a coordenação e professores da escola. 
À tarde houve um pouso de helicóptero do DSEI para atendimento de saúde.

05.10.2016  Santa Isabel do Ayari 
A sensação é de que a noite foi mais demorada que o normal. A noite foi mais 
longa. Durante a noite não choveu. A noite foi clara e limpa. Consegui avistar 
as constelações de Walipere, Oopitsi e Kakodzode. Kakodzode estava a cerca 
de 100 graus quando deu 6h da manhã. O nível do rio Ayari subiu cerca de 1 
palmo, mesmo sem chuva. Parece que choveu para cima.

07.10.2016 – Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite não choveu. O dia amanheceu com muita ventania e trovão 
(6h30 às 8h30). Das 8h30 até às 10h00, chuviscou. O nível do rio continuou 
baixando cerca de 1 palmo e meio. Meu irmão pegou 3 traíras na malhadei-
ra. Compramos irapoca com o professor por R$15,00. Minha filha de 8 anos 
ficou adoentada. A minha esposa também. No início da noite as duas tiveram 
melhora. Quando desci para tomar banho no rio ouvi, no remanso do porto, o 
coaxar de rãs-kamaa pacarão. O coaxar parecia indicar alguma coisa, fenôme-
no natural, porque nos dias anteriores não tinha ouvido isso. Eram cerca de 5 
rãs pacarão coaxando ao mesmo tempo. Resultado, durante a noite o nível o 
rio subiu cerca de 3 palmos. Mesmo que no dia anterior não tenha chovido. O 
pacarão parece ser indicador do nível do rio.

09.10.2016  Santa Isabel do Ayari 
Sábado à tarde quando choveu, ouvimos junto ao trovão no alto, um chiado 
do tipo eco de trovão. Perguntei ao meu pai Júlio o que seria aquele barulho. 
Ele me disse que era Maneeñai, almas soltas no céu fazendo barulho, dando 
sinal aos seres humanos, indicando que o trabalho do pajé - de curar pacien-
te - não estava dando resultado eficiente, ou seja, que o pajé não tinha conse-
guido recuperar a alma do paciente. Para outros, a “alma” está sendo cozida 
na panela do céu. À tarde recebemos a notícia de que o helicóptero do DSEI 
passou em Canadá para resgatar uma criança, paciente de malária. 

13.10.2016  Santa Isabel do Ayari 
O dia amanheceu lindo, sem chuva. O nível do rio continuou baixando cerca 
de 2 palmos. Às 9h da manhã começou ventania e nuvens. A partir de 13h50 o 
dia estava completamente fechado e começou a chuviscar, chuva leve até às 
15h00. Depois passou, mas continuou nublado até anoitecer. Quando desci 
para tomar banho às 18h30 ouvi aquele coaxar de rã pacarão. Será que o rio 
vai encher de novo? Ontem no banho observei o voo de andorinhas olioda. 
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Parece mesmo que quando as andorinhas olioda em bando sobrevoam a 
água do rio no remanso, prevêm a chuva no dia seguinte. 

15.10.2016  Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite teve chuva moderada. O nível do rio continuou subindo forte 
cerca de 1 metro. Pela manhã durante a primeira refeição comemos o resto 
da anta caçada ontem na plantação de abacaxi do sítio do Afonso Brazão. Fui 
trabalhar com meu pai na escavação do viveiro de piscicultura. Paramos de 
trabalhar às 17h. À noite teve caxiri na casa do Marcelo, motivado pelo dia do 
professor. Durante a conversa relataram várias pescarias e caçarias.

Os pescadores relataram que teve piracema de paitsi no igarapé do gavião 
e no rio Ayari. Piracema ocorreu apenas à noite. Eles também acharam que 
a saúva piitti tinha revoado. Afonso Brazão relatou que nessa época tem 
bastante peixe no trecho warhemi-itanhida e wadanaapi. Warhemi-itanhida 
é nome de wará mitológico que atrai os peixes, por isso nesse lugar existe 
fenda de peixe que deve ser preservada. O pai dele falou que esse trecho é 
yarodatti (cidade dos peixes). Meu pai falou da importância desse lugar e que 
merece ser preservado. “Vamos respeitar esse lugar para ter sempre pei-
xe” afirmou. 

18.10.2016  Santa Isabel do Ayari 
O nível do rio começou a baixar um pouco, cerca de 2 palmos. O dia ama-
nheceu lindo, 3º dia de muito sol (veranico). Saímos de Canadá com destino 
à escola Pamáali às 6h da manhã para enviar documentação para a SEMEC. 
Durante a descida do Ayari percebemos que houve mortalidade de árvore 
Wiri-Wirhi. Meu sobrinho e meu pai confirmaram que esse fato ocorreu no 
ano de 2010 e 2012. A população de wiri-wirhi na beira do rio Ayari está di-
minuindo ou quase extinta. Wiri-wirhi é a principal fonte de alimentação de 
peixe na região de lago e praia, principalmente das espécies reofílicas como 
taali, doome, pacu, pacu preto, entre outros. Quando passamos na região 
próxima à comunidade de Bela Vista, notamos que lá ainda tinha alguns pés 
dando frutos. 

As questões que me trouxeram preocupação são: 
1. Será que a diminuição da população de wiri-wirhi causaria a diminuição 
das populações de peixes das espécies que o predam?

2. O que poderia causar a mortalidade de wiri-wirhi? Seria a mudança 
climática?
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Por outra história contada para mim por meu irmão (Valdir Cardoso, pro-
fessor, 45 anos), no passado havia muita caça no rio Ayari, atraída principal-
mente pela fruta da árvore itaiwa. Porém, quando um grupo de fora visitou 
o Ayari e se surpreendeu com a situação da caça, assopraram. Fizeram 
com que as árvores de itaiwa demolissem. Com o passar do tempo as árvores 
deixaram de produzir frutos e a caça começou a sumir. Hoje não tem mais 
caça como no passado no rio Ayari. Será que poderá acontecer assim com 
os peixes?

03.11.2016  Santa Isabel do Ayari 
O nível do rio continuou baixando, cerca de 3 palmos durante a noite. O dia 
amanheceu lindo e foi muito ensolarado. Aulas normais no fundamental e 
médio. Finalzinho da tarde quando fomos tomar banho, observei no reman-
so do porto o sobrevoo da andorinha olioda. Eu, a partir desse fato, previ 
que no dia seguinte haveria chuva. Durante o dia o nível do rio continuou 
baixando, cerca de dois palmos.

14.11.2016  em Tunuí Cachoeira 
O nível do rio Içana continua baixando cerca de 1 palmo por dia. Durante 
a viagem conversei com meu sogro e o irmão dele, aproximadamente 58 e 
47 anos de idade respectivamente, sobre os fenômenos que observaram na 
região de Tunuí. Comentaram sobre as últimas três enchentes de rio, de 
2002, 2014 e 2015. As duas primeiras enchentes duraram cerca de 5-10 dias 
no nível mais alto atingido. Já a última enchente de 2015 foi mais alta que as 
outras e perdurou cerca de 20-25 dias no nível mais alto. Eles hipotetizam que 
esta última enchente deva ter sido um dos fatores a levar, em alguns locais, 
à morte das espécies de plantas de igapó chamadas de poronali – arbusto im-
portante tanto para produzir samambaia no igarapé (abrigo de peixe), como 
porque as mulheres utilizam sua entrecasca para carregar aturá. A outra é 
ketiparrali, uma espécie semelhante ao abacaxi, porém mais fino, que vive 
na beira do lago ou igarapé, também importante como abrigo e reprodução 
de peixes de espécies luéticas, principalmente de acará, tucunaré e traíra. 
Eles falam que essas espécies estão morrendo na região de Tunuí. Caso essas 
espécies de plantas sejam extintas, poderão afetar os abrigos dos peixes.
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Mês em São Gabriel para conferência regional da educação. Poucas observa-
ções sobre o ciclo socioeconômico e ecológico da região.

14.12.2016 
Durante o dia choveu muito, das 10h até às 17h. Durante conversa com meu 
cunhado Afonso Fontes e minha irmã Ilda, falamos sobre wakaaweni e dzoroo-
nai, que são agentes invisíveis cósmicos que atuam coagindo na forma de fe-
nômeno relâmpago, em tempo de muito trovão (setembro e outubro). Tempo 
perigoso, pois as flechas desses agentes são soltas na forma de relâmpago, 
são flechas walama, que dão origem às doenças tradicionais. As pessoas que 
descuidam e não fazem o “manejo da vida” ficam mais sujeitas à infestação 
de doença. Existe benzimento para proteger: a proteção é feita com fumaça de 
tabaco mitológico, colocando uma cobertura protetora para que esses agentes 
não vejam a pessoa. 

25.12.2016  Canadá do Ayari 
Às 5h da manhã veio muita chuva. Choveu até às 12h. O nível do rio subiu rá-
pido e algumas canoinhas foram levadas pelo repiquete. Às 10h30 as pessoas 
derrubaram os dois mastros, onde haviam diversas frutas e materiais indus-
trializados. Junto havia R$ 50,00 como símbolo. Quem pegasse os R$ 50,00 
seria o próximo responsável por organizar a festa de Natal.

29.12.2016  Canadá do Ayari 
O nível do rio baixou cerca de 3 palmos. O dia amanheceu nublado. Durante 
o mingau coletivo no centro comunitário os líderes voltaram a comentar sua 
preocupação com garimpo. Pediram para eu elaborar um documento para 
FUNAI/FOIRN para conter a entrada de pessoas de fora no território ba-
niwa, principalmente no igarapé Gavião, onde as pessoas fazem suas roças, 
caça e pesca. 
Durante o dia teve muita chuva, das 10h30 até às 14h teve chuva grossa, depois 
melhorou um pouco, mas continuou chuviscando. Meu irmão foi caçar com 
apoio de cachorro no igarapé Gavião. Ele matou 1 cutia, 1 acuti e 1 jacu. Miguel 
também matou 1 cutia. Essa cutia do Miguel, comemos no centro comunitá-
rio.  A do meu irmão, ele moqueou. O acuti e o jacú, comemos na casa do meu 
pai. O que o meu irmão moqueou, ele deixou para comemorar a Santa Ceia 
no ano novo.

18.01.2017  sítio da família (igarapé Gavião) 
Durante a noite não choveu. O igarapé Gavião estava secando. Durante o dia 
foi muito quente. Meu pai disse que é verão Dzoroonai. Durante o dia fomos 
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caçar no mato com cachorro. Nosso cachorro caçou anta, porém não a mata-
mos porque ela tinha atravessado o igarapé, onde não tinha ninguém esperan-
do. Depois caçou veado, mas também não matamos porque tinha outro rio por 
onde ele nadou. Voltamos sem caça.

20.01.2017  Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite não choveu. O nível do rio Ayari continuou baixando. Pela ma-
nhã fomos tomar chibé e comer peixe no centro comunitário. A comunidade 
estava meio despovoada pois a maioria estava nos seus sítios capinando suas 
roças. Permanecemos na comunidade, em casa. À tarde fomos colher cubiu (1 
aturá), 1 cacho de banana e 15 canas-de-açúcar na roça da minha mãe. Percebi 
que ela tinha Komawa (feijão gigante), porém não tinha frutificado.

25.01.2017  Tunuí Cachoeira 
Durante a noite não choveu. O rio Içana continua secando, cerca de 1 palmo. 
Às 16h50 veio temporal forte com trovão. Caiu raio e trovão forte em Tunuí. O 
Ronaldo Apolinário levou choque, desmaiou, caiu contra o esteio da casa dele e 
se feriu na testa e no nariz. Uma casa de estudante foi atingida e destruída. As 
turmas da licenciatura levaram choque também.

29.01.2017 Tunuí Cachoeira 
Durante a noite não choveu. A sensação foi de muito frio. Os pescadores rela-
taram que havia muita piracema de rã. Mas não foram capturá-las. O nível do 
rio subiu cerca de 1 palmo. Chegou o senhor Vicente Brazão da comunidade de 
Santa Rosa trazendo peixe fresco e moqueado para vender e trocar com gaso-
lina. O preço do quilo de peixe foi de R$12,00. Comprei 1,2kg de peixe fresco. 
Chegou também o pessoal da comunidade Belém trazendo 2 aturás de açaí e 1 
lata de farinha para trocar por diesel. Fiquei com 1 aturá de açaí.

04.02.2017 Tunuí Cachoeira 
Pela madrugada, às 3h começou a chover e parou às 6h30. O dia amanheceu 
muito carregado de nuvens. Teve trovoada. O nível do rio Içana continuava 
subindo cerca de 1 palmo. O nível do rio já está alto, já com formação de igapó. 
A ex-primeira dama, dona Marisa Lula da Silva faleceu. Geraldo me entregou 9 
dúzias de ripinhas para eu fazer reparo da minha casa. Ele vendeu por R$30,00 
a dúzia. Falei com meu pai na radiofonia. Disse que vai mandar 12 latas de 
farinha para vender e comprar rancho. Em Tunuí, uma senhora ficou grave-
mente doente por complicação no parto. A criança nasceu bem, mas com muita 
dificuldade. Teve que chamar resgate. Algumas pessoas de Warirambá e Vista 
Alegre do rio Cuyari chegaram para participar da Santa Ceia.
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11.02.2017 Tunuí Cachoeira 
Durante a noite não choveu. O rio Içana está secando. Como o nível do rio 
baixou cerca de 1 palmo, o barco Tawa III não podia descer pois corria o risco 
de não poder passar a cachoeira de Malacacheta na subida. Assumi a respon-
sabilidade de garantir o retorno de estudantes do curso de Tunuí para São 
Gabriel, com a coordenação local do curso. Desci de Tunuí com 7 estudantes 
e 14 latas de farinha do meu pai. Saímos de Tunuí às 13h com 150L de gasoli-
na emprestada. Viemos pernoitar em Bela Vista, comunidade do Arara.

18.02.2017 Viagem para o rio Jurubaxi, baixo Rio Negro 
Saímos do porto da praia às 6h45 da manhã com uma equipe de 6 pessoas. 
Chegamos às 12h10 em Santa Isabel do Rio Negro. Paramos para almoçar e 
visitamos o presidente da câmara; ele me contou que, há sete dias, não cho-
via nessa região e que o nível do rio estava baixando. 

Entramos no rio Jurubaxi às 14h26. Este rio faz limite entre os municípios de 
Santa Isabel e Barcelos. O rio Jurubaxi é um pouco maior do que o rio Içana 
e Ayari. A vegetação é baixa, apresentando característica da região de lagos, 
com predominância de solo arenoso e hidromórfico. Logo na foz, em terri-
tório do município de Barcelos, tem comunidade São Francisco, com cerca 
de 12 famílias. Depois de 4min a partir da foz, passamos por um sítio estabe-
lecido em uma ilha, com cerca de 2 famílias. Na margem direita avistamos 
locais devastados pelos incêndios de 2015. Nos falaram que essas queimadas 
são extensas. O incêndio foi provocado pela queima de locais simples pelos 
pescadores. Naquele ano teve verão e seca de 3 meses direto sem chuva, o que 
facilitou a queima da vegetação.

19.02.2017 Rio Jurubaxi, município de Barcelos 
Durante a noite não choveu. O nível do rio Jurubaxi secou cerca de 1 pal-
mo. Percebi que teve revoada de saúva no baixo rio Negro durante a noite. 
Saímos da comunidade Acariquara às 5h40 para reunião com lideranças em 
Santa Isabel do Rio Negro.

13.03.2017  São Gabriel da Cachoeira 
Durante a noite choveu. Começou a chover às 22h. Chuva mais grossa. O dia 
amanheceu chovendo. Choveu durante o dia todo. Chuva grossa até às 17h. 
O nível do rio Negro continua subindo. Durante a chuva teve revoada de 
cupim. Muito cupim. Os postes de luz da cidade estavam cheios de cupim.
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17.03.2017  São Gabriel da Cachoeira 
Durante a noite não choveu. O dia foi bastante quente. Percebi que, no en-
torno de São Gabriel, duas novas roças estavam sendo queimadas, vi apenas 
fumaça de longe. À tarde participei da reunião do CONDISI onde foi forma-
da a comissão de coordenação do processo eleitoral do novo presidente da 
instituição.

25.03.2017 Tunuí Cachoeira 
À noite choveu levemente. O nível do rio Içana continua subindo cerca de 1 
palmo. Fui convidado para acompanhar a minha esposa, sogra e duas mulhe-
res, para ir pegar manivara ao norte da comunidade de Tunuí. Conseguimos 
cerca de 500g de manivara. Durante o trajeto choveu levemente das 11h até 
às 14h. No caminho de volta vi uma cutia, não deu para atirar. Teve revoada 
de saúva. Não localizamos o local mas deu para observar eles descendo. Os 
velhos previram piracema de peixe e rã, revoada de tanajuras, metamorfose 
de Kamawapa em paitsi, paitsi em ttirhiami, oroma em mandi grande. Época 
perigosa no rio com o aparecimento de sucuri.

05.04.2017 Tunuí Cachoeira 
Durante a noite e madrugada não choveu. O nível no rio Içana está secando 
cerca de 1 palmo. Durante o dia foi muito quente (muito sol). A família da 
Cleo tirou maniva para plantar roça nova. Essa semana observei que wiriwirhi 
estavam espocando, matei várias piranhas na malhadeira.

Observação sobre o açaí do Pará: Neste ano (janeiro a abril) foi observado 
que, na temporada de frutificação de açaí do Pará, houve uma alteração no 
processo de maturação das frutas. No cacho de açaí carregado, quando está 
começando a ficar maduro (preto), as frutas que estão na parte superficial 
já estavam “queimadas” (nakamakawa). Talvez isso tenha ocorrido porque os 
dias de sol foram muito quentes. Às vezes chuva rápida mesmo, depois de 
muito sol (variação de temperatura quente-frio), pode ter causado esse fenô-
meno, observado em Tunuí, Warirambá, Ambaúba e São José do Içana.

Outro fenômeno observado é que não teve boa época de floração das árvores, 
como seria de se esperar nessa época de verão. Por isso não há ocorrência de 
chuva como esperado. Não tem período de sol como o esperado, porque não 
tem frutas de plantas para a chuva fazer crescer ou para o sol amadurecer, 
comentou o senhor Luiz da comunidade de Wararimbá do rio Cuyari durante 
Santa Ceia.
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12.04.2017  Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite e madrugada das 22h até às 06h da manhã, choveu. O tempo 
amanheceu bastante nublado. Teve bastante revoada de cupim. Durante o 
dia o nível do rio Ayari subiu rápido, cerca de 4 palmos e o dia ou o tempo 
continuou nublado, às vezes chovia de leve. A chuva da noite levou à queda 
da constelação Daaka. Teve muito meriithi na beira do rio.

14.04.2017  Santa Isabel do Ayari 
Durante a madrugada não choveu. O nível do rio Ayari continua subindo, 
cerca de 4 palmos. Durante o dia teve piracema de aracu doome. Soubemos 
que pescaram muito doome no igarapé Miriti. Algumas famílias viajaram 
para São Gabriel para receber o benefício do Bolsa Família.

16.04.2017  Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite e madrugada choveu, das 22h30 até às 05h30. Foi chuva de 
queda da constelação Walipere-ikodatanida. O nível do rio Ayari continuou 
subindo, cerca de 3 palmos. Durante a manhã participei da reunião da co-
munidade para o culto dominical. À tarde me reuni com os moradores para 
fazer o planejamento das atividades: coleta seletiva de lixo, avaliação sobre a 
castanha do Uará, casa de tucupi, construção do carneiro hidráulico e rein-
vindicação de energia limpa.

17.04.2017 Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite não choveu. O nível do rio Ayari continuou subindo, cerca de 
3 palmos. O dia amanheceu bastante nublado. Parecia que ia chover mas não 
chovia. Teve revoada de saúva kadadaali em Canadá. À tarde teve sol. Durante 
o dia o nível do rio permaneceu estável.

19.04.2017  Viagem pelo Içana e Ayari 
Durante a noite e madrugada não choveu. O nível do rio Ayari começa a bai-
xar, cerca de 1 palmo. Desci de Canadá com destino a São Gabriel e Brasília 
para participar da Mobilização Nacional Indígena no Acampamento Terra 
Livre. Na descida parei nas comunidades para atualizar informações sobre 
saúde, educação, interesse de mineração e projetos de comercialização de 
produtos agrícolas e PMAC. As comunidades visitadas (Miriti, Santa Isabel, 
Canadá, Xibaru, Cará-igarapé, Urumutum Lago e Juivitera) se manifestaram 
contra a atividade de extração mineral na região. Sobre o projeto cadeias de 
valor, estão gostando. A iniciativa de coleta da castanha de Uará está come-
çando no rio Ayari. Observei durante a viagem frutas maduras de olho-de-ve-
ado na beira do rio.
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06.05.2017  Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite não choveu. O nível do rio Ayari estava muito alto, uns 2 pal-
mos do nível máximo. Passamos o dia em casa conversando sobre os acon-
tecimentos do Acampamento Terra Livre. Conversei como meu pai sobre as 
constelações. Ele disse que agora é a época de Oopitsinaa. A chuva da semana 
passada pode ter sido queda de Walipere. Disse que aguardava as últimas 
piracemas, mas que não aconteceu como o esperado. Meu irmão tinha cap-
turado kerhekoli que fazia piracema. Meu pai disse que está esperando chuva 
de constelação oopitsinaa.

07.05.2017 Santa Isabel do Ayari 
À noite começou a chover às 22h e foi até às 05h da manhã. Chuva moderada, 
às vezes engrossava. O nível do rio Ayari baixou cerca de 1 palmo. Meu pai 
disse que foi chuva de oopitsinaa. Teve muita revoada de cupim pela manhã. À 
tarde também teve revoada de dawherophe. No final da tarde eu e meu irmão 
fomos verificar se a saúva da noite kanomaka estava animada para a revoada. 
Parecia que estavam se preparando. Na região da foz do lago Keremiapi tinha 
frutas domatsi maduras. Paramos para colher.

08.05.2017  Santa Isabel do Ayari 
No início da noite voltou a chover levemente. Madrugada, manhã e tarde 
não choveu mais. O nível do rio Ayari estava estável, ainda no nível cheio. 
Pela madrugada, por volta das 04h30, fomos até o local da colônia de saúva 
da noite para capturá-las. Quando chegamos, checamos que não estavam 
prontas. Haviam alguns buracos abertos, mas não teve revoada. Fomos na 
roça carregar mandioca. À tarde fizemos transferência de Acará (alevinos) do 
viveiro 1 para o viveiro 2 (semi-escavado). Foram transferidos cerca de 1500 
alevinos. Cleo semeou pimenta perto do viveiro do meu pai. Às 16h00 fomos 
capturar saúva kadaadali no caminho da roça da minha mãe. Capturamos 
meia panela de 10L. Meu irmão chegou com 30 sacas de castanha de uará.

11.05.2017  Canadá do Ayari 
Durante a noite, madrugada e manhã, não choveu. À tarde, a partir das 15h 
choveu moderadamente. O nível do rio Ayari continuou baixando cerca de 1 
palmo. Durante a refeição comunitária as pessoas comentaram que já está 
na época boa de coletar açaí, pois a maioria dos cachos já estão maduros. 
Comentaram também que patauá, na região de terra-firme, já está maduro. 
Época de fazer coleta de Dabucuri.
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21.05.2017 Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite choveu das 22h até às 00h. Pela madrugada choveu das 03h às 
05h. Meu pai disse que deve ser chuva da constelação Kakodzode. Meu irmão 
matou uma paca como resultado da caça/faxeada durante a noite. Durante o 
dia não choveu mais. O nível do rio Ayari está estável. 

24.05.2017 Canadá do Ayari 
Durante a noite e madrugada não choveu. Foi uma noite com muita neblina. 
O nível do rio subiu cerca de 2 palmos. Durante o dia tivemos aula com os 
estudantes do ensino fundamental e médio. A comunidade Canadá se orga-
nizou para fazer ajuri para pregação de tábuas da casa de apoio dos agentes 
de saúde. Choveu das 11h às 14h. Finalzinho da tarde desci para Santa Isabel 
do Ayari, quando vi bando de carará passando. A comunidade de Santa Isabel 
estava fazendo ajuri para a construção da barragem para captação de água do 
carneiro hidráulico.

06.06.2017  São Gabriel da Cachoeira 
Durante a noite e madrugada não choveu. Durante a noite acordei e escutei 
o canto “tenk tenk tenk” da mãe de pitti, por volta das 00h. Será que estava 
prevendo chuva? O dia amanheceu chovendo, das 05h30 às 11h00. Na oficina 
do PGTA continuamos os trabalhos por sub-regionais para análise dos dados 
levantados. À tarde o dia continuou muito nublado e com sinal de chuva 
rio acima.

17.06.2017 Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite não choveu. Pela madrugada choveu muito. O nível do rio 
subiu cerca de 1 palmo. Fomos catar minhoca daracubi. Fomos faxear peixe da 
noite. Em Santa Isabel teve ajuri de organização antes da oficina, de limpeza 
da comunidade.

25.06.2017  Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite, madrugada e tarde não choveu. O nível do rio subiu muito 
rápido, cerca de 5 palmos. Durante a dia passei organizando os documentos 
do meu trabalho de docência. Pela manhã meu irmão trouxe cerca de 15 kg de 
peixe da noite para meu consumo.

08.07.2017  São Gabriel da Cachoeira 
Durante a noite, madrugada, manhã e tarde não choveu. O nível do rio Negro 
continua subindo. Em São Gabriel, encerramos a primeira semana da XXXIII 
Reunião do Conselho Diretor da FOIRN. Teve festa de santo no porto Queiroz.
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14.07.2017  Viagem de retorno ao Ayari 
Durante a noite, madrugada e manhã não choveu. O nível do rio Içana, 
em Tunuí, baixou cerca de meio palmo. Época de migração do doome, com 
muita pesca no cacuri na cachoeira de Tunuí. Saímos de Tunuí com desti-
no a Canadá às 12h30. Tarde com muita chuva. Chegamos em Santa Isabel 
às 19h15. Durante a viagem pelo Içana, o nível do rio estava muito alto. Na 
região de lagos, onde há ocorrência de uará, observamos que as folhas dessas 
árvores estavam em renovação (panaali). O rio Ayari também estava no nível 
cheio. Já no rio Ayari, observamos uará com frutas pequenas, indicando 
período de frutificação.

17.07.2017 Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite e madrugada não choveu. O dia amanheceu bastante limpo. 
O nível do rio Ayari está baixando, cerca de 2 palmos. Durante o dia fui acom-
panhar meu irmão na retirada de madeira para construção da minha casa. À 
noite conversei com o meu pai sobre a estação do ano. Segundo ele, estamos 
na época da constelação de Makawapidani, período de veranico. Chamamos 
esse veranico de Lhiwida-Kamaa. Antigamente os velhos usavam este verani-
co para queimar suas primeiras roças, que chamamos de Eniriani (roças de 
capoeira). É época de migração de aves mutum. Na primeira seca de rio have-
rá ainda muito peixe. Época boa para pescar.

18.07.2017  Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite não choveu. Pela madrugada choveu pouco. O dia amanhe-
ceu muito nublado. No período da manhã choveu muito, chuva de queda de 
constelação Makawapidami. O nível do rio Ayari continua baixando, cerca 
de 3 palmos. Observei sensação térmica baixa. Início da temporada de Aru 
(Tsiipanai, Haperinai, onidiakaa e hiwirhinai). A gente só escuta o barulho do 
remo deles.

03.08.2017 Santa Isabel do Ayari 
Durante a noite e madrugada não choveu. O dia amanheceu limpo, caracteri-
zando o 3º dia de veranico. A comunidade de Santa Isabel continua empenha-
da no ajuri para construção da base suspensa para a caixa d’água para o car-
neiro hidráulico. A noite foi muito quente. E o rio Ayari continua baixando.
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09.08.2017  Canadá do Ayari 
Durante a noite e madrugada não choveu. O nível do rio Ayari baixou cerca 
de 1,5 palmo. O dia amanheceu com neblina. Fui verificar as minhas ma-
lhadeiras e vi que peguei pouco peixe. Pela manhã tivemos a abertura da 
III oficina do PMAC. Durante o dia não choveu. O nível do rio continuou 
baixando um pouco. À noite observamos as constelações Khewida, Maalinai, 
Lidzawithiona e Omainai. 

10.08.2017 Canadá do Ayari 
Durante a noite não choveu. Pela madrugada e manhã choveu muito. Chuva 
de Ñeewinai, que provoca queda de Panapitshoiri. O nível do rio Ayari subiu 
cerca de 1 palmo. Enchente de Ñeewinai. Na oficina discutimos a marcação do 
início do ano baniwa, que é baseado no sistema agrícola. O ano começa quan-
do começamos a derrubar as novas roças, durante o período da constelação 
de Ñeewinai, que serão queimadas durante a constelação de Makoapidami. 
Segundo os conhecedores, as roças de capoeira costumam ter madeiras que 
queimam mais facilmente, e não necessitam de verão longo. 

À tarde continuamos a identificação das constelações, como a de Dzawi 
iñhaka ttaaro, que não é exatamente uma constelação, mas uma figura que se 
forma no espaço. Essa figura escura tem forma de onça que ataca tamanduá. 
Por isso o nome Dzawi (onça)■
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Genilton Apolinário

 
□Eu moro na comunidade Tunuí Cachoeira no alto rio Negro, no interior de 
Município de São Gabriel da Cachoeira no noroeste do Amazonas. Hoje em 
dia estou trabalhando como Agente Indígena de Monitoramento Ambiental 
(AIMA) na região do rio Içana e seus afluentes. Faço acompanhamento diário 
dos eventos ocorridos na minha comunidade. De 2008 a 2010, tive oportuni-
dade de participar como bolsista no Projeto Sistema Agroflorestal, cujo obje-
tivo era informar jovens indígenas sobre sistemas agroflorestais. No decorrer 
do projeto, participei da oficina de Meliponicultura com o Grupo de Pesquisa 
em Abelhas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Desde 
então sigo desenvolvendo práticas de manejo de abelhas nativas existentes 
na minha região. Neste texto eu apresento a história relatada pelo conhe-
cedor Josimo Pereira dos Santos (Hohodene da comunidade Umari Lago, rio 
Içana) sobre como o mel de abelhas nativas começou a ser usado por nossos 
antepassados, e como estamos manejando as abelhas atualmente em nossa 
região, fruto da minha pesquisa como AIMA e agente agroflorestal do Içana.

Para avaliar o efeito que o tipo de floração tem no mel produzido ao  

longo do ano, estou monitorando a floração das plantas no entorno  

de Tunuí e registrando as espécies de abelhas criadas no meliponário de 

Tunuí Cachoeira que visitam as flores das plantas monitoradas. Ao mesmo 

tempo, faço o acompanhamento mensal das colmeias capturadas....  

A produção de mel in natura na comunidade já começa a gerar renda no  

local, inclusive para pagamento de energia elétrica no centro comunitário,  

ou compra de diesel para o gerador

Foto Floração do gebaru 

nas margens do rio Içana, 

entorno da comunidade 

Tunuí Cachoeira
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A origem do mel para o povo Baniwa. O primeiro uso do mel  
Para nós Baniwa, o mel foi criado por Ñapirikoli durante uma viagem em que 
seu irmão Dzooli ficou muito doente. Um dia ele passou mal e quase morreu. 
Foi então que Ñapirikoli pensou em criar um remédio que poderia curar a 
doença do seu irmão. Ñapirikoli pensava em como criar remédio para salvar a 
vida da pessoa doente que está no fim da vida.

Idieta karo likaaletti maliome kali iodza [trazer de volta o espírito no fim da vida] 
Ikaaletti idieta xoona [remédio para trazer vida de volta]

Pensava nisso porque eles sabiam que as futuras gerações iriam precisar 
deste tipo de remédio. Como Ñapirikoli era grande pensador, ele já ima-
ginava que o que o irmão passava, poderia se repetir com outras pessoas 
no futuro, durante a convivência nas suas moradias, inclusive aqui nesta 
região do Içana. Por isso ele teve a ideia de testar o remédio antes com seu 
irmão Dzooli. 

Ñapirikoli parou com seu irmão Dzooli em Yawakana, logo acima da foz do 
rio Cubate, para coletar mel de abelhas sem ferrão. Ñapirikoli retirava o mel 
do tronco de uma árvore e dava para seu irmão. Pouco tempo depois, a dor 
da doença começou a diminuir e Dzooli começou a se recuperar. Quando 
se sentiu melhor, os irmãos seguiram a viagem de subida pelo rio Içana. 
Pararam novamente na Cachoeira de Karaphaipani, hoje mais conhecida 
como Malacacheta. Neste local Ñapirikoli voltou a coletar mel para seu irmão, 
que se sentia cada vez com mais saúde. 

Por isso que, quando os nossos antepassados nos benziam antigamente, 
usavam o nome das abelhas (Kowaiñai – Meliponias). Porque quando se usa o 
nome das abelhas, é certeza que a doença vai passar. Ainda hoje os benzedo-
res e rezadores usam os nomes das abelhas para curar doença e assim conse-
guem salvar a pessoa adoecida. Como vemos nas nossas histórias, as abelhas 
são consideradas seres encantados da floresta desde o tempo de Ñapirikoli. 
Elas cuidam das florestas e se alimentam somente de néctar e pólen das flo-
res, que nunca ficam sujos. Por isso o mel de abelhas ajuda a curar e  limpar a 
doença do corpo das pessoas.  

O uso do mel na medicina indígena do povo Baniwa 
O mel de abelha é alimento dos Baniwa, consumido a qualquer hora, seja no 
mingau ou em outras atividades coletivas. Segundo os conhecedores baniwa, 
nossos antepassados já conheciam o poder de cura do mel e usavam tanto 
para alimentação, como para preparar bebida tradicional usada em festas.  

Acima Ñapirikoli viaja com seu 

irmão Dzooli, doente, em busca  

de mel de abelhas para curá-lo
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O mel de abelhas nativas sem ferrão é um alimento rico em açúcares e vitami-
nas. Além de nutritivo, possui propriedades terapêuticas, sendo usado como 
remédio para doenças pulmonares. Mas os conhecedores dizem que o mel 
tem o espírito da natureza, e por isso deve ser consumido com cuidado pelas 
mulheres jovens, menstruadas, grávidas ou com criança recém-nascida. Essas 
mulheres não devem ingerir mel de qualquer jeito, pois pode causar doença 
grave. Para estas pessoas usarem, primeiro temos que procurar benzedor ou 
rezador, para acalmar a alma de abelhas. 

Nos tempos antigos havia um homem que gostava de derrubar as abelhas para 
coletar seu mel. Com tantas derrubadas e estragos que este homem fazia, as 
abelhas decidiram se transformar em gente. Até que um certo dia, quando o 
homem saiu novamente para procurar colmeias no mato, ele se deparou com 
duas pessoas sentadas na beira do caminho. Ele não sabia que essas pessoas 
eram as abelhas, ele apenas viu uma mulher e um homem. Ele pensava que 
eles eram gente de verdade, mas eram as abelhas transformadas em gente. 
Os dois sentados no caminho perguntaram ao homem: - Onde você vai?, e o 
homem respondeu: - Estou indo derrubar abelhas. 

As abelhas-gente disseram a ele que para lá não tinha abelhas, e se ofereceram 
para seguir a busca junto com o homem, e foram. Quando andavam no mato, 
começaram a conversar, dizendo que é muito fácil para ele ir coletar o mel 
das abelhas, mas preparar esse mel é uma atividade longa e trabalhosa para 
as abelhas. Neste momento o homem percebeu que os dois que o acompanha-
vam eram abelhas. Logo eles se apresentaram: - Somos abelhas, mas também 
somos gente como você, é bom você parar de nos derrubar. 

Seguiram pelo caminho e logo avistaram árvores floridas, pegaram a vasilha 
que o homem carregava e começaram de coletar as flores de uacu, jebaru, sor-
va e outros. Com a vasilha completa, as abelhas-gente disseram para o homem 
deixar o pote bem fechado, e que só o abrisse dali a alguns dias. Disseram que 
as flores se transformariam em mel, mas que ele não deveria contar este se-
gredo a ninguém. O homem obedeceu e, quando abriu a vasilha passada uma 
semana, as flores haviam se transformado em um mel bem claro. O mel era 
limpo, sem aquela sujeira que sai quando se retira do tronco das árvores. 

Quando ele mostrou o mel para as outras pessoas, elas se perguntavam: - 
Como será que ele fez para o mel ficar tão claro e limpo? As pessoas curiosas 
fizeram uma grande festa, e trataram de embriagá-lo para ver se ele dizia 
qual era o segredo do seu mel. Quando já estava muito bebo, ele contou que 
as próprias abelhas haviam coletado as flores e transformado essas flores em 
mel. Uma semana após a festa o homem voltou para mato, onde foi picado por 

Abaixo As abelhas-gente se 

encontram com o homem  

que derrubava as colmeias 

para coletar o mel
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cobra venenosa e morreu. Mas isso foi informado antes pelas abelhas-gente: 
Se contar o segredo, vai morrer e morar com as abelhas na colmeia no meio da floresta. 
Depois que aconteceu assim, os antepassados começaram  
a respeitar as abelhas e decidiram não derrubar muitas colmeias. Até hoje em 
dia nós estamos respeitando as abelhas. As abelhas de colmeias derrubadas 
têm que ser capturadas de forma equilibrada, deixando algumas sobrevive-
rem livres,  e não somente junto aos seres humanos. Também resgatamos 
aquelas que são destruídas pela força de tempestades, assim podemos evitar 
o desaparecimento de abelhas nativas. 

 
Histórico da criação de abelhas em Tunuí Cachoeira, rio Içana 
Os povos do rio Içana conhecem há muito tempo várias espécies de abelhas 
nativas, das quais buscavam seus ninhos na floresta para extração do mel. 
Hoje em dia, na comunidade Tunuí Cachoeira, algumas dessas espécies 
são criadas em caixas desenvolvidas para facilitar a extração do produto e a 
manutenção das colônias de abelhas com o mínimo de perturbação paras as 
pessoas que vivem na comunidade.  

Esse trabalho teve início em 2007 com a formação dos Agentes Agroflorestais 
na comunidade Tunuí, por meio do Projeto de Educação Agroflorestal 
do atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFAM, em 
parceria com Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – 
FAPEAM, e apoio técnico e científico do Grupo de Pesquisa em Abelhas - GPA 
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. Nesse período foi 
realizada a implantação dos primeiros meliponários1. Desde essa época os 
meliponicultures2 de Tunuí vêm experimentando e desenvolvendo tecnolo-
gias próprias, que sejam adaptadas à nossa realidade sociocultural. 

Apesar de haver cerca de 15 variedades de abelhas nativas conhecidas pelos 
Baniwa, apenas duas são atualmente criadas no meliponário de Tunuí: a 
Koemapani (Abelha Canudo, Scaptotrigona sp) e a Kettole (Abelha Uruçu Beiço, 
Eburnea sp). Essas espécies foram escolhidas para criação e exploração do 
mel in natura pois são capazes de combater as abelhas limão (Lestrimelita 
limao), espécie predadora que também habita a região. Também verificamos 
que a forma mais adequada é a manutenção de meliponários familiares, 
evitando, assim, a concentração de muitas colônias num mesmo local,  e 
evitando ataque de inimigos naturais.  O ataque às criações de abelhas por 

1  Nome dado aos locais de criação de abelhas nativas sem ferrão.

2  Como chamamos os profissionais que criam as abelhas melíponas (sem ferrão).
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outras espécies nativas também foi observado no meliponário construído na 
Escola Indígena Baniwa e Coripaco. Este evento, comum na região, dificulta a 
implementação de criações de abelhas, de acordo com experiências de melipo-
nicultures de outras regiões brasileiras, que orientam a separação das espécies 
criadas em um meliponário.

 
Tabela 1 Abelhas nativas conhecidas pelos Baniwa na região do rio Içana. 

 
Nome em Baniwa Nome em português Nome científico

Koitsimapani Abelha de mutum Trigonini sp

Manapimapani Abelha de sarapó pintado Trigonini sp

Kottero Abelha brava Trigonini sp

Ttidzeemapani Abelha de fogo Trigonini sp

Kamaramapani Abelha de cupim Trigonini sp

Moonedape Abelha de mangaba Melipona sp

Tsiimoda Abelha mangaba Melipona sp

Mapiwaa Abelha tímida Melipona sp

Eenoi Abelha do universo/tubuna Trigonini sp

Phitsimapani Abelha de cutia Trigonini sp

Koemapani Abelha canudo Trigonini sp

Dzaawimapani Abelha onça Melipona sp

Mapolhedaoro Abelha cisco dos olhos Trigonini sp

Kettole Uruçu beiço Melipona sp

Kerade Abelha brilhosa Melipona sp

 
Tipos de mel produzidos pelas abelhas nativas no meliponário de Tunuí 
Na região de Tunuí Cachoeira no médio rio Içana existem várias plantas sil-
vestres cujas flores são visitadas por abelhas nativas, como o macucu-da-beira, 
macucu-do-mato, gébaru, maçaranduba, uacu, japurá, seringa, piquiarana en-
tre outras. No entanto, em minha pesquisa como AIMA, tenho observado que 
plantas como gébaru, macucu-da-beira e macucu-do-mato são mais visitadas 
pelas abelhas nativas do que outras. Também observei que há uma variação na 
coloração do mel produzido pelas abelhas de acordo com a flor visitada, que 
corresponde ao período de floração de cada espécie de planta. 
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Para avaliar o efeito que o tipo de floração tem no mel produzido ao longo do 
ano, estou monitorando a floração das plantas no entorno de Tunuí e regis-
trando as espécies de abelhas criadas no meliponário de Tunuí Cachoeira que 
visitam as flores das plantas monitoradas. Ao mesmo tempo, faço o acom-
panhamento mensal das colmeias capturadas e manejadas em nosso meli-
ponário, onde coleto mel da colmeia e registro suas características tal como 
coloração, odor e viscosidade (se é mais líquido ou mais grosso). Para realizar 
este trabalho, registro todas as observações em meu caderno de anotação ou 
diário, fotografo o mel produzido e as flores da época. 

Uma primeira análise das minhas observações indicou que durante o período 
de floração do gébaru, que sempre ocorre no mês de setembro, o mel produ-
zido pelas abelhas koemapani (abelha canudo) e kettole (abelha uruçu beiço) é 
geralmente esbranquiçado, enquanto que o mel produzido durante período 
de floração do macucu-do-mato no mês de janeiro e até metade do mês de fe-
vereiro, possui a aparência bem amarelada. Já no final do período de floração 
das plantas da região, o mel costuma sair com colorações bem variadas, ora 
escuro, ora rajado, que nós chamamos de keratshaa nhaipe (meio avermelha-
do), resultado da floração de diversas plantas ao mesmo tempo. Apesar da 
variação na coloração do mel produzido pelas abelhas melíponas ao longo do 
ano, todos apresentam o mesmo sabor.

Além do mel, também existem outros tipos de produtos das abelhas como 
pólen, cera e própolis. O própolis da abelha canudo (Scaptotrigona sp) já está 
sendo extraído e testado em Tunuí Cachoeira. O própolis dessa espécie é 
puro, extraído a partir da resina das plantas silvestres. Desde que iniciamos o 
uso deste produto, já vimos que ele consegue ajudar na saúde dos moradores 
da nossa comunidade; especialmente para pessoas que sofreram algum aci-
dente e estão com feridas no corpo, o própolis acalma a dor e sara as feridas. 

Abaixo Colmeia das abelhas 

Koemapani (canudo) à esquer-

da e da abelha Kettole (uruçu 

beiço) à direita

Acima Tipos de mel produ-

zidos pelas abelhas nativas 

criadas no meliponário de 

Tunuí Cachoeira, rio Içana
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Avanços e desafios da meliponicultura no Içana 
Há atualmente na comunidade Tunuí Cachoeira cerca de dez famílias en-
volvidas na criação de abelhas, sendo que a maioria das pessoas estão com 
colmeias na fase da multiplicação ou divisão. A produção de mel in natura na 
comunidade já começa a gerar renda no local, inclusive para pagamento de 
energia elétrica no centro comunitário, ou compra de diesel para o gerador. 
Desde a primeira oficina realizada sobre Meliponicultura no alto rio Negro, 
essa rede de meliponicultores vem aumentando, e já possui novos partici-
pantes das outras comunidades dessa região do Içana e seus afluentes. Na 
nossa região há meliponários nas comunidades de Castelo Branco, São José 
do Içana e Santa Isabel do rio Ayari, totalizando treze famílias criadoras de 
abelhas nativas na bacia do Içana.

O mel de melíponas da nossa região possui características muito variadas 
conforme a época de floração das plantas silvestres. Segundo pré-análise 
laboratorial do mel produzido na região, é possível que as abelhas coletem 
também o néctar de plantas cultivadas em nossas roças. Com o resultado 
deste trabalho, a produção de mel passou a ser o sustento de algumas famí-
lias de Tunuí Cachoeira, seja como parte da alimentação, como remédio e/ou 
pela venda de mel in natura. 

A expectativa das populações indígenas do alto rio Negro é de que em breve, 
através da parceria estabelecida entre as associações representativas locais 
com a FOIRN e ISA, no projeto para cadeias de valor dos territórios indí-
genas apoiado pela União Europeia, possa ter mais gente capacitada em 
Meliponicultura, contribuindo para o aumento da produção de mel  de melí-
ponas. Além de uma fonte de geração de renda para as comunidades locais, o 
manejo de abelhas nativas poderá contribuir para a preservação ambiental e 
reconhecimento do Sistema Agrícola Tradicional associado. 

A floresta é a mãe das abelhas nativas pois, além de fornecer o alimento atra-
vés das flores, as árvores as deixam construírem suas casas em seu tronco, 
assim sobrevivendo no mundo. Como mencionado no início, na história 
Baniwa as abelhas são gente da floresta que se comunica com Ñapirikoli 
desde os tempos primordiais para cuidar das flores das plantas cultivadas e 
não cultivadas. As abelhas cuidam das flores, que é sua forma de alimentação 
e, ao mesmo tempo, ajudam as árvores a produzirem seus frutos através da 
polinização. Por isso nós que vivemos na terra indígena do alto rio Negro 
respeitamos árvores, abelhas e demais seres que vivem na floresta■
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Juliana Lins

 
□Na região do alto rio Negro, dificilmente passa-se mais 
de quinze dias seguidos sem chuva. No início de 2018, 
entretanto, os Agentes Indígenas de Manejo Ambiental 
(AIMAs) registraram um período de mais de 40 dias com 
sol forte e somente um dia com muita chuva. “O mês de 
janeiro foi seco. Fevereiro também. As constelações que 
iam cair nesses meses nem caíram mais. Porque acon-
teceu somente verão o mês todo, em janeiro e fevereiro 
nem caíram mais aquelas Constelações de Jacundá e 
Camarão, e continuou o verão, Verão de Cucura, que foi 
de duas semanas direto. Esse rio todo, rio Tiquié, estava 
seco nesses dias, antes dos dias 14 e 15 de março, explicou o 

Para os habitantes do alto rio Negro e seus afluentes, 

o início do ano de 2018 foi marcado por uma grande 

e atípica seca. A região, conhecida por ser das mais 

chuvosas de toda a Bacia Amazônica, passou por uma 

forte estiagem que teve como consequências perdas de 

cultivos nas roças e mortes de muitos peixes em lagos e 

pequenos igarapés. Conversas com moradores da região 

trazem uma inesperada questão: seria essa drástica 

estiagem o padrão normal de seca para o alto rio Negro 

em décadas passadas? 

Ao lado Comunidade Açaí 

Paraná durante a seca de 2018

ARU2_Revista_R06.indd   143 06/08/18   10:38



144  aru 

AIMA Rogelino da Cruz Alves Azevedo, Tukano, um dos 
veteranos da turma de pesquisadores indígenas. Para 
os povos da região, “o cair” de uma constelação no ocaso 
do anoitecer provoca o estrondo de um trovão, e começa 
um período de chuva. 

A baixa precipitação atípica para o período fez os rios 
descerem a um nível raramente atingido. Para a estação 
meteorológica na sede do município de São Gabriel 
da Cachoeira, localizada no rio Negro, monitorada há 
35 anos (1983-2018) pela Agência Nacional das Águas 
(ANA), faltou apenas 50 cm para o nível do rio atingir 
o nível mínimo histórico que foi no ano de 1992. Em 
menos de 1% dos dados diários registrados na série da 
estação, os níveis observados foram menores do que o 
início do ano de 2018 (Alves et al., 2018), o que signi-
fica que a seca de 2018 foi uma das mais intensas dos 
últimos 35 anos.

Acima Rosivaldo, mostrando um banco de areia com mais de 1 km de extensão formado em frente 

à sua comunidade, Açaí Paraná, no rio Uaupés. O leito do rio no local tem 1,2 km de largura. Alguns 

bancos de areia no rio Uaupés chegaram a 3,5 km de extensão

No baixo curso do rio Uaupés, do qual o Tiquié é 
afluente, a seca parece ter sido ainda pior do que no 
rio Negro. Os AIMAs, que participam da pesquisa e 
monitoramento ambiental e climático e que fizeram 
em abril de 2018 sua primeira oficina do rio Uaupés, 
discutiram esse evento atípico e escutaram os velhos 
conhecedores de suas comunidades. “Desde que eu me 
lembro, de adolescente até agora na juventude, nunca 
vi uma seca tão forte assim. Devido a isso os peixes vêm 
morrendo em alguns lagos, a água fica quente e os pei-
xes começam a morrer”, comentou Rosivaldo Miranda, 
27 anos, AIMA da etnia Pira-Tapuya. Também chamou a 
atenção dos pesquisadores o calor anormal nos dias de 
seca, e a quantidade de areia depositada no rio Uaupés. 
“Vocês sabem que os tempos não eram assim, dava uma 
quentura com vento calmo. Mas esse ano não. Passou 
do limite mesmo, muita gente reclamando da quentura. 
A água do nosso porto ficou parecendo uma água que 

ARU2_Revista_R06.indd   144 06/08/18   10:38



145  aru 

você esquenta numa bacia. Essa seca [...] passou do limi-
te do ano retrasado. Mas não é que secou: são as praias 
que estão mudando”, afirmou o AIMA José Ivanildo da 
Silva, da etnia Desana. Segundo Gerbardo Dias Castro, 
conhecedor da etnia Tariano de 57 anos, nos idos dos 
anos 70-80 houve secas ainda mais drásticas, mas a dife-
rença é que não existiam tantas praias, e ele se pergunta 
de onde veio tanta areia nesse ano de 2018. 

Apesar dos dados meteorológicos indicarem um verão 
extremo nesse ano, na oficina foi discutido que em déca-
das anteriores era normal ocorrerem verões (estiagens) 
mais longos do que se observa em geral hoje em dia; 
verões com mais de quinze dias, parecidos com o que 
aconteceu no início de 2018. Verões mais longos possibi-

litam que se queimem melhor as áreas de mata madura 
derrubadas para roças, procedimento necessário para 
obterem espaço apropriado para seus diversos cultivos, 
sendo a mandioca o principal deles. “Quando eu cresci 
em 74, 75, a seca era diferente, o finado meu pai contava 
que a estação era assim bem certa. E nesses tempos 
mudou muito. Quando eu era menino, a enchente tinha 
aquele nome de Boiuaçu e dava certo, mas hoje em dia 
não dá mais não. Depois do Boiuaçu que o rio secava”, 
diz Paulo Miranda, da etnia Pira-tapuya. Ele completa 
falando do ano de 2018: “mas nesse verão a mulher 
aproveitou de queimar a roça que não queimou. Uma 
parte deu prejuízo, uma parte ajudou um pouco”. O pre-
juízo se deu por conta de algumas plantas que secaram, 
como pimenteiras, que são menos resistentes a períodos 
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Acima Imagem de satélite mostrando um trecho do baixo rio Uaupés durante  
a seca de 2018. Destaque para os bancos de areia ao longo do curso do rio

ARU2_Revista_R06.indd   145 06/08/18   10:38



146  aru 

contava para o filho dele. Virava grande verão, tinha 
queimação [de roça] em outros lugares. Agora esse ano 
mudou de novo, para ser grande verão de novo. Em anos 
passados também não acontecia enchente nessa época, 
só verão. O rio ficava seco. Quando eles foram passar a 
festa da Páscoa naquela época em Pari Cachoeira, eles 
foram remando na seca”. 

Na segunda quinzena de março de 2018 as chuvas volta-
ram e os rios encheram rapidamente. No município de 
Santa Isabel, no médio rio Negro, no mês de julho o rio 
chegou a estar apenas 52 cm abaixo da cheia máxima 
observada na série histórica da estação meteorológica 
local, que ocorreu no ano de 1976 (CPRM, 2018). 

Aumento do calor, chuvas em períodos diferentes do es-
perado, aumento de ataques às roças por caititus e quei-
xadas, plantas frutificando fora de época são exemplos de 
mudanças já bastante comentadas pelos moradores das 
comunidades do rio Negro (ver o livro Rio Negro, Manaus 
e as Mudanças no Clima, 2008). A novidade agora é esse 
grande acúmulo de areia no rio Uaupés, que chegou a di-
vidir o canal do rio em dois, levando uma viagem que nor-

sem chuva, e as raízes de mandiocas mais perto da 
superfície do solo que, após épocas de fortes estiagens, 
podem apodrecer quando as chuvas retornam.

No rio Tiquié as pessoas também comentaram sobre 
um período mais longo das estiagens dos anos 1970-
1980 que provocavam secas semelhantes à de 2018, e 
que eram importantes para queimar a roça. “Entre os 
anos de 1976 e 1979, por aí, aconteceu uma seca assim 
grande, [que se repetiu] durante quase 10 anos. No tempo 
que casei com minha mulher, a gente fazia roça e quei-
mava bem naquela época. Depois disso aí veio pouco 
verãozinho, dois, três dias, aí chovia, a gente queimava 
a roça mal, aí já deu chuva e o secamento do rio, descia, 
subia, descia de novo, mas não secava bem”, explicou o 
Sr. Humberto Azevedo, do sítio Acará-poço no médio 
rio Tiquié. O AIMA Rogelino, de 43 anos, também citou 
esse período: “Antigamente, quando eu era pequeno, era 
assim mesmo que acontecia. Aí eu fiquei adolescente, 
fiquei jovem, com essa idade que estou vendo assim 
desse jeito [a seca] como foi antigamente. Segundo 
meu tio, ele confirmou também, antigamente o pai dele 
tinha visto, no ano de 1975 acontecia assim mesmo, ele 
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Sugestões de filmes sobre os povos  
indígenas e as mudanças climáticas:

Para onde foram as andorinhas? (2015) Direção: Mari Corrêa. 

Produção: Instituto Catitu e Instituto Socioambiental. 

Duração: 21 min. https://vimeo.com/179228552

Quentura (2018) Direção: Mari Corrêa. Realização: Rede de 

Cooperação Amazônica e Instituto Catitu. Duração: 36 min.

malmente se faz em um dia a demorar o triplo do tempo. 
Também nos chama a atenção os relatos de secas nos 
anos de 1970-1980. Isso nos traz algumas questões: seria 
cíclico ter décadas com verões mais brandos alternando-
-se com décadas de verões mais drásticos? Ou, seria isso 
mais uma evidência das mudanças climáticas em curso?

Os calendários indígenas altorionegrinos dividem o clima 
da região em verões, alguns muito curtos, outros mais 
longos, intercalados por chuvas, estas anunciadas por 
constelações. Tudo isso é associado aos ciclos ecológicos 
e econômicos: safras de frutas silvestres, ocorrência de 
piracemas, ciclos agrícolas, entre outros – o que caracteri-
za foco de pesquisa dos AIMAs. O bem viver das popula-
ções indígenas depende do conhecimento desses ciclos, 
havendo fortes indícios de que estão mudando. Para se 
constatar as mudanças climáticas são necessários estu-
dos de longa duração: esse é mais um motivo pelo qual o 
trabalho de monitoramento constante dos AIMAs, asso-
ciado às pesquisas realizadas por eles das narrativas de 
origem e ao manejo do mundo no cotidiano e em rituais, 
são muito importantes, atravessando necessariamente 
gerações também em constante transformação■
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Acima Manchete de capa do jornal A Crítica, principal jornal do 

Amazonas  Na outra página Réguas da estação meteorológica da 

Agência Nacional das Águas (ANA) na comunidade Cunuri, rio 

Tiquié. A medição do nível do rio ficou impossibilitada porque o 

rio estava abaixo da régua mais baixa
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Gina Frausin

□A malária é uma doença tropical que atinge principal-
mente as populações mais vulneráveis do mundo. A sua 
origem estaria num parasita encontrado em chimpanzés 
da África, passado a humanos sugerindo uma hipótese 
de especialização entre Plasmodium reichenowi, o parasita 
dos chimpanzés mais próximo a P. falciparum, e o parasita 
humano (Stephen et al. 2009). Através de informações 
históricas acredita-se que a malária, bem como outras 
doenças infecciosas, tenha chegado à Amazônia após a 
Conquista, durante a colonização, apagando do mapa 
populações inteiras que na época não possuíam resis-
tência, conhecimentos específicos sobre a malária, nem 
plantas medicinais para o seu tratamento e controle.

Desde a chegada da doença na região, populações locais 
vêm configurando conhecimentos relacionados a ela, 
enriquecendo os sistemas mitológicos, associando 
eventos sazonais como a fenologia das plantas e ciclos 
hidrológicos, com surtos de malária. Durante este pro-
cesso, surgiram também diversas estratégias terapêuti-
cas na busca desesperada por tratamento com o uso de 
plantas, animais e outros recursos naturais, explorados 
através de erros e acertos. Estas tentativas levaram ao 
descobrimento de plantas que mostraram ser bastante 
eficientes no tratamento da malária e que durante déca-
das foram a única alternativa terapêutica, inspirando o 
desenvolvimento de medicamentos sintéticos usados 
até hojé na Amazônia e no mundo.

Desde a chegada da malária na região, as populações locais vêm 

produzindo conhecimentos e desenvolvendo práticas para enfrentá-la*

Um exemplo é a quina ou quina verdadeira (Cinchona 
spp.), uma planta descoberta pelos Jesuítas em comuni-
dades indígenas na Amazônia peruana e equatoriana. 
O conhecimento sobre a planta foi espalhado na região, 
assim como no Velho Mundo, e diversas espécies do 
gênero começaram a ser utilizadas para o tratamento 
da malária (Taylor, 1943), ainda que só até a primeira 
metade do século XX quando a quina foi substituída 
por medicamentos sintéticos. No entanto, seu acesso 
sempre foi limitado;  por outro lado o tratamento com 
fontes naturais como a quina e outras espécies vegetais 
e não vegetais continuou sendo a única alternativa de 
tratamento para algumas populações rurais.

* Este estudo mostra parte dos resultados da pesquisa desenvolvida  

pelo grupo de trabalho da PRONEX Malária em Santa Isabel do 

Rio Negro, publicados no artigo de Frausin et al., 2015 (citado na 

bibliografia deste documento), liderado pelo professor Dr. Lin Chau 

Ming da Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual 

Paulista-UNESP (Botucatu, São Paulo) e Ari Hidalgo do laboratório 

de plantas medicinais da Universidade Federal do Amazonas-UFAM 

(Manaus, Amazonas). Contou com a autorização da Associação 

das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro (ACIMRN), assim 

como com os requerimentos legais exigidos pelo Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) com número de processo  

nº 02000.001373/2010-11 de 9 de outubro de 2012 e com a 

autorização do Comitê de Ética em Pesquisa-CEP (Resolução 

nº196/96 conselho Nacional de saúde). 

Foto Casca de carapanaúba (Aspidosmerma sp.)
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Na região Amazônica do Brasil, a malária é causa-
da principalmente por duas espécies de parasitas: 
Plasmodium vivax, que foi o mais importante na Europa 
até a sua erradicação no século XX, e P. falciparum, prin-
cipal espécie de parasita na África. Dentro do Estado 
do Amazonas, o rio Negro apresenta um dos maiores 
Índices Parasitários Anuais1 (IPA) da região. Apesar de, 
durante anos, os casos da doença terem diminuído sig-
nificativamente, lamentavelmente desde 2016 a malária 
voltou a tomar força, com um aumento considerável de 
casos. O que mais preocupa é o incremento de infecta-
dos por P. falciparum, que causa a malária mais grave, 
assim como o aparecimento de cepas que vêm mos-
trando resistência aos medicamentos convencionais 
(comunicação pessoal com funcionários da Fundação 
de Vigilância em Saúde do Amazonas, Santa Isabel do 
Rio Negro).

Alguns destes elementos inspiraram o desenvolvimento 
da nossa pesquisa sobre plantas e malária, realizada no 
município de Santa Isabel do Rio Negro. Nossos resulta-
dos mostram o uso de mais de meia centena de plantas 
para o tratamento da malária e seus sintomas (febres, 
dores de cabeça e problemas do fígado), cujas proprie-
dades também são conhecidas em outras regiões da 
Amazônia (Brandão et al., 1992; Milliken e Albert, 1996; 
Milliken, 1997; Hidalgo, 2003). Encontramos também 
práticas preventivas (profiláticas) através do uso de 
algumas plantas como saracura, conhecida também 
como cervejeira ou cerveja-de índio (Ampelozizyphus 
amazonicus), considerada como uma “vacina natural” e 
descrita em diversos relatos como a melhor planta para 
prevenir a malária (Krettli et al., 2001; Frausin et al., 
2015; Oliveira et al., 2015). 

Não há dúvida de que uma das plantas mais populares 
na região do rio Negro para o tratamento da doença são 
as carapanaúbas ou xotocomas (Aspidosperma spp.) e 

1  Índice estimado calculando o número de exames positivos de 

malária por mil habitantes em determinado espaço geográfico. 

Mais informações em SIVEP-Malária, ou no site dados.gov.br

diversos estudos prévios têm confirmado uma atividade 
antimalárica significativa, em apoio às experiências 
da população local quanto a sua eficácia (Dolabela et 
al., 2012; Rocha e Silva et al., 2012). Destacamos tam-
bém o uso do camapú (Physalis angulata), da embaúba 
(Cecropia sp.), do carrapicho (Acanthospermum hispidum), 
do cipó-da-bota (Abuta spp.) e da quina-quina (Quassia 
amara). Estas últimas são amplamente utilizadas em 
remédios para a malária em Santa Isabel do Rio Negro 
e outras regiões da Amazônia (Hidalgo, 2003; Milliken, 
1997; Tomchinsky el al., 2017), diversas com proprieda-
des antimaláricas comprovadas em pesquisas anteriores 
(Okokon et al., 2008; Ganfon et al., 2012; Brandão et al., 
1992; Uchoa et al.,2010; Bertani et al., 2006).

Durante décadas os recursos vegetais foram a única es-
tratégia exitosa de tratamento contra a malária para as 
populações amazônicas, salvando vidas muito antes do 
uso da medicina industrial. Uma garrafada de saracura 
para não “pegar malária”, uma casca de carapanaúba 
para tratar a doença, um chá de capim-santo para trata-
mentos de febre, dor de cabeça, e por que não, um óleo 
de andiroba no corpo para evitar a picada de carapanã. 
Apesar da importância destes remédios caseiros para o 
bem estar, as relações sociais e a valoração da cultura, 
hoje como resultado de uma maior cobertura em saúde 
na Amazônia, assim como pelo desenvolvimento da 
indústria farmacêutica no Brasil, a dinâmica do uso 
destes recursos vegetais é menos frequente, levando ao 
esquecimento de saberes sobre as plantas medicinais.
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Apesar de os esforços realizados 
pelos órgãos de saúde, assim como 
do trabalho nas comunidades do 
Rio Negro para controlar a malária, 
em 2017, os casos da doença 
aumentaram quase 50% no Estado 
do Amazonas...
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ara a malária• Evitando as beiras de rios e igarapés de manhã cedo e no fim da tarde (horário 
com maior número de carapanãs transmissores de malária) 

• Usando mosquiteiros e/ou malhas/telas finas em portas e janelas e, quando 
possível repelentes no corpo ou na roupa (existem alguns naturais como o óleo 
de Copaiba e Andiroba)

• Muito importante que o tratamento contra a malária não seja interrompido. As 
doses devem ser completas durante todo o periodo.

Mais informações em: 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/27/Guia-pr--tico-de-tr
atamento-da-mal--ria-no-Brasil.pdf

Todos podemos prevenir a malária/Dicas

...sendo a região do Rio Negro uma 
das mais afetadas do Estado. Isto é 
preocupante já que a malária é 
grave, responsável por internações 
hospitalares e que de não ser 
tratada pode causar a morte.

Marco5
1 2

5 6 7 8 943

12 13 14 15 161110

19 20 21 22 231817

26 27 2824

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

29 3025

Janeiro 

1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 126

14 15 16 17 18 1913

21 22 23 24 25 2620

28 29 3027

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

31

Fevereiro 1 2

4 5 6 7 8 93

12 13 14 15 161110

19 20 21 22 231817

25 26 2724

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

28

31

Castanheira, Carapanaúba,Xotokoma,Ambé-coroa,Cipó-tuiri,Padú,Epadú,Sacaquinha, Senna, Vomitório, Jatuá, Jatoá, Saracura, Saracura-mirá, Cervejinha, Cerveja-da-Amazônia,Cerveja-de Índio

Cerveja-de caboclo,Unha-de-gato,Surucucu-mirá, Huraquesi, Hurasihi,Hurihi,Quina, Pau-pratudo

2019

2018Outubro

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 137

15 16 17 18 19 2014

22 23 24 25 26 2721

29 30 3128

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

A
 época de chuvas favorece o aum

ento de 
m

osquitos e com
 eles surtos de m

alária no 

A
tenção!

R
io N

e
gr

o

ARU2_Revista_R06.indd   150 06/08/18   10:39



151  aru 

Todos podemos prevenir a malária

 ▫Evitando as beiras de rios e igarapés de manhã cedo e 
no fim da tarde (horário com maior número de cara-
panãs transmissores de malária);

 ▫Usando mosquiteiros e/ou malhas/telas finas em 
portas e janelas e, quando possível, repelentes no corpo 
ou na roupa;

 ▫É muito importante que o medicamento contra a malá-
ria nao seja interrompido.  As doses devem ser comple-
tas durante todo o período;

 ▫Siga sempre as orientações do agente de saúde, enfer-
meiro ou médico;

 ▫É  seu direito obter um tratamento gratuito e de 
qualidade■
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Acima  Árvore de carapanauba (Aspidosperma sp.) 

Ao lado Galhos de saracura (Ampelozizyphus amazonicus)
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1. Criado no rio Negro o maior Sítio Ramsar 
 do mundo

Thaissa Sobreiro

O título de Sítio Ramsar foi criado a partir do reconheci-
mento internacional de áreas úmidas importantes para 
o bem-estar das populações humanas, da fauna e da 
flora mundiais. Áreas úmidas são superfícies cobertas 
de água, naturais ou artificiais, permanentes ou tempo-
rárias, contendo água parada ou corrente, doce, salobra 
ou salgada, além de todas as áreas sujeitas a alagamen-
to, como pântanos, várzeas, igapós, charcos e turfas. 
Essas áreas fornecem água, alimentação e regulam o 
regime hídrico de grandes regiões – importantes servi-
ços ambientais prestados. Este reconhecimento nasceu 
de deliberações da Convenção sobre Zonas Úmidas de 
Importância Internacional, na cidade de Ramsar no 
Irã, em fevereiro de 1971, quando foi criado um tratado 
intergovernamental cujos países signatários se compro-
metem a reconhecer a importância ecológica, cultural e 
social de determinadas áreas úmidas. 

O sítio Ramsar regional do Rio Negro foi criado em mar-
ço desse ano, após consultas da equipe do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) a diversas instituições 
governamentais, não governamentais e da sociedade 
civil atuantes nessa região. Este sítio compreende uma 
área de aproximadamente 11,2 milhões de hectares 
no Estado do Amazonas, área que vai desde Manaus 
até São Gabriel da Cachoeira. Existe a possibilidade de 
ampliação para regiões de fronteira com a Colômbia 
e Venezuela, a ser avaliada pelo Conselho de Defesa 
Nacional por se tratarem de áreas de segurança na-
cional. O sítio abrange oito terras indígenas (TIs) e 16 

unidades de conservação (UCs), sendo considerado o 
maior do mundo em extensão.

A novidade desse reconhecimento é a inclusão de di-
versas unidades de conservação das esferas municipal, 
estadual e federal, e também de oito terras indígenas, 
formando um mosaico de áreas protegidas numa escala 
regional. Até 2016, o reconhecimento de sítios Ramsar 
no Brasil se limitava a unidades de conservação de 
forma individual. Apesar de envolver áreas protegidas, 
esse reconhecimento não cria um novo tipo de proteção 
além dos que já existem na legislação brasileira, mas 
funciona como uma certificação internacional que 
atesta a importância socioambiental das áreas úmidas 
da região. Este “selo” atrai a atenção de potenciais finan-
ciadores para investimento em atividades sustentáveis, 
pesquisa e conservação na região. 

O rio Negro é uma região das mais conservadas do 
mundo, com uma diversidade de paisagens florestais 
e aquáticas - florestas de terra-firme, igapós e arqui-
pélagos fluviais - que servem de habitat para diversas 
formas de vida. Essa biodiversidade está conectada a 
uma diversidade e dinâmica sociocultural onde mais 
de 23 povos indígenas, vivendo dentro e fora de Tis, 
mantêm inúmeros locais sagrados e sítios arqueológi-
cos. Ao mesmo tempo o sítio engloba parte da capital do 
estado, Manaus, com mais de dois milhões de habitan-
tes, além de outras áreas urbanas também em expansão 
em outros municípios. 

informes
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O atual desafio do sítio Ramsar Rio Negro é a gestão 
de uma área tão grande e diversa. O MMA emitiu uma 
portaria para criação de um comitê gestor composto por 
diversas organizações governamentais e não governa-
mentais, oportunidade de diálogo mais próximo entre 
diferentes instituições para uma governança compar-
tilhada em escala regional. De acordo com a portaria 
do MMA:  A proposição da gestão do sítio Ramsar Rio Negro 
deverá ser feita de forma integrada e participativa, conside-
rando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a 
compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 
sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 
regional (Portaria 222-12/6/2018). O comitê discutirá o 
modelo de governança a ser adotado para o sítio, visan-
do definir prioridades de ação e buscar oportunidades 

de financiamento para novas atividades sustentáveis 
ou para aquelas já em curso, como o turismo de base 
comunitária, a valorização dos produtos do sistema 
agrícola do Rio Negro, o artesanato e o manejo pesquei-
ro, dentre outras.

 
Para maiores informações 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/

rio-negro-pode-ter-o-maior-sitio-de-areas-umidas-do-mundo

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/

brasil-tem-desafio-de-gerir-a-maior-area-umida-protegida-

-do-planeta
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2. Rede de Comunicadores Indígenas  
fortalece a circulação de informação  
na Bacia do rio Negro 
 
Juliana Radler

Com 18 integrantes de oito etnias (Baré, Baniwa, Desano, 
Tariano, Tukano, Tuyuka, Yanomami e Wanano), a Rede 
de Comunicadores Indígenas do Rio Negro foi criada em 
novembro de 2017 a partir da oficina inicial de formação 
em comunicação, realizada em São Gabriel da Cachoeira 
(AM), no Instituto Socioambiental (ISA). O primeiro 
trabalho da Rede, formada principalmente por jovens 
e com grande presença feminina – oito comunicado-
ras indígenas – , é produzir mensalmente o boletim 
de áudio Wayuri. Estes áudios são produzidos pelos 
integrantes da Rede nas comunidades e enviados para a 
sede da FOIRN (Federação das Organizações Indígenas 
do Rio Negro), onde são editados e distribuídos. Claudia 
Wanano, animadora da Rede, e Lucas Tariano, do 
Departamento de Jovens da FOIRN, são os locutores do 
boletim e também participam da elaboração das pautas 
e textos da locução. 

Além dos comunicadores da sede de São Gabriel, a Rede 
tem integrantes em Santa Isabel do Rio Negro (sede 
e Acariquara), Barcelos (Cauaboris), nos rios Uaupés 
(Taracuá e Iauaretê), Içana (Tunuí-Cachoeira e Assunção 
do Içana) e Tiquié (São Pedro e Pari-Cachoeira), em 
Maturacá e no distrito de Cucuí. Mesmo com o desafio 
de distribuir informação em uma região com precária 
infraestrutura de comunicação, o boletim Wayuri vem 
alcançando os ouvintes com uma estratégia diversifica-
da e criativa de distribuição. WhatsAPP, radiofonia, re-
des sociais (Facebook e Soundcloud), compartilhamento 
de arquivo via bluetooth, ShareIT e rádio AM e FM estão 
disseminando o boletim, chamado pelo jornal A Crítica, 
de Manaus, de “A Voz do Rio Negro”, em recente reporta-
gem publicada. 

Esse ano os comunicadores se encontraram novamen-
te na Maloca da Foirn entre os dias 7 e 11 de maio no I 
Encontro da Rede, onde tiveram intercâmbio com a jor-
nalista do CIR (Conselho Indígena de Roraima), Mayra 
Wapichana, atividades de avaliação, planejamento dos 
trabalhos, rodas de conversas com representantes do 
UNICEF, do jornal Folha de S.Paulo e da rádio AM de 
São Gabriel.  Novos desafios estão por vir para a Rede de 
Comunicadores. Em outubro próximo, o coletivo terá a 
sua segunda oficina de formação, coordenada pelo ISA 
e com apoio da União Europeia (UE).  Para receber men-
salmente o boletim de áudio Wayuri no seu WhatsAPP, 
mande uma mensagem para (97) 98421-8999 ou siga 
o canal na rede Soundcloud (https://soundcloud.com/
wayuri-audio). 

Acima Comunicadores indígenas em visita à rádio FM de São Gabriel
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3. Inauguração da 5ª Casa da Pimenta Baniwa,  
Takairo 
 
Natalia Camps Pimenta e Adeilson Lopes da Silva 

O dia 7 de maio de 2018 foi celebrado com muita música, 
dança e comidas do povo Baniwa pelos moradores da 
comunidade Canadá no rio Ayari, convidados das comu-
nidades vizinhas e parceiros de órgãos governamentais 
e não governamentais. O motivo de tanta festa foi a 
inauguração da 5a unidade da Rede de Casas da Pimenta 
Baniwa na bacia do rio Içana, localizada na Terra Indígena 
do Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira.

Donas das roças, as mulheres são responsáveis pela 
criação e cultivo de cerca de 78 variedades de pimenta 
existentes hoje na região. A partir desta biodiversidade 
encontrada nos quintas e roças de todas as comunida-
des baniwa, é produzida a pimenta do tipo jiquitaia, 
amplamente consumida em todo o noroeste amazônico 
há centenas de anos. Essa ampla agrobiodiversidade de 
pimentas faz parte do Sistema Agrícola Tradicional do Rio 
Negro, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, e 
hoje é comercializada através da rede de casas de benefi-
ciamento da Pimenta Baniwa, responsável pelo proces-
samento e distribuição do produto para todo o Brasil.

Takairo, na língua baniwa, é um besouro capaz de serrar 
grossos galhos de árvore que, caídos no chão, sinalizam 
às comunidades o tempo de abrir suas roças. A Casa da 
Pimenta Takairo, na comunidade Canadá, deve receber 
pimentas das roças de pelo menos 25 famílias do médio 
rio Ayari. A expectativa de Selma Lopes e Walter da Silva, 
gerentes da unidade, é entregar 360 potes de 15g a cada 
três meses. Além de difundir a cultura dos povos Baniwa 
e do rio Negro, a comercialização da Pimenta Jiquitaia 
Baniwa representa uma alternativa de geração de renda 
para as comunidades e um motivo a mais de estímulo 
para a salvaguarda dos conhecimentos e práticas associa-
dos ao Sistema Agrícola Tradicional. 

Saiba mais sobre A Força Feminina da Pimenta Baniwa 
em https://isa.to/2lqrsrI

4. São Gabriel da Cachoeira enfrenta 
epidemia de malária 
 
Juliana Radler

Um grave surto de malária atingiu São Gabriel da 
Cachoeira (AM), fazendo com que o município chegas-
se à posição de líder do ranking nacional de casos de 
malária em 2018.  Até o dia 22 de junho passado, 7.924 
casos da doença haviam sido registrados, de acordo com 
a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) do Estado 
do Amazonas.  A gravidade do quadro fez com que o 
município decretasse estado de emergência no início de 
maio, para receber apoio urgente dos governos estadual 
e federal no combate à doença. Em junho, a Defesa Civil 
também decretou estado de emergência em São Gabriel, 
ampliando sua extensão para os municípios vizinhos de 
Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 

Outro fator que deixou a população em alerta foi o eleva-
do número de casos da malária mais grave, a Falciparum, 
responsável por 30% dos registros da doença no muni-
cípio. O boletim epidemiológico semanal do Comando 
e Controle da operação de emergência registra que “em 
2018 a malária Falciparum tem apresentado um cenário 
de surto, atípico dos últimos 12 anos. Houve um aumento 
de variação percentual quando comparado ao ano de 
2017 de 1.858%”.  Essa forma mais agressiva da doença 
pode evoluir para uma malária cerebral, anemia grave, 

Acima Produtoras de pimenta em frente à nova casa de pimenta Takairo
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aumento dos deslocamentos da população entre a área 
urbana e as comunidades indígenas. Muitas regiões que 
não apresentavam casos de malária acabaram sendo 
afetadas pelo fluxo de pessoas que se contaminam na ci-
dade e acabam levando a doença para suas comunidades. 
Por isso, a equipe de saúde vem intensificando as ações 
de busca ativa e barreiras epidemiológicas para ampliar 
o número de exames na população e fazer o diagnóstico 
precoce da doença, evitando o contágio a partir do trata-
mento com medicação. 

O decreto de emergência dura 180 dias - até outubro 
de 2018. Para acompanhar os trabalhos da operação 
especial, foi criado o Comitê Interinstitucional da Malária 
no município, presidido pela Secretaria Municipal de 
Saúde e pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto 
Rio Negro (DSEI-ARN). Entre os participantes estão ISA, 
FOIRN, IFAM, Exército, Condisi, representantes comuni-
tários e outros. Suas reuniões são abertas à população.  O 
Comitê vem fazendo um trabalho de educação e infor-
mação para conscientizar a população sobre a gravidade 
da epidemia.  A Rede de Comunicadores Indígenas do 
Rio Negro tem dado apoio à divulgação dos trabalhos do 
Comitê, tendo realizado a campanha “Tá com febre? Pode 
ser malária!”, para conscientizar a respeito da necessidade 
de se fazer o diagnóstico precoce; também noticiaram, 
tanto a epidemia como os trabalhos realizados, nos bo-
letins Wayuri áudio de maio e junho de 2018. Saiba mais 
pelo https://soundcloud.com/wayuri-audio■

insuficiência renal aguda, disfunção pulmonar e choque, 
sendo responsável por 90% dos casos de morte por 
malária no Brasil.

Crise está na área urbana 
São Gabriel tem 45 mil habitantes, cerca de 25 mil mo-
rando na área urbana, onde há maior incidência de casos 
da doença. Quatro bairros da sede municipal lideram o 
ranking de ocorrências, segundo o boletim epidemio-
lógico do dia 22 de junho. Os bairros do Miguel Quirino, 
Parauari, Tiago Montalvo e Areal somam 2.452 casos 
registrados em 2018, o que equivale a cerca de 30% de 
todas as ocorrências. As outras oito regiões mais afetadas 
também são consideradas áreas urbanas e periurbanas, 
sendo seis na sede e duas em Iauaretê no alto Uaupés, 
distrito mais populoso da Terra Indígena Alto Rio Negro, 
com 2.570 habitantes. No total, a área urbana respon-
de por 58,5% dos casos de malária em São Gabriel da 
Cachoeira, sinalizando que a expansão desordenada, 
a falta de saneamento básico e o desmatamento para 
abertura de novos bairros e ramais vêm contribuindo 
para essa epidemia sem precedentes na região.

Entre as razões para o aumento vertiginoso dos casos 
estão também a descontinuidade das ações de combate 
e controle da doença, precária infraestrutura da saúde 
(com a frota de veículos e motos para controle vetorial 
parada por falta de manutenção), erros de diagnóstico da 
malária Falciparum, diagnósticos tardios, assim como o 

Acima Campanha emergencial para teste rápido de maláriaAcima Produtoras de pimenta em frente à nova casa de pimenta Takairo
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contribuíram para esse volume■ 
 

Adeilson Lopes da Silva  é ecólogo (mestre pelo INPA),  as-
sessor-pesquisador do Programa Rio Negro do ISA, e trabalha 
no rio Içana desde 2005.

Aloisio Cabalzar é antropólogo e coordenador-adjunto do 
Programa Rio Negro do ISA.

Beto Ricardo é antropólogo e coordenador do Programa Rio 
Negro do ISA.

Carlos Nery Waí’keen  é liderança e pesquisador indígena, 
Pira-tapuya, coordenador dos AIMAs no médio rio Negro, em 
Santa Isabel do Rio Negro (AM).

Dzoodzo Baniwa / Juvêncio Cardoso  é pesquisador 
indígena e AIMA do rio Ayari. Professor municipal e esta-
dual (licenciado em física intercultural) na comunidade 
Canadá, é também coordenador da Organização Baniwa e 
Koripako Nadzoeri.

Flora Dias Cabalzar é antropóloga, trabalhou no Programa 
Rio Negro do ISA entre 1998 e 2004, onde também fez seu 
doutorado relacionado aos Tuyuka, entre 2005 e 2010.

Francisco Sarmento é Ye’pamahsu (ou Tukano) do coletivo 
Di’pé põra, nascido em Tabocal, no Rio Teiá (escrito “Téa” nos 
mapas e bibliografias), área do município de Santa Isabel 
do Rio Negro, e doutorando em Antropologia Social pela 
Universidade de Brasília (UnB).

Genilton Apolinário, pesquisador indígena e AIMA, Baniwa 
do clã Parattana, é meliponicultor residente na comunidade 
de Tunuí, médio rio Içana.

Gina Frausin é bióloga e pesquisadora no Lancaster 
Environment Centre, Lancaster University, Lancaster. 

José Caldas Pedrosa é AIMA e pesquisador indígena tukano 
do sib Ñahuri, morador da comunidade de Cunuri, no médio 
rio Tiquié.

Juliana Lins  é botânica (mestrado pelo INPA) e assessora-
-pesquisadora do Programa Rio Negro do ISA.

Juliana Radler é jornalista do Programa Rio Negro do ISA, 
residente em São Gabriel da Cachoeira (AM) desde 2017.

Laure Emperaire é doutora em Botânica Tropical pela 
Université Pierre et Marie Curie (1980) e é pesquisadora do 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Tem 
experiência na área de Botânica, com ênfase em Etnobotânica.

Natalia Camps Pimenta é ecóloga (mestre pelo INPA) e 
desde outubro de 2017 faz parte da equipe de Programa Rio 
Negro do ISA.

Oscarina da Silva Caldas  é AIMA desana, moradora e agri-
cultora em Acará-poço, médio Tiquié. É esposa de Rafael, com 
quem tem filhos e filhas.

Pieter-Jan van der Veld  é agrônomo e assessor-pesquisador 
do Programa Rio Negro do ISA desde 1998.

Rafael Antônio Azevedo, Tukano do sib Ñahuri, é AIMA em 
Acará-poço, médio Tiquié, e também pescador e agricultor. É 
marido de Oscarina.

Roberval Sobrano Pedrosa é AIMA e pesquisador indígena 
tukano do sib Ñahuri, morador da comunidade de Serra de 
Mucura, no médio rio Tiquié.

Ronaldo Apolinário é coordenador dos AIMAs do rio Içana. 
Baniwa do clã Parattana, reside na comunidade de Tunuí, 
médio rio Içana.

Thaissa Sobreiro é doutora em ecologia e sociologia 
pela Universidade da Flórida e assessora-pesquisadora do 
Programa Rio Negro do ISA.

Vilmar Rezende Azevedo é coordenador dos AIMAs do rio 
Tiquié. Foi professor comunitário e é presidente da Associação 
das Comunidades Indígenas do Médio Rio Tiquié (ACIMET). 
Ele é Tukano do sib Ñahuri, morador da comunidade de Serra 
de Mucura, no médio rio Tiquié.
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créditos das imagens e legendas do caderno de fotos ■

Foto da capa Pedro Martinelli

P. 4-5 Desenho de Aru, Francisco Sarmento

P. 6 Remo do Aru, Ettore Biocca (1965 – ver ref. p. 10)

P. 8 Remo de Aru, comunidade Canafé, médio rio 
Negro, Edilson Villegas Ramos

P. 14-15 Fernanda Ligabue / ISA

P. 16 Edilson Villegas Ramos

P. 19 Edilson Villegas Ramos

Pp. 20-27 Laure Emperaire

P. 28 Juliana Lins

P. 32 Pieter-Jan van der Veld

P. 34 Mapa elaborado por Renata Aparecida Alves

P. 36 Edilson Villegas Ramos

P. 49 Pieter-Jan van der Veld e Edilson Villegas Ramos

Pp. 50-57 Edilson Villegas Ramos, Lucas Alves Bastos,  
Mateus Macedo, Damião Barbosa

P. 58 Natalia Camps Pimenta

P. 77 Pieter-Jan van der Veld

Pp. 78-81 Pedro Martinelli

P. 86-87 Carol Quintanilha

P. 93 Pedro Martinelli

P. 108 Desenho dos AIMAs dos rios Içana e Ayari

P. 118-119 Carol Quintanilha

P. 122 Desenho de Juvêncio Cardoso

P. 133 Natalia C. Pimenta

P. 134-135 Juliana Lins

Pp. 136-141 Desenhos e fotos de Genilton Apolinário

P. 142 e 144 Juliana Lins

P. 145 Mapa elaborado por Danilo Parra

P. 146 Juliana Lins

P. 147 Juliana Radler

Pp. 148-151 Gina Frausin

P. 154 Mapa elaborado por Renata Aparecida Alves

P. 155 Juliana Radler

P. 156 Aloisio Cabalzar

P. 157 Juliana Radler

A caminho da roça, rio 
Uaupés, 2006 
Beto Ricardo / ISA

Dona Nazária Mandú Lopes 
passa por igarapé em direção 
à sua roça de pimenta, na co-
munidade baniwa de Canadá, 
rio Ayari, na Terra Indígena 
Alto Rio Negro, 2018 
Carol Quintanilha / ISA

Dona Nazária Mandú Lopes 
colhe pimentas em sua 
roça, na comunidade ba-
niwa de Canadá, rio Ayari, 
na Terra Indígena Alto Rio 
Negro, 2018 
Fernanda Ligabue / ISA

Panacus de manivas. 
Tunuí Cachoeira, alto 
Içana, 2013 
Beto Ricardo / ISA

Roça da dona Amélia 
Barreto, tukano. 
Comunidade São Pedro, alto 
Tiquié, Terra Indígena Alto 
Rio Negro, 2005 
Beto Ricardo / ISA

Roça da dona Amélia 
Barreto, tukano, e filhas. 
Comunidade São Pedro, alto 
rio Tiquié, Terra Indígena 
Alto Rio Negro, 2005 
Beto Ricardo / ISA

Claudia vai à roça na 
Comunidade Tucumã-
Rupitá, Içana, 1999 
Pedro Martinelli / ISA

Dona Amélia Barreto, 
tukano, e filhas a caminho 
da roça. Comunidade 
São Pedro, alto rio Tiquié, 
Terra Indígena Alto Rio 
Negro, 2005 
Beto Ricardo / ISA

Lavando mandiocas 
colhidas recentemente. 
Tunuí Cachoeira, alto 
Içana, Terra Indígena 
Alto Rio Negro, 2014 
Roberto Linsker / ISA

Forno de farinha. alto 
Tiquié, Terra Indígena 
Alto Rio Negro, 2001 
Beto Ricardo / ISA

Preparando beiju. 
Tunuí Cachoeira, Içana, 
Terra Indígena Alto Rio 
Negro, 2014 
Roberto Linsker / ISA

A pesquisadora baniwa 
Silvia Garcia durante o 
inventário das pimentas 
na bacia do Içana-
Ayari, 2009 
Daniel Banejamin / ISA

Variedades de pimenta 
fresca, colhidas em roça 
de Mauá-Cachoeira, rio 
Içana, Terra Indígena 
Alto Rio Negro, 2008 
Beto Ricardo / ISA

As mulheres comandam 
as roças de pimenta. 
Tunuí Cachoeira, alto rio 
Içana, Terra Indígena Alto 
Rio Negro, 2013 
Beto Ricardo/ISA
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O Instituto Socioambiental – ISA é uma associação 
sem fins lucrativos, qualificada como Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), 
fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com 
experiência na luta por direitos sociais e ambien-

tais. Tem como objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos 
e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos 
direitos humanos e dos povos. O ISA produz estudos e pesquisas, 
desenvolve projetos e programas que promovam a sustentabilida-
de, valorizando a diversidade socioambiental. 
Para saber mais sobre o ISA visite: www.socioambiental.org 

Conselho Diretor Jurandir M. Craveiro Jr. (Presidente), Geraldo 
Andrello (Vice-presidente), Deborah de Magalhães Lima, Márcio 
Santilli, Marina Kahn   Secretário Executivo André Villas-Bôas 

O Programa Rio Negro promove e articula processos, projetos e 
múltiplas parcerias visando a qualidade de vida, a valorização 
da diversidade socioambiental e a produção colaborativa e 
intercultural de conhecimento na bacia do rio negro, Noroeste 
amazônico. São 45 povos indígenas, estando cerca de 62% do 
território da bacia do rio Negro sob alguma forma de proteção 
legal. O Programa Rio Negro mantém importantes parcerias com 
a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), 
Hutukara Associação Yanomami (HAY), Conselho Indígena de 
Roraima (CIR) e com outras organizações da sociedade civil e 
instituições de pesquisa.

Coordenador Carlos Alberto (Beto) Ricardo 
Coordenadores adjuntos Aloisio Cabalzar e Marcos Wesley

ISA SÃO PAULO  
Av. Higienópolis, 901, 01238-001, São Paulo (SP)  
tel: (11) 3515-8900 / fax: (11) 3515-8904  
isa@socioambiental.org 

ISA BRASÍLIA  
SCLN 210, bloco C, sala 112, 70862-530, Brasília (DF)  
tel: (61) 3035-5114 / fax: (61) 3035-5121  
isadf@socioambiental.org 

ISA MANAUS  
Rua Costa Azevedo, 272, 1º andar, Largo do Teatro, Centro, 69010-230, 
Manaus (AM)            tel/fax: (92) 3631-1244/3633-5502  
isamanaus@socioambiental.org 

ISA SÃO GABRIEL  
Rua Projetada, 70, Centro, Caixa Postal 21,  69750-000, São Gabriel da 
Cachoeira (AM)       tel/fax: (97) 3471-1156  
isasgc@socioambiental.org 

Diretoria executiva da FOIRN, 2017 a 2020  
Presidente Marivelton Rodrigues Barroso (Baré)  
Vice-Presidente Nildo José Miguel Fontes (Tukano)  
Isaias Pereira Fontes (Baniwa) Almerinda Ramos de Lima 
(Tariana) Adão Francisco (Baré) 

A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro – FOIRN 
é uma associação civil, sem fins lucrativos, sem 
vinculações partidárias ou religiosas, fundada em 
1987 para defender os direitos dos povos indígenas 
que habitam a região do rio Negro, no Estado do 
Amazonas – Brasil. Compõe-se de 93 organizações 

de base, que representam as comunidades indígenas distribuídas 
ao longo dos principais rios formadores da bacia do rio Negro. São 
cerca de 700 comunidade e sítios, onde habitam mais de 55 mil ín-
dios, compreendendo quase 10% da população indígena do Brasil, 
pertencentes a 24 grupos étnicos diferentes, representantes das 
famílias linguísticas Tukano, Aruak e Maku, numa área de 116.000 
km2 no Noroeste amazônico brasileiro. A FOIRN foi reconhecida 
como entidade de utilidade pública estadual pela Lei nº 1831/1987.

 
FOIRN  
Av. Álvaro Maia, 79, 69750-000  
São Gabriel da Cachoeira - AM - Brasil  
tel/fax: (92) 3471-1632 / 3471-1254  
foirn@foirn.org.br
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