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*Uma versão abreviada deste trabalho foi apresentada, em abril de 1982, 
ao simpósio Ecological systems and human evolution, que teve lugar 
na Universidade de Columbia . 

INTRODUÇÃO 

No estudo da ecologia humana, as fronteiras de um ecossiste
ma devem ser determinadas por fatores sociais. Noções simbó
licas - tais como o sistema de parentesco - regulam a maneira, 
a extensão e as direções em que os recursos naturais são distri 
buídos a uma população. O rigor exigido pelos estudos ecológi
cos recomenda que a pesquisa sobre ecologia humana focalize as 
atividades de subsistência de povoações aborígines individuali
zadas. Com isso, o impacto de alguns fatores, tais como os 
níveis supralocais de organização sócio-econômica, é virtual
mente ignorado. No caso do alto Uaupés, contudo, cumpre 
levar em conta as interdependências que unem os povoados a 
entidades sócio-econômicas indivisíveis a fim de desenvolver 
modelos adequados a seu estudo. Recentemente, Daniel Gross 
(1982) enfatiza a importância de uma abordagem regional dos 
estudos ecológicos. 

Em função disso, o presente trabalho trata a bacia do rio Uau
pés, no noroeste do Amazonas, como uma região. E la abrange 
um determinado número de habitats, contendo grandes varia
ções na biomassa de peixes. Varia, por igual, sua acessibilidade 
ao pescador. Por outro lado, as populações indígenas do Uau
pés - que compreendem entre 12 a 15 grupos lingüísticos dis
tintos - são igualmente tratadas como uma unidade. Essas 
populações se vinculam através do. parentesco consangüíneo e 
afim (por casamento) em uma rede abrangente. Procuro de
monstrar aqui que esses vínculos criam canais, mediante os 
quais os recursos são distribuídos. E que esses elos "concep
tuais", bem como as obrigações rituais que os acompanham, 
permitem que uma população de maior vulto ocupe a área, 
o que de outro modo seria impossível. 

A pesquisa de campo em que se baseia o presente trabalho foi 
efetuada entre 1978 e 1981, predominantemente entre os 
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índios de 1 íngua Wanâna1 do médio Uaupés. Apesar de usar
mos exemplos Wanâna para ilustrar os pontos de vista discuti
dos, a ab·rangência do estudo se estende a toda a área do 
Uaupés, da qual este grupo faz parte. 

Desde há muito tempo prevalece a convicção de que as cultu
ras indígenas do noroeste do Amazonas partilham um grau 
incomum de integração supralocal. Goldman (1948:763-797) 
trata a área como um complexo cultural único. A "homoge
neidade cultural" entre grupos pertencentes a diversas famílias 
lingü ísticas foi ass inalada, além de Goldman (op. cí t.), por 
Sorensen (1957) . Jackson (1976) mostrou que os laços de ca
samento, que unificam bS grupos, têm grande alcance geográ
fico. S. Hugh-Jones (1979) coloca ênfase às visitas e rituais 
formalizados de troca, enquanto que C. H ugh-Jones ( 1979), 
Goldman ( 1981) e Chernela ( 1983a, 1983b) chamam a aten
ção para a existência de um sistema de classes ordenadas inter
dependentes. Como se vê, a áera do Uaupés é um exemplo 
ilustrativo que permite demonstrar a tese que aqui defendemos, 
a saber: nenhum povoado em particular, nem mesmo um único 
grupo lingü ístico2

, pode ser considerado isoladamente do pon
to de vista ecológico-sistêmico. 

PARENTESCO E CASAMENTO 

O sistema uapesino é altamente estruturado. A descendência 
unilinear e o casamento entre primos cruzados representam os 
princípios estruturais integradores básicos. As regras de incesto 
e a exogamia produzem uma unidade que abarca grupos diver
sos às vezes distanciados uns dos outros. Dessa forma, cerca de , 
dez mil índios, espalhados por 750 mil quilômetros quadrados, 
se relacionam entre si por laços de parentesco consangü íneo ou 
por afinidade. A estrutura social do Uaupés pode ser descrita 
como um sistema de grupos de descendência vertical, exogâmi
ca e hierarquicamente ordenada. Horizontalmente, o sistema é 
intersectado pelo intercasamento entre indivíduos de classes 
do mesmo status. No interior de um grupo de descendência, 
as relações sociais, caracterizadas por dominância e subord ina
ção, são governadas pelo parentesco. Entretanto, entre os gru
pos de descendência, essas relações são reguladas pelo casamen
to (real ou potencial), o qual só pode ter lugar entre indivíduos 

1 Os Wanâna (designativo grafado às vezes como Uanano, Uanana, Ana
nas) são também conhecidos como K otiria (com grafias alternadas Ko
titia e Kotedia). 

2 
Adoto a expressão " grupo l ingüístico " de conformidad e com Jackson 

(1974). Sorensen (1967) emprega, para o mesmo efei to, o termo tribo, 
enquanto que C. Hugh-Jones ( 1979 ), S. Hugh-Jones ( 1979) e Goldman 
( 1963) utili zam termino logias distintas. 

de status equivalente. 

A tribo ou grupo lingü ístico3 
- como vem sendo chamado na 

literatura da área - é a unidade mais inclusiva, de ordenação 
mais ~levada e com denominação própria. Salvo exceções, o 
grupo lingü ístico é uma unidade exogâmica, cuja característica 
mais saliente (tanto para os índios quanto para o observador 
de fora) é a 1 íngua falada. Entre os 15 ou 20 grupos lingü ísti
cos (o número total de grupos depende da área considerada), 
incluem-se os Wanâna, Tukâno, Desâna, Piratapuia, Bará, 
Barasana, Kobéwa4 e outros, que formam os componentes 
constituintes do sistema integrado. 

O grupo lingüístico é composto, por sua vez, de sibs que são 
grupos localizados de agnatas (irmãos)5

, que contam sua des
cendência a partir de um conjunto de irmãos-fundadores-ances
trais. O irmão-fundador primogênito é conceptual izado como 
o ancestral maior de todo o grupo. Sucessivos irmãos-ancestrais, 
e seus descendentes atuais, são hierarquizados de acordo com 
um sistema de senhorial idade seqüencial, isto é, de ancest rali
dade herdada. Através desse sistema, o grupo 1 ingü ístico como 
um todo é unido numa hierarquia integrada. 

A regulamentação do incesto pro1be o casamento com um 
membro do próprio grupo lingü ístico. Em conseqüência, ele só 
pode ocorrer com parceiros de outro grupo. Esta é a regra bási
ca. Ao casamento segue-se uma série de permutas de oferendas 
entre os sibs que trocam esposas, a qual tem lugar durante 
cerimôn ias chamadas po 'oa.6 

A PO'OA 

A utilização e distribuição dos recursos são regu ladas segundo di
reitos e obrigações decorrentes do relacionamento entre os 
grupos acima descritos. Esses grupos (ou sibs local izados) se 
vinculam por meio de uma rede de trocas de alimentos e bens 
conhecida como po 'oa. A po'oa regula a redistribu ição de duas 
espécies de alimentos - peixe e frutas - e possib ili ta a permu
ta de bens manufaturados, especial izados, necessários à aquisi
ção ou processamento desses recursos básicos. Através dessa 
instituição, opera-se a circulação de bens entre grupos locais 

3 Ver nota 2. 
4 Os K obéwa (Goldman 1963) constituem uma exceção quanto à re
gra de casamento exogâmico por grupo lingüístico. 

5 A si tuação ideal de equivalência completa entre o sib e o grupo loca l 
raramente ocorre. Não obstante, o sib se associa a uma localidade espe
c ífica sobre cujo território exerce seu dom ínio. 

6 Po'osé, em tukâno, po'oli, em d esâna e dabucuri , em 1 íngua geral. O 
sinal ' ind ica o intervalo glotal (glo tal stop) . 



relacionados por laços de casamento ou de parentesco. E la vem 
a ser uma expressão formal da troca de esposas que, por sua 
vez, exprime a reciprocidade e a continuidade da manutenção 
de vínculos, mediante oferendas cerimoniais. 

Na po;oa entre parentes afins, os pagamentos devem diferir em 
espécie, mas ter valor equivalente . Embora se afirme que a 
po;oa é uma instituição de troca entre grupos afins, ela ocorre 
também, de maneira menos formal, entre irmandades de sibs 
do mesmo grupo 1 ingü ístico. Neste caso, qualquer sib carente 
pode abordar um sib de mais alta hierarquia (senior), declaran
do simplesmente: "Estou com fome; quero comer ... ". Se o 
sib abordado dispor do produto, não pode recursar-se a cedê-lo. 
E se existir em abundância, a doação se fará de maneira ceri
monial, auferindo ao sib doador prestígio por sua generosidade. 
O sib senior procurará cercar a oferenda da maior pompa pos
sível, a fim de granjear a reputação de "suculência", noção 
associada à de senhorialidade. 

Essa doação pode dar direito ou não a uma po;oa recíproca. 
Em caso positivo, determinar-se-á o produto desejado. Dos 
parentes afins exige-se um item de troca de valor igual ao doa
do, ao passo que os parentes consangüi'neos são, em geral, dis
pensados de retribuir, embora esta decisão fique ao arbítrio 
do grupo doador. 

Em todas as po;oa, o doador determina o prazo do pagamento. 
Parentes afins, localizados a grandes distâncias uns dos outros, 
colhem e estocam excedentes de alimentos até dois meses 
antes da data aprazada para a doação. Costumam viajar dias 
seguidos levando as oferendas ao grupo receptor. O peixe 
coletado é defumado diariamente pelo espaço de 4 a 5 dias e, 
em seguida, de forma intermitente para que não se deteriore. 
Algumas frutas, por exemplo, o japurá (Erisma splendens 
Stafleu vochysiaceae) , são cozidas e, a seguir, postas a fermen
tar no solo. 

As atividades cotidianas de subsistência, hauridas do meio 
ambiente, atendem apenas as necessidades imediatas. De um 
modo geral, o indivíduo coleta tão-somente o ai imento a ser 
consumido por ele e seus dependentes. Entretanto, mu itas 
vezes o grupo local se cotiza e consome os víveres em comum. 
A po;oa é a única ocasião que exige um aumento do d ispêndio 
de energia, isto é, a produção de excedentes. O incremento 
resultante de biomassa coletada faz com que as unidades de 
produção e consumo deixem de ser equivalentes. 

Foto 1. Oferenda de frutos numa cerirnônia 
po'oa em Yapima, médio Uaupés. Foto da 
autora 1979-80. 

Foto 2. Oferenda de peixe moqueado num 
po'oa (dabucuri) reali zado na aldeia Yápima, 
fndios Wanâna, méd io Uaupés. Foto da au
tora, 1979-80. 
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OS WANÂNA 

A população Wanâna - um dos grupos indígenas que habita a 
bacia do Uaupés no noroeste do Amazonas - é estimada 
entre 1.200 a 1.600 pessoas. Do ponto de vista ideal, os povoa
dos que compõem um grupo lingü ístico ocupam um território 
contíguo, formando uma unidade geográfica. Os Wanâna do 
Brasil habitam dez povoados, dispostos ao longo de um tre
cho ininterrupto, no canal principal do médio rio Uaupés. 
Localizadas a uma distância de 3 a 24km uma da outra, cada 
aldeia abriga entre 30 a 150 habitantes. Os homens são pesca-

238 dores e as mulheres horticultoras. A mandioca - produto 
básico com conteúdo de carbohidratos - provê o grosso do 
consumo calórico. Os frutos silvestres e os insetos contribuem 
também para a dieta alimentar, mas o peixe fornece 900/o das 
proteínas consumidas. 

O MEIO AMBIENTE: REGIME DE CHUVAS E NlVEL DAS 
ÁGUAS 

Embora os cientistas sociais considerem· a bacia do Uaupés um 
meio ambiente homogêneo, meus dados indicam o contrário, 
ou seja, uma periodicidade e distribuição desigual das carac
terísticas biogeográficas relevantes à pesca indígena. Situado 
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no extremo noroeste dessa bacia, o rio Uaupés recebe a preci
pitação pluvial máxima registrada na área amazônica (ver fig. 
1). Entre 1965 e 1974, a precipitação pluvial anual em lauare
té, no médio Uaupés, foi de 3.743mm (Projeto Radambrasil: 
Levantamento de Recursos Naturais, vol. li , 1976). Este nível 
de precipitação anual é alto, mesmo em relação a outras áreas 
da bacia amazônica. 
A característica distintiva da bacia do Uaupés é seu regime de 
cheias. Ao contrário do sistema anual de enchentes e vazantes 
que caracteriza a bacia amazônica, o do Uaupés é bianual (ver 
fig. 2). As flutuações sazonais no nível das águas resultam, 
basicamente, da variação nas precipitações pluviais que afetam 
os mananciais superiores do sistema do rio, isto é, seus tribu
tários. Localizando-se acima e abaixo do Equador, os afluentes 
do Uaupés estão sujeitos a duas estações chuvosas: uma ao 
norte e a outra ao sul. Quando a contribuição de um sistema 
tributário diminui, a do outro se intensifica. De um modo geral, 
o auge das enchentes ocorre em outubro e abril, alternando-se 
com períodos de baixos níveis de água em janeiro e agosto. 
De fevereiro a junho, e de setembro a outubro, registram-se 
períodos de cheia, com substancial aumento no volume d'água. 
De novembro a janeiro e de julho a agosto o nível das águas 
declina. Este padrão sofre variações a cada ano. A figura 2 ilus-
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Fig. 1. Precipitação pluvial anual de várias 
localidades da Amazônia (em mm), com a 
indicação (seta) do local onde vivem os Wa
nâna. (Api.Jd Salati et ai) . 
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medido entre agosto de 1980 e agosto de 
1981 . A· s o N D J F M A 

tra_ um auge de cheia anormal produzido em julho de 1980-1981. 

O ciclo de nutrição do Uaupés 

O rio Uaupés corre sobre um capeamento geologicamente anti· 
go de granito e gneiss da Guiana. Esta rocha empobrecida gera 
solos (laterosol e podsol vermelho e amarelo) característica· 
mente ácidos e desagregados. Embora deficientes em importan
tes íons inorgânicos, como nitrogênio e fósforo, eles são ricos 
em compostos de humus orgânico, que conferem à agua do 
rio e aos córregos que a ai imentam um colorido castanho-escu
ro (ver figs . 3 e 4). Os dados que recolhi pela leitura do disco 
de Secchi em dez locais diferentes ao longo do Uaupés sugerem 
que se trata de um rio de águas pretas7

. Eles indicam uma pro
porção insignificante de penetração da luz, da ordem de 1,4m, 
que se enquadra perfeitamente no âmbito das águas pretas8 

. 

7 Sobre a classificação e descrição dos rios amazônicos, ver Siol i ( 1968). 
8 Siol i ( 1968: 591-593) registra < 1,5m como sendo o n (vel esperado 
de transparência para águas pretas, mensuração feita pelas leituras em 
profundidade do disco de Secchi. Compare-se esse nível com o de O, 1-0,5 
para águas brancas e 0,6-4,0 para rios de águas claras. 

M J J A 

Tal como ocorre com outros rios de águas pretas, o Uaupés 
carece de importantes sais nutrientes necessários a uma produ
ção primária in loco. Amostras do solo obtidas ao longo de 
28 milhas lineares (cerca de 52km) no médio Uaupés (coleta· 
das de 10 de janeiro a 11 de março de 1979) confirmam o 
baixo conteúdo nutritivo característico de solos gerados pela 
camada geológica da Guiana. Estes dados enquadram-se nos 
resultados obtidos com 159 amostras de solo, pelo Ministério 
das Minas e Energia, amostras essas retiradas de 44 locais ampla
mente dispersos na bacia do Uaupés, entre 01º44'N, 69º44'W 
e 00º02'N, 66º05'E (Projeto Radambrasil : Levantamento de 
Recursos Naturais, vol. 11, 1976). Com isso, se consubstancia 
a hipótese de que a deficiência nutritiva dos rios de águas pre
tas provém do tipo de solo (Marlier 1967; Schmidt 1969, 
1970, 1973a, 1973b, 1976). Do mesmo modo, os testes de 
composição iônica de amostras mensais de água que recolhi 
- analisadas conjuntamente com um projeto mais amplo de 
química aquática a cargo do Dr. Henrique Bergamin Filho -
demonstram a mesma baixa concentração de íon dissolvida, 
tan.to nas águas como nos solos. 

A composição dos nutrientes de um rio determina a produção 
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Campina semelhante 
à floresta 

Solo tipo podsol 

Floresta de terra firme 

Solo vermelho e amarelo 
tipo latosol e podsol 

· Fig. 3. Tipos de solo e vegetação associada na região de Yápima, rio Uaupés. 

N<? DA AMOSTRA FÓSFORO POTÁSSIO 
(em p.p.m) (nE/100gr) 

51.941 7 baixo 78 médio 
51.942 20 médio 39 baixo 
51.943 3 bâixo 18 baixo 
51.944 2 b3ixo 18 baixo 
51.945 3 baixo 16 baixo 
51.946 2 baixo 12 baixo 
51.947 2 baixo 16 baixo 
51.948 3 baixo 20 baixo 
51.949 4 baixo 21 baixo 
51.950 80 alto 250 alto 
51.951 3 baixo 18 baixo 
51.952 9 baixo 45 baixo 
51 .953 2 baixo 20 baixo 
51.954 2 baixo 25 baixo 
51 .955 4 baixo 101 alto 
51.956 1 baixo 21 baixo 
51.957 1 baixo 27 baixo 
51 .958 1 baixo 18 baixo 
51.959 1 baixo 27 baixo 
51.960 4 baixo 37 baixo 
51.961 2 baixo 90 médio 
51.962 2 baixo 37 baixo 
51.963 1 baixo 20 baixo 
51.964 1 baixo 18 baixo 
51.965 4 baixo 45 baixo 

Floresta de igapó 

Gley laterita 
hidromórfico 

CÁLCIO E MAGNÉS IO 
( nE / 1 OOgr) 

0.5 baixo 
1.3 baixo 
0.4 baixo 
0.5 baixo 
0.1 baixo 
0.3 baixo 
0.8 baixo 
0.6 baixo 
0.3 baixo 
5.7 médio 
0.1 baixo 
0.4 baixo 
0.2 baixo 
0.2 baixo 
0.5 baixo 
0.2 baixo 
0.3 baixo 
0.1 baixo 
0.4 baixo 
0.3 baixo 
0.1 baixo 
0.3 baixo 
0.2 baixo 
0.1 baixo 
0.3 baixo 

Altura máxima no nível 
das águas-- - - -

Altura máxima em 
~ 

1980-1 981 - - - -

Rio, Cachoeiras 

Altura mínima em 
1980-1981 

ALUM(NIO 
(nE/1 OOgr) 

1.3 
0.5 
0.8 
1 . 1 
1 ' 1 
1 . 1 
0.8 
0.6 
1.5 
O.O 
2.1 
1.5 
2.7 
2.1 
2.5 
0.7 
1 . 1 
1.0 
0.7 
2.1 
0.7 
3.9 
1.0 
1.0 
6.5 . 

7m. 
1 

1 
1 

t 

pH 

4.8 
4.9 
4,8 
4.5 
4.5 
4 .6 
5.0 
4.9 
4.9 
6.1 
4 .3 
4.8 
4.0 
4.1 
4.2 
4.7 
4.6 
4 .8 
4.8 
4.0 
4.7 
4 .2 
4 .6 
4.5 
4.0 

Fig. 4 - Conteúdo de nutrientes do solo na área Wanâna oriental. As amostras foram coletadas pela autora e ana li sadas na EMB RAPA, Belém. 



da microflora que constitui a base das cadeias alimentares 
autóctones dos sistemas aquáticos. Em rios de águas pretas 
- tais como o Uaupés -, cuja produçãd primária autóctone 
está depauperada, as principais fontes de biomassa que ingres· 
sam no sistema são alóctones. Atualmente, todos os pesquisa· 
dores {Knoppel 1970, Geisler et alii 1973, Welcomme 1979, 
Goulding 1981) concordam que a maioria das fontes alimentí· 
cias encontradas nesses rios provém, não de uma produção 
primária in loco, mas sim de recursos externos. A floresta 
circundante vem a ser o contribuinte mais importante de 
nutrientes aos rios de águas pretas. 

O material orgânico fornecido pela orla terrestre ao rio inclui: 
animais vários, dentre os quais insetos (particularmente formi· 
gas, besouros e térmitas), larvas de insetos, aracnídeos, vermes, 
crustáceos. E, ainda, inúmeros tipos de matéria vegetal, tais 
como frutas, sementes, detritos brutos (madeira, folhas e cau
les), flores, pólen e microflora. Todos eles panetram no sistema 
aquático como restos flutuantes, lama e detritos. 

Ao mesmo tempo em que esses restos deslizam continuamente 
das margens para o leito do rio,as enchentes carreiam uma des· 
carga de material terrestre infinitamente maior ao sistema 
aquático. Como vimos, os níveis das águas oscilam bastante de 
acordo com os regimes sazonais de pluviosidade correntes nos 
altos afluentes da bacia. Quando a enchente atinge o seu cl í· 
max, o desbordamento das águas nas margens do rio funde os 
habitats - aquático e terrestre - antes isolados. Os peixes se 

. dispersam pela floresta inundada, nutrindo-se com a abundante 
reserva aiimentar tornada disponível. 

A fauna pesqueira dos rios de águas pretas desenvolveu, em 
função disso, uma adaptação especializada que lhe permite 
explorar à saciedade a abundância de alimento tornada dispo· 
nível durante os períodos da enchente. Existem evidências de 
que alguns peixes estocam estas reservas de energia na forma 
de depósitos gordurosos, que lhes asseguram a sobrevivência 
nas quadras de escassez alimentar, quando baixa o nível das 
águas (Welcomme 1979 :132, 136). 

COMPORTAMENTO SAZONAL DOS PEIXES 

Diversas espécies de peixes migram correnteza acima para deso
var no início das estações chuvosas. Observei grandes cardumes 
de Leporinos sp. {aracu) e de Auchenipterid sp. (mapará) adul· 
tos subindo o rio na primeira cheia, em 1979. E também um 
súbito e maciço influxo de Moenkhausia sp. {caracóide) 
e de Bryconops sp. (piquirão) durante a cheia secundária, em 
agosto-setembro de 1981. Estas migrações de desova, conheci· 
das como piracemas, na Amazônia, podem cobrir longas dis· 

tâncias. Kate Clark {comunicação pessoal 1982) registrou um 
comportamento semelhante do Leporinus sp. {piau) no canal 
de Cassiquiare, rio Orinoco, próximo a São Carlos, na Vene
zuela. A distância que os peixes percorrem em sua migração 
correnteza abaixo, entre as desovas, é desconhecida. 

Os Wanâna conhecem perfeitamente a relação existente entre 
as características biofísicas de seu meio ambiente e os ciclos de 
vida dos peixes. Mais ainda, estão conscientes do papel crucial 
desempenhado pela floresta ciliar na provisão de fontes alimen
tares que sustentam a população pesqueira. Enquanto os cien
tistas apenas recentemente reconheceram a importância da 
mata adjacente para a subsistência dos peixes, ·os Wanâna 
jamais permitiram sua derrubada, para evitar justamente o 
declínio da fauna pesqueira (Chernela 1983a). 

Habitats 

A variação e o caráter dos diversos nichos ecológicos ou bioti· 
pos é da maior importância para o aproveitamento dos recur
sos ictiológicos do rio Uaupés. Como disse, ao contrário do que 
sustenta a maioria dos antropólogos, o Uaupés não é um meio 
ambiente homogêneo. Existe uma grande variedade de habitats, 
reconhecida e explorada desde sempre pelos Wanâna. Os três 
biotipos mais importantes que distingui são: igapós, cachoeiras 
e terra firme. Destes, os dois primeiros são os mais relevantes, 
por suas características ambientais, para a pesca dos Wanâna. 

. lgapós 

As margens do rio podem ser divididas em: terrenos altos de 
terra firme, que nunca são submergidos, e igapós, terrenos 
inundáveis, mais baixos, sujeitos a enchentes sazonais (ver fig. 
3). 

A súbita e abundante disponibilidade de alimento devido à 
inundação do igapó pode ser ilustrada pelo cálculo da queda de 
folhas por hectare em um ano. Denise Costich (comunicação 
pessoal 1982) e outros participantes do Projeto World wildlife 
engajados no estudo do Minimal criticai size project avaliam 
uma média de 600 árvores por hectare, na Amazônia. Consi· 
derando-se que o desfolhamento anual de cada árvore alcança 
20 libras (9,19kg), um hectare quadrado produziria 6 tonela· 
das de folhas caídas no decurso de um ano, apesar de que a 
maioria deva ser reabsorvida pelas raízes. Ao proceder a uma 
estimativa do material orgânico tombado sobre uma placa com 
cola, de 25m2

, em um só dia, verificou-se a existência de 56 
itens diferentes (Geisler et alii 1973). 

Tipos de orla i:-ipária 

N igel Smith ( 1981) demonstrou que a produtividade biológica 
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da água que margeia a terra firme é mínima quando comparada 
com a das áreas das planícies inundáveis. Segundo minhas pró
prias observações e o relato dos informantes, isso se dá tam
bém no caso do Uaupés. Com efeito, meus dados mostram 
que, das 41 espécies de árvores situadas ao longo das margens 
do rio, de cujos frutos os peixes se alimentam, 10 delas cres
cem tanto em terra firme quanto no igapó; 4 espécies crescem 
apenas em terra firme e 27 outras, somente no igapó. Mais ain
da, comparando o número de árvores frutíferas dessas espécies, 
contadás ao longo de extensões iguais de beira-rio na época da 
enchente - uma delas em terra firme e a outra no igapó -, en-

242 centrei o seguinte resu ltado : 359 árvores em terreno de igapó e 
46 em igual tamanho de terra firme. Esses dados corroboram 
as informações dos Wanâna de que as margens do igapó são 
mais produtivas no que se refere à pesca do que as de terra 
firme . Isto porque nelas se encontra maior quantidade de árvo
res que provêm frutos, flores e sementes de que os peixes se 
alimentam. Veremos adiante que a produção pesqueira obtida 
em uma e outra área confirma essa observação. 

Cachoeiras 

O rio Uaupés corre sobre uma planície ligeiramente ondulada. 
O declive do rio é insignificante, ou seja, 0,32m por km (Bruz
zi 1977 :13). O leito é geralmente coberto de areia ou argila. As 
cachoeiras se encontram onde o canal do rio atravessa aflora
mentos de granito res istentes à erosão. 

O eminente natural ista Alfred Russel Wallace, viajando pela 
área em 1852, assim descreve o rio Uaupés: 

"Pode-se afirmar que, a partir de Jauareté, o rio mede cerca 
de um terço de milha de largu ra, mas suas curvas e voltas 
são inumeráveis. Espraia-se, a cada queda, em baías tão pro
fundas e é dividido em canais por tantas rochas e ilhas, que 
se é levado a pensar que a água corre, subitamente, em dire
ção contrária à tomada previamente. A própria cachoeira 
Caruru é maior que qualquer outra jamais vista, despenhan
do-se por entre enormes rochas em uma descida de, talvez, 
quinze ou vinte pés (6m) . A única maneira de transpô-la 
fo i transportar a canoa sobre a rocha seca que se eleva con
sideravelmente acima do nível da água. A rocha é bastante 
acidentada, com interrupções em determinados lugares 
marcadas por fendas ou degraus com dois a três pés de altu
ra (1870:239-240). 

Navegando no Uaupés, o Dr. Hamilton Rice (1910, citado por 
Goldman 1963:8) contou 30 cachoeiras maiores e 60 menores 
no curso principal do rio. Essas cataratas funcionam como uma 
série de eclusas ao longo de seu curso, resultando em trechos 
de águas planas entremeadas de corredeiras. 

O habitat característico de cachoeira comporta uma fauna 
especializada às condições rigorosas das corredeiras, à sua gran
de turbulência e saturação de oxigênio. Entretanto, o abrigo 
que oferece· aos peixes proporciona condições favoráveis a 
uma biomassa relativamente alta. Assim sendo, os peixes que 
habitam as cataratas acabaram desenvolvendo uma adaptação 
no que concerne à morfologia e comportamento que os distin
gue de outros peixes que habitam águas não encachoeiradas. 

Os peixes e outros animais que vivem em água torrencial de
vem ser capazes de compensar ou evitar a correnteza para 
manter suas posições. Em virtude disso, tendem a abrigar-se e 
a viver junto ao substrato, ou nas fendas entre as rochas, onde 
a correnteza é sensivelmente reduzida. Nestas circunstâncias, 
os peixes que hab itam as cachoeiras podem ser descritos como 
sedentários, quandq comparados aos que vivem no meio da 
coluna d'água, os quais estão quase sempre em movimento (Hy
nes 1970). Os peixes de águas abertas se movem em bandos, para 
mútua proteção, ao passo que as espécies adaptadas às cachoei
ras procuram abrigar-se entre as fendas das rochas. Hynes 
(1970:310) sugere que uma área rochosa, com seu complexo 
ecossistema e seus abrigos protetores, favorece a ocupação de 
maior número de peixes do que as águas abertas. 

Além de abrigo, as rochas oferecem alimento. No seu substrato 
crescem algas e plantas aquáticas maiores. Essas comunidades 
vegetais, por sua vez, atraem grandes quantidades de 1 arvas de 
insetos de que se nutrem os peixes. Tiv.e a oportunidade de 
observar bom número de bagres vivendo entre plantas aquáti
cas, a salvo da correnteza. Diversas espécies da família Lori
cariadae e Pimelodidae, de que se servem os Wanâna, ocorrem 
apenas em zonas de cachoeiras. 

O grau do declive, a turbulência correlativa da água e a sua ex
tensão variam consideravelmente. As cachoeiras mais altas, 
com declives mais íngremes, são permanentes, enquanto que 
as mais baixas, com declives menos pronunciados, são sazonais, 
desaparecendo durante as cheias. A altura da cachoeira é que 
determina sua função de barreira para certos peixes. O grau de 
intercâmbio entre os mesmos está ligado à altura dos aflora
mentos e à extensão em que eles se prolongam através do canal 
fluvial. As cataratas permanentes impedem a passagem de cer
tas espécies. Segundo pude observar, os grandes peixes como o 
pirarucu (Arapaima gigas) e o tambaqui (Colossoma macropo
mum) não são encontrados acima da cachoeira de São Gabriel; 
o poraquê (Electroforus electricus) e a arraia (Potamotrygon) 
não conseguem atravessar a cachoeira permanente de Caruru. 
Estas espécies são representativas de inúmeras outras, de gran 
de envergadura, que não chegam a atingir a bacia do Uaupés 
devido à sua inabilidade de atravessar as poderosas corredeiras. 



Foto 3. Armadilha de pesca do tipo usado em cachoeira vista na estação da vazante. Aldeia 
Wanâna , médio Uaupés. Foto d a autora, 1979. · 

A cachoeira bloqueia a passagem da água de tal modo que os 
peixes que a ultrapassam ficam afunilados dentro de um núme
ro limitado de estreitos canais. Esta característica determina as 
práticas de pescaria Wanâna, já que os canais aparecem e so
mem de maneira previsível, segundo a elevação ou queda sazo
nais do nível da água. Assim sendo, as armadilhas em forma de 
funil, colocadas entre as rochas, funcionam durante certos pe
ríodos do ano, dependendo sua colocação do nível alcançado 
pelas águas do rio. 

TÉCNICAS DE PESCA 

Os Wanâna utiliz.am diversos métodos de pesca, compreenden
do a busca e a captura. Os mais importantes são: pesca com 
arco e flecha (buendu), com arpão (nyosansi'ne), com redede 
pescar ( Yacaho'na), com vara-de-mola e anzol (snare em inglês) 
(yoga po'a), bem como várias formas de pesca com linha e 
anzol. 

A par desses. métodos móveis de localização e captura, os Wa
nâna - assim como os demais grupos da área - utilizam arma
dilhas fixas de pesca, especializadas para cada tipo de habitat. 

Elas se adaptam às condições topográficas e hidrológicas espe
cíficas de cada um dos ambientes e micronichos a que me 
referi. 
Descrevo, a seguir, as principais ciladas de pesca permanentes. 

a) Matapi (buhcuyaca). Trata-se de um cesto cilíndrico de 
0,91 cm de diâmetro na boca e 1,52cm de comprimento, apro
ximadamente. ~ colocado numa barragem-esteira de taquara 
(pari, em 1 íngua geral), vedada com folhagem, disposta de 
modo a cruzar a estreita aber~ura existente entre as grandes 
rochas que formam as corredeiras, ou entre locais da terra fir
me nas florestas inundáveis. Os matapis também podem ser 
colocados nas cachoeiras, quando da subida das águas, com a 
abertura voltada a jusante, a fim de capturar os peixes que 
nadam rio acima, contra a corrente. Durante a piracema, isto é, 
quando das migrações periódicas dos peixes para a desova, 
essas armadilhas adquirem grande importância como instru
mentos de captura de biomassa pesqueira. Nessas ocasiões, os 
peixes caem nas armadilhas ao atravessarem os estreitos canais 
de água que flui através das partes não bloqueadas pelas rochas. 

Ao refluírem as águas, os matapis são colocados com suas aber-
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turas voltadas a montante, em locais estratégicos nos igapós, 
onde as passagens igualmente se estreitam. Essas ciladas inter
ceptam os peixes quando retornam dos tr ibutários ao rio maior, 
isto é, quando nadam a jusante. Os peixes ingressam no igapó 
com a subida das águas e aí se dispersam para nutrirem-se dos 
abundantes alimentos que a floresta lhes oferece. No refluxo 

das águas, os pe ixes e seus predadores, dispersos pelo igapó, 
concentram-se nas correntes mais rápidas que correm nos ca
nais mais fundos entre ilhas que despontam na terra firme. 
Durante esse período, reflui a água do rio que inundara a terra, 
dando lugar a canais que a drenam de volta ao rio. É nesses 
canais que os pescadores insta lam suas armad ilhas. 

Fig. 5. Matapi. Desenho a partir de foto. Chernela 1981 . 

b) Cacuri (wa'ir6). Armadilha de dimensões avantajadas, insta
lada num substrato rochoso, nas margens de um rio ou num 
ponto de ilha. Atinge cerca de 3m de altura e 40m d.e compri
mento, formando uma câmara ou curral de captura em forma 
de V ao dobro. É cercado de paus e galhos para não de ixares-

- --
- - -- ------ ···-

capar a presa. O cacuri se estende da margem do rio até o canal, 
- de modo a capturar os peixes que nadam rio ac ima, ao longo 

da margem , onde se a·limentam dos nutr ientes que caem na 
água. 

!<:---- -------- 2 . ~ ms. 

Fig. 6. Cacuri (wairó ) e ·par i ved ando a passagem dos pe ixes num iga
rapé. i'ndios Wanâna. Desenho d a autora feito à base de fo to. A o lado: 
Med id as de um cacu ri. lnd ios Wan âna, aldeia Yápima, médio Uaupés, 
1981. 



c) Caiá (em 1 íngua geral). Formado de esteiras-plataformas (pa
ris), o caiá é armado com apoio nas pedras da cachoeira e em 
paus fincados no leito do rio . Devido a essa localização, o caiá 
capta os peixes que nadam rio acima ou rio abaixo, os quais 
são erguidos pela turbulência das ondas da cachoeira. Essa ar-

- · - --
--

/-- . -- '-

madilha captura também os peixes arrastados pela forte cor
renteza, a montante, na medida que as águas sobem. Alguns 
caiás podem ainda pegar peixe em abundância quando do auge 
do crescimento das águas, isto é, na época das enchentes. 

-
~ - .. -......: '- ...._--== =-

- \.. '-• 

.... l -

Fig. 7. Desenho esquemático de ca iá armado sobre as pedras de Pari-Cachoe ira . Chernela 1981. 

Pesca com veneno vegetal. Ao baixarem as águas a seu menor 
nível, os pescadores vedam riachos secos com galhos folhudos 
e aplicam venenos de pesca em áreas restritas . O veneno pro
vém de toxinas existentes em hastes, raízes, folhas ou frutos. 
Eles são batidos para extrair a substância venenosa, misturados 
com barro e jogados nos riachos secos. Os peixes entontecem e 
podem ser facilm ente apanhados. Ao contrário de outras técn i
cas de pescaria, a que uti 1 iza venenos vegetais é exercida como 
atividade comunal. Cada participante se apossa dos peixes cap
turados com uma rede manual, chamada puçá. 

Sumariando as informações relativas aos habitats dos peixes 
e sua correlação com as técnicas de pesca, chega-se às seguintes 
constatações: 
1) os rios de águas pretas constituem um meio ambiente bas
tante estéril , cujos recursos alimentícios provêm de fora do 

sistema fluvial; 
2) os habitats mais produtivos para a pesca são: as florestas 
inundáveis, que oferecem abundância de alimento aos peixes, 
impossível de ser obtido de outra forma; e as cachoeiras, devi
do aos seus abrigos protetores, à sua vegetação aquática e às 
comunidades de fauna a ela associadas, que representam uma 
fonte substancial de alimento para o peixe; 
3) uma característica marcante desse meio ambiente é o apare
cimento e a desaparição de determinados habitats, segundo a 
flutuação do nível do rio. 

Dentro de certos limites, essas mudanças cíclicas são previsí
veis. Isso conduz a respostas adaptativas da população pesquei
ra, tais como especializações que incrementam a heteroge
neidade ambiental efetiva (Roberts 1972 :122). Os métodos de 
captura de peixes desenvolvidos pelos Wanâna levam em conta 
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os referidos ciclos alimentícios, reprodutores e migrátorios 
dos peixes, determinados pelas acentuadas flutuações sazonais 
na ecologia do sistema do rio. 

O ACESSO AOS RECURSOS PESQUEIROS EM DIVERSOS 
HABITATS 

Vejamos, agora, o uso que os Wanâna fazem dos recursos pes
queiros em cada tipo de habitat. O cômputo de 1910 horas de 
pescaria, em que foi feito o registro da localização de cada tipo 
de peixe capturado, demonstrou a grande variedade de produ-

246 ção real por tipo de ambiente. Aproximadamente 80 locais de 
pesca foram classificados dentro dos seguintes tipos de habi
tats: 1) florestas sazonalmente inundadas ou igapós; 2) cachoei
ras; 3) margens do rio; 4) pontos em ilhas; 5) praias de areia; 
6) terreno elevado em terra firme; 7) desconhecido. 

As florestas sazonalmente inundadas, as cachoeiras e a terra 
firme já foram anteriormente definidas. Um ponto em uma 
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Fig. 8 . Peso total de peixe capturado por habitat. 

ilha refere-se ao limite superior ou inferior de uma ilha. Con
servei esta categoria - não obstante o fato de algumas delas 
serem inundadas na estação das cheias - porque a hidrologia 
de um ponto numa ilha difere daquela da margem. A categoria 
"margem do rio" foi aplicada a um pequeno número de locais 
de pescaria que beiravam áreas de florestas inundáveis. Criei 
esta categoria à parte, considerando que sua designação como 
terra firme ou floresta inundada var iava de acordo com a ex
tensão da inundação. 

Os gráficos (figs. 8 e 9) - "Peso total dos peixes capturados 
por habitat" e "Número de peixes capturados por habitat" -
ilustram a porcentagem sensivelmente mais alta de peixes cap
turados em áreas de florestas sazonalmente inundadas, em 
contraste com a verificada em outros habitats. As cachoeiras 
vêm em segundo lugar no que concerne à quantidade de bio
massa de peixes capturados. Cachoeiras e igapós representam, 
em conjunto, mais de 800/o dos locais de captura de peixes. 
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Comparando-se os dois gráficos - que ilustram o número e o 
peso da biomassa de peixes obtidos por habitat - vê-se uma 
acentuada diferença nas proporções relativas, apenas no que 
diz respeito ao habitat da praia. Neste caso, o peso médio é 
mais baixo e o número de espécimes é maior em relação ao 
peso total. t que as praias de areia são levemente inclinadas 
e as águas rasas atraem pequenos peixes e filhotes de peixes 
que se alimentam de microorganismos existentes na areia. Aí 
ficam a salvo dos peixes de maior envergadura, cujo tamanho 
impede seu acesso a essas áreas. 

Os gráficos mostram igualmente que a terra firme que margeia 
o rio oferece menor quantidade de peixes, tanto em número de 
espécimes quanto em biomassa total. 

A HIERARQUIA DOS SIBS E O CONTROLE DOS LOCAIS 
DE PESCA 

Os grupos indígenas do Uaupés associam abundância com 
senhorialidade do status do grupo. Em função disso, denomi
nam os grupos seniors de "suculentos". A expectativa em 
relação a esses grupos é que sejam generosos e realizem muitos 
cerimoniais de o'ferendas (po"oa). Isto sugere que os sibs de 
hierarquia mais alta deveriam ocupar os locais onde a disponi
bilidade de alimentos - principalmente peixe, fonte primária 
de proteína - é maior. Meus dados foram ar.alisados para tes
tar essa hipótese. 

Como disse, os habitats que revelaram maior fartura de peixes 
foram, em primeiro lugar, os igapós e, em segundo, as cachoei
ras, que, em conjunto, respondem por 80% do total capturado. 
Ocorre que os direitos de propriedade dos sibs sobre locais 
específicos são fixados com base na emergência dos ancestrais 
a partir do corpo de uma anaconda (Eunectes marinus)/pr(sti
na. A pesca, nos limites desses locais, é restrita aos membros 
do sib e a "visitantes aut,orizados". Varia muito o acesso de 
diferentes sibs a distintos habitats. 

IDEOLOGIA E ASSENTAMENTO 

De acordo com a ideologia Wanâna, os sibs se distribuem ao 
longo do rio na ordem em que emergiram do corpo de uma 
cobra-canoa - sucuri ancestral - voltada a jusante. Segundo 
essa tradição, os grupos senior emergiram da cabeça da serpen
te e os junior, da cauda. Assim sendo, os sibs principais deve
riam localizar-se no baixo rio, e os secundários, em ordem 
decrescente, no alto rio. 

Entre os Wanana, os grupos principais se situam efetivamente 
rio abaixo. Nenhum grupo senior é encontrado no alto rio. 
A ocupação desses sítios é legitimada por vários mitos, princi-

paimente o da anaconda. A par disso, cada sib de chefes possui 
seu próprio mito de origem, segundo o qual seu primeiro an
cestral aparece no sítio onde se localiza o sib, deixando sinais 
de sua ocupação na própria paisagem, ou mais especificamente, 
nas gravuras rupestres. Além disso, os sibs de chefes têm lita
nias que confirmam a ordenação referida, as quais são recitadas 
quando do encontro com grupos irmãos junior. Elas enfatizam 
a permanência dos locais de assentamento ancestral, porque só 
desta forma a alma ancestral pode retornar .(Chernela 1983a). 

O alinhamento dos grupos ao longo do rio é efetivado segundo 
o padrão senior/baixo rio, junior/alto rio, da seguinte forma: 
primeiramente, os sibs designados "servos" vivem entre os sibs 
senhoriais no baixo rio. Alguns vivem nos sítios dos sibs-che
fes, outros, nas redondezas, em assentamentos associados. Con
tudo, esses sibs de "servos" são tidos como irmanados ou em
parelhados a sibs específicos de chefes, por terem vindo a 
esses assentamentos em um tempo remoto, a convite dos sibs 
senior. Esses servos, ou Wiroa, são tidos como originários não 
da cobra-canoa, mas mais tarde, por obra de um xamã ances
tral Wanâna. O que se espera deles é que prestem serviços a 
seus hospedeiros-chefes. Particularmente, que colaborem na 
preparação de suntuosos cerimoniais po"oa. 

Existem exceções no que se refere à ordenação hierárquica dos 
sibs com a correspondente ordenação dos,assentamentos ao 
longo do rio. Por exemplo, atualmente, o grupo de mais alta 
hierarquia entre os Wanana ocupa o local mais a montante den
tre os grupos-chefes. Essa exceção está relacionada ao acesso 
aiferencial aos recursos em vários sítios. 

HABITATS E LOCALICAÇÃO DOS SI BS 

Considerando-se· que os habitats de igapós e cachoeiras - que 
oferecem maior fartura de peixe - podem ser explorados em 
estações alternadas do ano, a localização mais vantajosa seria 
a que desse acesso a ambos. Em segundo lugar, o sítio mais de
sejável seria o que desse ensejo à exploração de um ou outro 
habitat. O terceiro, seria um sítio frente ao rio, sem cachoeiras 
ou florestas periodicamente inundáveis, ou seja, à margem de 
terra firme. A localização menos vantajosa seria a que não 
oferecesse controle legítimo dos recursos do rio. 

No canal principal do Uaupés e no seu maior afluente, .o Papu
ri, a faixa de floresta sujeita a inundações é relativamente pe
quena, se comparada às terras altas não submergíveis. No rio 
Tiquié ocorre o inverso (ver fig. 7). O Uaupés, desde a sua 
confluência com o rio Papuri até a fronteira com a Colômbia, 
percorre 1,75km. Apenas 12% dessa extensão, ou seja, 22km 
de margens é de igapós, isto é, sujeitas a inundações no perío-
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do das cheias. Os demais 88°/o correspondem a terras altas. 
O rio Papuri tem 154km de comprimento, desde a embocadura 
até a fronteira colombiana. Somente 17km, ou 11% de suas 
margens, estão sujeitas a inundações. Em contraste com essa 
situação, 91% dos 450km que percorre o Tiquié, desde sua foz 
até sua entrada na Colômbia, têm florestas sazonalmente 
inundáveis. 

A área ocupada pelos Wanâna, com a qual estou fam iliarizada, 
abrange apenas uma floresta inundada. O território controlado 
pelo sib de mais alta hierarquia inclui o citado igapó e duas 
cachoeiras. A floresta inundada do igarapé Tucunaré, próximo 
a Yapima, estimada com base em fotografias de satélite (proje
to Radambrasi l) em uma superfície de 190km2

, pertencia 
outrora aos Biari Pona, sib de mais alta hierarquia, em Bucaco
pa. Desde a extinção dos Biari, a área passou a ser habitada 
por grupos de segundo e terceiro nível hierárquico. 

Fig. 1 O. Localização de grupos de alta h ierar
quia nos rios Uaupés, Papurí e Tiquié (pontos 
assinalados por A, B e C). A primeira das cita
das localidades (A) assinala a localização de 
um sib de hierarquia mais alta entre os três. 
Redesenhado de Radam-Brasil 1976. 

No rio Papuri, a única floresta inundada situa-se na embocadu
ra do igarapé Turi. O sib de hierarquia mais elevada do grupo 
lingü ístico Tukâno habita essa localidade (Santa Lüzia), contro
lando tanto o igapó como uma grande queda d'água. 

No rio Tiquié, onde a água serpenteia entre florestas inundadas, 
um sib Tukâno, também de mais alta hierarquia, localiza-se na 
cachoeira de Pari, onde se situam as quedas d'água mais a ju
sante, abrangendo o seu território tanto os igapós como as 
cachoeiras. 

Em cada um destes segmentos do rio, os sibs de hierarquia 
mais alta controlam tanto as . cachoeiras .quanto os igapós. 
Além disso, no caso dos Wanâna, cada uma das numerosas cas
catas que pontilham o trecho do rio Uaupés é apropriada por 
um dos sibs de primeira hierarqu.ia - o sib de chefes Wamisima 
- por força da emergência de seus antepassados da cobra-ca
noa ancestral, nesse justo lugar. Cada uma dessas cachoeiras é 
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apropriada por um sib de chefes. 

Acima desses locais, situam-se as aldeias dos Tibahana, os "Ir
mãos Menores". Seus povoados ocupam trechos de terra firme 
de frente ao rio, desprovidos de cachoeiras ou igapós. Um deles 
apenas, Taraquá, localiz~-se perto de pequenas corredeiras 
que aparecem durante a vasante. 

Considera-se que os Wiroa, de baixa hierarquia, não têm direito 
legítimo sobre as margen~ do rio. Rio abaixo, eles se dispersam 
entre os Wamisima ("Irmãos Maiores", "Primeiros"), com os 
quais se emparelham na qualidade de "servos". 

Estas observações confirmam que a associação ideal entre alta 
hierarquia e abundância se manifesta na distribuição dos assen
tamentos vinculados a um .an1biente mais favorável às técnicas 
de pesca prevalecentes. A concentração de recursos nas mãos 
dos grupos de hierarquia mais elevada é contrabalançada por 
uma série de obrigações concomitantes, como expus anterior
mente. Elas exigem uma redistribuição generosa de bens entre 
pessoas relacionadas por consangüinidade ou afinidade. Disso 
resulta uma ampla rede de trocas ligando cerca de dez mi 1 ín
dios na região do Uaupés, movimentando alimentos e bens a 
consideráveis distâncias .. 

Pesquisas anteriores descreveram o Uaupés como margeado 
por "uma faixa indiferenciada de florestas, cortado por regatos 
e rios", onde "a homogeneidade de recursos é a característica 
da região" (Jackson 1976:57). Conforme demonstrei, a diver
sidade de ~mbiente é bem maior do que a anteriormente regis
trada e é ela que explica os padrões de povoamento, a busca de 
aHmentos, a senhorialidade e o acesso aos recursos, bem como 
sua redistribuição em função de determinados laços sociais. 

O grau de interdependência entre os sibs do Uaupés parece 
pouco comum entre grupos da floresta tropical úmida, mas 
torna-se compreensiva quando relacionada às .características 
ambientais da região. Como se vê, o Uaupés não constitui uma 
região indiferenciada. Ao contrário disso, ela se caracteriza 
por grandes contrastes quanto à disponibilidade de recursos 
e a seu acesso, através do tempo e do espaço. O cerimonial 
poJoa institucionaliza a redistribuição e circulação de bens 
entre grupos locais segundo relações sociais específicas. O aces
so diferencial aos recursos e à distribuição de bens, dentro e 

· entre os grupos lingü ísticos que habitam a região, é essencial 
para uma análise acurada da ecologia humana na área. 
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