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Como não se extasiar diante da majestade da Floresta Amazônica? Com 

suas gigantescas árvores, com o emaranhado de seus cipós e trepadeiras, com 

as nuances sutis de seus verdes, com a diversidade de suas flores e frutos? 

Como não quedar-se boquiaberto pela imensidão das águas que calmamente 

se espraiam mato adentro e descem molemente para o oceano? 

Como não sentir-se pequeno, perdido, bichinho insignificante face a 

incontável biodiversidade?  

Sim, habitamos poeticamente a Terra em cada momento. Quando sentimos 

na pele a suavidade do frescor da manhã; quando padecemos a canícula do 

sol ao meio-dia; quando serenamos com o cair esmaecido da tarde; quando 

nos invade o mistério da escuridão da noite. Sentimos, estremecemos, 

vibramos, sorrimos, nos enternecemos, e nos extasiamos com a Terra e sua 

insondável vitalidade. 

 

 

Leonardo Boff 

 
 

 
 

 iv



 
 
 
 
 

Wa lam yabka min tulaa’i amsin siwa qat’ain 
Wa lam yabka fi yaddi sahbin siwa al qadari 

 
  

Dois amigos não ficam da mesma altura,  
 são apenas duas partes. 

Dois amigos não ficam juntos num vale, 
 somente seus destinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico essa dissertação aos meus avós  

paternos Elias e Iracema; e 
maternos Lucas e Aquilina. 
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Resumo 
 

Nesta pesquisa, foram utilizados os conhecimentos e a percepção 

indígena dos Baniwa, os inventários de composição e estrutura da vegetação, e a 

reflectância nas faixas do visível e do infravermelho da imagem de satélite 

Landsat TM5 como subsídio para identificar as Florestas de Campinarana. Através 

destes três eixos buscou-se identificar e distinguir diferentes tipos de Florestas de 

Campinarana nas comunidades de Aracu, Jandu e Juivitera no rio Içana, Terra 

Indígena do Alto Rio Negro.  

Nessas comunidades foram entrevistadas 10 pessoas e detectados 14 

tipos de Florestas de Campinarana, Hamáliani na língua Baniwa. Foram 

realizados 15 inventários abrangendo seis tipos de vegetação, dentro dos 14 tipos 

acessado nas entrevistas, em um total de 0.2 ha por inventário. As parcelas de 

cada inventário foram espalhadas em uma área aproximada de 200 X 200 m 

(aproximadamente 45 pixels do sensor Landsat). Dentro dos seis tipos de 

Campinarana inventariados, estão incluidos dois subtipos, alto e baixo, com os 

seguintes nomes Baniwa: Anerima madoape kaawa (baixa) e Anerima dzenonipe 

(alta), Waittirima madoape kaawa (baixa), Waittirima dzenonipe kaawa (alta), 

Maarolina, Heridzolima, Añholima, e Waapalima.  

A classificação etno-ambiental permitiu a sistematização e o registro 

deste conhecimento, e sua correspondência foi demonstrada com os inventários 

estruturais e florísticos; e com os atributos derivados da imagem, através de 

ordenamentos (MDS, PCA) e agrupamentos. Existe um forte gradiente que 

estrutura as Florestas de Campinarana nessas comunidades do Içana e que foi 

demonstrado em dois ordenamentos tipo MDS com eixo único. Os ordenamentos 

explicaram 77% e 87% da composição florística, utilizando respectivamente, 

densidade e área basal relativa como indicadores de cada espécie. Este forte 

gradiente é percebido pelos Baniwa, e é congruente com o primeiro eixo de um 

ordenamento PCA dos inventários utilizando as três bandas do satélite. Houve 

forte correlação entre o gradiente da composição florística e dois atributos 

estruturais das parcelas: área basal/ha e altura média das árvores. No entanto, o 

ordenamento em que foi usado índice de similaridade qualitativo mostrou 
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resultados diferentes agrupando os inventários pelas três áreas de estudo. Isto 

pode ter ocorrido pelo uso de três informantes diferentes em cada comunidade 

indígena, Alberto, Custódio e Roberto; ou uma possível relação entre a distância 

geográfica e a composição de espécies mais raras. Um ordenamento tipo MDS 

também foi aplicado aos tipos de Campinarana no sistema de classificação 

Baniwa, utilizando, como o indicador de abundância da espécie, o número de 

informantes (máximo 10) que disseram que uma espécie ocorre em determinado 

tipo. Este ordenamento também resultou em um gradiente, mas com dois grupos 

distintos, que são os tipos de Campinaranas com árvores baixas e as altas. A 

sistematização do conhecimento indígena registra os usos e as percepções do 

ambiente, e permite identificar as áreas que os índios utilizam para diversas 

atividades de subsistência como caça, pesca, agricultura, extrativismo e 

artesanato. Estudos com este enfoque proporcionam informações básicas sobre 

os recursos existentes no ambiente, e possibilitam instrumentos de planejamento, 

zoneamento e manejo dos recursos, bem como diálogo com as demais instâncias 

da sociedade. Também contribui para um melhor entendimento da diversidade de 

habitats da Amazônia, oferecendo um método eficiente para caracterizar e 

localizar ambientes ainda pouco conhecidos.  
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Abstract 
 

Baniwa indigenous knowledge and perception; vegetation composition 

and structure; and canopy spectral reflectance in the visible and near infrared 

bands of the Landsat 5 satellite sensor were all used to identify different white 

sand forests (campinaranas). These three kinds of information were used to 

distinguish different types of campinarana near the three Baniwa indigenous 

communities of Aracu, Jandu and Juvitera, along 50 km of the Içana River in the 

upper Negro River Basin. 

Ten people were interviewed and 14 campinarana types (Hamáliani in 

Baniwa) detected.  Fifteen quantitative inventories covering several types were 

conducted, each in an area of 0.2 hectares. Parts of each inventory were spread 

over an area of about 200 x 200m to facilitate collecting average spectral 

reflectance from the Landsat image. These 15 inventories covered replicates of six 

campinarana types, including two subtypes (“high” and “low” canopy stature), 

making eight distinct types for quantitative analyses and comparisons.  In Baniwa, 

these were: Anerima madoape kaawa (low) e Anerima dzenonipe (high), 

Waittirima madoape kaawa (low), Waittirima dzenonipe kaawa (high), Maarolina, 

Heridzolima, Añholima, and Waapalima. 

An ethno-environmental classification allowed this knowledge to be 

recorded and organized.  Baniwa classes of forest were compared with ordination 

(MDS, PCA) and cluster analyses of the 15 inventories. The ordinations were 

conducted separately for structural, floristic and spectral attributes to allow 

comparison between gradients patterns derived from each of these attribute types. 

Floristic information was based exclusively on Baniwa identifications in the field. 

Using quantitative similarity indices, there was a strong floristic gradient that 

structured the Campinarana forests of the Içana. This was seen in two single-axis 

MDS ordinations that used density and basal area as the species-importance 

measures.  These ordinations explained, respectively 77% and 87% of the floristic 

dissimilarity between plots. This composition gradient was highly congruent with a 

PCA ordination of the same inventory plots using three spectral bands, and was 

strongly correlated with two structural attributes: average canopy height and total 
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basal area. A floristic ordination based on presence/absence data, however, was 

very different, grouping the inventories by the three study locations along the river. 

This was due either to differences between the knowledge of the three informants 

used to identify the trees at each location, or to high turnover in the rare (but not 

the common) species between locations. An MDS ordination of all types of 

campinarana in the Baniwa classification system was also performed based on the 

number of times a species was reported present in each type by ten different 

informants. This also resulted in a gradient, but with two distinct groups of 

vegetation types, corresponding to high and low forests. A description of 

indigenous knowledge systems that record uses and perceptions of the 

environment allows one to identify those areas used for subsistence activities such 

as hunting, fishing, agriculture, extractivism and crafts. Studies of this kind provide 

a basic knowledge of environmental resources and are an instrument for improved 

planning, zoning and management, as well as a link with other segments of 

society. They also contribute to a better understanding of habitat diversity in 

Amazonia and are an efficient method to characterize poorly known environments. 
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Apresentação 
 
A Amazônia, este vasto bioma e com tamanha biodiversidade, necessita 

ainda de investigação detalhada em muitas áreas, especialmente em regiões onde 

poucos estudos ou levantamentos dos recursos naturais foram realizados, como 

por exemplo a região da bacia do Rio Negro, uma das menos estudadas (Trolle 

2003). Esta investigação da biodiversidade é urgente e necessária à medida que 

contribuirá para a elaboração de planos e formas de uso, manejo, e conservação, 

principalmente porque a pressão e demanda sobre novas fronteiras de 

desenvolvimento continuam intensas e as espécies estão sendo extintas antes de 

serem conhecidas (Capobianco et al. 2001; Posey e Overall 1988).  

Porém, para saber quais áreas são importantes ou mais representativas 

a serem preservadas, ou qual o melhor uso a ser feito e que resulte em menor 

impacto, é preciso conhecer antes as espécies, inventariar os recursos, as 

relações existentes entre os diversos fatores ambientais. Isto vai propiciar e 

assegurar que a maior parte da diversidade biológica, seja ao nível de ambientes, 

espécies ou populações, esteja incluída nesses sistemas (Albernaz 2001).  

Nos projetos de desenvolvimento ou de estudos com inventários 

específicos da flora e fauna de institutos públicos ou privados é necessária uma 

ampla participação da população local, pois estes dificilmente são sustentados 

sem que haja participação de todas as instâncias sociais envolvidas. Permitir que 

as populações locais não sejam apenas colaboradoras dos projetos, mas sim 

promotoras, executoras e planejadoras dos mesmos (Sheil e Lawrence 2004). 

Nesta perspectiva, é importante e primordial que as populações locais sejam 

incluídas neste processo, pois o planejamento e as iniciativas conservacionistas 

são mais eficazes se contarem com a participação e definirem como beneficiárias 

estas populações, que têm direito de ver seus projetos de melhoria de vida 

contemplados no processo de desenvolvimento. 

Diversos estudos analisados na Amazônia indicam que estas 

populações construíram, ao longo de gerações, conhecimentos fundamentais para 

sua sobrevivência sobre o mundo natural e a biodiversidade (Diegues et al. 2001). 

Estes moradores e conhecedores natos do ambiente podem se tornar importantes 

colaboradores para o uso equilibrado dos recursos (Diegues 1998). Pois como já 
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foi declarado em outras pesquisas, os conhecimentos ecológicos dos povos 

indígenas têm um papel fundamental para o estudo científico da biodiversidade 

amazônica, bem como para sua conservação e uso racional dos recursos (Posey 

e Overall 1988). 

Dessa forma, elaborar estudos que ofereçam às populações locais 

subsídios científicos e técnicos com informações básicas sobre os recursos 

existentes permtirá a estas populações, instrumentos para planejar o seu território 

e dialogar com as demais instâncias da sociedade, promovendo um 

desenvolvimento mais equilibrado e o uso mais adequado do ambiente. Porém 

iniciativas de estudos ou projetos que agreguem a população local como parte 

integrante de programas de planejamento do território são praticamente 

inexistentes.  

Nesta linha de integrar o conhecimento local e a comunidade científica 

surge o projeto “Sustentabilidade Ecológica e Social da Produção e 

Comercialização do Artesanato de Arumã (Ischnosiphon spp.) no Alto Rio Negro”, 

empreendido pelo INPA em parceria com a OIBI e o ISA. O objetivo deste projeto 

foi dar subsídios científicos e técnicos para a produção e comercialização 

sustentável do artesanato com fibras de arumã, confeccionado pelos índios 

Baniwa (Silva 2004). A partir deste projeto houve novas demandas e sugestões 

feitas pela OIBI para que novos estudos fossem realizados. Neste contexto, foram 

solicitados além desta pesquisa outras duas que foram financiadas pela FAPEAM 

através do projeto: “A Sustentabilidade Socioambiental da Produção e 

Comercialização do Artesanato de Arumã (Ischnosiphon spp.) em Comunidades 

Indígenas no Alto Rio Negro”. Este projeto contou com a participação de quatro 

bolsistas indígenas da escola Paámali (EIBC) do Programa Jovem Cientista 

Amazônida. 

Assim, este estudo buscou a fusão de métodos da etnobiologia e 

ecologia, possibilitando uma interação entre o conhecimento tradicional indígena e 

a pesquisa científica. Dessa forma, procurou integrar informações ecológicas, 

etnobiológicas e de padrões espectrais derivadas de imagem de satélite em uma 

proposta para identificar diferentes florestas de Campinarana nas comunidades 

Baniwa do Rio Içana, Alto Rio Negro. Para isto, foi utilizada informação de três 
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fontes diferenciadas: as entrevistas, buscando compreender a percepção dos 

Baniwa sobre as florestas de Campinarana; os inventários em campo com 

medidas ecológicas, e a análise de reflectância da imagem de satélite. Isto foi 

realizado com o intuito de verificar a utilidade e a capacidade do 

etnoconhecimento para prever a biodiversidade local, possibilitando aproveitar 

destes conhecimentos para obter uma caracterização mais rápida e eficiente dos 

habitats. 

Esta dissertação foi dividida em três capítulos que se propõem a 

abordar essa triangulação. O Capítulo I apresenta o resultado do estudo sobre a 

classificação e caracterização etnobiológica, baseado principalmente nas 

entrevistas com informantes Baniwa sobre os tipos florestais de Campinarana 

Hamáliani ou Hamarápere1. Foram realizadas entrevistas para identificar os 

critérios e as características usadas pelos Baniwa para diferenciar esses tipos.  

Dois aspectos deste capítulo são particularmente relevantes. Esta é 

uma forma de compilar os conhecimentos Baniwa no qual foram identificados 14 

tipos de Campinarana reconhecidos de forma consensual entre diferentes 

informantes, e de aplicar técnicas e métodos científicos, possibilitando sua 

sistematização.  

No Capítulo II, foram inventariados seis tipos de Campinarana, incluindo 

dois subtipos, dos 14 reconhecidos pelos Baniwa usando medidas de estrutura e 

composição florística. Cada um dos seis tipos foi representado por um ou mais 

inventários em comunidades indígenas diferentes. O objetivo deste capítulo foi 

verificar a consistência e realidade ecológica dos tipos de Campinarana 

reconhecidos pelos Baniwa, e identificar a presença de um gradiente ambiental e 

sua relação com atributos estruturais da floresta. Dessa forma, foi possível saber 

se os critérios que os Baniwa utilizam podem ser usados para prever a 

diversidade de ambientes em paisagens locais. 

E por último, no Capítulo III, as informações do etnoconhecimento dos 

Baniwa (Capítulo I) e os inventários florísticos e estruturais da vegetação (Capítulo 

II) são associados às informações de reflectância espectral da imagem de satélite 
                                                 
1 Nomes em Baniwa correspondentes aos termos regionais em português, (Ramirez, 

2001). 
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Landsat. Trata-se de verificar se a percepção Baniwa e as medidas efetuadas em 

campo são captadas pelo sensor do satélite, permitindo saber se os tipos de 

Campinarana percebidos pelos Baniwa e inventariados em campo 

corresponderiam a diferentes cores da imagem. Este aspecto é relevante à 

medida que a aplicação destas informações conjugadas permite identificar os 

padrões espectrais e sua veracidade de superfície. 

 
Área de Estudo 

 

Os Baniwa fazem parte de um complexo sociocultural que compreende 

22 povos indígenas no Alto Rio Negro, totalizando 30.000 habitantes (Cabalzar e 

Ricardo 1998). No Brasil, os Baniwa, encontram-se atualmente, distribuídos em 93 

povoados pequenos e com população aproximada de 4.100 indivíduos (Cabalzar 

e Ricardo 1998, Weigel 2000). Somam-se aos Baniwa do Brasil, mais 2500 

pessoas residentes nas comunidades da Venezuela, os chamados Wakuenai, e 

na Colômbia, os Curipako (ACIRA/FOIRN 1999). 

Este estudo enfoca os Baniwa do Médio Rio Içana, etnia pertencente ao 

grupo lingüístico Arawak, com predominância das fratrias Waliperidakenai (Suci) e 

Dzawinai (Onça) nas comunidades indígenas de Aracu, Jandu, e Juivitera; 

localizados aproximadamente nas coordenadas de 1°29’ a 1°36’ N e 68°09’ a 

68°48’ W (Figura 1).  

A região do Alto Rio Negro é fisiograficamente conhecida como 

Província Amazônica Ocidental, e abrange o limite geológico norte ocidental do 

Craton Guianês (RADAM 1976). A província geomorfológica é o Pediplano Rio 

Branco-Rio Negro, o qual compreende as áreas extensas do relevo aplainado 

localizado no interflúvio Negro-Uaupés. Este extenso relevo aplainado resultou da 

ação de agentes erosivos que expuseram a base do bloco que constitui o Craton 

Guianês e apresenta cobertura de sedimentos arenosos recentes (RADAM 1976). 

As comunidades nas quais foi realizado o estudo situam-se às margens 

do rio Içana em um trecho linear de 50 Km. Este rio com 696 km de extensão 

nasce na Colômbia e uma parte de seu curso, 110 km, serve de fronteira com o 

Brasil, no Noroeste da Amazônia Legal (Cabalzar e Ricardo 1998). Depois de 
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percorrer 510 km em território brasileiro, em média a 1o 40’ ao norte da linha do 

Equador e entre as latitudes 67 o – 70 o oeste, o Içana deságua no Rio Negro a 

cerca de 80 km acima da cidade de São Gabriel da Cachoeira.  

A principal característica do clima desse local é ser a área da Amazônia 

com os maiores índices de precipitação pluviométrica, sendo 2500 a 3500 mm 

anuais (RADAM 1976). As temperaturas anuais figuram entre 24 e 26 0C, com 

amplitude térmica anual insignificante. Devido estas características de 

precipitação e temperatura o clima é considerado Af - Tropical Chuvoso Úmido 

(Köppen 1948). 
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Figura 1. Localização da área de estudo 
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Imagem Landsat TM5 1993 – Composição colorida 
30 m de resolução 
Sistema de Referência – UTM/SAD69 



Os principais tipos de solo que ocorrem na região são os Podzóis, 

Latossolos e Hidromórficos (RADAM 1976). Os podzóis são solos ácidos e 

arenosos com poucos nutrientes, ocorrem mais freqüentemente na área, 

resultando em ecossistemas com baixa disponibilidade de peixes e caça. 

No alto rio Negro, a paisagem é composta por três grandes unidades 

vegetacionais principais: Campinarana ou Caatinga amazônica, Terra firme e 

Igapó. A Campinarana predomina principalmente nas áreas de embasamento de 

granito e gnaisse dissecados e capeados por fina camada arenosa (RADAM 

1976). A vegetação é baixa, com baixa taxa de produtividade (oligotrófica) e 

ocorre sobre solos de areia branca, os podzóis. Sobre este solo segundo o 

RADAM (1976), observam-se dois grupos de Campinarana bem marcados por 

diferenças morfológicas: um arbóreo denso e outro arbóreo aberto. A arbórea 

densa ocorre nos interflúvios ligeiramente tabulares e a arbórea aberta nas 

depressões das áreas pediplanadas resultante de meandros abandonados ou de 

rasas lagunas assoreadas. 

A floresta de Terra Firme ocorre em pequenas manchas irregulares 

sobre solo argiloso não inundado. O Igapó é constituído por áreas de vegetação 

inundadas sazonalmente por águas pretas. Estes termos são designações 

regionais, as quais são propostas variações e classificações diferenciadas em 

subgrupos. Entretanto, este trabalho enfocará e discutirá apenas sobre os tipos de 

Campinarana.  

Anderson (1981) denomina este tipo de vegetação de Caatinga 

Amazônica, fazendo uma referência à Caatinga da região nordeste do Brasil, 

posto que para ele o termo campina oferece desvantagem à medida que requer 

outro termo para designar as áreas de vegetação baixa; e Campinarana possibilita 

pouca ou nenhuma informação descritiva e sua aplicação tem sido confusa. Esta 

classificação usa os atributos, altura e fechamento do dossel, como critérios para 

avaliar a  vegetação, e subdivide-as em Caatinga Savânica, Arbustiva, Arbórea e 

Alta.  

Na classificação de Veloso et al. (1991), é possível encontrar o termo 

regional Campinarana apesar deste propor uma classificação adaptada a termos 

universais. O autor justifica o uso do termo regional Campinarana devido a três 
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fatores: histórico, por considerar este um ambiente único na fitogeografia mundial, 

por ter conotação prioritária sobre o seu sinônimo Campina, e por ser um termo 

usado para identificar ambientes na região sul do Brasil.  

As Campinaranas têm ampla distribuição geográfica no alto rio Negro, 

com muitas espécies exclusivas desse ambiente. As condições edáficas destes 

sítios provavelmente têm atuado como fatores seletivos, sendo um dos fatores 

determinantes dos contrastes existentes nesses sistemas, e gerando uma biota 

com baixa diversidade alfa e alto endemismo, comparada com outros tipos de 

ambientes florestais amazônicos (Anderson 1981; Silveira 2003). Nesses 

ambientes com recursos limitados os povos indígenas desenvolveram adaptações 

culturais sofisticadas para superar os desafios ecológicos impostos (Moran 1991). 

Entre os Baniwa, por exemplo, o acesso aos recursos e o seu intercâmbio entre 

diferentes comunidades é governado por alianças de matrimônio, relações 

políticas e complexas regras tradicionais de hierarquia (Weigel 2000, Wright 

1998). 

Estas adaptações que sofreram ao longo dos anos de vivência, e que 

estão refletidas em múltiplos aspectos do seu modo de vida, permitiram que estes 

povos desenvolvessem classificação e denominações específicas para seu 

território, baseadas em critérios próprios. Estes critérios incluem um complexo 

sistema de toponímios, com nomes geográficos, formações geológicas, assim 

como, lugares de origem mitológica. São estes critérios, denominações e 

classificação, segundo suas características ecológicas, solos e a presença de 

espécies indicadoras existentes nas Florestas de Campinarana e apreendidas 

pelos Baniwa que este estudo procurou identificar e compreender. 

É com esta diversidade cultural e ambiental da bacia do Içana, que este 

estudo buscou aprender, compreender e demonstrar os critérios de classificação 

etno-ambiental dos Baniwa para as Florestas de Campinarana a partir dos 

conhecimentos dos índios, e conciliar com as informações obtidas em inventários 

em campo, e de imagem de satélite. Através desses três eixos procurou-se 

potencializar a capacidade de refinar, detectar e distinguir a diversidade de 

ambientes existentes nessas florestas.  
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Objetivo Geral e Hipótese 
 

 
O objetivo geral da dissertação é avaliar a correspondência entre a 

composição florística informada pelos indígenas, para os tipos de Campinarana; 

com os inventários de estrutura e composição da vegetação, e com a reflectância 

da imagem de satélite. 

A hipótese a ser investigada supõe que: “A classificação de 

Campinarana dos Baniwa, baseada em critérios e denominações próprias pode 

ser utilizada como indicador para reconhecer áreas floristicamente, 

estruturalmente e espectralmente dissimilares entre si”. 
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Capítulo I : Etnoconhecimento 
 

1.Introdução 
 

 

As populações que vivem de forma tradicional desconsideradas do 

processo técnico-científico-informacional passaram a ser concebidas de forma 

diferenciada por desenvolverem suas atividades e sua concepção de vida 

adaptadas ao ambiente físico (Santos 1997; Cunha e Almeida 2001). Estas 

atividades se tornaram importantes à medida que as populações tradicionais 

utilizam os recursos do ambiente de forma sustentada e em equilíbrio.  

Fazem parte das consideradas populações tradicionais uma complexa 

sociedade composta de índios, agricultores, coletores, extrativistas, pescadores, 

caiçaras, e garimpeiros artesanais que consomem, no todo ou em parte, os frutos 

do trabalho obtidos a partir da apropriação de uma parcela da natureza, 

basicamente para auto-sustento e os meios intelectuais são seus sistemas de 

conhecimentos e crenças (Toledo 1991; Diegues 1998).  

O conhecimento destas populações que desenvolvem suas atividades e 

sua concepção de vida baseada em modos de organização social com práticas 

ancestrais é designado, atualmente, de conhecimento tradicional (Toledo 1991). 

Estudar este conhecimento é compreender como vivem essas populações, o que 

sabem, como percebem a natureza e os seus processos. A partir da década de 

80, este conhecimento passou a ser objeto de investigação de muitos cientistas, 

por ser considerado um recurso de informação importante para compreender 

melhor o ambiente e para os planejadores interessados em estratégias de 

desenvolvimento (Parker et al. 1983). 

O conhecimento tradicional também tem sido objeto de investigação de 

outras áreas da ciência com fins aplicados e que geram lucros. É o caso das 

indústrias farmacêuticas, sementes, cosméticos e agrotóxicos. O uso do 

conhecimento tradicional para estes fins tem gerado bastante discussão sobre a 

regulamentação do acesso, a proteção e a partição de benefícios com os 

detentores do conhecimento (Lima e Bensusan 2003). 
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No entanto, para entender e estudar conhecimento tradicional ou local é 

necessário penetrar nos olhos do seu informante e ver a realidade de sua 

perspectiva, explorando o corpus, ou seja, o repertório de símbolos, conceitos e 

percepções do sistema cognitivo; e a sua práxis, o meio pelo qual estas 

populações trabalham a natureza (Toledo 1991). Para o autor este conhecimento 

comporta um conjunto de saberes que opera em diferentes escalas: o regional 

através da experiência historicamente acumulada e transmitida oralmente através 

de gerações; a comunitária onde as experiências são socialmente compartilhadas 

pelos membros da mesma geração em comunidade; e ainda, a doméstica, a 

experiência social e particular de cada indivíduo e sua família (Toledo 1991). 

Para acessar o sistema cognitivo é necessário compreender como este 

funciona e quais os conhecimentos envolvidos. Segundo Toledo (1991), no 

sistema cognitivo existem oito tipos principais de conhecimento que precisam ser 

considerados no estudo da tipologia do conhecimento tradicional. Os 

conhecimentos sobre os recursos naturais incluem: o geográfico que são as 

macro-estruturas (o espaço terrestre e aquático, os fenômenos meteorológicos e 

climáticos); o físico composto pelas rochas, minerais, solos e recursos hídricos; o 

eco-geográfico com base nas unidades ambientais distintas (tipos de vegetação, 

relevo, topografia, e solos); e o biológico composto pelas plantas, animais e 

fungos.  

Além destes há outras quatro modalidades de conhecimento 

consideradas importantes: o estrutural, relativo aos componentes dos elementos 

naturais distintos como descontinuidades da natureza; o dinâmico referente aos 

fenômenos e processos da natureza; o relacional, que aborda as relações entre os 

elementos e os processos; e o utilitário que se refere à utilidade dos elementos e 

fenômenos naturais. O conhecimento estrutural é aquele responsável pela 

organização de um sistema de classificação, ou seja, permite reconhecer, nomear 

e classificar os principais elementos encontrados.  

A ciência, através da etnobiologia e etnoecologia tem procurado 

entender como os povos tradicionais percebem e se relacionam com seu 

ambiente. A etnobiologia, desde os anos 70, tem buscado informações sobre 

como diferentes grupos humanos classificam as plantas e animais do seu entorno 
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ecológico (Berlin 1992). E atualmente, a etnoecologia vem estudando como 

grupos humanos entendem e utilizam os processos ecológicos inseridos 

culturalmente nos ecossistemas, através das reações emocionais e 

comportamentais que emergem entre sociedade e natureza (Toledo 1992; 

Marques 2001).  

Os táxons são agrupados dentro de um pequeno número de classes, as 

categorias etnobiológicas. Estas categorias são definidas por critérios 

taxonômicos e linguísticos e incluem hierarquicamente em ordem decrescente: 

iniciador único, forma de vida, intermediária, genérica, específica, e a variedade. 

Os membros da categoria forma de vida são pouco numerosos e inclui os táxons 

nomeados em grau hierárquico menor. As categorias espécie e variedade são 

menos numerosas que o gênero e são rotulados em conjunto. (Berlin 1992). Estes 

princípios foram elaborados para detectar a classificação etnobiológica dos 

organismos, porém alguns aspectos destes princípios universais podem ser 

relacionados e utilizados também para as comunidades dos organismos. 

Nesta concepção há diversos estudos sobre a nomenclatura e os 

processos cognitivos associados à classificação etnobiológica para diferentes 

organismos biológicos, no entanto, ainda existem poucos estudos detalhados 

sobre as paisagens ecológicas (Shepard et al. 2001).  

Alguns exemplos com esse viés são encontrados no trabalho de Parker 

et al. (1983), os quais mostraram dados resumidos para quatro diferentes culturas 

indígenas e caboclas da Amazônia. Fleck e Harder (2000) estudaram a 

classificação etno-ambiental dos Matses do Peru. Segundo os autores, os Matses 

reconheceram 47 tipos de florestas somente a partir da vegetação e quando 

associado com geomorfologia o número aumenta para 178 tipos. Os Matsigenka 

do Parque Nacional do Manu na Amazônia peruana possuem um sistema de 

classificação baseado na vegetação e em outras feições abióticas como topografia 

e características edáficas (Shepard et al. 2001). Eles distinguiram 69 habitats 

definidos pela vegetação e 29 definidos por características abióticas. A 

etnoclassificação dos Matsigenka foi relacionada com informações obtidas de 

imagem de satélite, possibilitando o etnomapeamento (Shepard et al. 2004) 
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Enfatizando o conhecimento eco-geográfico referente aos tipos de 

vegetação, este estudo vai buscar compreender e acessar o etnoconhecimento 

existente dos índios Baniwa. Procurando verificar como estes designam e quais 

são os critérios que eles utilizam para subdividir as áreas de Campinarana, e 

dessa forma, identificar os diferentes ambientes.  
 

2. Objetivos específicos 
 

⇒ Identificar os critérios que os Baniwa utilizam para reconhecer e distinguir as 

diferentes unidades de paisagem existentes em Hamáliani (Campinarana). 

⇒ Descrever os tipos de Hamáliani (Campinaranas) ocorrentes na bacia do Içana 

através de entrevistas com os índios Baniwa. 

 ⇒ Determinar a correspondência do conhecimento Baniwa com os inventários da 

composição florística.  
 

3 . Métodos 
 

A primeira fase deste estudo foi verificar e refinar a classificação Baniwa 

compilada por Andrello (1998), na qual a paisagem é dividida em categorias 

básicas: Terra firme, Campinarana, Igapó e Capoeira. Na primeira atividade de 

campo desta pesquisa, em novembro de 2003, foram realizadas entrevistas 

preliminares, onde os Baniwa listavam livremente os tipos de florestas existentes 

nas áreas de Terra firme (Éedzawa), Igapó (Alápe) e Campinarana (Hamáliani). 

Para os tipos de florestas de Terra firme (Éedzawa) e Igapó (Alápe) não foi 

realizado estrevistas semi-estruturadas específicas, tendo portanto, somente a 

listagem livre, pois não seria possível realizar inventários florísticos e estruturais 

nas três macro-áereas devido ao tempo de dois anos para a conclusão do 

mestrado (Tabela 1) . 
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Tabela 1: Tipos de Vegetação Baniwa 
Categorias gerais Tipos de vegetação Espécie indicadora 

Awiñalima Awiña: Monopteryx uacu (LEG) 
Axiropalima Axiropa: Compsoneura cf. ulei (MYS) 
Doohepalima Doohepa: Cyclanthus bipartitus (CYL) 
Hipoli Hipoli: Alchornea triplinervi (EUP) 
Hitawalima Hitawa:  (Swartzia schomburgkii (LEG) 
Idzepolima Idzepoli: Pourouma cucura (MOR) 
Itanalilima Itanali: Eugenia cf. omissa (MYT) 
Kadaapolilima Kadaapo: (ANN) 
Kawittirilima Kawitiri: Aniba panurensis; Licaria, Endlicheria (LAU)  
Kererilima Kereri: Brosimum rubescens (MOR) 
Konolirima Konoli: Hevea brasiliensis (EUP) 
Mainhitilima Mainhiti: (?) 
Maipanahlilima Maipanahli: Trichilia sp. (MEL) 
Maliponenilima Maliponeni: Geonoma sp. (ARE) 
Maperilima Mape: Pourouma minor (MOR) 
Móokolilima Móokoli: Swartzia argentea (LEG) 
Moolirima Mooli: Cedrelinga caeteniformis (LEG) 
Owadalima Owada: Dacryodes sp. (BUR) 
Orokailima Orokai: Protium sp. (BUR) 
Padzomalima Padzoma: Abarema jupunba (LEG) 
Poopirima Poopi: Socratea salazarii (ARE) 
Thoopelima Thoope: Minquartia guianensis (OLA) 
Teepalima Tteepa: Clathrotropis macrocarpa (LEG) 

 
Edzawa 
Kantsa 

 

Wiritaarima Wiritaa: Inga bicoloriflora, Inga spp. (LEG) 
Domalilima Domali: Poraqueiba sp. (ICA) 
Dzaawakalima Dzaawka: Eperua glabrifolia (LEG) 
Dzapolima Dzapora: Vochysia biloba (VCY) 
Hiniririma Hiniri:  Chrysophyllum prieurii (SPT) 
Koodamalima Koodama: Helicostylis, Naucleopsis, Maquira (MOR) 
Ponamalima Ponama: Oenocarpus batahua (ARE) 
Poperima Poperi: Oenocarpus bacaba (ARE) 
Poramolima Poramo: Euterpe catingae (ARE) 

Edzawa/ 
Terra 
firme 

 

Kamokonina 

Waapalima Waapa:  Crudia amazonica (LEG) 
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Continuação Tabela 1 
 

Categorias gerais Tipos de vegetação Espécie indicadora 
Adaphenalima Adapenali: (?) 
Adarokonalilima Adarokonali: (?) 
Attattilima Attatti: cf. Trymatococcus amazonicus (MOR) 
Doowirilima Doowiri: Bactris sp. 
Heridzorilima Heridzoro: Anaxagorea manauensis (ANN) 
Itewirilima Itewiri: Mauritia flexuosa (ARE) 
Kaamalima Kaama: cf. Hymenaea intermedia (LEG) 
Kadzalidalima Kadzali: Tabernaemontana sp. (APC) 
Katanapililima (tipo de minhoca) 
Ketepanelilima Ketepaneli: Bromelia sp. (BRO) 
Kodopilima Kodopili: (MYS?) 
Komelima Kome: (MYT) 
Mainilima Maini: Symphonia globulifera (CLU) 
Makopaolima Makopao: ? 
Manakhelima Manakhe: Euterpe precatoria (ARE) 
Mapolima Mapoli: (?) 
Marakhelima Marakhe: Moronobea pulchra (CLU) 
Mathoalima Mathoa:? 
Padzwalima Padzawa: Pouteria torta (SPT) 
Popalima Poopa: Socratea exorrhiza (ARE) 
Poronarilima Poronari: Xylopia amazonica, Xylopia spp. (ANN) 
Towanhilima Towanhe: (ARE) 
Waarhelima Waarhe: Sacoglottis ceratocarpa (HUM) 
Yamolima Yamo: Parkia sp. (LEG) 

Alápe/ Igapó 
 

Yawalilima Yawali: Astrocaryum jauari (ARE) 
 
 

Fonte: Gerada a partir  de Andrello (1998) e de entrevistas com os Baniwa em novembro de 2003. 
 * identificação de campo: Glenn Shepard
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Assim, este estudo enfocou somente os critérios e a classificação 

relativa as Campinaranas. O sistema de classificação Baniwa subdivide as áreas 

de Campinarana, segundo Andrello (1998) em 13 subambientes de um mesmo 

nível hierárquico (Anexo 1). No entanto na primeira etapa do campo, com as 

entrevistas livres foram encontrados somados aos de Andrello (Anexo 1), um total 

de 25 subambientes para as florestas de Campinaranas. Porém após realizar as 

10 entrevistas semi-estruturadas com os Baniwa de forma mais específica, 

período de julho a outubro de 2004, foi constatado que alguns nomes eram 

Éedzawa (Terra Firme), ou Alápe (Igapó). Ao final  têm-se os 14 tipos de 

Campinarana que foram confirmados de forma consensual pelos 10 entrevistados. 

As entrevistas foram realizadas com conhecedores dos ambientes de 

Campinarana nas comunidades de Jandu, Aracu e Juivitera, tendo como tradutor 

o bolsista João Cláudio2. Estas entrevistas foram realizadas antes da coleta de 

dados de campo, para compreender o sistema de classificação Baniwa. As 

comunidades de Juivitera, Jandu e Aracu contam atualmente com um total de três, 

sete e 29 famílias respectivamente. Foram entrevistados sete homens e três 

mulheres Baniwa, posto que nas sociedades tradicionais o conhecimento sobre 

plantas e animais pode variar conforme o gênero, idade ou condição social (Berlin 

1992). Essas entrevistas foram realizadas longe dos locais amostrados, para que 

os informantes não fossem influenciados com a visualização da composição 

florística e estrutura da área que eles descreveriam. O roteiro baseou-se nas 

questões abaixo, com tradução para Baniwa e foi sistematizado numa tabela 

(Anexo 2). 
 

1) Existem diferentes tipos de Hamáliani aqui na comunidade? 

Kaphaa nenika nadzawaaka nhaa hamáliani aaha?

 

2) Qual a origem dos diferentes tipos de Hamáliani? 

Koame nakeñoaka  nhaa nadzawaaka?

 
                                                 
2 Bolsista do Programa Jovem Cientista Amazônida da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do 

Amazonas. 
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3) O que significa este nome em português? (vegetação, solo, uso) 

Koame panheeka nhaa nepitana yalanawirico? (haiko, híipai, 

padenhinipe). 

 

4) Qual o tipo de solo? Cor? (nome Baniwa e tradução em português) 

Koameperi híipai? Likapakanaa? (lipitana waakoliko nheette 

yalanawiriko). 

 

5) Qual o uso que é feito do ambiente? (agricultura, caça, pesca, 

madeira, coleta de frutos ou outros produtos). 

Koaka padeenhiri awakadaliko? (papanaka, íitirinai, kophenai, haiko, 

phetaka haikothe oo apaana ideenhikhetti). 

 

6) Quais espécies que ocorrem (nome Baniwa) em cada tipo de 

vegetação? 

Koameperi nhaa neeniri nadzawaaka nakoamitsa nhaa awakada? 

 

As entrevistas permitiram identificar os critérios que os Baniwa utilizam 

para identificar os ambientes e os tipos de Campinarana para realizar os 

inventários. As entrevistas foram obtidas com diferentes informantes e a 

contraposição de informações realizadas em momentos variados.  

Após as entrevistas foram realizadas caminhadas de reconhecimento 

em cada comunidade buscando encontrar os tipos citados nas entrevistas e 

determinar o tamanho das áreas para realizar o inventário. Nesta ocasião foi 

utilizado um aparelho de GPS Garmim 12 para localizar os tipos de Campinarana, 

possibilitando posteriormente atualizar a imagem de satélite. A imagem landsat 

composição RGB (bandas TM 3, 4 e 5), georeferenciada, foi impressa em escala 

de 1:50.000 para uso no campo. Constatou-se que muitos desses tipos não 

tinham área suficiente para obter, localizar e extrair o padrão espectral da imagem 

Landsat, como Dzeekalima (com poucas árvores); Poramolima ou Ponamalima 

(nas margens dos igarapés). Outros apresentavam árvores muito finas e que não 

teriam o DAP mínimo de 5 cm, como Ttiñalima.  
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Em novembro de 2003 estas caminhadas foram acompanhadas por 

Glenn Shepard que identificou de forma preliminar através de guias de campo 

(Gentry 1996; Ribeiro et al. 1999) as espécies indicadoras, ou seja, as espécies 

usadas para designar os tipos de Campinarana.  

Durante as caminhadas foram constatados também subtipos 

empregados pelos Baniwa, das classes de Campinarana com atributos estruturais 

como altura e que até então, não haviam sido citados nas entrevistas como, por 

exemplo, Anelima Dzenonipe Kaawa, que significa Anelima Alta, e Anelima 

Madoape Kaawa - baixa. 
 

4. Análise 
 

A partir das 10 entrevistas foi montada uma matriz com os 14 nomes 

dos tipos de Campinarana (objetos) e os 150 nomes de espécies de árvores, os 

táxons Baniwa (atributos), que ocorrem nestes tipos de vegetação para efetuar um 

ordenamento dos tipos, pela sua composição florística. O valor de cada célula na 

matriz corresponde ao número de informantes que consideram a espécie como 

sendo presente no tipo de Campinarana. Os 150 nomes derivam exclusivamente 

das entrevistas, realizadas na comunidade. Para realizar o ordenamento foi 

necessário padronizar a matriz. A padronização foi efetuada pela proporção de 

cada linha, denominada relativização geral no Pcord versão 4. Esta padronização 

pelas linhas é feita pela soma da freqüência de ocorrência dos táxons Baniwa em 

cada objeto. Isso, proporciona pesos iguais aos 14 objetos. A relativização geral 

também é indicada para medidas de distância como Sorensen - Bray Curtis, o 

qual foi usado para medir as similaridades florísticas entre cada pareamento dos 

14 tipos de vegetação (McCune e Grace 2002). 

Após a padronização foi realizada uma ordenação indireta. Este tipo 

ordena as parcelas utilizando apenas a informação das espécies, os táxons 

Baniwa. O ordenamento indireto foi gerado através de MDS - Escalonamento 

multidimensional não métrico. O MDS permite reduzir a dimensionalidade e 

determinar os padrões existentes em um ou poucos eixos que descrevem a 

variação da composição florística pela extração doe maiores padrões que 
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estruturam a comunidade. O MDS de dois eixos, por exemplo, posiciona os 14 

tipos de vegetação num espaço bidimensional de modo a aproximar as distâncias 

verdadeiras entre os mesmos 14 objetos (corresponde aos 14 tipos de 

Campinarana) no espaço original de 150 eixos (corresponde aos 150 nomes de 

árvores Baniwa mencionados pelos 10 informantes).  

Foram testados no Pcord ordenamentos com MDS usando a 

configuração autopilot com seis dimensões, depois com duas e finalmente com 

uma dimensão. Isto foi feito para determinar quantos eixos seriam necessários 

para descrever a maior parte da variabilidade existente nas distâncias originais. 

No final foram utilizadas as seguintes configurações, com base nas 

recomendações de McCune e Grace (2002): 100 rodadas com dados reais: 2 ou 1 

dimensão; critério de estabilidade para o stress ser considerado estável em uma 

rodada igual a 0,00001; 15 iterações estáveis para cessar uma rodada; e 400 o 

número máximo de iterações em cada rodada. Nos ordenamentos com duas 

dimensões foi usada a opção rotação varimax, a qual maximiza a variância 

explicada pelo primeiro eixo. 

O ordenamento da composição florística obtida em entrevistas pelos 

Baniwa tem a finalidade de ser comparado com o resultado do ordenamento da 

composição florística segundo a densidade relativa das espécies, os táxons 

Baniwa, medidos nos inventários. 

Foi realizado outro ordenamento somente com os seis tipos de 

Campinarana citados nas entrevistas e também inventariados em campo, a fim de 

comparação. Neste caso, os atributos dos objetos foram 94 nomes de espécie 

informados pelos dez entrevistados, usando as configurações citadas 

anteriormente. Os seis tipos foram Anelima, Waittirima, Maarolima, Añholima, 

Heridzolima e Waapalima, pois os subtipos baseados na estrutura como Anelima 

Alta e Baixa, e Waittirima Alta e Baixa só foram citadas pelos Baniwa durante as 

caminhadas pelas Florestas de Campinarana.  

Com o intuito de facilitar a visualização e a compreensão dos gráficos 

do ordenamento na comparação da composição florística das entrevistas e dos 

inventários foi realizada uma análise de agrupamento. A análise de agrupamento 

foi efetuada com a composição florística dos 14 tipos citados nas entrevistas, bem 
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como, os seis tipos existentes nas entrevistas e inventariados em campo, citados 

acima. Esta análise utilizou agrupamento pelo método de Ward, que é hierárquico, 

aglomerativo, politético, com forma de ligação pelo método Orloci, e como índice 

de associação foi usada a distância euclidiana relativa (McCune e Grace 2002). 

Para fazer a análise das espécies indicadoras, foi necessário primeiro 

efetuar um outro agrupamento, denominado Beta flexível (B = -0,25), com índice 

de associação Sorensen, recomendado por McCune e Grace (2002). Com este 

agrupamento foram detectados dois grupos principais: as Campinaranas baixas e 

as Campinaranas altas. Esta análise das espécies indicadoras foi realizada 

também no Pc-ord versão 4, com 1000 randomizações para o teste Montecarlo 

(McCune e Grace 2002). O objetivo desta análise é detectar as espécies mais 

indicativas de grupos de objetos encontrados no agrupamento. A análise de 

espécies indicadoras foi aplicada a dois grupos dos 14 tipos de campinarana, e 

também a dois grupos dos 15 inventários. O método reporta um valor indicador 

para cada espécie, em cada grupo, combinando a freqüência e a abundância da 

espécie, pela concentração da abundância em determinado grupo e a freqüência 

relativa em cada grupo. Espécies abundantes e presentes em todos os objetos de 

um grupo, e ausentes ou raros em todos os objetos do segundo grupo, recebem 

um valor indicador alto para o primeiro grupo. Um valor de probabilidade também 

é reportado pelo Pc-ord. Nos resultados, são listadas aquelas espécies 

indicadoras que atingiram p = 0,05 ou menor. 

 
 

5. Resultados e discussão 
 

Segundo os Baniwa, Hamáliani (Campinarana) ou Hamarápere significa 

área clara, aberta, porém poucas pessoas souberam informar qual a sua origem. 

Entre as pessoas que falaram sobre a origem de Hamáliani figuram as de mais 

idade. Segundo o Sr. Valentin da comunidade de Juivitera, Hamáliani foi criada 

possibilitando ter os lagos e dessa forma os peixes, pois esta comunidade 

indígena fica situada na região dos lagos, próxima a planície de inundação. Já 

para o Sr. Roberto, também da comunidade de Juivitera, Hecuapitaire (criador do 
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mundo) criou Hamáliani e após uma grande inundação houve uma troca entre as 

áreas de Terra Firme -- que eram mais abundantes na época -- pelas de 

Campinarana. Pois nas áreas de Terra Firme havia árvores muito grandes que 

impossibilitavam o uso para a roça. Assim depois desta inundação as áreas de 

Terra Firme se transformaram em Campinarana e as de Campinarana em Terra 

Firme. A partir de então, as áreas de Terra Firme passaram a ocorrer em áreas 

pequenas, porém com árvores menores possibilitando realizar o corte e a queima 

da floresta para então fazer o cultivo. E as áreas de Campinarana passaram a ser 

maiores e mais freqüentes. 

Na comunidade de Aracu foi possível constatar que existem unidades 

geográficas amplas com significados mitológicos ou associadas a animais e 

dentro destas unidades tipos distintos de vegetação (Tabela 2). Isto sugere que 

existe na comunidade de Aracu, um sistema hierárquico de classificação para as 

Campinaranas. Anelima e Waittirima pertencem ao subtipo Iñaimimadza, 

Heridzolima e Añholima pertencem a Hipadakoa; e, Maarolima e Ttiñalima 

pertencem a Nerittiapa. No entanto isto não foi evidenciado nas demais 

comunidades, Jandu e Juivitera.  
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Tabela 2 . Unidades Geográficas e Tipos de Campinarana - Comunidade de 
Aracu 

 

 

Categoria 
Geral 

Subtipos Significado 
Tipos de 

vegetação 
Espécie 

dominante 
Uso 

Anelima ane 

alimentar (frutos 

de outras 

espécies que 

ocorrem junto) 

Iñaimimadza 

 

Mitológico 

(casa de Kaali3) 

Waittirima waitti Nenhum 

Heridzolima heridzoro 
madeira 

p/construção 
Hipadakoa 

(rocha plana) 

Mitológico 

(casa de Yopinai4) 
Añholima añho Nenhum 

Maarolima maaro 
madeira 

p/construção 

Campinarana 

Hamaliani 

Nerittiapa 
Local que o viado 

descansa 
Tiñalima tiña 

folha p/ cobrir 

casa 

 

Com as entrevistas também foram identificados 14 tipos de 

Campinarana confirmados de forma consensual pelos 10 entrevistados, sete 

homens e três mulheres. Também foi possível constatar que os tipos de 

Campinarana são designados pelo nome de uma espécie de árvore considerada 

mais freqüente no local. Por exemplo, Añholima, añho é o nome da espécie em 

Baniwa, e lima é concentração. Assim, Añholima é um lugar onde pode ser 

encontrado añho. E a condição para que a espécie dê nome ao lugar é que esta 

deva ocorrer em uma maior quantidade. A espécie abundante que designa o tipo 

de Campinarana tanto pode ser um recurso importante para os Baniwa como 

Heridzoro, utilizado na construção de casas, como Ane, sem uso algum (Tabela 

3). 

Os nomes Baniwa tanto dos inventários quanto das entrevistas serão 

representados por códigos e esta legenda será utilizada em todos os gráficos. Os 

tipos de vegetação resultante das entrevistas e que não foram inventariados em 

                                                 
3 Ser responsável pela terra boa, agricultura, comida, plantas. 
4 Seres vivos invisíveis próximos a animais podem causar doenças quando desobedecidas às regras do 
ambiente. 
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campo terão letras minúsculas como símbolos e os tipos inventariados terão 

números. Ainda, os tipos de vegetação Alta e Baixa serão representados pelo 

sufixo maiúsculo A para alta e B para baixa (Tabela 3). 
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Tabela 3 . Tipos de Campinarana Baniwa 
 

Tipo de 
Vegetação 

Código 
dos 

Gráficos 

Características 
 

Espécies ocorrem junto Usos Gerais Espécie 
indicadora 

Identificação de 
Campo* 

Familia 
Botânica 

Uso da espécie 

Anelima 5A  e B Floresta aberta/ baixa waitti, dzakoi, ettipa, aropa, pottowarhe, 
waidane, ttiña, dowiriíri, koliwaipa, nolono 

extrativismo    ane Cassia spruceana Leguminosae:
Caesalpinioideae 

sem uso direto 

Añholima 1 Floresta alta/ fechada dzeeka, móokoli, maaro, heridzoro, attale, 
towanhe, dzakoi, píikoli, hoopima, waapa 

extrativismo  añho Micrandra cf. 
spruceana 

Euphorbiaceae sem uso direto 

Dzeekalima f Floresta alta/ fechada      waapa, dzakoi, dzeeka, awiña, añho, 
heridzoro, ettipa, atatti, towanhe, ponama 

extrativismo dzeeka Hevea brasiliensis Euphorbiaceae alimentar (fruto)

Heridzolima 
2 

Floresta alta/ fechada, 
com solo encharcado 

dzeeka, poramo, waapa, maaro, tarawiña, 
itanali, dzawaka, pimiwidzoli, añho, 
phíitsikawaapa 

extrativismo    heridzoro Anaxagorea 
manauensis 

Annonaceae madeira p/
construção 

Itsapolima g Capoeira  waapa, dzawaka, añho, tiwali, heridzoro, 
poramo, ettipa, karoine, pottowarhe, itanali 

agrícola     itsapo Duguetia spp. Annonaceae fazer caniço

Koliwaipalima b Floresta aberta/ baixa, 
planta subbosque 

ane, móokoli, añho, waitti, itewipa, dowiriíri, 
pimiwidzoli, nolonolo, pottowarhe, aropa 

extrativismo    koliwaipa Asplundia 
vaupesiana 

Cyclanthaceae alimentar (fruto)

Maarolima 4 Floresta alta/ fechada      dzawaka, attale, píikoli, waapa, ettipa, 
piwidzoli, heridzoro, hopima, añho, kettere 

extrativismo maaro Pouteria cf.
platyphylla 

 Sapotaceae madeira p/
construção 

Maporottirima d Floresta aberta/ baixa ane, píikoli, waitti, kopií, mokoli, pimiwidzoli, 
wirale, kettere, dowiriíri, kawiripali 

extrativismo    maporotti Humiria 
balsamifera 

Humiriaceae alimentar (fruto)

Ponamalima h Floresta alta/ fechada, 
próxima igarapé 

waapa, awiña, heridzoro, maaro, teepa, 
taapo, itanali, añho, dzawaka, dzeeka 

extrativismo    ponama Oenocarpus 
bataua 

Arecaceae alimentar (fruto)

Poramolima e Floresta alta/ fechada, 
próxima igarapé 

añho, heridzoro, hopima, píikoli, dzawaka, 
atatti, awiña, dzeeka, towanhe, kaiwali 

extrativismo     poramo Euterpe catinga Arecaceae alimentar (fruto)

Ttiñalima c Floresta aberta/ baixa, 
com solo encharcado 

waitti, dowiriíri, píikoli, hopima, pimiwidzoli, 
nolono, waidani, waalia, ane, itewipa 

extrativismo  Ttiiña Maurtiella carana Arecaceae folha p/ cobrir 
casa 

Waalialima a Floresta aberta/ baixa waitti, dowiriíri, koliwaipa, ane, píikoli, itewipa, 
kopií, hamale, nolono, kettere 

extrativismo     waalia Humiria sp. Humiriaceae alimentar (fruto)

Waapalima 3 Floresta alta/ fechada mokoli, kodama, teepa, kaiwali, konoli, hitawa, 
taapo, hopima, dzawaka, aropa 

agrícola    waapa Crudia amazonica Leguminosae:
Caesalpinioideae 

sem uso direto 

Waittirima 6A e B Floresta aberta/baixa ane, talawiña, ttiña, koliwaipa, dowiriíri, 
waalia, ettipa, towanhe, keterre, maporotti 

extrativismo   waitti Aldina heterophylla Leguminosae:
Papilionoideae 

 sem uso direto 

 

Fonte: Gerada a partir de entrevistas com os Baniwa em novembro de 2003 e julho a outubro de 2004. 

*Identificações de Glenn Shepard. 
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Estes tipos de Campinarana que foram identificados pelos Baniwa 

correspondem ao que Toledo (1991) designa de conhecimento eco-geográfico, 

sendo que este é evidenciado pelos tipos de vegetação. Nas entrevistas também 

foi perguntado sobre o nome e a cor do solo associado ao tipo de vegetação. Mas 

houveram nomes bastante diferenciados para os tipos de solo, dependendo da 

comunidade onde era realizada a entrevista, necessitando, um refinamento 

desses nomes.  

Foi detectado também na classificação de Campinarana Baniwa 

elementos que correspondem a pelo menos quatro dos cinco níveis da hierarquia 

de classificação etnobiológica para os organismos proposta por Berlin (1992). 

Ainda há dúvidas na correspondência do nível 1, iniciador único, mas acredito que 

possa ser “floresta”. A correspondência entre os princípios universais de Berlin e a 

etnoecologia Baniwa tem a seguinte analogia: 
 

nível 1 iniciador único Floresta 

nível 2 forma de vida Hamáliani / Campinarana  

nível 3 intermediário Hamaliáni aberta/baixa ou fechada/alta 

nível 4 genérico  Tipo de vegetação: Anelima/Waapalima 

nível 5 variedade Sub-tipo: Anelima baixa/alta 
 

Com as informações obtidas pelas entrevistas foi possível gerar também 

o ordenamento da composição florística segundo a percepção Baniwa. Este 

ordenamento tipo MDS, gerado em duas dimensões captou 91% da variação nas 

distâncias entre os pares de objetos no espaço original (Figura 2). 
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eixo 1 

Figura 2. Ordemamento MDS em duas dimensões dos 14 tipos de Campinarana baseada na 

composição florística informada nas dez entrevistas Baniwa. Os códigos representam os 

tipos de vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3). Os círculos cinza representam as 

Florestas de Campinarana altas e fechadas. 

 

 

Os entrevistados informaram espontaneamente que existem dois 

grandes grupos de Campinarana, correspondente ao nível 3 da hierarquia citada 

acima. As Hamaliani Kantsa, são as Campinaranas verdadeiras. Estas seriam 

mais baixas e abertas, como Anelima (5A e B), Koliwaipalima (b), Waalialima (a), 

Waittirima (6A e B) e Ttiñalima (c). As Campinaranas mais altas e fechadas, e que 

seriam uma transição para a terra firme, são Waapalima (3), Heridzolima (2), 

Itsapolima (g), Maporottirima (e), Maarolima (4), Dzeekalima (f), Añholima (1), 

Poramolima (e) e Ponamalima (h). As Campinaranas baixas e abertas estão 

associadas, segundo os Baniwa a solos halapokole/haledade, que significa solos 

brancos e arenosos, e os tipos altos e fechados estariam associados a solos com 

um pouco mais de argila e pretos, os chamados keramapere/itadale. Este solo 

keramapere/itadale é associado ao tipo Waapalima, usado para fazer roça. Há 

também os nomes de solos patsa patsa pali, potiapedale associados aos tipos de 

Campiranana mais úmidos, como Ttiñalima e Heridzolima. No entanto, para os 

solos é necessário fazer mais entrevistas, pois foram encontrados nomes 
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diferentes dependendo da comunidade. Os nomes de solo descritos acima foram 

os que mais tiveram consenso entre os entrevistados. 

Estes dois grandes grupos percebidos pelos Baniwa podem ser 

observados no ordenamento baseado na composição florística informada (Figura 

2) onde os membros de cada grupo aparecem próximos, ou ainda no 

agrupamento dos 14 tipos (Figura 3) onde são visíveis dois grupos principais. Os 

tipos de Campinarana baixos e abertos correspondem aos códigos 5A e 5B, 6A e 

6B, a,b,c; e os tipos mais altos e fechados aos códigos 1, 2, 3, 4, d, e ,f, g, h. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Agrupamento Ward com forma de ligação do Orloci, realizado utilizando os 14 tipos de 

Campinarana gerado a partir das 10 entrevistas. Os códigos representam os tipos de 

vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3).  

 

É possível perceber também que estes dois grupos principais 

informados pelos Baniwa são aqueles tipos que ficam mais distantes no 

ordenamento baseado na densidade relativa das espécies inventariadas em 

campo. (Figura 4a). E as parcelas mais próximas neste ordenamento das 

espécies inventariadas em campo correspondem aos tipos mais próximos de 

Campinarana informados pelos Baniwa. Por exemplo, Añholima (1) e Heridzolima 

(2) estão próximos no ordenamento segundo a composição florística informada 

nas entrevistas e realizada longe das Campinaranas; e também estão próximos 

numa extremidade do eixo principal do ordenamento baseado na densidade 

relativa das espécies inventariadas (Figura 4a, b). O mesmo ocorre com Anelima 

Baixa (5B) e Waittirima Baixa (6B) que estão próximos na outra extremidade do 

eixo nos dois ordenamentos. A comparação quantitativa destes dois 

ordenamentos não é possível, pois apenas seis dos 14 tipos de Campinarana 
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foram usados no ordenamento florístico (Figura 4b). Outra dificuldade na 

comparação dos ordenamentos foi não ter sido possível captar nas entrevistas os 

critérios referentes à estrutura da vegetação. 
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Figura 4. (a) Ordenamento florístico indireto (MDS) de 14 tipos de Campinarana usando a 

freqüência das espécies citadas pelos 10 entrevistados. Os códigos representam os tipos 

de vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3). (b) Ordenamento florístico indireto gerado 

com MDS das 15 parcelas de inventário (seis tipos de Campinarana), usando a densidade 

relativa como indicador da importância ecológica de cada espécie de árvore.  

 

O agrupamento das entrevistas somente considerando os seis tipos que 

foram inventariados em campo, mostrou também dois grupos principais, Anelima e 

Waittirima em um grupo e Añholima, Heridzolima, Maarolima e Waapalima em 

outro grupo (Figura 5). Esta separação em dois grupos também ocorreu no 

ordenamento de um único eixo gerado com os mesmos seis tipos. 
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Figura 5. Agrupamento Ward, com forma de ligação de Orloci dos 6 tipos de Campinarana 

inventariados em campo segundo as entrevistas. Os códigos representam os tipos de 

vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3).  

 

Com a análise das espécies indicadoras (ISA) foi possível detectar as 

espécies que são consistentemente citadas como presentes em muitos ou todos 

os tipos de Campinarana baixa, e nunca ou raramente citadas para o grupo das 

Campinaranas altas. Todas as cinco espécies que designam os nomes aos cinco 

tipos de Campinarana baixa (nomes em negrito), aparecem como espécies 

indicadoras significativas na análise ISA, e quatro delas tem um valor indicador 

alto (Figura 6). O grupo de espécies indicadoras com valor indicador significativo 

foi menor nas Campinaranas altas, somente 4. Destas, apenas três espécies 

correspondem às espécies que os Baniwa usam para identificar e nomear os tipos 

de Campinarana alta. As outras seis espécies que designam o nome aos seis 

tipos Baniwa de Campinarana alta e fechada não são reconhecidas como 

espécies indicadoras pela análise ISA. Uma destas espécies Itsapo (Duguetia sp), 

representa Itsapolima (g), considerada uma capoeira. 

A espécie, Maporotti (Humiria balsamifera), é considerada pelos Baniwa 

como representativa da floresta Maporrottirima (d) de altura baixa, mas foi 

raramente citada como presente nas outras florestas baixas. As outras quatro 

espécies-tipos dos Baniwa são: Añho/Añholima (1), Dzeeka/Dzeekalima (f), 

Ponama/Ponamalina (h) e Porama/Poramolima (e). Embora Añho (Micrandra cf. 

spruceana) ocorra freqüentemente como árvore grande nas Campinaranas altas e 

fechadas, ela também é freqüentemente citada como presente nas Campinaranas 

baixas, como arvore fina. As duas palmeiras Porama (Euterpe catingae) e 

Ponama (Oenocarpus bataua) são quase exclusivas de seus tipos de 
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Campinarana, raramente citadas como presentes nas outras Campinaranas, 

sejam elas altas ou baixas (Figura 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo II: 1, e, f,2,g, d, 4, h, 
3 

Dzaawaka - Eperua glabrifolia 
(94) 
Waapa -  Crudia amazonica 
(86) 
Maaro - Pouteria cf. platyphylla 
(84) 
Itanali - Eugenia cf. omissa ou 
Eugenia spp. (78) 

Campinaranas Altas  

Grupo I: 5A e 5B,6A e 6B, b,a,c

Campinaranas baixas  

Itewipa - Aspidosperma ou 
Micropholis? (100) 
Waalia - Humiria sp. (100) 
Waitti - Aldina heterophylla (95) 
Ane - Cassia spruceana (82) 
Pottowarhe - Sacoglottis sp. (81) 
Itsipirimite - cf. Bombacopsis (80) 
Koliwaipa - Asplundia vaupesiana 
(77) 
Nolonolo - Pachira sp. (76) 
Kakaidale - Micropholis guianensis 
(70) 
Kawa - Licania sp. (69) 
Píikoli - Tovomita amazonica (68) 
Pomenhi - Lauraceae (66) 
Dzawikanali - Icacinaceae? (60) 
Mawira - Hirtella racemosa (60) 
Domali panale – Icacinaceae?(60) 
Kori - Dulacia candida (60) 
Waidani - Myrtaceae (60) 
Ttiña -  Maurtiella carana (57) 
Waakoda - Caryocaraceae?  (51) 

14 tipos de Campinaranas
150 táxons Baniwa 

 

Figura 6. Espécies indicadoras significativas em análise ISA, para dois grupos de Campinaranas, 

geradas a partir das dez entrevistas. O número ao lado do táxon Baniwa corresponde ao 

valor indicador da espécie em porcentagem. Os códigos representam os tipos de 

vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3). Os nomes em negrito correspondem às 

espécies que os Baniwa designam para nomear os tipos de Campinarana. Nomes 

científicos do Glossário etnobotânico de Shepard e Silva (não publicado). 
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Foi gerado um gradiente plotando uma seqüência de gráficos em barra 

para as espécies que foram citadas, no mínimo por quatro dos dez entrevistados, 

em pelo menos um tipo de vegetação. Todas as espécies indicadoras dos Baniwa 

estão incluídas no gráfico, pois os dez entrevistados concordam que uma espécie 

ocorra no tipo que designa o nome da Campinarana. A ordem de cada espécie na 

seqüência vertical é determinada pela média ponderada dos valores extraídos do 

MDS. Ao longo do eixo horizontal estão os 14 tipos de Campinarana, na 

seqüência de seu valor no ordenamento MDS de eixo único. Para avaliar a 

exclusividade e a abundância das espécies em determinados tipos ou grupos de 

Campinarana, este gráfico é mais informativo do que a análise de espécies 

indicadoras. Dois grupos de espécies são evidentes. No primeiro estão as 

espécies mais abundantes em tipos de vegetação que tiveram o valor no MDS ≤ -

0,3, e no segundo as espécies mais abundantes em tipos de vegetação com valor 

do MDS ≥ 0,3. Há pouco compartilhamento de espécies entre estes dois grupos. 

Neste gradiente, de baixo para cima, estão as espécies correspondentes aos tipos 

de Campinarana mais baixas e abertas até os tipos mais altos e fechados (Figura 

7). 
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 Dzeeka - Hevea brasiliensis 

Towanhe - Maurtiella aculeata 

Poramo - Euterpe catingae 

Attale  

Añho - Micrandra cf. spruceana 

Taapo 

Waapa - Crudia amazonica 

Dzaawaka - Eperua glabrifolia 

Heridzoro - Anaxagorea manauensis  

Aropa 

Maaro - Pouteria cf. platyphylla 

Ettipa - Guatteria spp 

Pimiwidzole - cf. Ambelania duckeana? 

Dowiíriri - Bactris spp. 

Maporotti - Humiria balsamifera 

Ttiña - Maurtiella carana 

Píikoli - Tovomita amazonica 

Ane - Cassia spruceana 

Waalia - Humiria sp. 

Waitti - Aldina heterophylla 

 

 

 

 

 

Figura 7. Composição das espécies ao longo do gradiente indireto. As barras indicam o número de vezes 

(0 a 10) que uma espécie foi informada como presente em determinado tipo de vegetação. Os 14 

tipos de vegetação são as categorias no eixo horizontal, ordenadas pelo seu valor em MDS de 

eixo único, baseado na composição florística informada pelos 10 entrevistados. Os nomes em 

negrito correspondem às espécies que os Baniwa designam para nomear os tipos de 

Campinarana. Nomes científicos do glossário etnobotânico de Shepard e Silva (não publicados). 

MDS 



6.Conclusão 
 

 

As entrevistas permitiram identificar que existem 14 tipos de Hamáliani 

(Campinarana), nas comunidades amostradas de Jandu, Juivitera e Aracu. Estes 

14 tipos foram determinados através de respostas consensuais de 10 informantes, 

geradas a partir de uma lista inicial com 25 tipos. Com as entrevistas semi-

estruturadas foi possível detectar, na classificação Baniwa, elementos que 

correspondem a pelo menos quatro dos cinco níveis da hierarquia da classificação 

etnobiológica para os organismos de Berlin (1992). Nesta correspondência não há 

ainda uma boa definição para o nível iniciador único, mas que acredito possa ser 

“floresta”. 

Com as informações obtidas a partir das respostas consensuais dos 

informantes foi possível gerar ordenamentos e agrupamentos, que sistematizam o 

conhecimento Baniwa e detectam novos elementos do sistema de classificação. 

Através do ordenamento dos táxons Baniwa, informados nas entrevistas, foi 

possível detectar, por exemplo, a existência de dois grandes grupos de 

Campinarana, as Campinaranas baixas-abertas, e as altas-fechadas. Estes dois 

grupos também foram mencionados livremente por alguns informantes como 

Hamáliani verdadeira (baixas e abertas) e as de transição para terra firme (as altas 

e fechadas). 

As principais espécies usadas pelos Baniwa para identificar os tipos de 

Campinarana permitem captar os principais elementos desse gradiente ambiental. 

Embora os Baniwa denominem as Campinaranas basicamente pelas espécies 

indicadoras, seu conhecimento da composição florística, baseado nas respostas 

consensuais dos entrevistados permitiu que fosse construído um gradiente 

contínuo de substituição das espécies para as Campinaranas. Os ordenamentos 

utilizando as informações consensuais dos 10 entrevistados e a densidade relativa 

dos táxons Baniwa inventariados, mostraram que estes conseguem identificar 

diferentes tipos de vegetação nas Campinaranas de suas terras, ou seja, a 

informação indireta sobre a distinção na composição florística de unidades da 

paisagem apontada em entrevistas manteve correspondência com a informação 

gerada através dos inventários de campo. Esta correspondência entre o 
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conhecimento Baniwa e os inventários florísticos em campo será discutida em 

mais detalhe no próximo capítulo, onde os resultados das entrevistas têm 

correspondência com os resultados dos inventários em campo, realizados em 

seis, incluindo dois subtipos, dos 14 tipos existentes de Campiranana Baniwa. 
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Capítulo II : Inventários Estruturais e Florísticos 
 

1. Introdução 
 

Inventários estruturais e florísticos são realizados para diversas 

finalidades. Entre as principais figuram: estudos botânicos e de ordenamento 

ecológico; o conhecimento do comportamento das comunidades existentes; a 

delimitação de áreas a serem conservadas ou destinadas à recreação e lazer; a 

determinação e avaliação do potencial madeireiro; e a identificação de plantas 

para uso medicinal, alimentar e cosmético (Lacruz 1996). Inventariar a floresta 

consiste em reconhecer as espécies e atributos da vegetação em determinada 

área. Isto é realizado através da identificação das espécies e de medidas 

estruturais. 

A importância de estudar e inventariar os recursos naturais existentes 

reside no fato de que este é o caminho a ser seguido para detectar a diversidade, 

abundância e dinâmica destes, e depois elaborar planos de conservação, 

utilização e manejo (Thesseler et al. 2005). Ao inventariar os recursos naturais são 

necessários atributos, usados sozinhos ou em combinação, como composição 

florística, estrutura da vegetação, habitat (características do solo, drenagem), 

sucessão e reflectância (Gils 1993). 

Os inventários podem ser compilados e seus resultados apresentados 

na forma de classificações ou de ordenamentos. As classificações dependem do 

conceito e da escala de abordagem ao qual são propostos. Conforme a escala de 

classificação, tantos serão os níveis hierárquicos encontrados. Esses níveis 

partem desde uma escala global, as grandes unidades fisiográficas, até os 

inventários florísticos e estruturais da vegetação verificados em cada sítio.  

Os mapeamentos geralmente são realizados com técnicas de 

classificação. Por exemplo, Huber e Alarcon (1998), propuseram um mapa de 

classificação da vegetação da Venezuela observando quatro níveis hierárquicos. 

Sugeriram um primeiro nível baseado em macroclima (temperatura e pluviosidade) 

e altitude; o segundo, em táxons e formas vegetais; o terceiro em geomorfologia e 

o quarto nível baseado na fisionomia vegetal e atributos do habitat. 
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Outro exemplo de classificação hierárquica é a de Veloso et al. (1991) 

que propôs uma classificação para a vegetação brasileira adaptada a termos 

mundiais. Esta classificação hierárquica comportou 5 níveis e se baseou em 

fatores como estrutura e formas de vida, clima (índices pluviométricos), 

fisionomias (hábitos), relevo e fisionomia específica (Tabela 4). 
 

Tabela 4. Classificação da Vegetação Brasileira 
 

Estrutura/ Formas 
de Vida 

Clima/ 
déficit hídrico 

Fisionomias 
 (hábitos) 

Ambiente/  
relevo 

Fisionomia  
específica 

Pioneira 
Savana 
Savana-estépica 
Campinarana 
Floresta 
Refúgio [Tepuis] 
Contato Savana/ Floresta 
estacional 
Contato Savana/ Floresta 
ombrófila 
Contato Savana/ Savana 
estépica 
Contato Campinarana/ 
Floresta ombrófila 
Contato Floresta 
ombrófila/ Floresta 
estacional 
Vegetação secundária 
Reflorestamento 
Agropecuária 

Ombrófila 
Estacional 
Influência fluvial 
Influência fluviomarinha 
Influência marinha 

Gramíneo- 
lenhoso 
Herbácea 
Herbáceo 
Arbustiva 
Arbustivo 
Arborizada 
Florestada 
Parque 
Arbórea 
Aberta 
Densa 
Semidecidual 
Decidual 
Buritizal 
 

Aluvial [várzeas e igapós] 
De terras baixas [terra  
Firme < 100 m] 

 
Submontana [terra firme  
entre 100 e 600 m] 
Montana [600 a 2000 m] 
Montano [600 a 2000m] 
Alto-montano [> 2000 m] 

 

Com floresta-de-galeria 
Sem floresta-de-galeria 
Com palmeiras 
Sem palmeiras 
Com bambus 
De bambus 
Com cipós 
Com sororocas 
Com dossel emergente 
Com dossel uniforme 
Cultura cíclica 
Eucaliptos 
Frutíferas 
Pinus 
Pecuária 
 

 

Fonte: Adaptado de Veloso et al. 1991. 
 

Além da classificação dos ambientes é possível realizar ordenamentos, 

nos quais os gradientes ambientais e florísticos podem ser visualizados de forma 

contínua. Os gradientes são as variações contínuas dos fatores que afetam as 

características da vegetação, ou uma seqüência de comunidades posicionadas de 

acordo com sua similaridade florística. O ordenamento é efetuado com muitos 

propósitos, mas o principal deles é compilar graficamente complexas relações 

extraídas da composição das espécies (McCune e Grace 2002). Parte desta 

informaçao do gradiente é perdida quando se aloca os objetos em classes ou 

grupos, pois não é possível recuperar com confiança a dissimilaridade entre cada 

par de objetos. 

Nesta dissertação foram utilizados ordenamentos para analisar as 

informações obtidas através dos inventários de estrutura e composição da 
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vegetação nas Florestas de Campinarana, a partir da etnoclassificação dos 

Baniwa, possibilitando identificar os diferentes tipos de vegetação existentes 

segundo sua concepção.  
 

2. Objetivos específicos 
 

⇒ Determinar se existe um gradiente na composição florística das Campinaranas 

amostradas, através dos inventários. 

⇒ Correlacionar este gradiente de composição florística com os diferentes 

atributos estruturais da floresta como altura e fechamento de dossel, 

profundidade da camada de liteira e raízes superficiais, e fechamento de sub-

bosque. 

⇒ Determinar com base na composição florística se existem agrupamentos nos 

tipos de Campinarana.  

⇒ Determinar se os tipos de Campinarana (Hamáliani) da concepção Baniwa 

correspondem a agrupamentos ou a intervalos distintos do gradiente florístico 

inventariado em campo. 

⇒ Determinar se os tipos de Campinarana (Hamáliani) da concepção Baniwa 

correspondem a diferenças estruturais da vegetação como altura e fechamento 

de dossel, profundidade da camada de liteira e raízes superficiais, e 

fechamento de sub-bosque levantadas em campo. 

 

3. Métodos 
 
 
Os Baniwa identificaram nas entrevistas 14 tipos de Campinarana. 

Destes 14 tipos de vegetação foram escolhidos seis tipos, incluindo dois sub-tipos, 

que permitissem a realização dos inventários. Nestes seis tipos, foram 

inventariadas 15 áreas de Campinarana nas comunidades de Aracu, Jandu e 

Juivitera. Estas comunidades estão distribuídas em um trecho de 100 km ao longo 

do rio Içana. 

Foi inventariada, sempre que possível, uma repetição de cada tipo de 

Campinarana em cada comunidade indígena. Considerando as subdivisões de 
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dois tipos de Campinarana em alto e baixo, deveriam ter sido inventariados os oito 

tipos de vegetação, com no mínimo três repetições de cada, ou seja 24 

inventários. Porém a ausência de alguns tipos, perto das comunidades, não 

permitiu alcançar completamente este objetivo. Os seis tipos de Campinarana 

inventariados, com dois sub-tipos inclusos, e o número de repetições de cada tipo 

efetuadas nas comunidades constam na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Tipos de Campinarana inventariadas 
 

Nome Baniwa N0Repetições Comunidade Legenda 
Anerima Madoape Kaawa 2 Jandu/Juivitera 5B 

Anerima Dzenonipe Kaawa 2 Jandu/Juivitera 5A 
Waittirima Madoape Kaawa 1 Jandu/Juivitera 6B 

Waittirima Dzenonipe Kaawa 1 Juivitera 6A 
Maarolima 3 Jandu/Juivitera/Aracu 4 

Heridzolima 2 Aracu/Jandu 2 
Añholima 2 Jandu/Juivitera 1 

Waapalima 2 Jandu/Juivitera 3 
 

 

Os inventários foram acompanhados pelo bolsista João Cláudio e um 

informante que detêm o saber acumulado de determinado ambiente, possibilitando 

registrar o nome Baniwa da vegetação. Em cada comunidade foi usado um 

informante. Em Aracu, o Sr. Custódio de 60 anos, em Jandu o Sr. Alberto de 70 

anos e em Juivitera o Sr. Roberto de 48 anos. Estes informantes foram 

selecionados em caminhadas pelas Florestas de Campinarana no campo de 

novembro de 2003 por demonstrarem bom conhecimento para os nomes das 

árvores.  

Os dados sobre estrutura e composição florística foram coletados em 

uma área 200 X 200m, com distância mínima de 500 m entre si, onde fosse 

possível encontrar uma área deste tamanho ocupado por um único tipo de 

Campinarana segundo a concepção Baniwa (Figura 8).  

Dentro desta área foram estabelecidas cinco parcelas de inventário 20 X 

20m, onde foram medidas e etiquetadas todas as árvores com DAP> 5cm, e 

registrado o nome Baniwa fornecido pelo informante local. 
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Não foi possível fazer identificação ou coleta botânica das espécies, no 

período de campo, por determinação das comunidades indígenas e da OIBI. 

Posteriormente a coleta foi autorizada pelas comunidades, e atualmente a 

autorização para coletar as árvores já etiquetadas está tramitando junto ao 

IBAMA. Por isso serão usados nas análises como espécies, os táxons Baniwa, 

das árvores identificados pelos três informantes, ao invés das espécies botânicas. 

O uso dos nomes Baniwa pode acarretar alguns problemas como: não ter certeza 

absoluta que todos os informantes (três em cada comunidade) usam exatamente 

os mesmos nomes para as mesmas árvores; e também em sistemas de 

etnoclassificação diferentes espécies do mesmo gênero científico podem ter o 

mesmo nome indígena. Isto ocorre principalmente para as espécies menos 

freqüentes ou raras. No entanto, estes problemas poderão ser verificados mais 

tarde quando da realização da identificação botânica. 

Nas parcelas de 20 X 20 m foram medidas a abertura e altura do dossel, 

a profundidade da camada de liteira e raízes superficiais, e o fechamento do sub-

bosque a cada 5 m, configurando 25 medidas de cada atributo por inventário 

(Figura 8). Para estimar a abertura do dossel das áreas, foi utilizado um 

esferodensiômetro convexo nas mesmas posições, tomando quatro medidas em 

cada ponto na direção Norte, Sul, Leste e Oeste. A altura do dossel foi estimada 

com uma vara de seis metros. A profundidade da camada de liteira e de raízes 

superficiais foi medida perfurando a camada e medindo com régua. O fechamento 

de sub-bosque foi medido através de um quadrado branco de 1 X 1m, com uma 

grade de 100 blocos de 10 X 10cm. O quadrado foi colocado na superfície do solo 

em posição vertical e o observador se distanciava 5 m deste, e contava o número 

de quadrados cobertos por pelo menos 50% com vegetação (Fleck e Harder 2000) 

(Figura 9). 
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Figura 8. Área de 200 X 200m na qual foram espalhadas as cinco parcelas de 20 X 20m a cada 

100 m de distância. Nas parcelas de 20 X 20m foram realizados os inventários de estrutura 

e composição da vegetação. As medidas dos atributos estruturais foram feitas cinc co 

parcelas de 20 X 20m a cada 100 m de distância. Nas parcelas de 20 X 20m foram 

realizados os inventários de estrutura e composição da vegetação. As medidas dos 

atributos estruturais foram feitas cinco vezes no centro da parcela com distanciamento de 

5 m, totalizando 25 medidas por inventário. 
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Figura 9. Ilustração do método utilizado para verificar a densidade da vegetação no sub-bosque, adaptado de Fleck e Harder 2000. No lado direito 

detalhe do quadrado usado para fazer as medidas.  
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4.Análise 
 

Foram geradas com a composição florística duas matrizes de 

similaridade para efetuar o ordenamento, uma utilizando a densidade relativa das 

espécies e outra com a área basal relativa de cada espécie. 

A área basal foi calculada a partir das medidas de DAP > 5 cm e a 

matriz de similaridade da área basal relativa de cada espécie foi gerada utilizando 

as 15 parcelas inventariadas em campo e os nomes Baniwa. Foram realizados 

ordenamentos com todas as espécies encontradas nos inventários (353 táxons 

Baniwa), ou retirando os nomes com apenas um indivíduo em todo o estudo (223 

táxons Baniwa). No entanto não houve diferença nos resultados desses 

ordenamentos. Assim, foram usados nas análises o ordenamento baseado na 

matriz composta por 223 táxons Baniwa. 

As matrizes da densidade relativa das espécies e da área basal de cada 

espécie foram obtidas através da padronização pela proporção de cada linha. 

Como medida de similaridade foi empregado o índice quantitativo de associação 

Sorensen (Bray-Curtis). O ordenamento foi através de MDS seguindo as 

configurações descritas no Capítulo I, em uma ou duas dimensões conforme a 

necessidade. 

Foi realizado ainda um ordenamento através de presença e ausência 

das espécies, na qual as espécies que estavam presentes na matriz foram 

transformadas em 1 e as espécies ausentes em 0. Este ordenamento utilizou as 

mesmas configurações dos demais e permitiu determinar o efeito das espécies 

raras nas parcelas, ou o efeito devido ao uso de diferentes informantes em cada 

comunidade indígena. 

Para as características estruturais medidas em campo como: altura do 

dossel, fechamento do dossel, profundidade da camada de liteira e raízes 

superficiais, e fechamento do sub-bosque foram calculadas as médias por parcela 

das 25 medidas. Foi gerada uma matriz secundária com estes atributos estruturais 

e foram plotados os vetores de correlação no MDS de duas dimensões, baseado 

na área basal relativa de cada espécie. Isto foi realizado para verificar o grau e a 

direção da correlação entre os dois eixos do gradiente de composição florística e 
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de cada variável estrutural. Para isto, foi utilizada a correlação de Pearson. Esta 

correlação é uma medida quantitativa que verifica a correspondência entre o 

intervalo de duas variáveis (Voelker e Orton, 1993). 

Para verificar a separação dos tipos de Campinarana pelas medidas 

estruturais, altura e área basal,  foi efetuado um gráfico de dispersão no programa 

Systat 10.0. A altura e a área basal foram as medidas estruturais que tiveram 

melhor correlação com o gradiente florístico indireto. 

Na análise das espécies indicadoras para os inventários foram usadas 

as mesmas configurações descritas no Capítulo I. 
 

5.Resultados e discussão 
 

Ao todo, foram medidas 7541 árvores com DAP > 5 cm e encontrados 

353 nomes Baniwa. Não houve diferença nos resultados dos ordenamentos 

realizados com todas as espécies encontradas nos inventários (353 táxons 

Baniwa), ou retirando os nomes com apenas um indivíduo em todo o estudo (223 

táxons Baniwa) (Figura 10). Assim, a matriz utilizada nos ordenamentos terá 223 

nomes Baniwa e 7405 indivíduos. 
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Figura 10. Gráfico de dispersão entre o MDS de eixo único baseado na área basal relativa com as 

353 espécies encontradas no estudo, e das espécies com mais de uma ocorrência, 223 

espécies. Os códigos representam os tipos de vegetação na concepção Baniwa      

(Tabela 3). 

 

Assim, foi possível visualizar o gradiente de distribuição florística com 

base na área basal relativa de cada espécie e da densidade relativa, usando os 

táxons Baniwa, encontrados nas 15 parcelas inventariadas. Os ordenamentos em 

MDS usando um eixo explicaram sempre grande parte da variação existente no 

espaço de 223 atributos. Os ordenamentos usando dois eixos tiveram pouco 

acréscimo da variação captada em um único eixo. Isto permite dizer que há um 

único gradiente, muito forte, estruturando as diferenças florísticas entre as 15 

parcelas inventariadas (Tabela 6). 
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Tabela 6. Variância captada nos ordenamentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variância captada (%) Indicador de 
importância 

Índice de 
similaridade

Dimensão 

Total 
Área basal Sorensen 

Quantitativo 
1 87 

Área basal Sorensen 

Quantitativo 
2 92 

Abundância Sorensen 

Quantitativo 
1 77 

Abundância Sorensen 

Quantitativo 
2 87 

Presença-Ausência Sorensen  

Qualitativo 
1 75 

Presencá-Ausência Sorensen 

 Qualitativo 
2 88 

 

Para as duas matrizes quantitativas, as Florestas de Campinarana mais 

altas e fechadas estão no início do gradiente e as mais baixas e abertas aparecem 

no final (Figura 11). As repetições dos inventários para cada tipo de Campinarana 

permitem avaliar se uma categoria Baniwa tem boa concordância com o gradiente 

florístico, ou seja, se a categoria Baniwa corresponde a uma faixa estreita do 

gradiente, ficando próximo. 

Os três tipos de Campinarana Heridzolima (2), Anelima Baixa (5B) e 

Waapalima (3) têm boa concordância entre a percepção Baniwa e o gradiente da 

composição florística (Tabela 7). Porém o número de repetições é baixo para 

afirmar isto com confiança. 

No gradiente também é visível que dois tipos de vegetação que 

deveriam estar próximos e na seqüência, segundo os Baniwa, estão distantes 

entre si no ordenamento. Isso ocorre com as repetições do tipo Añholima (1), uma 

em Juivitera e outra em Jandu, que estão distantes entre si e ocupam 44% da 

amplitude do gradiente (Tabela 7). 
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Figura 11. Gradiente florístico indireto, MDS de eixo único, no gráfico a) usando área basal relativa 

e b) densidade relativa de cada espécie. O tamanho dos símbolos dentro e ao lado do 

gráfico (a) indica a área basal total (m2 ha-1) de cada inventário, e no gráfico (b) 

corresponde ao número de indíviduos em cada parcela. Os códigos representam os tipos 

de vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3). 
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Tabela 7. Porcentagem ocupada pelas tipologias Baniwa no gradiente 
florístico com as repetições inventariadas. 

 

Tipologia Baniwa Repetições Gradiente Florístico* (%) 
Añholima (1) 2 44 
Anerima Alta (5A) 2 21 
Maarolima (4) 3 18 
Waapalima (3) 2 14 
Anerima Baixa (5B) 2 8 
Heridzolima (2) 2 8 

 
*MDS em  eixo único – área basal relativa 
 

Os dois inventários de Maarolima (4) de Aracu e Juivitera estão 

próximos e o terceiro de Jandu está um pouco mais distante desses dois, porém a 

amplitude total é de apenas 18%. As Anelimas Altas (5A) de Jandu e Juivitera 

ocupam apenas 21% do gradiente, mas estão na mesma faixa do gradiente 

ocupada pelas Waittirimas baixa (6B) e alta (6A). Isto pode ter ocorrido pela 

distância geográfica das comunidades e, portanto, a diferenças locais. Pode-se 

concluir que estes tipos de Campinarana têm floras muito similares, mas por 

algum motivo, são separados pelos Baniwa. No MDS não há diferença entre 

sobreposição e proximidade Esta sobreposição também é esperada no caso do 

MDS, pois a ordem relativa de pontos muito próximos tem pouco ou nenhum 

significado (McCune & Grace 2002). 

Entre as 20 espécies com maior área basal nos inventários estão as 

seis espécies citadas nas entrevistas pelos Baniwa e que designam os nomes dos 

seis tipos de Campinarana inventariados em campo (Figura 12). Também entre 

estas 20 espécies está Dzeeka que designa o nome de um dos oito tipos de 

floresta não inventariados, mas citados pelos entrevistados. 
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Figura 12 12. Distribuição das 20 espécies com maior área basal ao longo do gradiente florístico 

indireto (mds eixo único)  da área basal relativa. Os nomes em negrito são as seis espécies que 

designam os oito tipos Baniwa de Campinarana presentes nos inventários. Nomes científicos 

do glossário etnobotânico de Shepard e Silva (não publicado). 



Na análise de agrupamento Beta flexível, realizada para os 15 sítios 

inventariados, dois grandes grupos foram reconhecidos. Os seis sítios que 

representam quatro tipos de Campinarana dos Baniwa (5A, 5B, 6A e 6B) ficaram 

juntos em um grupo. E os nove sítios que representam os outros quatro tipos de 

Campinarana dos Baniwa (1, 2, 3 e 4) ficaram consistentemente no outro grupo. 

Isto demonstra uma afinidade entre a composição florística e a classificação 

Baniwa. O primeiro grande grupo de inventários inclui as Campinaranas baixas e o 

segundo, as altas. Estes dois grupos foram utilizados em uma análise de espécies 

indicadoras e serão listadas somente as espécies signficativas (p = 0,05) (Figura 

13). Como ocorreu na análise ISA dos 14 tipos de Campinarana (Capítulo I), 

novamente há mais espécies com valor indicador siginficativo nas Campinaranas 

baixas, e duas delas (em negrito) correspondem às espécies que designam o 

nome destas Campinaranas. Nas Campinaranas altas foram encontradas apenas 

cinco espécies indicadoras com valor indicador significativo, e quatro destas (em 

negrito) correspondem às espécies que os Baniwa utilizam para nomear os tipos. 

As espécies indicadoras detectadas nos inventários florísticos também estão entre 

as espécies indicadoras que foram identificadas na análise das entrevistas  

(Figura 6). 
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Campinaranas baixas - Área 
basal 14 a 24 (m2ha-1). 

Ane -  Cassia spruceana (95) 
Waitti - Aldina heterophylla (84) 
Itewipa - Aspidosperma ou 
Micropholis? (83) 
Kettere - Tapirira guianensis (72) 
Pottowarhe - Sacoglottis sp. (72) 
Mawira - Hirtella racemosa ou 
Hirtella spp (72) 
Ixedoni (67) 
Ooniwaani - Cecropia sp (67) 

 Pirimitsi  - Pachira nítida, ou  
Ceiba pentandra (63) 
Attíneikawaaphina (50) 
Kawiriapo - Abarema leucophylla 
(50) 

 Wiitto - Rinorea spp (50) 
Waakoda - Caryocaraceae? (50) 
Kaiwirina (49) 
Paadzawa - Pouteria torta (48) 
Tokoina (46) 

Grupo I: 5A e 5B,6A e 6B 
 

Añho - Micrandra cf. spruceana 
(92) 
Waapa -  Crudia amazonica (89) 
Heridzoro - Anaxagorea 
manauensis (88) 
Dzaawaka - Eperua glabrifolia (85)
Maaro - Pouteria cf. platyphylla 
(78) 

Grupo II: 1,2,3,4 

Campinaranas Altas – Área 
basal 28 a 39 (m2ha-1). 

15 inventários em florestas de 
Campinaranas 

223 táxons Baniwa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Espécies indicadoras geradas a partir da área basal relativa nos 15 inventários. O 

número ao lado do táxon Baniwa corresponde ao valor indicador da espécie. Os códigos 

representam os tipos de vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3). Nomes científicos do 

Glossário etnobotânico de Shepard e Silva (não publicado). 
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O gradiente florístico indireto dos sítios, obtido por ordenamento em eixo 

único, baseado na densidade relativa das espécies foi muito parecido com o da 

área basal relativa de cada espécie (Figura 14). Houve apenas uma mudança 

onde Heridzolima (2) troca de posição no gradiente com Añholima (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de dispersão demonstrando a congruência entre ordenamentos MDS de eixo 

único, no qual foram usadas diferentes métricas de importância das espécies. Os códigos 

representam os tipos de vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3).  

 

 
O gradiente florístico indireto qualitativo, baseado na presença e 

ausência das espécies, mostrou resultados diferentes dos ordenamentos em que 

foi usado índice quantitativo. Neste gradiente, os tipos de Campinarana foram 
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agrupados pela comunidade indígena na qual foi realizado o inventário. Somente 

Maarolima da comunidade de Aracu (3) ficou próximo dos tipos da comunidade de 

Jandu (Figura 15). Este resultado pode ter ocorrido devido a diferenças entre o 

conhecimento dos informantes que podem ter nomes diferentes para as espécies 

raras, ou ainda, devido às espécies raras ocorrerem em locais específicos, 

enquanto as espécies mais comuns seriam mais compartilhadas entre os sítios 

(Anderson 1981).  
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Figura 15. Agrupamentos por localidades detectados em gradiente florístico indireto gerado a 

partir da presença e ausência das espécies, MDS de eixo único. Os códigos representam 

os tipos de vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3). O tamanho do símbolo representa 

a área basal total (m2 ha-1) de cada inventário. 

 

 

Dos atributos estruturais da vegetação, a área basal e a altura foram os 

únicos que tiveram forte correlação com o primeiro eixo do ordenamento 

quantitativo, em duas dimensões, baseado na área basal relativa de cada espécie 

(Figura 16).  
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Figura 16. Gradiente florístico indireto a partir da área basal relativa de cada espécie e sua 

correlação com as medidas estruturais da vegetação: média da altura (m) e a soma da 

área basal (m2 ha-1). A direção da linha representa com qual eixo há maior correlação e o 

comprimento representa a importância da correlação. Os códigos representam os tipos de 

vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3). O tamanho dos símbolos representam a área 

basal total de cada inventário. 

 
As demais medidas de estrutura da vegetação como fechamento de 

dossel, sub-bosque, camada de liteira e raízes superficiais não foram plotadas 

nesse gráfico, pois, não tiveram alta correlação com o gradiente florístico    

(Tabela 8). 

 

Tabela 8. Correlação de Pearson entre gradiente florístico indireto baseado na 
área basal relativa; e as medidas estruturais da vegetação. 

 

Correlação com os eixos do MDS 
Medidas de Estrutura 

eixo 1 eixo 2 

Altura 0.79 0.08 
Fechamento Dossel 0.50 0.26 
Fechamento Sub-bosque 0.33 0.06 
Área Basal 0.95 0.14 
Liteira e Raízes Superficiais 0.33 0.52 
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As medidas de fechamento de sub-bosque nas parcelas não mostraram 

relação forte com os eixos do MDS. Porém Fleck e Harder (2000) que usaram 

esse mesmo método para amostrar 16 tipos de habitat reconhecidos pelos Matses 

da Amazônia Peruana, conseguiram resultados significativos com p<.001, para a 

parte inferior do sub-bosque de 0 - 0.5 m (F= 58.90), e para a superior de 0.5 - 1 

m (F= 65.52). 

Com as medidas estruturais, altura e área basal, que tiveram melhor 

relação com o gradiente florístico indireto, é possível visualizar que os dois 

extremos desses atributos correspondem aos tipos de Campinarana Baniwa 

considerados florestas altas e baixas, respectivamente (Figuras 16 e 17). As 

florestas consideradas altas têm a maior área basal e estão bem distanciadas das 

Campinaranas baixas, e que possuem menor área basal. Esta correspondência 

entre as medidas estruturais, altura e área basal, e as informações baseadas nos 

táxons Baniwa, confirma a realidade ecológica dos nomes usados pelos 

informantes, e independem dos mesmos. 
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Figura 17. Relação entre a da área basal (m2 ha-1) e a média da altura (m) encontrada nas 

parcelas. Os códigos representam os tipos de vegetação na concepção Baniwa (Tabela 3).  
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6.Conclusão 
 

Os ordenamentos dos inventários baseados na área basal relativa de 

cada espécie e da densidade relativa das espécies, usando táxons Baniwa, 

mostraram que há um forte gradiente indireto partindo das Campinaranas mais 

florestadas e altas para as mais baixas e abertas. Isto é informado pelo RADAM 

(1976) que considera existir no Alto Rio Negro dois grupos distintos de 

Campinarana marcados por diferenças morfológicas, um arbóreo denso e um 

arbóreo aberto. Esta variação também é percebida pelos Baniwa que dividem os 

tipos de Campinarana nesses dois grupos principais (Capítulo I).  

Nestes ordenamentos, com exceção do tipo Añholima (1), houve 

concordância entre a classificação Baniwa do ambiente, os seis tipos de 

Campinarana que foram inventariados, e a ordenação segundo os táxons Baniwa. 

A sobreposição ou o distanciamento entre as repetições de alguns tipos de 

Campinarana na percepção Baniwa, quando visualizada nos resultados do 

ordenamento mostrou a necessidade de fazer mais repetições para todos os tipos, 

possibilitando dessa forma verificar se os tipos de Campinarana que os Baniwa 

dizem ser o mesmo mantém-se sempre próximos no gradiente de composição. Ao 

mesmo tempo em MDS, não é possível separar consistentemente tipos com 

pequenas diferenças florísticas, ou seja, aqueles tipos que se sobrepõem em 

estreitas faixas do gradiente (McCune e Grace 2000). 

O ordenamento com base em dados de presença e ausência, mostrou 

que talvez haja efeitos de diferentes espécies raras nas três localidades ou efeito 

do informante interferindo na localização dos tipos no gradiente. Estes problemas 

poderiam ser resolvidos com a identificação botânica, através da qual seriam 

eliminados os efeitos do informante. Identificar as espécies raras é uma linha de 

pesquisa prioritária, pois os padrões de distribuição das espécies localmente 

restritas é que devem pesar mais na tomada de decisão sobre conservação. 

Tuomisto et al. (2003) compararam ordenamentos com índices qualitativos e 

quantitativos e não encontraram padrões diferentes. Higgens e Ruokolainen 

(2004) demonstraram em nove florestas de terra firme, espalhadas ao longo de 

200 km, perto de Iquitos, que os padrões de similaridade florística para índices 
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quantitativos e qualitativos foram praticamente iguais. Não houve diferença entre 

os padrões de distribuição das espécies raras e comuns. Estes inventários foram 

identificados por botânicos e através de coleta (Ruokolainen et al., 1997). Isto 

indica a possibilidade de que, no caso do presente estudo, o efeito do 

conhecimento diferenciado dos informantes seja predominante no ordenamento 

qualitativo. No entanto, Anderson (1981) estudando Florestas de Campinarana 

próxima a Manaus detectou que estas florestas têm alto endemismo se 

comparadas com outros tipos de ambientes florestais amazônicos, como por 

exemplo, a Floresta de Terra Firme. 

Inventários que consideram apenas a presença/ausência são mais 

rápidos e baratos (Tuomisto et al. 2003, Higgens e Ruokolainen 2004), e portanto 

atraentes como método para identificar áreas prioritárias para conservação, 

floristicamente diferentes de áreas já conservadas (Kirkpatrick 1983, Margules et 

al. 2002). O uso de nomes populares seria também atraente, evitando a 

necessidade de coleta ou contratação de botânicos, e integrando moradores 

locais no processo de planejamento da conservação. No entanto,  neste estudo, 

ainda é necessário verificar, o efeito que há nos ordenamentos, se este ocorre por 

causa do uso de três informantes ou devido espécies raras encontradas com 

freqüência em Florestas de Campinarana.  

Para ter uma tipologia Baniwa mais apurada seria necessário fazer mais 

inventários em mais comunidades do Içana, entretanto, isto talvez possa aumentar 

ainda mais o efeito de localidade. Além disso, acredito que seria muito difícil 

conseguir que o mesmo informante acompanhe a realização de todos os 

inventários, à medida que a realização dos inventários demanda tempo, e os 

melhores conhecedores da flora Baniwa são pessoas de maior idade e com 

famílias, e, portanto, possuem suas atividades tradicionais de fazer roça, pescar, 

caçar. Nesse trabalho essas atividades diárias dos informantes foram respeitadas, 

de forma que estes conciliavam as atividades de pesquisa com seus afazeres 

familiares. 

A área basal e a altura foram as medidas de estrutura que tiveram a 

melhor relação com o gradiente florístico, evidenciando que estes fatores são 

bons indicadores para retratar os tipos de Campinarana. As outras medidas de 
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estrutura como fechamento de dossel e sub-bosque, e camada liteira e raízes 

superficiais não foram bem correlacionadas com o gradiente indireto. 

Os 15 inventários realizados em campo permitiram identificar o 

gradiente florístico existente entre os tipos de Campinarana. Este gradiente foi 

gerado a partir das espécies identificadas por três informantes indígenas, um em 

cada comunidade. Isto permite dizer que os Baniwa conhecem bem a flora do seu 

ambiente e que esse conhecimento pode ser sistematizado e comprovado pelos 

métodos científicos. 

Os táxons indicadores que os Baniwa elegem para denominar os seis 

tipos de Campinarana inventariados em campo também são os seis táxons 

Baniwa que foram incluídos entre os 20 taxons com maior área basal nestes 

inventários. Novamente isto vem afirmar que o sistema que os Baniwa utilizam 

para identificar e diferenciar os tipos de Campinarana, pode ser utilizado para 

prever a diversidade ambiental existente no rio Içana, Alto Rio Negro. O uso deste 

conhecimento como subsídio para identificar diferentes tipos de floresta possibilita 

realizar inventários em menor tempo e com maior rapidez, proporcionando o 

intercâmbio entre culturas e formas de conhecimento diferenciadas. 
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Capítulo III: Imagem de Satélite 

1.Introdução 
 

Os satélites da série Landsat surgem em 1972, e a partir de então são 

usados para os mais diversos fins. Entre estes se destacam os mapeamentos, a 

caracterização e estimativa do desmatamento e das queimadas, análise da 

variação do padrão da vegetação, impactos e o planejamento urbano, e os 

inventários florestais (Espirito-Santo 2003).  

As imagens são retratos espaciais da superfície, contribuem para a 

análise espacial dos recursos e aumenta a capacidade de realizar inferências 

sobre o ambiente com maior confiabilidade. Nestas imagens a paisagem está 

representada em todos os seus aspectos compondo um mosaico com vegetação, 

geologia, geomorfologia, hidrografia, solos e uso da terra.  

O padrão de cores visível nas imagens, de sensores como Landsat 

MSS e TM, sensíveis ao setor ótico do espectro, podem ser usados para 

identificar a vegetação, por exemplo, revelada por diferentes tons, ou a 

geomorfologia evidenciada pela sombra permitindo a análise e a visualização dos 

macro-padrões que envolvem diferenças no tamanho e orientação das manchas 

existentes na superfície terrestre.  

O sensor orbital do satélite capta a energia proveniente dos objetos 

encontrados na superfície e registra a mesma na imagem. Os objetos refletem, 

absorvem e transmitem radiação eletromagnética em proporções que variam com 

o comprimento de onda e com suas características. O processo se baseia na 

distinção e identificação destes diferentes alvos que possuem comportamentos 

espectrais específicos. As informações contidas sobre esses alvos podem ser 

extraídas e processadas, permitindo otimizar a estruturação de sistemas mais 

eficientes e dinâmicos. Obtendo informações precisas das condições de 

desenvolvimento e o potencial dos recursos em um contexto espacial e multi-

temporal. 

Na Amazônia a imagem de satélite deve ser considerada uma base de 

dados importante quando conjugada com outros métodos e técnicas, pois o 

desafio em conduzir o reconhecimento da biodiversidade da região se deve ao 
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fato desta ser muito extensa, inacessível, e heterogênea. E a imagem de satélite 

pode contribuir para as pesquisas nesta área minimizando o tempo e os recursos 

despendidos em campo possibilitando uma avaliação remota.  

As imagens do satélite Landsat tem sido usadas como recurso de 

informação da variação na escala de paisagem das Florestas Tropicais, 

possibilitando reconhecer e distinguir comunidades de plantas em um contexto 

espacial contínuo (Tuomisto et al. 1995; 2003). Os valores de reflectância dos 

pixels da imagem são utilizados como identificador da variação ambiental 

(Tuomisto et al. 1995; 2003). Estes estudos utilizando imagens quantificam a 

heterogeneidade da paisagem conciliando pesquisas de campo e imagens de 

satélite; e tem mostrado que a paisagem é consideravelmente mais heterogênea 

do que previamente já havia sido registrado. Dessa forma, os autores sugerem 

que a diversidade de habitats na Amazônia foi historicamente subestimada, e que 

podem existir mais de 100 tipos diferentes de vegetação somente na Amazônia 

peruana (Tuomisto et al. 1995). E portanto, se faz necessário a realização de 

mapeamentos para a diversificada paisagem amazônica possibilitando precisar a 

formulação de modelos e hipóteses que permitam direcionar a conservação da 

biodiversidade preservando ambientes representativos das diferentes regiões 

(Tuomisto et al. 1995; 2003). 

As características ecológicas que são importantes para o padrão de 

distribuição das plantas são refletidas na imagem. Isto foi confirmado a partir de 

inventários de campo com plantas de sub-bosque e análise de imagens Landsat, 

os quais mostraram correspondência existente entre os agrupamentos das plantas 

e das informações extraídas da imagem (Tuomisto et al 2003). 

Assim para obter maior abrangência dos fatores e das variáveis 

envolvidas no ambiente se faz necessário o uso destas metodologias e 

tecnologias atuais, que disponibilizem informações provenientes de diversos 

instrumentos sejam estes terrestres, aéreos ou orbitais. Isto possibilita a 

integração das mais diversas fontes de conhecimento e informação para uma 

determinada área em um único objeto de estudo. 

Integrar estas tecnologias com conhecimento tradicional indígena 

amplia a capacidade do pesquisador, à medida que aumenta seu conhecimento 
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local sobre a área. Estudos etnobiológicos dos povos indígenas figuram como um 

bom guia para a verificação de imagens, pois estes caminham sobre seu sítio ao 

longo das gerações, acumulando, conhecimentos específicos sobre as espécies 

de plantas, animais, condições edáficas, hidrológicas e outras associações 

ecológicas (Parker et al. 1983; Fleck e Harder 2000; Shepard et al. 2001). Utilizar 

estas tecnologias para verificar e compilar o conhecimento indígena, 

conhecedores inerentes do habitat, possibilita produzir novos conhecimentos 

sobre a biodiversidade amazônica; e ao mesmo tempo promove integração 

cultural entre diferentes formas de conhecimento e de percepção do ambiente 

(Shepard et al. 2001; Shepard et al. 2004). 
 

2. Objetivos específicos 
 

⇒ Determinar se os sítios de Campinarana inventariados em campo estão 

dispostos ao longo de um gradiente espectral definido pelos valores de brilho 

da imagem Landsat nas bandas 3, 4 e 5. 

⇒ Correlacionar o gradiente espectral dos inventários, com outros atributos 

espectrais dos inventários: o brilho médio padronizado e índice de vegetação 

(NDVI). 

⇒ Correlacionar o gradiente florístico indireto, baseado na importância da área 

basal de cada espécie, com atributos derivados da imagem: o brilho médio 

padronizado e índice de vegetação (NDVI). 

⇒ Determinar se as diferenças percebidas pelos Baniwa nos tipos de 

Campinarana correspondem a diferentes tons da imagem Landsat. 
 

3. Método 
 

A imagem utilizada para a análise do padrão espectral foi a do Landsat 

TM5 nas bandas 3, 4 e 5, adquirida em 29/12/1993 e com 30m de resolução. O 

sensor deste satélite possui um sistema de varredura que capta dados nas faixas 

espectrais do visível e do infravermelho. A imagem usada para a extração da 

radiância codificada, os valores de brilho, não deve conter nuvens ou alteração 

nos valores de radiância, ou seja, sem sofrer ampliação de contraste. 
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Para localizar com precisão os pixels associados em cada parcela 

inventariada foi necessário efetuar a correção geométrica da imagem. Esta 

correção foi realizada no sistema cartográfico de referência UTM/SAD69. Os 

pontos de controle foram coletados a partir de um mosaico de imagens 

georeferenciadas da mesma região. Este mosaico está disponível no site 

https://zulu.ssc.nasa.gov da Earth Science Applications Directorate da Nasa, com 

erro RMS de 50 m e é a melhor base de referência disponível para o Brasil, 

segundo pesquisador do INPA (Arnaldo Carneiro com. pes. 2003).  

A correção geométrica da cena 004-059 utilizou 40 pontos de controle e 

função de mapeamento tipo polinomial de terceira ordem e reamostragem tipo 

vizinho-mais-próximo. Esta correção foi realizada no programa Idrisi 32, ficando 

com um erro RMS médio de 0,53 pixels. A função de mapeamento escolhida 

acomoda a distorção panorâmica presente em cenas inteiras do Landsat, 

conseqüência da variação no ângulo de visada ao longo de cada linha dos pixels, 

que é 14 graus. A reamostragem pelo vizinho mais próximo preserva os valores 

do brilho da imagem original, a radiância codificada (DN), sem fazer interpolações. 

No espectro eletromagnético, as bandas espectrais possuem 

características peculiares e tem aplicações distintas. A banda 3 do visível 

possibilita bons contrastes com diferentes tipos de vegetação e absorve a 

radiação da clorofila. A banda 4 do infravermelho próximo permite a identificação 

da vegetação verde, densa e uniforme. Apresenta sensibilidade à rugosidade do 

dossel das florestas. A banda 5 do infravermelho médio é sensível a umidade da 

vegetação, às sombras oriundas de irregularidades do dossel e da topografia 

(Affonso 2004). 

As 15 áreas inventariadas em campo foram registradas com GPS 

Garmin 12, mantendo um erro máximo de 12 m. Nos tipos de Campinarana em 

que não foi possível espalhar as parcelas de 20 X 20 dentro da área de 200 X 200 

m, devido ao critério estabelecido de inventariar os tipos segundo a concepção 

Baniwa, foi registrado o ponto com GPS nos quatro cantos de cada parcela de 20 

X 20 m. 

As coordenadas dos inventários foram plotadas na imagem 

georeferenciada no programa Global Mapper versão 6. Para cada um dos 15 
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inventários foram digitalizados de um a três polígonos, englobando 

aproximadamente 50 pixels para a coleta do brilho médio em cada banda, 

conforme a distribuição das parcelas de 20 x 20 m. Em Aracu foram inventariados 

três tipos de Campinarana com os seguintes nomes Baniwa: Anelima Baixa, 

Maarolima e Heridzolima (Figura 18). Em Jandu foram inventariados seis tipos de 

Campinarana com os seguintes nomes: Anelima Alta, Heridzolima, Maarolima, 

Waapalima, Waittirima Baixa e Añholima (Figura 19). Na comunidade de Juivitera 

também foram inventariados seis tipos de Campinarana com os seguintes nomes: 

Anelima Alta e Baixa, Waittirima Alta, Maarolima, Waapalima e Añholima (Figura 

20).  
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Figura 18. Localização dos Inventários na Comunidade de Aracu 
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 Imagem Landsat TM5 

 Composição Colorida 3 4 e 5 

 30m resolução 

Sistema de Referência UTM/SAD69 

 



Figura 19. Localização dos Inventários na Comunidade de Jandu  
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 Imagem Landsat TM5 

 Composição Colorida 3 4 e 5 

 30m resolução 

Sistema de Referência UTM/SAD69 

 



Figura 20. Localização dos Inventários na Comunidade de Juivitera 
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 Imagem Landsat TM5 

 Composição Colorida 3 4 e 5 

 30m resolução 
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Para extrair a média do brilho de cada banda foi necessário rasterizar os 

polígonos vetoriais no programa Idrisi 32. Esta imagem serve de máscara para 

identificar os pixels de interesse em cada banda. A rasterização consiste em 

transformar arquivos vetoriais definidos por uma série de pontos interligados em 

imagem, numa grade contendo pixels como unidades. Como este processo atribui 

um número distinto aos pixels pertencentes a cada polígono, e como alguns 

inventários foram representados por mais de um polígono, os valores raster foram 

reclassificados, atribuindo um único identificador a cada inventário. Aos pixels 

externos aos polígonos, que não foram inventariados em campo, foi atribuído o 

valor zero.  

Assim os polígonos foram rasterizados e reclassificados possibilitando 

extrair a média do brilho codificado (DN) de cada banda 3, 4 e 5. Os objetos 

utilizados para gerar a matriz de similaridade espectral foram as 15 parcelas 

inventariadas e os atributos foram a média do DN de cada banda 3, 4 e 5, em tons 

de cinza no intervalo de 0 a 255, permitindo os valores fracionais. 
 

4. Análise  
 

De posse dos valores da média do brilho de cada banda 3, 4 e 5, foi 

construída uma matriz de similaridade entre as 15 parcelas inventariadas no 

campo, com base nestes três atributos espectrais, para verificar se havia um 

gradiente espectral entre as parcelas inventariadas. Foi realizado um 

ordenamento através da Análise de Componentes Principais – PCA utilizando o 

coeficiente de correlação de Pearson. Este coeficiente padroniza as variáveis das 

colunas atribuindo peso igual a cada banda. 

A análise de componentes principais também é uma forma de 

ordenamento que possibilita reduzir a dimensionalidade de dados multivariados, 

porém deve ser usado para variáveis que contenham relações lineares (McCune e 

Grace 2002). Este tipo de análise é adequado, portanto, para ordenar os atributos 

espectrais da imagem à medida que as bandas 3, 4 e 5 possuem valores de 

radiância codificada correlacionados.  
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Uma matriz secundária foi elaborada com cinco atributos espectrais 

para cada um dos 15 inventários. Os primeiros três atributos são os valores de 

brilho da imagem (DN) sem transformação. Na análise foi empregada sempre a 

média de todos os pixels da imagem Landsat dentro de cada inventário.  

Os outros dois atributos espectrais foram o índice de vegetação e o 

brilho médio padronizado das três bandas. O índice de vegetação de diferença 

normalizada – NDVI foi calculado através da diferença entre a banda 4 e a banda 

3, e dividido pela soma destas mesmas bandas, para cada parcela, também 

empregando sempre as médias de cada inventário. Para o atributo “brilho médio 

das três bandas”, foi necessário primeiro padronizar os 15 valores de cada banda 

pelo seu desvio padrão, assim atribuindo peso igual a cada banda.  

Buscando prever a composição florística a partir de atributos espectrais, 

foi efetuada uma regressão simples utilizando como variável independente a 

média do brilho das três bandas padronizado e como variável dependente o valor 

de cada inventário no ordenamento florístico, MDS de eixo único. Com o brilho 

padronizado das três bandas foi gerada a imagem MDS no programa Idrisi 32. No 

entanto, a banda 3 não permitiu visualizar bem os pixels, houve confusão de áreas 

de Campinarana com água. Dessa forma, os pixels da banda 3 foram retirados da 

análise.  

A “imagem MDS”, que representa a similaridade florística dos pixels das 

Campinaranas, foi gerada para uma área de 50 x 50 km, a partir da relação entre 

o valor do MDS e o brilho padronizado das bandas 4 e 5 com a seguinte equação: 

MDS = 1.0187(brilho padronizado) + 8 x 10-16. Foram mascarados todos os pixels 

com valores de MDS superior ou inferior aos valores encontrados no ordenamento 

das parcelas inventariadas (abaixo de -2,5 ou acima de 2,5); ou ainda, os valores 

de brilho das bandas 4 ou 5 superiores ou inferiores aos valores nos inventários 

(mais de 3 desvios padrão acima ou abaixo da média dos 15 inventários). A 

máscara booleana mostra apenas as áreas que preenchem a condição acima (0 

ou 1) e foi criada através de expressão matemática no programa Idrisi. Essa 

máscara ocultou principalmente os pixels correspondentes à água e solo exposto 

na imagem. 
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5. Resultados e discussão 
 

Os inventários de Campinarana foram ordenados com relação ao brilho, 

ficando no início do eixo 1 do PCA os de maior brilho nas três bandas, ou seja, os 

inventários com pixels mais claros, e os de menor brilho no final do mesmo eixo.  

O ordenamento dos atributos espectrais com PCA explicou no primeiro 

eixo 30% e no segundo eixo 31% da variação espectral dos objetos. Novamente, 

com o PCA 1 as parcelas inventariadas formaram um gradiente partindo das 

florestas mais baixas e abertas para as mais altas e fechadas.  

Embora o padrão principal revelado pelo ordenamento espectral é um 

gradiente, é possível visualizar a proximidade de alguns tipos de Campinarana, 

como os formados por Waittirima Baixa, Anelima Alta e Anelima Baixa (6B, 5A e 

5B); possivelmente um segundo grupo com Anelima Alta e Waittirima Alta (5A e 

6A); um terceiro grupo, com as Maarolima, Waapalima e Añholima (4, 3 e 1); e um 

quarto grupo com Heridzolima e Añholima (2 e 1) (Figura 21). No entanto, 

permanecem mais distintos somente dois grandes grupos de florestas: 

altas/fechadas e baixas/abertas. Estes dois grupos e o gradiente espectral são 

correlacionados com a biomassa das parcelas, representada pelo tamanho dos 

símbolos no gráfico maior (Figura 21). 

. 
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Tabela 9 - Porcentagem ocupada pelas tipologias Baniwa nos gradientes 
espectral e florístico com as repetições nos inventários. 

 
Tipologia Baniwa Repetições Gradiente 

espectral *(%) 
Gradiente 

florístico ** (%)
Añholima (1) 2 50 44 
Anerima Alta (5A) 2 22 21 
Maarolima (4) 3 22 18 
Waapalima (3) 2 5 14 
Anerima Baixa (5B) 2 7 8 
Heridzolima (2) 2 11 7 

 
*PCA  
**MDS uma dimensão, área basal relativa 
 

 

Nos tipos Waapalima (3), Anerima Baixa (5B) e Heridzolima (2), a 

percepção Baniwa corresponde a pequenas faixas de valores no gradiente 

espectral. A concordância é razoável para Maarolima (4) e Anelima Alta (5A). O 

tipo Añholima (1) tem um padrão espectral mais variável. 

Ocorreram também sobreposições entre alguns tipos Baniwa, mesmo 

quando o espaço ocupado pelo tipo foi pequeno. Considerando apenas o eixo 1 

do PCA, nota-se a sobreposição entre as categorias Baniwa Anelima Alta (5A) e 

Waittirima Alta (6B), ou entre Waapalima (3) e Maarolima (4). O tipo Añholima (1) 

não pode ser distinguido dos tipos Heridzolima (2), Waapalima (3) e Maarolima 

(4). Este tipo Añholima (1), demonstrou essa mesma variabilidade nos 

ordenamentos da composição florística. É importante ressaltar que são poucas as 

repetições efetuadas em campo, de cada tipologia Baniwa, para esta análise de 

sobreposição dos gradientes espectral e florístico. 

O gradiente florístico indireto baseado na importância relativa da área 

basal de cada espécie, representado pelo eixo único do MDS, foi fortemente 

correlacionado com a média do brilho de cada banda 3, 4 e 5 com r = 0.90, 0.83 e 

0.96 respectivamente (correlação de Pearson). A média dos brilhos padronizados 

das três bandas foi fortemente correlacionado com o MDS de eixo único, com r = 

0.96. A média dos brilhos padronizados das bandas, 4 e 5, teve uma correlação 

com o MDS de eixo único, com r = 0.936. Isto permite dizer que a radiância 
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codificada da imagem consegue captar a diversidade de tipos de Campinarana 

existentes nessas comunidades do Içana. Já o índice de vegetação teve uma 

correlação fraca com o gradiente florístico indireto, representado pelo eixo único 

do MDS, com r = 0.56.  

A comparação entre as variáveis espectrais e o gradiente florístico 

indireto da área basal relativa de cada espécie, mostra que o brilho da imagem 

aumenta gradativamente a partir dos inventários com pixels mais escuros para os 

mais claros de forma congruente com a composição florística (Figura 22). Os 

pixels mais escuros correspondem aos tipos de Campinarana com florestas mais 

altas e fechadas e os pixels mais claros correspondem às florestas mais baixas e 

abertas. 

Os tipos de Campinarana considerados pelos Baniwa como altos e 

fechados se mantém sempre distantes das florestas baixas e abertas, tanto no 

ordenamento florístico (Figura 22), quanto no ordenamento espectral (Figura 21). 

Isto mostra que os diferentes tons da imagem correspondem às diferenças 

existentes na superfície e percebidas pelos Baniwa. As posições dos inventários 

nos dois ordenamentos são altamente congruentes. A inversão de ordem no caso 

do MDS não tem significado ecológico. Em cada nova rodada de uma análise 

MDS a seqüência dos objetos pode inverter para o eixo 1 ou eixo 2, porém as 

posições relativas dos objetos se manterão constantes. Em ambos ordenamentos, 

o tipo Añholima (1) tem uma de repetição na extremidade e outra próxima ao 

meio. A sobreposição dos inventários 5A, 6A e 6B ocorre em ambos 

ordenamentos espectral e florístico; e as amplitudes das respectivas repetições 

são muito similares (Tabela 8). 
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Figura 22. Gradiente florístico indireto da área
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Brilho médio padronizado 
 

Figura 23. Relação entre brilho médio padronizado das bandas  3, 4 e 5 e o gradiente florístico da 

área basal relativa, MDS de eixo único. Os códigos representam os tipos de vegetação na 

concepção Baniwa (Tabela 3).  

 

O atributo NDVI não foi acrescentado como variável dependente, pois 

demonstrou correlação com o brilho médio padronizado (r = 0,65). As bandas 

individuais da imagem Landsat também foram altamente correlacionadas entre si 

e não puderam ser usadas em uma regressão múltipla.  

Este capítulo, e os anteriores, demonstram que os tipos de 

Campinarana são descritos como faixas parcialmente sobrepostas ao longo de um 

gradiente, e não são classes distintas. As informações espectrais do sensor 

Landsat TM podem ser utilizadas para representar este gradiente de similaridade 

florística. As duas bandas 4 e 5 foram empregadas como variáveis de entrada 

para modelar espacialmente, com o valor do MDS de eixo único, uma área de 50 x 
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50 km. A banda 3 foi excluída devido à presença de ruídos e confusão espectral 

entre as Campinaranas altas e a água. O MDS está correlacionado com as 

médias das duas bandas padronizadas, com r = 0.936. Assim, tem-se um r2 = 

0,876 para a relação entre MDS e imagem neste modelo, e r2 = 0,87 para a 

relação entre MDS e a composição florística original. Portanto, a “imagem MDS” 

(Figura 24), teria, em tese, um acerto de 0,876*0,87 = 76%, na previsão de 

similaridade florística entre os pixels das Campinaranas. No entanto, nem todos os 

tipos de Campinarana, que existem na área modelada, foram incluídos na 

calibração do modelo. Os critérios para a máscara booleana também não 

identificaram as florestas que não são Campinaranas. Na “imagem MDS” há 

confusão com pixels das áreas de Terra Firme e de Igapó. Os valores de brilho 

das Florestas de Campinarana do Içana, são semelhante às de Terra firme e 

Igapó, dificultando a análise. A máscara booleana ocultou bem a água e o solo 

exposto.  
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Figura 24. Imagem MDS gerada a partir das bandas TM 4 e 5. Os tons de cinza mais escuros 

correspondem às florestas de Campinarana altas e fechadas, e os tons mais claros, às 

baixas e abertas. Os pixels mascarados estão representados em ciano e os polígonos dos 

inventários em vermelho. 

 

As Florestas de Campinarana baixas e abertas estão representadas 

com tons de cinza claro e as altas e fechadas têm tons de cinza escuros (Figuras 

25, 26, 27). 
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Figura 25. Recorte da Figura 24, enfocando os inventários da comunidade de Aracu. 
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Figura 26. Recorte da Figura 24 enfocando os inventários da comunidade de Jandu. 
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Figura 27. Recorte da Figura 24 enfocando os inventários da comunidade de Juivitera. 
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6. Conclusão 
 
A imagem de satélite do Landsat TM5, com 30 metros de resolução, 

permitiu diferenciar as Florestas de Campinarana nas comunidades de Aracu, 

Jandu e Juivitera inventariadas em campo, e que foram demonstradas através do 

ordenamento espectral. Os atributos derivados da imagem e sumarizados no 

ordenamento espectral correspondem aos diferentes tipos de Campinarana 

existentes na superfície mesmo usando a imagem Landsat TM com a resolução 

de 30 metros no terreno, e os erros implicitos na captação da coordenada com 

GPS, e os de georeferenciamento.  

Há um gradiente espectral separando as florestas de Campinarana mais 

altas e fechadas das mais baixas e abertas, mesmo que nesse gradiente alguns 

tipos próximos não possam ser distintos. Esse ordenamento espectral segue o 

padrão dos demais ordenamentos florísticos e das entrevistas, principalmente se 

forem analizadas as relações entre os tipos. Ao longo do gradiente espectral 

gerado com PCA, alguns tipos de Campinarana estão mais próximos: o primeiro 

composto por Waittirima Baixa, Anelima Alta e Anelima Baixa (6B, 5A e 5B); um 

segundo com Anelima Alta e Waittirima Alta (5A e 6A); um terceiro com as 

Maarolima, Waapalima e Añholima (4, 3 e 1); e um quarto com Heridzolima e 

Añholima (2, e 1). Essa proximidade dectada pelo ordenamento espectral podem 

estar refletindo as diferenças estruturais entre os tipos que são visualizados 

quando se está no campo, ou ainda tipos de vegetação associados com solos 

mais úmidos. No entanto, no ordenamento da composição florística isto não foi 

evidenciado. 

A composição florística inventariada em campo, baseada na importância 

relativa da área basal de cada espécie foi fortemente correlacionada com o brilho 

médio padronizado da imagem. Pode-se portanto, usar a imagem Landsat para 

identificar diferentes tipos de Florestas de Campinarana, mesmo com as 

diferenças de escalas existentes entre a observação Baniwa vista da superfície e 

o obtido através do sensor do satélite.  

Neste estudo, foram usados somente os táxons Baniwa, para identificar 

a composição florística existente nas Florestas de Campiranara, isto implica dizer 

que as diferenças visualizadas e nomeadas pelos Baniwa são captadas pelo 
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sensor do satélite, apesar de haver sobreposição de alguns tipos nos 

ordenamentos. Ou seja, há correspondência entre os olhos e a percepção dos 

Baniwa e os “olhos do satélite” que captam a radiação eletromagnética dos 

objetos da superfície terrestre e registram a mesma na imagem. 
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Considerações Finais 
 

O principal desafio dessa dissertação foi alcançado, posto que, foi 

possível demonstrar através de técnicas científicas a correspondência do sistema 

de reconhecimento que os Baniwa tem para suas Florestas de Campinarana com 

os inventários florísticos e estruturais, e com a reflectância da imagem de satélite.  

Considero este um desafio, pois há poucos estudos com esta 

perspectiva, principalmente no que se refere a sistematizar o conhecimento das 

populações locais utilizando técnicas de ordenamento, e comparar este 

conhecimento com outros ordenamentos advindos de informações dos inventários 

estruturais e florísticos, e da imagem de satélite. 

A separação dos diferentes tipos de Florestas de Campinarana -- 

percebidos pelos Baniwa, visíveis na imagem e quando se está presente na 

floresta -- pôde ser demonstrada através das análises de ordenamento. Estes 

ordenamentos explicaram a maior parte da variação da composição em um único 

eixo.  

As divisões que os Baniwa reconhecem entre os tipos de Campinarana, 

por meio da presença de espécies indicadoras no local, são divisões que: i) 

abrangem de forma aparentemente completa o gradiente ambiental existente; ii) 

identificam este gradiente de forma lógica e prática; e iii) são correspondentes 

com ordenamentos quantitativos da composição florística e do ordenamento 

espectral. Na classificação Baniwa são mencionados 14 tipos de Campinarana. 

Estes tipos formam dois sub-grupos, as Campinaranas altas/fechadas e 

baixas/abertas (Capítulo I e II). Estes mesmos dois grupos são detectados pela 

imagem (Capítulo III), e concordantes com a classficação Baniwa, pelo critério de 

distribuição das repetições.  

O etnoconhecimento dos Baniwa descreve mais níveis para a 

classificação das Campinaranas do que as classificações propostas até o 

momento. Na classificação de Veloso et al. (1991) por, exemplo, existem três 

níveis hierárquicos: Campinarana (1) Ombrófila (2) Florestada (3a), havendo três 

classes no último nível: Gramíneo-lenhosa (3b) e Arborizada (3c). 
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O alto rio Negro, é composto de uma diversidade de paisagens maior 

que envolve áreas de Terra Firme, Igapó e Capoeiras. E seria importante verificar, 

se incluindo esses outros tipos de ambientes, ainda é possível detectar a partir do 

conhecimento dos Baniwa áreas floristicamente, estruturalmente e espectralmente 

dissimilares. 

Para estudos futuros também seria interessante, além de incluir os 

demais tipos de vegetação que compõem a paisagem do Içana, abranger mais 

comunidades para obter um número maior de entrevistas e ter uma classificação 

mais representativa do povo e da cultura Baniwa. Conciliar junto com as 

entrevistas outros métodos que possibilitem acessar outras informações do 

sistema cognitivo Baniwa, intercalando uma metodologia que permita conjugar os 

conhecimentos comunitários e os particulares, inerente a cada pessoa (Toledo 

1991). Talvez uma forma de captar essa informação possa ser feita através de 

desenho. 

Outro dado importante para estudos futuros com esse caráter seria 

buscar inventariar, com repetições os mesmos tipos Baniwa citados nas 

entrevistas para que houvesse um padrão igual de comparabilidade. Dessa forma, 

testar a congruência entre as entrevistas, os inventários de composição florística e 

estrutural, e os atributos da imagem. Finalmente, é necessário controlar o efeito 

de informação diferenciada dos identificadores indígenas, de preferência com 

identificação por botânicos experientes, para separar o efeito do identificador 

indígena, do efeito de substituição de especies raras entre as localidades, em 

inventários do tipo presença/ausência. 

Estudos como este geram informações para elaborar materiais didáticos 

como mapas e livros que possam ser usados na Escola Baniwa (EIBC), posto que 

este estudo é uma compilação do próprio conhecimento Baniwa. Ou possa ser 

usado como fonte de conhecimento dos recursos ambientais existentes na bacia 

do Içana, possibilitando capacitar os Baniwa de informações que sejam úteis em 

projetos alternativos de renda, zoneamento e manejo, conjugando o uso dos 

recursos com conservação. Pois as Florestas de Campinarana são ambientes 

pouco conhecidos e muitas informações podem estar sendo perdidas, antes 

mesmo de ser inventariadas (Anderson 1981, Silveira 2003). 
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O conhecimento dos Baniwa existe e permite ser sistematizado através 

de técnicas e medotologias científicas. O uso deste conhecimento pode facilitar e 

aumentar o número e a freqüência de estudos, tornando mais rápido e dinâmico a 

sua realização nessa porção da Amazônia tão pouco estudada e com tamanha 

diversidade cultural e paisagística como a encontrada no Alto Rio Negro. 
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Tabela 2. Classificação Baniwa dos tipos de vegetação 

 

Categorias 
Gerais 

Subcategorias Espécie 
dominante 

Características/Usos 

Koliwaipalima Koliwaipalima  fruto comestível 
Koyaphelima Koyaphe  fruto comestível, folha cobrir casa 
Maporottilima Maporotti  fruto comestível; cultivo mandioca 
Ponamalima Ponama  fruto comestível (vinho de patahuá) 
Ahliolima Añho árvore grande (sem uso) 
Heridzorilima Heridzoro construção de casas  
Dzakoilima Dzakoi fruto comestível, madeira para canoa 
Waliwalimaita Waalia árvore pequena/sem uso; solos arenosos 

mal drenados  
Waittirima Waitti fruto não comestível 
Anelima Ane  árvore parecida com o caimbé do cerrado
Dzawakalima Dzawaka fruto comestível macaco 
Waapalimada Waapa árvore grande; cultivo mandioca 

Campinarana 
Hamáliani 

Ttñalima Ttiña  folha cobrir casa 

Fonte: Adaptado de Andrello 1998. 
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Macro-unidades
 

Subtipos 
 

Lhiapepe panali 

Significado do 
nome? 
Koame 

panheeka nháa 
neepitana 

Tipo/cor de Solo 
Nadzawaaka / 
nakapakanáa 
nhaa  hiípai 

Potencialidades 
(Pesca, caça, coleta de frutos, 

madeira, extrativismo, agricultura} 
Liíñeni {kophe, iítiri, 

haikothe, haiko, nheetanipe, 
nadeenhikale} 

 

Tipo de vegetação/ Haiko 
Awadada yoodzawaaka 

     

     

     

     

 i r /
li

     

CCCaaammmpppii nnnaaarraaannnaaa//   
HHHaaammmáááll ii aaannniii  
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