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6 
ESTIMULANTES E 

NARCÓTICOS 
John M. Coo per 

A numeração dos mapas e figuras é a do original: Handbook of South 
American lndians 5: 525-558, Julian H. Steward (Ed.). (N. do C.). -

Concentração de cacau silvestre. Apud Paul 
Marcoy 1869 vol. 2:399. 

Lewin (1931 :30) caracteriza as drogas estimulantes e narcóti
cas como "agentes capazes de alterar as funções cerebrais a 
fim de obter, à discrição, sensações agradáveis de excitação ou 
paz de espírito". Divide-as em cinco grupos: euphorica, phan
tastica, inebriantia, hypnotica e excitantia. Salvo o grupo hyp
notica, os demais estão representados nos estimulantes e narcó
ticos usados pelos aborígines na América do Sul, centro da 
América Central e Antilhas. Nas páginas seguintes, trataremos 
desses estimulantes e narcóticos nativos numa ordem diferente 
da seguida por Lewin, a saber : tabaco, rapé (Piptadenia), bebidas 
alcoólicas, //ex (mate, guayusa), Paullinia (yoco, guaraná), 
cacau, coca, Banisteriopsis, Datura, e diversos. Lewin classifica 
a coca entre as euphorica, ou sedativos de atividade mental; 
Banisteriopsis e Datura entre as phantasticas ou alucinógenas; 

~ 

as bebidas alcoólicas entre as inebriantia; tabaco, Piptadenia, 
//ex, Pau/linfa e coca entre as excitantia ou estimulantes men
tais. 

TABACO 

O tabaco (numerosos nomes nativos, arrolados em: Dixon 
1921; Stahl 1924) tem sido usado de várias formas pelos indí
genas das Anti lhas, sul da América Central e América do Sul, 
desde a chegada dos europeus. Deriva de diversas espécies do 
gênero Nicotiana (N. tabacum, N. rustica, N. undulata, N. pe
diculata) e provavelmente outras. Trata-se, em sua maior parte, 
de plantas cultivadas e, mais comumente, de cultivo domésti
co, embora algumas tribos o obtenham mediante comércio 
com outros índios ou com brancos. Há alguma evidência do 
uso, aqui e acolá, de plantas silvestres, como entre os primiti
vos peruanos e alguns dos modernos Aymara e povos do Mato 
Grosso. 

A história cultural do tabaco aborígine no continente, desde a 
Conquista, mostra duas tendências dominantes: primeiro, uma 
acentuada expansão tribal e territorial do uso; segundo, uma 
igualmente acentuada e crescente secularização do tabaco. 
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Nossas fontes iniciais - de cerca de 1700 ou antes - nada 
dizem a respeito do uso abor(gine do tabaco, sob qualquer 
forma, nas seguintes áreas: a maior parte do Amazonas e seus 
afluentes; a maior parte do Brasil oriental, Chaco, pampas 
argentino e uruguaio, e arquipélagos de Magalhães e Chiloé. 

Com relação a boa parte dessa grande área vazia - especial
mente a região central amazónica e a seção 'Puelche' do pampa 
ocidental argentino - as fontes anteriores a 1700 fornecem 
escassos dados culturais de qualquer natureza. Esse silêncio, 
contudo, não prova a ausência do uso do fumo naquele tempo. 
Em outros lugares, como no Brasil oriental, Chaco e região de 
La Plata, o uso pode ter-se limitado aos ritos mágico-religiosos, 
escapando portanto à observação dos primeiros visitantes bran
cos. O problema se complica ainda mais em face dos achados 
arqueológicos de cachimbos - por vezes em depósitos presu
mivelmente pré-colombianos - verificados no Brasil oriental 
e na região de La Plata. Isto indica que, pelo menos nessas 
áreas, o hábito de fumar já existia antes do contato com os 
brancos. 

Em outras partes dessa grande área, a descrição histórica é mais 
clara. A informação cultural obtida em fontes de 1700, ou an
tes, sobre os Charrua, Ouerandí e outros povos dos pampas do 
Uruguai e do leste da Argentina, os Tehuelche, os fueguianos 
e os Chono é suficiente para confirmar a ilação de que, nesse 
período, o tabaco não foi usado por eles. Os cachimbos encon
trados na região Chubut da Patagônia são provavelmente pos
teriores a 1700. O começo do uso do tabaco entre os Tehuel
che pode datar, segundo os registros históricos, de cerca da 
metade do século XV 111, e entre os fueguianos, de décadas 
muito recentes. 

Atualmente, o tabaco é usado em variadas formas e com varia
dos propósitos por quase todas as tribos indígenas da América 
Central e do Sul, de Honduras ao cabo Horn. As exceções são 
raras. Umas poucas tribos disseminadas, como os Páez, alguns 
grupos da Montafía, os Guahibo, Mura, Parintintín, Tupí-Ka
wahíb, os Chama, da Boi ívia e os Guayaki, não fumam, segundo 
informações recentes. Entre outras tribos, como os Kayapó, 
Sirionó e Botocudo, o tabaco é dado como de introdução rela
tivamente recente, com base em considerações históricas ou 
de tradição oral. Entre os índios da serra equatoriana. ' que 
não mascam coca, e os habituais mascadores de coca dos alti
planos do Peru e Boi ívia, o tabaco nunca é usado, ou só rara
mente, com objetivo medicinal e/ou ritual. 

No período que vai da Conquista até cerca de 1700, na maior 
parte da área do tabaco, o uso era, ao que parece, exclusiva ou 
principalmente mágico-religioso e/ou medicinal. É o que se 

verifica entre os peruanos e os Mapuche-Huilliche. Em algu
mas regiões, a exemplo das Antilhas, o emprego·do tabaco era 
também secular e hedonístico. Na atualidade, em partes da 
área do tabaco, seu uso é mágico-religioso e/ou medicinal: Ay
mara, tribos bolivianas e índios da serra equatoriano. Em ou
tras áreas, tais como: o norte da América do Sul, Chaco, pam
pas, Patagônia, Terra do Fogo e centro-sul do Chile, o uso varia 
entre secular e hedonístico. A infuência do europeu parece 
responsável, em parte, por esse deslocamento histórico básico 
na finalidade do consumo. 

O tabaco é usado na América do Sul segundo seis formas prin
cipais: fumado, aspirado, comido, mascado, bebido e lambido. 
Dentre essas opções, o fumo é de longe a mais difundida. A 
principal área em que o cigarro e o charuto (é difícil distinguir 
um do outro) e uma espécie de 'cachimbo' tubular (cf. Stahl 
1930: 64-74) eram as formas predominantes de fumar é o terri
tório contínuo que se estende do sul da América Central e das 
Antilhas às Guianas e à maior parte da região de florestas e 
savanas do Orinoco e Amazonas. 

Presentemente, o fumo do cachimbo ocorre como forma ex
clusiva, predominante ou alternativa em três áreas da América 
do Sul : (1) parte do interior da Guiana; (2) parte da região 
Marafíon- Huallaga-Ucayali e a jusante do Amazonas até 
aproximadamente a foz do Javari; (3) a zona muito extensa, 
quase contínua, que começa no norte do baixo Araguaia, 
expandindo-se para o sudeste, o sul e o sudoeste por uma 
grande parte do interior do Brasil meridional, Mato Grosso e 
Bolívia central, daí para baixo a todo o Chaco até os pampas e 
a Patagônia, cruzando depois os Andes para chegar ao Chile 
central. O cachimbo é de introdução recente ou pós-colombia
na no interior da Guiana, curso inferior do Amazonas e Pata
gónia. Nos primeiros tempos da colonização, sua presença é 
registrada no Brasil oriental (Tapuia, · Tupinambá) e Chile 
(Mapuche-Huilliche) e não alhures no continente. 

Quase todas as descobertas arqueológicas de cachimbos - de 
clara a provável idade pré-colombiana - foram feitas quer na zo
na 3 acima definida, ou no cinturão da cordilheira da Costa, 
do Equador ao norte do Chile, e na região dos Calchaqui. 

O conjunto da informação etnológica, histórica e arqueológica 
parece justificar a generalização que se segue. Pouco antes e 
algum tempo depois da Conquista - e em larga medida tam
bém no presente - os charutos e cigarros prevaleceram no 
norte do continente, nas Antilhas e na América Central. Os 
cachimbos, num cinturão periférico - mais ou menos em for
ma de meia-lua dali para o sudeste - aparecem no sul, sudoeste 
e oeste. Uma zona sem tabaco estende-se periférica em torno 
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r da zona do cachimbo . Esta tríplice disposição concêntrica 
duplica, em reverso, a similar distribu ição nas Américas Central 
e do Norte, ao norte do istmo. 

Os charutos e cigarros são feitos de folhas de fumo inteiras ou 
picadas, incluídas ou embrulhadas em folhas de fumo milho , , 
bananeira ou outras plantas, ou na entrecasca de árvores. Os 
charutos enrolados em espiral variam de comprimento, de 
aproximadamente 6cm - como é o caso dos maiores na regiâ'o 
do alto Xingu - até os gigantescos do vale do Uaupés, que me
dem de 20 a 60cm, e os dos primitivos índios do Panamá, de 
60 a 90cm. Na área do Uaupés, os charutos são fumados com 
apoio numa forquilha erecta (fig. 180). Os pr imitivos charutos 
Panamá, tal como descritos por Wafer (1903:103, gravura), 
eram fumados com a ponta acesa junto à boca do fumante, 
que soprava a fumaça através do charuto no rosto dos outros. 
Estes, por sua vez, juntavam as mãos para absorvê-la pela boca 
e pelo nariz, um modo de fumar muito semelhante ao que 
ainda hoje ocorre na região do Panamá (Spruce 1908, 2:436; 
Nordenskiõld 1938:497, cachimbos). 

Os cachimbos são de caniço, bambu, madeira, frutos secos 
endurecidos, osso, barro ou pedra, em forma tubular, de coto
velo, monitor ou compósita. Os cachimbos compósitos cons
tam freqüentemente apenas de um fornilho cônico-tubular ao 
qual se prende um tubo separado. 
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Fig. 180. Forquilhas para charutos dos índios do rio Uaupés. (Apud 
Roth 1924 fig. 66). 

Dos tipos aborígines, o cachimbo tubular (fig. 181, esquerda) 
é o mais comum, especialmente no Chaco e no leste e sudeste 
do Brasil. Segundo a evidência histórica e arqueológica, repre
senta uma antiqü íss ima, talvez a mais antiga forma existente 
na América do Sul. Entre algumas das tribos da Boi ívia e do 
Chaco, tem uma extremidade achatada, para melhor adapta
ção aos lábios (fig. 181, direita). Os cachimbos de algumas 
tribos do Chaco possuem um filtro de fibra adaptado ao inte
rior do tubo. Os cachimbos de cotovelo encontram-se princi
palmente em seções amplamente esparsas de um cinturão que 
vai de A lagoas, no nordeste do Brasil, às províncias litorâneas 
brasileiras para o sal, e através da Argentina e da Patagônia até 
o Chile. E, ainda, em outros lugares, obviamente por influência 
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Fig. 181. Cachimbos do Chaco. À esquerda: Cachimbo tubular de ma
deira, índios Mataco. a) Visão lateral; b ) seção transversal esquemáti
ca; e) seção da extremidade (2/3 do tamanho real). À direita: Cachimbo 
de madeira tubular com extremidade achatada para melhor adaptação 
aos lábios, índios Chorotí. a) visão lateral; b) seção transversal esque
mática; e) seção terminal (2/3 do tamanho real). (Apud Nordenskiold 
1908 figs. 2, 7). 
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Os cachimbos de tipo monitor (fig. 182) ocorrem principal
mente entre os Mapuche-Huilliche e Tehuelche e em dois sítios 
arqueológicos presumivelmente pré-colombianos no sudeste da 
Boi ívia (Nordenskiôld 1931 :91 ). Os cachimbos compósitos, 
com fornilho e canudo separados, existem em várias formas; 
dessas, as duas mais características são as de fornilho cilíndrico 
ou em carretel, no Chaco, e cônico, na Montana (fig. 183) e 
no Chaco. Os cachimbos com incisões ou modelagens antropo
mórficas ou zoomórficas são relativamente raros, assinalando
se principalmente no Chaco e em sítios arqueológicos muito 
disseminados - nem todos comprovadamente pré-colombia-

104 nos - na Venezuela, Equador, Peru, norte da Argentina e 
extremo sul do Brasil. 

O tabaco de cachimbo é às vezes misturado a outras substân
cias vegetais, como córtex de árvore, no Chaco e entre os 
Mapuche-Huilliche, e raspas de madeira de calafate (esp. Ber
beris) entre os Tehuelche. t substituído por algum sucedâneo, 
como entre os Borôro, os chiloenses e alguns povos do Chaco. 
Especialmente característico da região da Patagônia-Chaco -
embora também ocorrendo em outros lugares quanto a charu
tos (como entre os Bakairí e os 'Ouitoto' de Crévaux) - é o 
costume de cada indivíduo de um grupo puxar algumas bafo
radas e passar o cachimbo ao seguinte. 

Segundo Havestadt (1883, 2 :663), os Mapuche-Huilliche de 
meados do século XVI 11 fumavam tabaco queimando-o num 
receptáculo de concha e inalando a fumaça através de um 
canudo. 
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Fig. 182. Modernos cachimbos de tipo monitor dos índios Tehuel 
che, região Chubut, Argentina (4/5 do tamanho real). (Apud Outes 
1905 figs. 172, 173). 

O aspirar tabaco - nem sempre distinguível em nossas fontes 
do aspirar a Piptadenia - é hábito assinalado em três regiões 
principais (mapa 9): o Orinoco (Otomac, Tamanac, Maipuré), 
a Montana com extensão para o sul pelo Purus (principalmente 
Tukúna, alguns grupos Pano, Aruak e Tupí) e antigo Peru. 

O rapé de tabaco cheirado com fins medicinais e higiênicos 
pelos peruanos, nos primeiros tempos do contato, era extraído 
da raiz da planta, segundo Cobo. Em outros lugares fazia-se 
rapé secando as folhas de tabaco, pulverizando-as. Em alguns 
casos, o tabaco é misturado com cinzas de plantas, como entre 
os Aruak do Purus, ou com Piptadenia, como entre os Omágua. 

Em algumas tribos, o fumo é aspirado sem o uso de instru
mentos. Na maioria dos casos, entretanto, empregam-se ins
trumentos como os destinados a aspirar a Piptadenia para ina
lar ou soprar o rapé nas narinas. São os seguintes: canudo oco 
(Yamamad í); dois canudos soprados por duas pessoas (Campa); 
canudos em forma de forquilha de três tipos - (a) com os 
ramos da forquilha ligeiramente divergentes, um em cada nari
na, para inalação (Paumarí); (b) com os dois ramos bem apar
tados (fig. 184, esquerda), um dos parceiros soprando o rapé 
no nariz do outro (Piro); (c) de menor tamanho (fig. 184, di
reita), com ramos também muito apartados, e nesse caso, o 
usuário coloca um deles na narina e o outro na boca, e sopra 
(Piro, Tamanac, Maipuré). Há sucedâneos ocasionais do fumo 
e da Piptadenia, tais como o não identificado topasaiyri, entre 
os primitivos peruanos, e folhas de cauca na. região Juruá-Purus. 

Fig. 183. Cachimbos de madeira com tubos de osso de veado. fndios 
Conibo, rio Ucaiali, Peru oriental (2/7 do tamanho verdadeiro). (Apud 
Farabee 1922 fig. 7). 
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Fig. 184. Tubos de aspirar tabaco, Puno, Peru oriental (aproximada
mente 1 /5 do taman ho real). (Apud Farabee 1922 fig . 5). 

Comer tabaco é hábito relativamente raro. Registra-se entre os 
Coto e os Kokama da Montana. O pó de tabaco é simplesmen
te posto na boca e engolido. 

O costume de mascar tabaco tem uma distribuição bastante 
irregu lar (mapa 9): nas Antilhas é registrado entre os Karib 
ilhéus: na Colômbia, entre os primitivos sacerdotes Chibcha e 
modernos xamãs Goajiro; na Montana, entre numerosas tribos; 
na Guiana central, no Chaco e no leste do Brasil, em algumas 
outras tribos dispersas. Conquanto inúmeros povos mascadores 
de fumo habitam regiões adjacentes aos mascadores de coca, 
na cordilheira dos Andes, uma considerável minoria vive em 
locais mais apartados. Mascar fumo é hábito inexistente no 
complexo de tabaco Mapuche-Huilliche-Tehuelche. 

Em algumas áreas, o fumo de mascar é misturado a outra subs
tância, geralmente alcalina: em partes da área Guiana-ilhas do 
Caribe, com cinzas, terra de nitrato de potássio negro, ou con
chas pulverizadas; no Chaco, com cinza de plantas ou ossos. 
Aqui e acolá, como no caso dos xamãs Goajiro (Mackenzie 
1945: 148), o mascador engole a saliva impregnada de tabaco, 
provocando uma espécie de intoxicação com náuseas. Quando 
o suprimento de tabaco está em falta, ,-.,asca-se algum sucedâ
neo : raiz de koro-pa (Toba, Chunupí); diversas plantas (l'ndios 
venezuelanos: Ernst 1890:243). Essas plantas parecem ser 
principalmente masticatórias, não estimulantes, como o maki 
dos Tehuelche (resina de látex, extraída do arbusto do incen
so) . 

O hábito de beber tabaco tem dois centros principais de distri
buição (mapa 9): a maior parte da região da Montana e parte 

da área das Guianas. Para preparar o tabaco 1 íquido, as folhas 
são ou fervidas na água ou mastigadas e depois cuspidas numa 
vasilha, como entre os Jl'varo, ou então apenas postas de mo
lho, como entre os Karib do rio Barama, na Guiana. O líquido 
pode ser ingerido pela boca, em geral nauseando e narcotizan
do o bebedor, ou então pelo nariz, como entre os homens ou 
os xamãs de algumas tribos da Montana. 
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Mapa 9. Distribuição do consumo de tabaco aspirado (riscas horizon
tais), mastigado (riscas verticais), bebido (riscas diagonais, para cima 
na direção da direita) e lambido (riscas diagonais, para cima na dire
ção da esquerda) . 
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Lamber tabaco (mapa 9) é prática que se verifica numa área 
muito limitada dos afluentes do alto Amazonas (Witôto, Bora, 
Jívaro, Campa, Piro) e entre os Arhuaco da Colômbia seten
trional (Mason J. A. 1924:11-12). As folhas de tabaco sã'o 
fervidas na água até a consistência de alcatrão, ou são embebi
das, trituradas e misturadas com goma de mandioca engrossada. 
O produto, xaroposo, é comumente vertido numa concha ou 
cabaça, que corre a roda. O usuário enfia um dedo ou dois, ou 
um pauzinho, na massa escura, e lambe. Entre os Arhuaco 
é costume, quando dois homens se encontram, cada um meter 
o dedo na cabaça de fumo do outro e tocar os lábios com a 

106 substância. Uma pasta de tabaco bastante parecida, com a adi· 
ção de outros ingredientes, é usada em forma de pílula na 
Venezuela atual (Lewin 1931 :297). 

Enquanto que na América do Sul o tabaco é geralmente consu
mido mais pelos homens que pelas mulheres - em muitas tri· 
bos as mulheres não o usam, ou são proibidas de consumi-lo -
em extensas áreas, especialmente onde prepondera a influência 
do branco, ambos os sexos o consomem livremente. A diferen
ciação entre os sexos no uso do tabaco parece ter uma distri
buição bastante irregular mesmo dentro de áreas culturais limi
tadas, como as do norte da Guiana, Guiana central e o Chaco. 

Há uma acentuada tendência, entre os índios sul-americanos 
- como os primitivos habitantes das Antilhas - para consumir 
tabaco com o objetivo de provocar uma intoxicação mais ou 
menos aguda. Isso pode ocorrer quando se engole a fumaça 
(por exemplo, os Tehuelche-Araucanos); fumando rápida e 
intensivamente por longo tempo; engolindo o sumo enquanto 
se masca (Goajiro); aspirado (antigo Peru, lpurinã) e bebendo 
infusão de tabaco (Guiana, partes da Montaf'\a). Na maioria 
dos casos, esse hábito tem significação mágico-religiosa, como 
quando é praticado por xamãs ou pessoas leigas para provocar 
transe, sonhos, visões e comunicação com os espíritos; em ou
tros casos, como entre os Tehuelche-Araucanos, meramente 
hedon ístico. 

O uso recreativo do tabaco é hoje comum em muitas áreas. 
Esse hábito é principalmente pós-colombiano e se deve à in
fluência do branco. Mas não era desconhecido ao tempo da 
Conquista, como se observa no caso das Antilhas. Consumir 
tabaco por puro prazer é comum nas bebedeiras coletivas. 
Entre seus fins sociais, conta-se a recepção a hóspedes e visi 
tantes como s ímbolo de amizade e camaradagem. Os índios 
peruanos, segundo Yacovleff e Herrera (1934-35:45) usavam 
Nicotiana glauca em pó, com chicha, para fins criminosos; 
o efeito era semelhante ao de Datura stramonium. 

O tabaco também · é empregado na higiene e medicina: para 
aplacar a fadiga (Tapirapé~, clarear as idéias (Peru antigo, 
Jívaro), curar dor de cabeça (Koníl>o) , desinteria (Campa, 
Piro) e outras doenças. Grande número de tribos da Boi ívia 
oriental e áreas adjacentes, muitas das quais não são dadas ao 
fumo, usam-no para afugentar as mutucas. Este costume foi 
também registrado entre os índios do século XVI 11 da pro
víncia de Maynas (Veigl 1785:285), os modernos Jívaro e em 
Ega (atual Tefé), no Amazonas (Bates 1892:384). 

O fumQ participa destacadamente do complexo xamanístico 
e mágico-religioso em geral. A evidência do seu uso como 
oferenda ou sacrifício encontra-se em muitas partes do con
tinente: desde o rito Cuna,de queima de folhas num braseiro, 
como incenso - até o Tehuelche - reminiscência da América 
do Norte - de soprar fumaça , cerimonialmente, para os quatro 
pontos cardeais. 

Entre os muitos e variados usos do fumo pelos xamãs, os mais 
comumente observados são: soprar a fumaça sobre pessoas, 
especialmente doentes, e sobre objetos; fumar, beber ou aspi· 
rar tabaco para provocar narcose, sonhos, visões, visitações 
de espíritos e comunicação com eles. O fumo é também em· 
pregado, embora menos freqüentemente , na adivinhação 
xamanística ou leiga. É o que se verifica entre os Goajiro, 
que levam em conta a direção tomada pela fumaça (Nicholas 
1901 :629). É igualmente usado na predição do futuro, como 
entre os antigos peruanos (Polo de Ondegardo 1916:197). 
Beber água de fumo em grande quantidade, para acarretar 
intoxicação com náusea, desempenha papel central na prepara
ção de aspirantes a xamã na Guiana e em partes da Montana 
(Jívaro, Zaparo). Entre os Jívaro, beber água de folhas de taba
co, espremer o sumo no nariz, fumar grandes charutos, engolir 
fumaça e pintar o corpo com tintura de fumo são característi
cas proeminentes nas cerimônias de iniciação e de casamento, 
comemorações de vitória e outros rituais. Os J ívaro têm um 
conceito bem definido sobre um espírito representado pela 
planta do tabaco. 

Uma comparação global do consumo do tabaco na América 
do Sul e na América do Norte , até cerca da fronte ira mexicana, 
revela certas semelhanças e contrastes dignos de nota. Em am
bas as áreas, o cachimbo tubular parece bastante arcaico; os 
propósitos mágico-religiosos do uso são - ou foram antiga· 
mente - primários; e os usos, secular ou hedon(stico, secun
dários. O fumo era um sacrifício ou oferenda favorito. O uso 
hedon ístico prevaleceu de muito sobre o religioso a partir da 
Conquista. 



Os tipos de cachimbo mostram menor variedade e elaboração 
na América do Sul do que na América do Norte. Por outro 
lado, o complexo do fumo revela, em boa medida, maior 
variedade e elaboração (muitos modos de aspirar, beber, lam
ber, etc.) na zona de charuto-cigarro da América do Sul do que 
na América do Norte. Esta variação talvez não seja· maior na 
zona de cachimbo da América do Sul, que constitui a base de 
comparação. 

De um modo geral, o uso do fumo na América do Sul, nas An
tilhas e na América Central até a fronteira mexicana do norte 
tende muito mais para a intoxicação ou a extrema excitação. 
Em certo sentido, é mais 'dionisíaco', e mais estreitamente 
associado ao xamanismo individualista. Na América do Norte, 
ao norte da fronteira mexicana, o uso do fumo é - ou foi -
muito mais tranqüilo, sóbrio e moderado; isto é, mais 'apol íneo', 
e mais freqüentemente associado, nas práticas regulares e reli
giosas, ao ritualismo formal institucionalizado. 

A principal fonte sobre o uso do tabaco na América do Sul é 
Stahl, 1924. Para aspectos do problema, ver: Nordenskiõld 
1908: cachimbos;_ Mason, J.A. 1924: breve abordagem geral; 
Karsten 1935: aspectos mágico-religiosos. 

RAPÉ DE PIPTADENIA 

Um poderoso rapé (paricá, curupa, cohoba, yupa, yopa, yop, 
niopo, vilca, huillca, sebil, hatax, jataj) é feito com as sementes 
de árvores silvestres- ou cultivadas do gênero Piptadenia (P. 
Peregrina, P. macrocarpa, P. colubrina). 

A julgar pelos dados de que dispomos, o principal centro de 
uso intensivo do rapé de Piptadenia está situado no noroeste da 
América do Sul - entre as tribos de fala Chibcha - e outras 
da área que se estende do ·altiplano colombiano, para leste, 
através do //anos, até o alto Orinoco e dali para o sul até o 
Uaupés e o Japurá (Chibcha dos altiplanos, Tunebo, Girara, 
Achagua, Otomac, Yaruro, Saliva, Piapoco, Guahibo e povos 
dos rios Meta, Vichada, Guaviare, Sipapo e Uaupés). Fora des
sa área, o uso da Piptadenia é especificamente registrado entre: 
os índios dos primeiros contatos em Trinidad (Castellanos 
1850, 4:93) e talvez Hispaniola; os "Ouitoto" (de Crévaux), 
Tuyúka, Yahuna, Piro, Picuna, Pasé e Omágua ocidentais do 
alto Amazonas e da Montafía; os Mura e Mawé do Amazonas
Madeira e os Katawixí do Purus; os Paravilhana e Taulipáng 
do Amazonas; os Ouechua do altiplano do Peru, os Mataco e 
as tribos do alto Guaporé; os Lule do século XVI 11 e os índios 
que viviam no século XVI em redor de Córdoba, Argentina. 

(Uma lista bastante completa é encontrada em: Lovén 1935; 
Restrepo 1895; Uhle 1898; Spruce 1908; Safford 1916; Roth, 
W.E. 1924; Pardal 1937; Serrano 1941). 

Os registros etnográficos em que se baseiam a lista acima e o 
respectivo mapa de distribuição (mapa 1 O) são provavelmente 
muito deficientes. Por outro lado, algumas das informações 
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Mapa 1 O. Distribuição da aspiração de Piptadenía (preto compacto) e 
preparações de //ex (riscas horizontais), mate para o leste, guayusa para 
o oeste. 
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podem não ser corretas, já que a falta de uma identificação 
botânica exata torna duvidoso afirmar que se trata de rapé de 
Piptadenia, de tabaco ou de qualquer outra planta - como, 
por exemplo, de topasayri, no antigo Peru (Cobo 1800-93, 
1 :404-405), ou de alguma casca de árvore não identificada, 
entre os Yekuana (Koch-Grünberg 1917-28, 3:386). 

Constatam-se os seguintes procedimentos no preparo da Pip
tadenia. As sementes eram secadas e pulverizadas. O produto 
se usava sem a adição de cal ºl:' cinza entre os Guahibo (Spruce 
1908, 2 :426) . Entre os Otomac ele era misturado com cal viva 
de carapaças de caracol calcinadas e com farinha de mandioca. 
Entre os Mawé, com cinzas de plantas e sumo das folhas da 
espécie coccu/us. Entre as tribos do alto Guaporé eram adicio
nadas cinzas de plantas e folhas de fumo pulverizadas. A mis
tura era secada em barras duras. Entre os peruanos do início 
do contato, as sementes e a seiva ou sumo eram misturadas ã 
chicha (Polo de Ondegardo 1916:30; Cobo 1890-93, 2:95, 
4:142), enquanto que entre índios (não especificados) do 
Paraguai as vagens eram queimadas e a fumaça inalada (Dobriz
hoffer 1822, 1 :399). 

Quando usada como rapé, a barra era pulverizada e o pó intro
duzido nas narinas através de dois cálamos justapostos, como 
entre os Mawé; ou através de canudos em forma de Y, de ossos 
de perna de pássaros ou de onça. Em alguns casos, como entre 
os Guahibo, Katawixí e Tuyúka, colocava-se uma extremidade 
na narina e a outra na boca, soprando forte. Em outros, como 
entre os Otomac, Guahibo, Oniágua e Mawé, as extremidades 
da forquilha eram introduzidas nas narinas e o cabo no rapé. 
Este era inalado com força. Segundo ainda outro método, 
usado entre os 'Ouitoto' (de Crévaux), Omágua, Mura e tribos 
do alto Guaporé, dois homens, munidos de dois tubos ocos, 
retos ou curvos, sopravam, cada qual vigorosamente, o rapé nas 
narinas do outro. Uma decocção de Piptadenia era também 
utilizada como lavagem entre os Katawixí e os Mawé. 

Quando o rapé é inalado com força - como é a prática mais 
comum - sobrevém uma intoxicação temporária, ligeira ou 
profunda, e ãs vezes uma condiça'o que se pode qualificar co
mo de fúria ou loucura . O transe pode ser induzido, especial· 
mente entre os xamãs, com visões e visitações de espíritos. 

O rapé era tomado para vários fins: como estimulante, no uso 
diário, por exemplo, entre os Guahibo; e como excitante nas 
bebedeiras coletivas ou antes das expedições de guerra. E, ain
da, pelos caçadores, para torná-los mais alertas, infundindo
lhes uma visão mais aguda. Entre os Piro e os Katawixí, dava-se 
também aos câ'es de caça, para os mesmos fins; era usado, 
igualmente, como profilático contra febres, entre os Mawé; 

pelos curandeiros, para provocar transes, visões e comunicação 
com os espíritos, estimulando a clarividência, a capacidade de 
profecia e de adivinhação, como entre os Chibcha, os ant.igos 
peruanos, os povos do Uaupés e do alto Orinoco e os Mataco; 
ou para fazer chover, como entre os Lule do século XVI 11. 

BEBIDAS ALCOÓLICAS 

Bebidas fermentadas (chicha, massato, caxiri, paiauru, cauim 
- para outros nomes, ver: La Barre 1938) tiveram seu uso 
constatado nas Antilhas, América Central, região cultural andi
na desde a Colômbia ao sul do Chile central e na maior parte 
da região silval, pelos primeiros exploradores europeus, coloni· 
zadores e missionários. Essa prática fazia parte, havia muito 
tempo, da cultura aborígine. Hoje em dia, pratica-se a destila
ção, no caso de grupos indígenas muito aculturados. ~ o que se 
verifica desde Honduras (Paya) e Nicarágua (Ulwa) até a 
Colômbia, Equador e Peru (Quillacinga, Pasto, Coaiquer, Caya
pa, Canelo, rios Tiquié e alto Napo), por influência dos coloni
zadores. Com efeito, quase todos os índios em estreito contato 
com os brancos aceitaram prontamente as nossas bebidas desti
ladas; os Ona, da Terra do Fogo, constituem uma das raras 
exceções. 

Embora largamente difundido na América do Sul, o hábito de 
consumir bebidas alcoólicas, de fabricação caseira ou indus
trial, não é universal. Em algumas áreas, ele nâ'o existia onde 
hoje francamente prevalece . 

Os fueguianos só em tempos relativamente recentes conhece
ram bebidas alcoólicas. Os Tehuelche nunca as tinham experi
mentado até a metade do século XVI 11. Mesmo no tempo de 
Muster (1869) não as fabricavam, embora os Poya - da região 
do lago Nahuelhuapi, adjacente ao território araucano, que 
provavelmente falavam um dialeto Tehuelche - produzissem 
no começo do · século XV 111 uma bebida fermentada, feita de 
suco de frutas. ~ incerto afirmar que os Puelche, do pampa 
da Argentina ocidental, conheciam intoxicantes antes da meta
de do século XVIII. Dentre as tribos do Chaco, os Mbayá
Guaikuru usavam bebidas fermentadas de favas de algaroba 
quando foram pela primeira vez observados, no segundo 
quartel do século XVI (Schmidel 1891 :18; Pero Hernández 
1891 :135). 

Nas últimas décadas, constatou-se a ausência de bebidas alco
ólicas em consideráveis seções de três áreas nas florestas sub
tropicais: 1) nordeste e sul do Brasil, Paraguai (Jê do Norte, do 
Noroeste e do Centro, tribos das cabeceiras do Xingu, Guayaki, 
Tapirapé); 2) Boi ívia (tribos de 1 íngua Tacana); 3) tribos da 
Montafía (Witôto, Okaina, Minuane, Bora, Pinches (da época 
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de Veigl, cerca de 1768). Tribos isoladas, como os Arhuaco
Cagabá, da Colômbia (Brettes 1903:319), e Carimé, da Ama
zônia brasileira (Salathé 1931-32:302), também não têm bebi
das alcoólicas próprias. 

Dentre as beberagens alcoólicas dos aborígines sul-americanos, 
as que são feitas à base de milho têm uma distribuição mais 
ampla (mapa 11 ). Encontram-se principalmente: na grande área 
relativamente contínua que vai de Honduras ao istmo, na Amé
rica Central, e ao longo do cinturão cultural andino; do istmo e 
região ao norte e oeste da Colômbia - pelo Equador e o Peru -
até o oeste da Boi ívia, Atacama, região Diaguita, Chile central, 
Chiloé. Devido à introdução posterior difunde-se o consumo 
de bebidas, através de Chiloé, para o limite meridional da área 
de cultivo de milho, até as ilhas Guaitecas, as Antilhas, Vene
zuela e Guianas. E, ainda, às regiões Tupi-Guaran í do Amazo
nas, Paraguai- Paraná, o litoral e o interior do Brasil. t tam
bém comum, em grande parte da Montana, no Orinoco, alto 
e médio Amazonas e seus tributários; e, finalmente, na Boi ívia 
oriental e Chaco, Mato Grosso e Brasil oriental não-Tupr. 

Depois do milho, .ª principal matéria-prima para o preparo de 
bebidas alcoólicas é a mandioca. Apresenta, aproximadamente, 
a mesma distribuição (mapa 11 ), estando ausente de duas 
áreas: do cinturão cultural andino - do norte da Colômbia 
para o sul - até Chiloé; e da maior parte do Chaco. Nas prin
cipais regiões onde se consomem bebidas, tanto de milho 
quanto de mandioca, há numerosas tribos ou sub-regiões me
nores onde apenas uma ou outra é registrada. Em algumas 
dessas regiões principais, como nas planícies das Guianas e do 
Amazonas, predominam as bebidas de mandioca; nas outras, 
isto é, na maior parte do território Tupi-Guaran f, as de milho. 

Depois das bebidas feitas de milho e de mandioca vêm as de 
palmeira, algaroba e mel; e, a seguir, as de banana, abacaxi, 
batata·doce e cana-de-açúcar. 

O vinho de palmeira, feito com a seiva ou o fruto de várias 
palmeiras (de espécies dos gêneros Mau ri tia, Guilielma e ou
tras), ocorrem em duas áreas principais: 1) ao norte, abrangen
do a maior parte das Antilhas, América Central, norte e leste 
da Colômbia; 2) a Montana e o alto Amazonas, o rio Negro, 
Venezuela e as Guianas. E em outra área, de menor extensão: 
Mato Grosso e regiões do médio Paraguai e médio Paraná 
(Guató, Borôro, Nambikuára, Kaingáng, Mbayá). 

A cerveja de algaroba (mapa 11, feita com as sementes da 
algarobeira - espécie do gênero Prosopis), ocupa o primeiro 
lugar entre as tribos do Chaco. É fabricada pelos Chiriguano, 
no oeste, e pelos 'índios qo pampa' (incluindo os Puelche) e 
os Araucano argentinos, no sul. Foi registrada também, no 

início da colonização, na região Diaguita. lt feita principal
mente entre novembro ou fevereiro, ou mais tarde, quando 
as sementes estão maduras. 

O hidromel - feito de mel fermentado - ocorre em duas 
áreas principais: em parte da América Central - e, dissem inado, 
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Mapa 11. Distribuição de bebidas alcoólicas: X, limite sul aproximado 
da cerveja de mandioca (as partes pontilhadas indicam falta de dados) ; 
Y, ' limite sul aproximado da cerveja de milho; granulado, área aproxi
mada da cerveja de al.garoba. 



embora longe de universal - num grande cinturão em forma de 
crescente, mais ou menos marginal à cabeceira meridional do 
Amazonas. Estende-se, ainda, da costa sudeste do Brasil até o 
sul do Brasil, o Uruguai e o Paraguai, e, através do Chaco, aos 
Sirionó do leste da Boi ívia. Nessa área, ele é (ou era) preparado 
por grupos Tupí-Guaran í e Jê do sul, pelos Botocudo e Char
rua e pela maior parte dos povos do Chaco. Foi registrado 
inicialmente por Schmidel entre os Cario, por dei Techo entre 
os Kaiwá, e Gualache, e (fermentado?) por Barlaeus entre os 
Tapuia. Provavelmente, o hidromel não é amplamente difundi
do na América do Sul, uma vez que, na maioria das áreas, os 

11 o ingredientes para bebidas alcoólicas são mais abundantes do 
que o mel (Dobrizhoffer 1822, 2:435). 

As bebidas fermentadas de banana, abacaxi, batata-doce e 
cana-de-açúcar ocorrem, com mais freqüência, nas florestas tro
picais e subtropicais, bem como nas regiões de savanas da 
América Central, Venezuela, Guianas e cabeceiras do Orinoco 
e Amazonas. Há ocorrências ocasionais fora dessa área, a saber: 
bebida feita de batata-doce entre os Karib islenhos, Kamakãn e 
Kaingáng; de banana, entre os Abipón. 

Entre as bebidas alcoólicas mais localizadas, com alguns regis
tros de cada, pode-se citar as de: quinoa (altiplanos do Equa
dor e Peru, Uro-Chipaya, Mapuche-Huifliche); oca (altiplano 
do Peru) ; abacaxi (Mapuche-Huilliche, Kaingáng, Guayaná, 
tribos do rio Napo); caju (Mosquito-Sumo, Guiana); agave 
(costa norte de Veragua, lca); chanar (Gourliea decorticans); 
tusca (Acacia aroma); mistol (Zizyphus misto/), Chaco; mamey 
(costa norte de Veragua); batata branca, maçã, trigo, cevada, 
pera, marmelo, morango; pimenta (Inca, no período do conta
to e Araucano); Dioscorea (Mosquito-Sumo, Taulipáng, Cama
racoto); abóbora ( Lengua); melão e melancia (Mataco, Choro
tí); mamão (Kamakãn). Numerosos outros frutos são também 
utilizados aqui e ali, esporadicamente. 

No que diz respeito às três mais importantes bebidas alco
ólicas da América do Sul - as de milho, mandioca e algaroba -
a regra geral parece ser que: em toda e qualquer tribo ou área, 
a bebida predileta é a feita da planta de maior consumo na 
alimentação local. Existem exceções. Por exemplo, entre algu· 
mas das tribos da Costa Rica, o alimento básico é a banana, 
mas a bebida predileta é feita de milho. 

As bebidas fermentadas preparam-se de duas maneiras princi
pais: com ou sem mastigação. 

Bebidas de seiva de palmeira, mel, cana-de-açúcar e frutas - ri· 
cas em açúcar - são preparadas sem mastigação. A exceção é 
encontrada entre os Abipón, q.ue mastigavam favos de mel para 
fazer bebida. Beberagens de coco, banana e batata-doce são 

comumente registradas como sendo feitas com prévia mastiga
ção. As de mandioca, milho, algaroba e outras sementes ricas 
em amido, geralmente se fazem com mastigação, embora haja 
exceções no tocante ao milho e à mandioca (por exemplo, 
Sirionó) e algaroba (eventualmente no Chaco). Em muitos 
casos, os registros são omissos quanto à presença ou ausência 
de mastigação. Em geral, porém, esse costume é muito difun
dido em toda a área onde ocorrem bebidas alcoólicas: América 
Central (de Honduras para o sul), Antilhas e América do Sul 
continental, até o Chaco e o sul do Chile central. 

Em se tratando de ingredientes ricos em açúcar, as leveduras 
silvestres atuam diretamente sobre o material a fermentar. Nos 
que são ricos em amido, o preparo sem mastigação tem por 
fim, em alguns casos, promover a transformação do amido nos 
carbohidratos mais simples, ou em açúcar, sobre os quais as 
leveduras possam atuar. t mais comum, porém, recorrer à 
mastigação, graças à qual a ptialina contida na saliva transfor
ma parte do amido em açúcar, e assim apressa a fermentação, 
dando impulso mais rápido à levedura. 

Os pormenores do processo de prep~ração de bebidas alcoóli
cas diferem segundo a tribo ou área. Diferem, igualmente, o 
material fe,rmentado e o uso ou não-uso da mastigação. De um 
modo geral, os grãos são secados e pilados (ou moídos) até 
virarem farinha. Em algumas áreas (antigos habitantes do 
Panamá, Peru e Boi ívia oriental), os grãos são postos de molho 
até grelarem. Em seguida, são geralmente fervidos ou esquenta
dos. Adiciona-se ou não grão mastigado ào não-mastigado 
antes ou depois dessa fervura (ou entre uma primeira e a se
gunda). O 1 íquido é posto, então, a fermentar, geralmente por 
dois, quatro ou mais dias. A preparação da cerveja de mandio
ca segue as mesmas linhas gerais: em 24 horas, pode estar pron
ta para ser bebida. A seiva de palmeira com que se faz umá 
espécie de vinho é comumente extraída mediante incisões na 
parte superior do tronco, com ou sem derrubada da árvore. 
Em algumas áreas - parte do Chaco e da Montaiia - registra
ram-se especificamente (Karsten 1926, 1935) espíritos vegetais 
e ritos para promover a fermentação e tornar mais forte a 
bebida. A julgar por referências esparsas em nossas fontes, 
essas práticas são provavelmente muito mais disseminadas. 

A beberagem é preparada e guardada em grandes cochas feitos 
de troncos ocos de árvores (fig. 185); ou então, em jarros de 
barro. A preparação de bebidas fennentadas é predominante· 
mente tarefa feminina. São também as mulheres - em alguns 
casos somente as velhas ou as jovens - que costumam fazer a 
mastigação, embora aqui e ali (Moguex, Guiana, região do rio 
Aiari) os homens - 01,1 os homens e as crianças - a façam, no 
todo ou em parte. 
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Fig. 185. Cocho comunal de chicha, índios Mot ilón, Colômbia. (Apud 
Boi inder 1917 fig. 13). 

Para ajudar a fermentação, os Guaran( e os Guaratagaja (do 
Guaporé) adicionam algumas folhas à beberagem; e os Kain
gáng, o broto lenhoso da samambaia. Tanto para propiciar a 
fermentação como para torná-la mais olorosa ou mais forte 
- ou ambas as coisas - juntam-se folhas (Siusí), brotos de 
palmeira (Aweikoma), caldo de cana (Cuna, Karajá), excre
mento de bode ou carneiro (Lenoa). Outros ingredientes são 
adicionados por esta ou aquela tribo. Bebidas de milho e man
dioca misturados 'foram também assinaladas ocasionalmente 
(Karajá, Conebo). 

Em algumas regiões, particularmente nos Andes e áreas flo
restais de planície, tomar bebidas fermentadas é hábito coti· 
diano. O maior consumo, porém, verifica-se nas Antilhas, 
América Central e parte continental da América do Sul. Ocor
re nas festas de natureza social e/ou mágico~religiosa de que 
participam grupos. Essas bebedeiras coletivas são característi
cas em reuniões de todo tipo, especialmente as relacionadas 
com a caça, a pesca, colheitas e outras atividades para obtenção 
de alimentos. Estão igualmente associadas a visitas e recepção 
a hóspedes. Vinculam-se à guerra, vitória e conselhos de tempo 
de paz. Estão presentes nos ritos ligados a nascimento, atribui
ção de nomes, iniciação, cerimónias fúnebres e celebrações 
mágico-religiosas. As ocasiões específicas em que se consome 
bebida variam de tribo para tribo e de região para região. Essas 
bebedeiras grupais podem durar entre algumas horas a muitos 
dias, geralmente até se exaurir o estoque de bebida. Os parti
cipantes bebem até atingirem variados graus de intoxicação: 
desde o discreto pilequinho até o completo coma alcoólico. 
Entre quase todos os povos de que temos notícias, as bebedei
ras terminam em discussões e trocas de insultos, que levam a 
rixas e lutas mais ou menos violentas e não raro fatais. Intri
gas e orgias de sexo são também desdobramentos comuns. Só 
em poucos lugares - como entre as tribos do baixo Xingu, os 
Ashluslay e os Chorotí - não se tem nenhuma notícia de bri
gas. Tanto na área das Guianas como no pampa do Chaco, as 

mulheres, para evitar resultados graves ou fatais, escondem to
das as armas antes que a borracheira atinja o auge. Em numero
sas regiões, como no Chaco, as mulheres - pelo menos as mais 
novas e as de meia-idade - não participam da bebedeira, ou 
bebem moderadamente. Em outras, como no Panamá, partes 
da Montai'ia e dos altiplanos andinos, elas se embriagam tanto 
quanto os homens. (Para descrição detalhada da bebedeira 
coletiva, ver, por exemplo, Appun 1870: 299-302, 315-317). 

As bebidas alcoólicas servem às vezes para fins medicinais, co
mo entre os Aymara. Os propósitos habituais, no entanto, são 
hedon ísticos, sociais, mágico-rei igiosos ou - o que é mais co-
mum - a combinação desses três desígnios. De acordo com as 111 

nossas fontes, os propósitos hedon(sticos são de longe os mais 
comuns. As farras são em geral esperadas com ansiedade e dão 
motivo a grandes manifestações de alegria e hilaridade, pelo 
menos até começar a briga. Alguns propósitos sociais, como o 
de simbolizar a hospitalidade, são muito freqüentes. Dobriz
hoffer (1822, 2:413-414), no caso dos Abipón, menciona 
como objetivo da bebida o desejo de adquirir lucidez no acon
selhamento e bravura no combate. Os antigos peruanos bebiam 
juntos para confraternizar (Betanzos 1924:199-200). 

No cinturão cultural andino, as bebidas alcoólicas serviam co
mumente como oferendas ou sacrifícios a seres sobrenaturais 
e/ou aos mortos. Esse propósito foí mencionado, pela primeira 
vez, pela expedição Carvajal, que, em 1542, desceu o Amazo
nas até depois da foz do rio Negro. As bebidas desempenham 
importante papel nos ritos de iniciação feminina em certas 
regiões do Panamá e da Montana, e em muitas outras festas , 
entre os Jívaro e os Canelo. Na Montana, em Mato Grosso e 
outras áreas, a beberagem acompanha o treinamento e práticas 
xaman ísticas. 

Nenhum estudo de campo intensivo explicita as funções das 
bebidas alcoólicas como contribuição para a estabilidade ou 
instabilidade da sociedade ou do indivíduo, em qualquer tribo 
ou comunidade sul-americana. Tais estudos de campo se fazem 
necessários. Um pequeno trabalho de Rodríguez Sandoval 
( 1945) passa em revista os motivos e as racionalizações que le
vam os índios . da cordilheira equatoriana a beber. Tais são: 
'aquecer o sangue' e intensificar a energia física; prolongar a 
vida e 'alegrar o coração'; dar coragem e paz de espírito; ma
nifestar amizade, hospitalidade e solidariedade; pedir favores, 
conservar status, evidenciando abastança; obedecer ãs exigên
cias dos festivais e assim por diante. 

Pessoas dadas a excessos alcoólicos, diários ou periódicos, por 
impulso psicossomático, parecem ser casos raros e, em muitas 
regiões, inexistentes. A julgar pela distribuição cont(nua de 
todo o tipo de bebida alcoólica, e pelo fato de se ser habitual 



(ou obrigatório) embebedar-se (ou ser embebedado) por óca
sião dos rituais, festivais e observâncias sociocívicas, esse im
pulso parece ser mais social e mágico-religioso. ~. em conse
qüência, mais cultural do que psicossomático . O grau e o modo 
pelo qual - em casos individuais - fatores fisiológicos e psico
lógicos, ou psicopáticos - como anelo físico, angústia, frustra
ção, fuga e assim por d iante - podem inserir-se no quadro, 
estão aguardando pesquisas de campo, que certamente trarão 
fecundos resultados. 

Bebidas não fermentadas feitas de milho, mandioca, seiva de 

11 2 palmeira, suco de frutas, mel, abacaxi, framboesas, etc., foram 
assinaladas na maior parte do continente. Freqüentemente, 
tanto fontes recentes como as mais antigas, não esclarecem se 
as bebidas que registram são fermentadas ou não, em particular 
no caso de bebidas feitas à base de seiva de palmeira e mel. 

(As fontes relativas a bebidas alcoólicas na América do Sul são 
muito numerosas e amplamente disseminadas. Entre as mais 
importantes, cabe citar: Appun 1870; W.E. Roth 1924; Kars
ten 1920 b, 1926, 1935; Bruman 1940, para a parte sul da 
América Central). 

ILEX (MATE, GUAYUSA) 

Das folhas de várias espécies silvestres e cultivadas do gênero 
//ex (/. paraguariensis, cujo princípio ativo é a cafeína), prepa
ram-se os estimulantes mate (erva-mate, caá guazú, chá para
guaio) e guayusa. Há dois centros principais de distribuição: 
o centro do mate, no Paraguai, e o da guayusa, na Montana. 

Ao tempo dos primeiros contatos com os brancos, o mate, 
segundo fontes disponíveis, parece ter sido usado principal
mente - ou unicamente - pelos Guaran í da regia'o banhada pe
los rios Paraná, Paraguai e Uruguai (mapa 1 O) . O mate era consu
mido com duas finalidades básicas: como erva curativa e, por 
parte dos xamãs, como meio de entrar em comunicação com 
os espíritos. Mais tarde, generalizou-se o seu emprego como 
estimulante suave entre as tribos vizinhas: Charrua, Kaingáng 
e Xamakoko especificamente mencionadas. Após o começo do 
século XVI 1, o seu uso difundiu-se entre os brancos da região. 
Desde então, espalhou-se para o sul do Brasil, Paraguai, Uru
guai, Argentina, Boi ívia, Chile e parte do Peru. Atualmente, 
de acordo com a estimativa de Lewin (1931 :276), o mate é 
consumido por cerca de 15 milhões de pessoas, como bebidá 
agradável, suave tônico dos nervos e estimulante muscular. 

A bebida é preparada colocando uma porçã'o de folhas pulve
rizadas do //ex num pouco de água fria, e adicionando água 
fervente. Antigamente, ela era ingerida através de um canudi-

nho de madeira ou de um bambu fino. Os Xamakoko usavam 
um canudo feito de osso de pássaro com um coador de fibra na 
extremidade distal. Hoje em dia, sorve-se mais comumente atra
vés de um canudo de metal com coador globular na ponta. 

A guayusa é especifica mente registrada entre os J ívaro, Zápa
ro, Quijo, Canelo, Candoshi, Aguano, Panobo, Pinche do sécu
lo XV 111, da região da Montana (mapa 1 O) . É provável que te
nha sido mais difundido na área. Nossas fontes são omissas so
bre o uso de beberagens de //ex entre os povos dos altiplanos 
andinos e regiões adjacentes, para oeste. 

A informação mais detalhada sobre os fins a que se destina o 
consumo da guayusa na Montafía - ou da infusão fervida de 
folhas de //ex spp. - vem dos J ívaro (Villavicencio 1858; 
Spruce 1908; Karsten 1920 a, 1920 b, 1935). Os homens e 
mulheres dessa tribo bebem-na diariamente e dão-na às crian
ças de manhã, logo na primeira hora, após o despertar, a fim 
de fazê-las vomitar e assim limpar e fortalecer o corpo. Proce
dem, da mesma forma, com outros 1 íquidos eméticos, tribos 
como os Taulipáng e Yekuana, por exemplo, no norte da Amé
rica do Sul. Os J ívaro acreditam que a guayusa confere força e 
velocidade - especialmente ao caçador - sendo pela mesma 
razão servida aos cães de caça, tal como a Piptadenia é minis
trada entre os Piro e Katawixi'. Acreditam, ainda, que provoca 
sonhos sobre sorte na caça. É também consumida pelos Jívaro 
na festa da vitória e em outras solenidades. Os Pinche, do 
século XVI li, costumavam beber guayusa nas danças e leva
vam-na consigo nas viagens ( Veigl 1785:46). 

PAULLINIA (YOCO, GUARANA) 

De lianas silvestres e cultivadas do género Paullinia (P. yoco, P. 
cupana, P. sorbilis e talvez outras: Schultes 1942) preparam-se 
bebidas estimulantes e medicinais (yoco, guaraná, cupána). 
O conteúdo de cafeína no guaraná é comumente de 3 a 4 por 
cento, e às vezes até 6 por cento. 

O yoco, assinalado até agora somente entre os Inca, Siona, 
Cofán e Coreguaje - área Putumayo - Aguarico-Caquetá, no 
sul da Colômbia, e partes adjacentes do Equador e Peru (mapa 
12) - é preparado com Pauflinia yoco e talvez, também, com 
Pauflinia pterophylla. O caule é cortado em quatro pedaços de 
30 a 90cm, e a epiderme, o córtex e o floema são raspados. As 
raspas assim obtidas são espremidas. À seiva, portadora de ca
feína daí resultante, adiciona-se água fria, jogando-se fora as 
raspas. O 1 íquido - de cor branca leitosa, turva, ou marrom
chocolate claro - toma-se frio. Ingerida de manhã bem cedo, 
todos os dias, a bebida desperta o apetite e proporciona estí-
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mulo muscular. É também ministrada medicinalmente como 
febrífugo e como curativo para doença biliar (Schultes 1942). 

o guaraná era usado especificamente por poucas tribos: Andi
raz, do século XVI 1, os Mawé, os Piapoco e os índios de Yavi
ta, do rio Atabapo, no sul da Venezuela (mapa 12). Entre
tanto, parece ter uso mais difundido entre os (ndios dos vales 
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Mapa 12. Distribuição das beberagens Paullinia: yoco e guaraná. 

do Amazonas e do rio Negro (Spruce 1908, 2:450-451). É 
preparado da Paullinia cupana (P. sorbilis), normalmente uma 
planta trepadeira, mas freqüentemente reduzida, em cultivo, 
mediante poda, ao tamanho de um arbusto como a groselheira 
espinhosa. As sementes são raspadas ou mo(das, misturadas 
com farinha de mandioca e amassadas até formar uma pasta 
que, ao secar, transforma-se no bastão de guaraná, duro, mar
rom ou amarelo-açafrão. A bebida, de gosto amargo, é feita 
mediante raspagem do bastão e dissolução do pó em água 
quente ou fria. Toma-se, em geral, pela manhã, como estimu
lante suave. Bettendorf (1910:37) registrou que os (ndios An-
diraz acreditavam que o guaraná lhes dava força para caçar 11 3 

por longo tempo sem sentir fome. 

Cerca de metade do século passado, os Mawé .tinham uma espé
cie de monopólio da produção do guaraná, pelo menos em 
sua área, e o exportavam em considerável quantidade . 

Nossas escassas fontes de informação sobre o yoco e o guaraná 
não contêm referência, até onde pudemos comprovar, a qual
quer emprego xaman(stico ou outra utilização mágico-religiosa 
dessas bebidas. 

CACAU 

O cacau (Theobroma cacao; alcalóide, teobromina) é nativo 
em muitas regiões do norte da América do Sul e ao longo do 
Amazonas. Presentemente, cultivam-no ali os brancos e alguns 
índios. Entretanto, de acordo com os registros históricos até 
agora dispon(veis, não era consumido no continente sul-ameri
cano, antes da chegada dos europeus. Tampouco encontraram
se sementes, vagens ou representações do cacau em sítios 
arqueológicos no Peru ou alhures. 

No sul da América Central, porém, o cacau é utilizado há mui 
to tempo como alimento e bebida pelos índios desde Honduras 
(Mosquito-Sumo) até o Panamá e à fronteira da Colômbia 
(Cuna) . Talvez recue, pelo menos em parte dessa área, até 
tempos pré-hispanicos. A queima de amêndoas de cacau como 
incenso, em braseiros, figura destacadamente entre as práticas 
mágico-religiosas dos Cuna do Panamá (Nordenskiõld 1938: 
321, 364, 577 e passim). 

COCA 

As folhas da Erythroxylon coca são a base do estimulante cha
mado coca (do quechua cuca ou coca; ipadu, no Brasil; hay, 
hayo, jaya, na Colômbia e Venezuela). A planta da coca - um 
arbusto de c~rca de 1 a 3,5m de altura - é nativa em quentes 
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ravinas no Peru subandino, na Boi (via e no Brasil, e amplamen
te cultivada nessa região tanto por índios como por brancos, 
particularmente nos vales da vertente oriental da cordilheira 
na Boi (via e Peru. 

A evidência arqueológica indica que o uso aborígine da coca 
precede de muito a época da Conquista. Feixes de folhas de 
coca, bolsas tecidas contendo as folhas, tigelas com cal e cin
zas e espátulas foram encontrados, com freqüência, em túmu· 
los no Peru e, para o sul, no litoral, até Arica, no norte do Chi· 
le. 

Antigas fontes históricas registram o hábito de mascar coca. 
O uso ritual de suas folhas é generalizado na América Central: 
entre os Nicarao, da costa do Pacífico, na Nicarágua; e talvez 
na região de Veragua, oeste do Panamá. Na América do Sul, 
é encontrado desde a área Cunamá, na Venezuela, a península 
Goajira e o istmo do Panamá. E, através da cordilheira andina 
e da subcordilheira da Colômbia, Equador e Peru, estende-se 
até o norte do Chile. A mastigação de coca nâ"o é assinalada 
entre os atuais índios de língua quechua da cordilheira equato· 
riana. A evidência de consumo de coca nas Antilhas, nos pri
meiros tempos do contato, parece muito tênue (cf. Lovén 
1935: 398-400). 

Fontes mais recentes, em particular as dos últimos cem anos, 
revelam duas importantes extensões, extra-cordilheira, do uso 
aborígine da coca. A primeira situa-a no cinturão equatorial, 

. que abrange muitas das tribos dos afluentes setentrionais do 
Amazonas. Trata-se de um posto avançado no extremo leste 
- ao tempo de Spruce, um século atrás - na foz do rio Negro. 
Uma segunda extensão do uso da coca chega até o sul, incluin
do certo número de tribos do sudoeste do Brasil, do oeste da 
Boi ívia e do nordeste da Argentina em contato com os Oue
chua e os Aymara. Encontram-se também indícios sobre uma 
extensão muito recente desse hábito por parte dos trabalhado
res índios das usinas de açt1car, através do Chaco quase até o 
Paraguai (mapa 13). (Uma lista compreendendo a maioria dos 
povos mascadores de coca pode ser consultada em Bolinder 
1925:82-93. Ver outras referências em: Ernst 1890; Tessmann 
1930; Nordenskiold 1920; Lewin 1931 ). 

Os métodos de preparo e uso da coca como estimulante. dife· 
rem .de região para região. Em áreas a leste da Colômbia, Equa
dor, e na costa norte, as folhas, depois de secadas, eram masti
gadas sem que se adicionasse cal ou cinza. 

Ao longo da maior parte da área andina - da Colômbia ao sul 
do Peru, Boi (via e norte do Chile - as folhas eram secadas e 
guardadas separadamente da cal ou da cinza numa pequena va
silha ou cesta (chuspa). A substância calcárea (llicta, llista, 

llipta) era mantida em certos recipientes (poporo), e, com uma 
fina vareta ou espátula, levava-se o álcali à boca. Ao norte de 
Cerro de Pasco (Peru central, cerca de 11<? lat. sul), a llicta 
consiste de cal de caracol calcinado ou outras conchas, às vezes 
misturado com batata amassada. Cobo também mencionava 
cinza de ossos e 'piedras' (cal?). O mascador de coca coloca 
primeiro as folhas secas na boca; depois de impregná-las de sali
va e transformá-la em pasta, molha a ponta da vareta ou espá-
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Mapa 13. Área do uso da coca. 
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tula, mergulha-a na cal ou cinza do seu poporo e leva o álcali 
à boca. A vareta pode ser substituída por uma colherinha. 
O sumo é engo.lido, não as folhas. De tempo em tempo leva à 
boca mais folhas e mais cal ou cinza. Os antigos peruanos usa
vam medicinalmente uma decoração de folhas de coca (Cobo 
1890-93, 1 :476-477) - como fazem os modernos Panobo -
para tornar o corpo mais esbelto. 

Na maior parte da planície amazônica onde se consome coca , 
as folhas são secadas e pulverizadas. O fino pó é, a seguir, mis
turado com cinza vegetal e, em algumas regiões, também com 
farinha de mandioca. Levada à boca, essa mistura é umedecida 
com saliva e engolida lentamente. 

A cal de concha contém apenas vestígios de potássio; a cinza 
vegetal é constituída comumente de 25 a 300/o de cal e 0,5 a 
3% de potássio. A presença de álcalis fortes - como cal ou po
tassa - libera os alcalóides existentes nas folhas de coca. 

Os principais efeitos anti-fadiga produzidos pela mastigação de 
coca são: afastar a sede e a fome e liberar a energia do corpo 
para o exercício físico prolongado, especialmente em grandes 
altitudes, e, segundo Blake (1949:116), "tornar presumivel
mente disponíveis os alimentos já armazenados no corpo para 
a conversão em libra-homem". 

Na qualidade de estimulante, a mastigação de coca produz os 
efeitos acima mencionados. Não constitui, contudo, de modo 
algum, um meio de fuga . Tampouco é usada - presentemente ao 
menos - pelos xamãs, para induzir o transe. Segundo Polo de 
Ondegardo y Montesinos, era consumida, em proporção consi
derável, na adivinhação e em outras práticas xaman fsticas na 
região andina. As folhas são jogadas, pelos modernos Aymara, 
como cartas de baralho, a fim de descobrir bens perdidos ou 
roubados. Na região de Cuzco, praticava-se a adivinhação cus
pindo sumo de coca na mão. Folhas de coca eram oferecidas 
pelos peruanos a certos pássaros para proporcionar o conheci
mento do futuro e causar mal aos inimigos. Constituíam tam
bém oferendas sacrificiais comuns entre os Chibcha e os Oue
chua, como o são entre os modernos Ouechua, Aymara y 
Uro-Chipaya. Entre os antigos Chibcha e peruanos, folhas de 
coca eram queimadas como incenso. 

A coca parece ter tido pequena participação na cultura mágico
religiosa dos índios da floresta, a leste da Cordilheira dos 
Andes. Isso indica uma introdução recente do uso dessa planta 
na área, a partir dos altiplanos ocidentais. 

Como regra geral, os povos mascadores de coca não são fuma
dores habituais de tabaco. Existem exceções, como os Omágua. 
Mais comumente, a mastigação de coca é um hábito masculino; 
mas aqui também há exceções como entre os Aymara e em 

partes da região da mata. Entre alguns grupos como os lca, 
os Moguex e os Páez da Colômbia, a coca é mastigada apenas 
em pequena proporção pelas mulheres. 

BANISTERIOPSIS 

Do caule de plantas do gênero 8anisteriopsis (8. inebrians, 
8. caapi, 8. quitensis: cf. Morton 1931, cujos principais ele
mentos ativos são os alcalóides banisterina, iageína, iagenina), 
preparam-se bebidas narcóticas chamadas yagé, ayahuasca, 
hayahuasca, hayac-huasca, cadána, natéma, iyona, nepe, pinde, 
honi. É possível que algumas das bebidas - registradas em nos- 115 

sas fontes sob esses nomes - sejam extraí das de pi antas que 
não a 8anisteriopsis, pois, em muitos casos, não se procedeu a 
identificação botânica científica. 

A principal área de distribuição dos narcóticos 8anisteriopsis 
estende-se ao longo dos afluentes do alto Orinoco e do alto 
Amazonas (mapa 14). Seu uso é especificamente registrado 
entre os Guahibo e, segundo Spruce, a maioria das tribos dos 
rios Meta, Vichada, Guaviare, Sipapo e rios interven ientes que 
correm no médio e alto Orinoco. Foi constatado também o 
uso dessa planta entre os Yekuana do alto Ventuari; a maior 
parte (cerca de 40) dos grupos dos rios Uaupés y Tiquié, alto 
Caquetá, Apáporis e Putumayo, Napo, Pastaza, e médio Ualla
ga, alto Ucayali , alto Juruá e entre os Colorado e Cayapa do 
Equador. (Uma lista razoavelmente completa encontra-se em 
Spruce 1908; Reinburg 1921; Tessmann 1930; Pardal 1937). 

Embora cultivada na maior parte da área, é também coletada 
em estado silvestre. Nos afluentes do Orinoco, o caule seco era 
mastigado. Mas tanto nessa como em outras áreas, a 8aniste
riopsis é usualmente consumida na forma de bebida. Partes do 
caule são postas de molho e o 1 íquido resu ltante é tomado cru 
ou depois de fervido e esfriado. Freqüentemente, folhas, bro
tos ou raízes de outras plantas - esp. Datura, esp. Haemadic
tyon e/ou água de tabaco - são adicionados. A beberagem é 
de uma cor marrom-esverdeada e tem gosto amargo. Em muitas 
tribos, as mulheres não a tomam, ou só raramente o fazem; no 
Equador, tomam-na tanto as mulheres como os rapazes. · 

Os efeitos mais comuns são: a princípio, vômitos, mesmo entre 
usuários contumazes; depois, tremores e tonteiras (às vezes, 
segundo Spruce e Villavicencio, acompanhados de uma fúria 
violenta e incontrolável, embora isso seja negado ou posto em 
dúvida por Karsten e Reinburg) ; a seguir, exaustão e sono 
profundo. Antes e durante o sono, ocorrem visões maravilho
sas e/ou apavorantes, de notável nitidez, que podem ter um 
halo azulado e que são vividamente recordadas após o desper-
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tar. A bebida induz também à clar ividência e comunicação du
rante a narcose com o mundo dos espíritos (cf. Reinburg 
1921 ; Karsten 1920 b, 1935; Morton 1931). 

Em certas tribos , os narcóticos Banisteriopsis são usados por 
seus efeitos excitantes e agradáveis, freqüentemente nas bebe
deiras coletivas. Em outros casos, o consumo se restringe aos 
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Mapa 14. Área dos preparados de Banisteriopsis. 

xamãs ou em conexão com ritos xaman ísticos ou mágico-rei i
giosos. Os xamãs os ingerem para entrar em comunicação com 
os espíritos, a fim de descobrir a causa das doenças e curá-las. 
E, ainda, para conhecer o paradeiro de inimigos, o futuro, a 
justa decisão nas disputas, etc. e para enfeitiçar inimigos. 
Entre os Záparo, essas beberagens são tomadas pelos homens 
antes dos combates, da caça, da coleta de borracha e outras 
expedições; entre os J ívaro, na festa dos cães, festas da vitória, 
festas especiais 'natéma' e outras (cf. especialmente: Karsten 
1935; Tessmann 1930; Calella 1944). 

DATURA 

Preparados narcóticos (floripondio, campanill~, borrachero, 
yako-borrachera, huacacachu, verba de huaca, huanto, huan
tuc, chámico, miaya, maícoa, maikoma, tonga, peji, isshiona) 
são feitos da casca, sementes e folhas de várias espécies silves
tres e cultivadas do gênero Datura (D. stramonium, D. arborea, 
D. candída, D. rasei; elementos ativos, principalmente hioscia
mina, escopolamina e atropina) . 

Tanto quanto documentam os nossos registros, esses prepara
dos têm sua distribuição geográfica exclusivamente na parte 
ocidental da América do Sul aborígine - ao longo da faixa an
dina e do Pacífico, da Colômbia ao sul do Peru e o centro-sul 
do Chile (mapa 15). São especificamente assinalados entre 
os Chibcha e Chocó da Colômbia, os .Ouechua do Equador, 
Peru e Boi ívia, e os Mapuche-Huilliche do Chile, e entre os 
Záparo, Jívaro, Canelo, lnga de Mocoa, Siona, Pioje e Omágua 
da Montana. Alguns 'brujos' de tribos da cordilheira equatoria
na aprenderam recentemente a usar esse produto cotn xamãs 
Jívaro e reintroduziram a Datura nas suas práticas (Disselhoff 
1939). 

A preparação, o uso e o propósito diferem consideravelmente 
de povo a povo. Tanto entre os Mapuche-Huilliche como entre 
os Jívaro, a Datura é ministrada, como medida corretiva de 
última instância, a crianças muito rebeldes. Entre os primeiros, 
uma mistura de sementes amassadas de Datura e mingau de 
milho produz uma intoxicação parcial, e nesse estado a criança 
recebe uma preleção. Entre os J (varo, os meninos a tomam em 
forma 1 íquida, depois de dois dias de jejum, para que os espíri
tos de seus antepassados possam adverti-los devidamente nos 
sonhos e visões que se seguem. Antes do contato com os euro
peus, os Chibcha do médio Madalena davam poções de Datura 
e folhas de fumo em chicha a mulheres e a escravos, para amor
tecer-lhes os sentidos antes de serem enterrados vivos com seus 
maridos e senhores mortos (Castellanos 1886-87, 1 :65-66). No 



começo do século XIX, os (ndios do altiplano peruano costu
mavam dar seiva da Datura com chicha às mulheres, como 
afrodisíaco (Tschudi 1846, 2:23). 

Entre os Chibcha, Chocó, Ouechua, Jívaro, Záparo, Canelo e 
Siona, como provavelment~ entre os lnga, Pinjé e Omágua -
mas não entre os Mapuche-Huilliche - os preparados de Datu
ra, comumente em forma de bebida, desempenham (ou desem-
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Mapa 15. Área dos preparados de Datura. 

penhavam) importante papel nos ritos e práticas mágico-reli
giosos, em especial xamanísticos. Em alguns casos, como entre 
os Chibcha da Colômbia e os Ouechua do Peru e Boi ívia (Vás
quez de Espinosa 1942, 658), as sementes eram moídas e to
madas como infusão ou em forma de ~hicha; em outros, como 
entre os J ívaro, a bebida é simplesmente o sumo, de cor 
verde-clara e insípida, espremida à mão da casca raspada do 
caule. Essas bebidas, geralmente fortes, provocam inicialmente 
grande confusão e excitação, e não raro um furor tão grande, 
que as pessoas que as ingerem têm de ser vigiadas ou presas. A 
esse estágio segue-se um sono profundo, com visões e visitações 
dos espíritos, através das quais o xamã (ou pessoa leiga) adqui - 117 
rem conhecimento da causa das doenças e dos meios para 
curá-las. Ou, ainda, da localização de inimigos ou tesouros, da 
identidade de ladrões, do desfecho de expedições guerreiras em 
projeto e assim por diante. Entre os J ívaro, pelo menos, a Da-
tura - muito mais poderosa que a Banísteríopsis - era tomada 
principalmente por xamãs homens, candidatos a xamã, jovens 
em iniciação e guerreiros, e só raramente por mulheres (Kars-
ten 1920 b, 1935; Safford 1917 b, 1922; Reinburg 1921; 
Tschudi 1846; Lewin 1931; Pardal 1937). 

ESTIMULANTES E NARCÓTICOS DIVERSOS 

Entre os excitantes e estimulantes menos importantes e de 
distribuição mais limitada, são citados os seguintes : a decocçâ'o 
feita de marari, dos índios Mojo; uma planta semelhante â 
nossa verbena, tomada pelos xamãs quando tinham de confa
bular com os espíritos (Métraux 1943 a: 15-16); a infusão dos 
índios Makux í, de pimenta socada, aspirada pelas narinas 
como estimulante, excitante e remédio contra dor de cabeça 
(Roth, W.E. 1924: 247); a forte beberagem do Yurimágua, de 
cogumelos de árvore (Chantre y Herrera, 1901 :85); e, ainda, a 
preparação dos índios Malal í de uma larva seca, não identifica
da - o bicho de taquara - produz o êxtase em sonos prolon
gados e maravilhosos sonhos (Saint-Hilaire 1830-33, 1; 432-
433). A infusão de raiz de yurema dos Kariri e Pankararú gera 
visões. A julgar por inúmeras indicações esparsas em nossas 
fontes, há boa probabilidade de que pesquisas de campo mais 
meticulosas e uma identificação e análise científica mais exata 
de espécimes revelarão outros estimulantes e narcóticos aborí
gines, além dos que foram tratados no presente art igo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na vida indígena da América do Sul, os estimulantes e narcóti
cos aborígines restringem-se quase exclusivamente aos povos 
horticultores. Praticamente todos esses povos consomem um 
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ou mais de um deles. Inversamente, estimulantes e narcóticos 
de todo tipo eram desconhecidos, nos primeiros tempos após 
a Conquista, aos grupos indígenas não horticultores do sul, 
desde os limites meridionais e talvez setentrionais do Pampa 
até o cabo Horn. Esses produtos continuam ausentes - ou es
tavam, até recentemente - num grande e razoavelmente con
tínuo bloco de povos (Jê e outros não-Tupí), alguns horticul
tores, outros não, do leste e do sul do Brasil. 

Dos diversos estimulantes e narcóticos aborígines da América 
do Sul, as bebidas alcoólicas e o fumo são os que têm mais 
ampla distribuição, coincidindo praticamente com a área agrí
cola. A coca, a datura e a guayusa encontram-se principalmen
te nas regiões dos Andes e da Montana; a Banisteriopsis, prin
cipalmente na Montana; o mate, principalmente no Paraguai; 
o cacau, na América Central até o sul, mas não além da área 
dos Cuna, no Panamá. A Píptadenia e a Paullínia têm distribui
ções muito mais esparsas e irregulares. 
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